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TIIVISTELMÄ 

Tämä kokoomaväitöskirja tarkastelee Richard Rortyn neopragmatismia ja sen seurauksia kansainvälisen 

politiikan tutkimukselle ja käytännölle. Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta ja tieteellisessä 

aikakausilehdessä julkaistusta artikkelista sekä itsenäisestä johdanto-osasta, jossa avataan tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys (neopragmatismi) ja esitetään artikkelien keskeiset väitteet ja johtopäätökset. 

Julkaisumuotoiset artikkelit ovat liitteinä tutkimuksen lopussa. 

Väitöskirja tarkastelee neopragmatismin seurauksia kansainväliselle politiikalle kahden eri tematiikan osalta. 

Ensimmäisenä tarkastelun kohteena on neopragmatismin tietoon, totuuteen ja tieteeseen liittyvien 

näkemysten vaikutukset kansainvälisen politiikan metateoriaan. Analyysi keskittyy tällöin toisaalta yleiseen 

kysymykseen tieteenalan itsekuvasta neopragmatismin valossa, ja toisaalta erityisempään kysymykseen 

nousevasta kriittisen realismin haasteesta kansainvälisen politiikan metateoreettisena lähtökohtana.  

Toiseksi väitöskirja tarkastelee neopragmatismin ihmiskäsitykseen, moraaliin ja kanssaihmisiin kohdistuvaan 

sensitiivisyyteen liittyvien ajatusten eettis-poliittisia seurauksia kansainväliselle etiikalle. Huomion kohteena 

on aluksi Rortyn neopragmatistinen näkemys ihmisoikeuksista ja erityisesti siihen liittyvä myötätunnon ja 

samalla moraalin manipulaatio. Väitöskirja käsittelee myös kriittisemmin myötätunnon politiikkaa ja sen 

ongelmia osana arkipäivän kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä. 

Tutkimuksen primääriaineisto koostuu Rortyn laajasta tuotannosta, painottuen hänen myöhäisempiin 

neopragmatismia kehittäviin julkaisuihin. Tutkimuksen sekundääriaineistona toimivat Rortyn työhön 

liittyvät kommentaarit sekä tutkimuksen temaattisiin aiheisiin liittyvä erikoiskirjallisuus. Artikkeliin 4 on 

kerätty lisäksi empiiristä visuaalista tutkimusmateriaalia. 

Artikkelien esitystapa työssä on temaattinen. Väitöskirjan kaksi ensimmäistä artikkelia tarkastelevat 

neopragmatismin vaikutuksia kansainvälisen politiikan metateoriaan. Artikkelissa 1 Kansainvälinen politiikka 

”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen politiikan tieteenalan 

itsekuvasta (Kosmopolis 2007, 37:1) esitetään neopragmatistinen tulkinta tavasta ymmärtää kansainvälisen 

politiikan tieteenalan luonne. Artikkelin keskeinen tutkimuskysymys on: Miten kansainvälisen politiikan 

teorioihin ja samalla kansainvälisen politiikan tieteenalaan tulisi suhtautua? Artikkeli lähestyy kansainvälisen 

politiikan tieteenalaa tarkastelemalla sen neljää vaikutusvaltaista teoriasuuntausta. Neopragmatistiseen 

viitekehykseen nojaten artikkeli tulkitsee tieteenalan olevan ristiriitainen kokoelma poliittisesti latautuneita 

sanastoja ja ehdottaa tieteenalan itsekuvaksi tällöin ajatusta ”käytännöllisten ratkaisujen joukosta” 

täydennettynä pluralismia korostavalla asenteella.  

Artikkelissa 2 ”Getting things right?”: A reconsideration of critical realism as a metatheory for IR (Journal of 

International Relations and Development 2011, 14) tarkastellaan kriittisesti kriittistä realismia nousevana 

kansainvälisen politiikan metateoriana ja neopragmatismin vastavoimana. Artikkelissa on kolme keskeistä 

tutkimuskysymystä: Miten kriittinen realismi näkee ulkoisen todellisuuden ja inhimillisen tiedon välisen 

suhteen? Kuinka uskottava ja puollettava kriittisen realismin pyrkimys ”asioiden oikeinkuvaamiseen” on? 

Mitä tutkimuksellisia ongelmia position hyväksymisestä voi seurata? Artikkeli esittää, että kriittiseen 

realismiin kuuluu keskeisesti ajatus totuudesta vastaavuussuhteena väitelauseen ja ulkoisen todellisuuden 

välillä, ja että tämä ajatus on metateoreettisesti kestämätön ohjenuora kansainvälisen politiikan 

tutkimukselle. Kokonaisuudessaan kriittinen realismi todetaan sisäisesti ristiriitaiseksi ja monitulkintaiseksi 



metateoriaksi. Artikkeli esittää myös, että kriittisen realismin hyväksynnästä saattaa seurata epäsuotavia 

seurauksia tieteenalalla: realistinen ”totuuspuhe” saattaa vaarantaa tutkimuksellisen pluralismin sekä tuoda 

mukanaan tieteellisen konservatismin aineksia. 

Työn kahdessa jälkimmäisessä artikkelissa tarkastellaan neopragmatismin eettis-poliittisia seurauksia 

kansainväliselle etiikalle. Artikkelissa 3 Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien 

pragmatistinen puolustuspuhe (Politiikka 2006, 48:3) rekonstruoidaan Rortyn esittämä neopragmatistinen 

tulkinta liberaaleista ihmisoikeuksista ja niiden levittämisen oikeutuksesta. Artikkelin tutkimuskysymykset 

ovat: Kuinka ihmisyys ja yksilön moraali tulisi ymmärtää? Mikä on myötätunnon ja sen manipulaation 

merkitys moraalille? Artikkelissa esitetään neopragmatistinen tulkinta persoonan desentralisaatiosta ja sen 

mahdollistama näkemys yksilön moraalisen tietoisuuden sattumanvaraisesta ja sosiaalisesta luonteesta. 

Tällöin korostuu erityisesti ajatus yksilön myötätunnon narratiivisesta manipulaatiosta. Näitä näkemyksiä 

tarkastellaan Rortyn liberaalia ihmisoikeuskulttuuria koskevan argumentaation valossa. 

Artikkelissa 4 Cruel to care?: Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary 

(International Theory 2014, 6:2) käsitellään seikkaperäisemmin myötätunnon manipulaation politiikkaa ja 

sen ongelmia osana arkipäivän kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä. Analyysiä havainnollistetaan 

esimerkeillä Haitin vuoden 2010 humanitaarisesta kriisistä. Artikkelissa on kolme keskeistä 

tutkimuskysymystä: Miten ymmärtää myötätunto? Voiko myötätunto ja sen manipulaatio johtaa eettis-

poliittisesti ongelmallisiin seurauksiin suhteessa kaukaisiin kärsiviin? Miten myötätunnon voisi ”pelastaa”? 

Artikkeli lähestyy myötätuntoa sosiaalis-poliittisena joskin kehollisena tunteena, joka on erityisesti 

narratiivisen manipulaation kohde ja tuotos. Artikkeli havainnollistaa ja analysoi kriittisesti myötätunnon 

hallinnan politiikkaa humanitaaristen avustusjärjestöjen käyttämien visuaalisten kriisirepresentaatioiden – 

ja erityisesti niissä esiintyvien ja niiden ylläpitämien ongelmallisten normatiivisten merkitysrakenteiden – 

luennan avulla. Analyysin valossa myötätunnon rooli keskeisenä moraalisena ja humanitaarisena tunteena 

kyseenalaistuu. Artikkeli esittää myös muutamia mahdollisia ratkaisuehdotuksia, joiden avulla tunnistettuja 

ongelmia voitaisiin välttää. Pyrkimyksenä voisi olla voimaannuttaa paikallisia toimijoita esittämään omia 

kuvauksiaan. Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista pyrkiä yhdistämään myötätunto suuttumuksen tunteeseen ja 

sitä kautta oikeudenmukaisuuden politiikkaan. 

Tähän tarkasteluun pohjautuen väitöskirjan keskeisin yleinen johtopäätös on seuraava: Rortyn 

neopragmatismi on metateoreettisesti suotava mutta eettis-poliittisesti ristiriitainen viitekehys 

kansainvälisen politiikan tutkimukselle. Toisaalta se mahdollistaa tieteenalalle suotuisan pragmatistisen 

itsekuvan ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, tarjoaa työkaluja suotavalle pluralistiselle 

metateoreettiselle asenteelle, sekä toimii selkeänä vaihtoehtona ongelmalliselle totuudenkaltaisuuteen 

pyrkivälle ja vahvaa ontologista käännettä edistävälle kriittisen realismin metateorialle. Toisaalta Rortyn 

neopragmatismi on kuitenkin ristiriitaisempi mitä tulee kansainväliseen etiikkaan. Vaikka neopragmatistiset 

näkemykset myötätunnon roolista ja sosiaalisesta rakentumisesta ovat tärkeitä kansainvälisen moraalisen 

tietoisuuden näkökulmasta, neopragmatismi ei välttämättä tarjoa tarpeeksi kriittisiä työkaluja ja kriittistä 

asennetta tarkastella myötätunnon ja moraalin kultivointiin liittyviä konkreettisia pimeitä puolia ja 

ongelmia, tai jopa julmia vaikutuksia. Väitöskirjassa peräänkuulutetaankin lopuksi poliittisesti kriittisempää 

neopragmatistista asennetta. 

Avainsanat: Rorty, neopragmatismi, kansainvälinen politiikka, metateoria, kansainvälinen etiikka 



 

   

ENGLISH SUMMARY 

This doctoral dissertation investigates Richard Rorty’s neopragmatism and its consequences for 

International Relations (IR). The dissertation consists of four peer-reviewed and published academic articles, 

complemented by an independent introduction that explicates the theoretical framework of the study 

(neopragmatism) and presents a summary of the main arguments and conclusions of the articles. The 

articles are presented in publication format at the end of the dissertation. 

The dissertation explores the consequences of neopragmatism for IR in two thematic sections. The first 

section investigates the consequences of neopragmatist views on knowledge, truth and science for IR 

metatheory. In particular, the question of the self-image of the discipline and the emerging challenge of 

critical realist (CR) metatheory are engaged. 

The second thematic section explores the consequences of neopragmatist views on self, morality and 

sensitivity to suffering for IR ethics. On the one hand, the dissertation focuses on Rorty’s neopragmatist 

defense of liberal human rights that relies on the idea of manipulating compassion to improve sensitivity 

and moral consciousness. On the other hand, the dissertation also presents a more critical approach to 

politics of compassion in the context of everyday experience of distant suffering (Haiti 2010 crisis). This 

analysis highlights the adverse consequences of manipulating compassion and compassionate action.  

The primary research material of the dissertation consists of Rorty’s publications, particularly his later work 

on neopragmatism. The secondary research material consists of commentary on Rorty’s work, as well as of 

specific thematic literature in each article. The analysis in article 4 also utilizes collected empirical visual 

data (images). 

The articles are presented thematically in the dissertation. The first two articles investigate the 

consequences of neopragmatism for IR metatheory. Article 1 Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten 

ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta (Kosmopolis 

2007, 37:1) provides a neopragmatist interpretation for the self-image of the discipline. The article 

approaches the discipline by discussing four influential IR theories. By relying on neopragmatism, the article 

argues that the discipline consists of clashing normatively-laden political vocabularies, and consequently the 

self-image of IR should be understood as a “collection of practical solutions” coupled with a healthy attitude 

of theoretical and methodological pluralism.  

Article 2 ”Getting things right?”: A reconsideration of critical realism as a metatheory for IR (Journal of 

International Relations and Development 2011, 14) investigates critically the emerging metatheory of 

critical realism and its attempt to “get things right”. The article argues that correspondence theory of truth 

is an integral part of CR metatheory, and that the very idea of truth as correspondence is a problematic 

guide for substantive inquiry in IR. CR, as a whole, is found internally contradictory and ambiguous position. 

It is also suggested that the acceptance of CR might result in negative consequences for the disciple: realistic 

“truthtalk” could endanger theoretical and methodological pluralism and bring with it elements of scientific 

conservatism. 

The last two articles investigate the consequences of neopragmatism for IR ethics. Article 3 Vapaus ennen 

totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe (Politiikka 2006, 48:3) 



reconstructs Rorty’s neopragmatist defense of liberal human rights and their expansion. The article 

elaborates the neopragmatist view of the decentralized self, as well as the related view of morality as 

contingent and social in nature. A special emphasis is put on sentimental education and particularly on the 

narrative manipulation of compassion. These views are found to be central to Rorty’s anti-foundationalist 

view of human rights and human rights culture. 

Article 4 Cruel to care?: Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary 

(International Theory 2014, 6:2) investigates in more detail the manipulation of compassion and its 

problems in the context of everyday experience of distant suffering. The 2010 post-earthquake 

humanitarian crisis in Haiti provides an illustrative case study. The article elaborates an eclectic approach to 

compassion in which seemingly internal affective responses have a socio-political existence, particularly 

through the embodiment of socially circulated narrative frames. By engaging a representative sample of 

NGO imagery related to post-earthquake humanitarian response in Haiti, the article illustrates how specific 

narrative frames seek to elicit and govern compassion, and how these aesthetic practices are problematic in 

portraying distant sufferers and facilitating alleviative action. As a result, the benevolent self-image of 

compassion becomes circumspect. The article concludes by exploring two potential alternative avenues for 

compassion and caring: the empowerment of local people to communicate their own experiences and 

preferences in crises, and the combination of compassion and anger to facilitate the emergence of politics 

of justice. 

Based on these analyses, the key conclusion of the dissertation is the following: Rortian neopragmatism is a 

metatheoretically promising but ethico-politically contradictory framework for inquiry in IR. On the one 

hand, it provides a useful pragmatist understanding of the self-image of IR as a “collection of practical 

solutions”, tools for a desirable pluralistic attitude in the discipline, and a clear alternative for the 

problematic CR metatheory that attempts to “get things right” and advances a strong “ontological turn” in 

IR. On the other hand, Rortian neopragmatism is more controversial and contradictory in the context of IR 

ethics. Neopragmatist views on morality that emphasize compassion and its social (narrative) manipulation 

are found important for a post-philosophical approach to IR ethics. However, Rorty’s neopragmatism does 

not provide critical enough tools and enough of a critical attitude with which to engage the darker and 

crueler sides of social (narrative) manipulation of compassion and morality in the public sphere. Therefore, 

a corrective move towards a more critical neopragmatist attitude is called for. 

Keywords: Rorty, neopragmatism, international relations, metatheory, international ethics 
   
  



 

   

TUTKIELMAN ARTIKKELIT: 
 
 

Artikkeli 1 

Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen 

politiikan tieteenalan itsekuvasta 

Kirjoittajat: Juha Käpylä ja Harri Mikkola 

Julkaistu: Kosmopolis 2007, 37 (1): 7-28. 

 Artikkeli 2 

 Getting things right?: A reconsideration of critical realism as a metatheory for IR  

 Kirjoittajat: Juha Käpylä ja Harri Mikkola 

Julkaistu: Journal of International Relations and Development 2011, 14: 401-439.  

Artikkeli 3  

Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe  

 Kirjoittajat: Juha Käpylä ja Harri Mikkola 

Julkaistu: Politiikka 2006, 48 (3): 182-195. 

Artikkeli 4 

Cruel to care?: Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary  

 Kirjoittajat: Juha Käpylä ja Denis Kennedy 

Julkaistu: International Theory 2014, 6 (2): 255-292. 

 
  



SISÄLLYSLUETTELO 
1. JOHDANTO .................................................................................................................................................... 11 

1.1. Aluksi: Richard Rorty ja filosofian uudet polut ...................................................................................... 11 

1.2. Tutkimuksen rajaus ja tutkimuskysymykset .......................................................................................... 12 

1.3. Tutkimuksen kontekstualisointi ............................................................................................................ 15 

1.4. Tutkimusmateriaalista ........................................................................................................................... 17 

1.5. Tutkielman rakenne............................................................................................................................... 18 

2. PRAGMATISTINEN TRADITIO ........................................................................................................................ 18 

2.1. Pragmatismin lyhyt historia ................................................................................................................... 18 

2.2. Käytännön ensisijaisuus ja filosofian väistöliike .................................................................................... 20 

2.3. Tieto, totuus ja tiede ............................................................................................................................. 22 

2.4. Yksilön sosiaalinen rakentuminen ja moraali ........................................................................................ 27 

3. NEOPRAGMATISMI ....................................................................................................................................... 29 

3.1. Epistemologian ja representationalismin väistöliike ............................................................................. 29 

3.1.1. Epistemologia tieteiden kuningattarena: Platon, Descartes, Locke ja Kant................................... 29 

3.1.2. Epistemologian kritiikki: Sellars, Quine ja Davidson ...................................................................... 33 

3.2. Maailma on menetetty: neopragmatistinen näkemys tiedosta, totuudesta ja tieteestä ..................... 37 

3.2.1. Anti-essentialismi, anti-realismi ja anti-representationalismi ....................................................... 38 

3.2.2. Käytännön ensisijaisuus ................................................................................................................. 40 

3.2.3. Oikeutusholismi .............................................................................................................................. 41 

3.2.4. Fallibilismi ....................................................................................................................................... 43 

3.2.5. Solidaarinen etnosentrismi ............................................................................................................ 44 

3.3. Kieli lävistää kaiken: neopragmatistinen näkemys kielestä .................................................................. 47 

3.3.1. Wittgenstein, Davidson ja dynaaminen kieli .................................................................................. 47 

3.3.2. Kieli työkaluna muutokseen ........................................................................................................... 51 

3.4. Sokeat jäljet ja sosialisaatio: neopragmatistinen näkemys ihmisestä ja moraalista............................. 53 

3.4.1. Ihmisen olemuksettomuus ............................................................................................................. 53 

3.4.2. Ironinen ja desentraloitu persoona ................................................................................................ 55 



 

   

3.4.3. Moraalin kontingenssi, sentimentaalinen kasvatus ja valta ........................................................... 59 

3.4.4. Ironian pimeä puoli ja julkisen uudelleenkuvailun tarve ................................................................ 64 

4. NEOPRAGMATISMI JA KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA: ARTIKKELIT TIIVISTETYSTI ....................................... 68 

4.1. Neopragmatismi ja kansainvälinen metateoria: suotuisa voima (artikkelit 1 ja 2) ............................... 69 

Artikkeli 1: Pragmatismi plus pluralismi: suotuisa itsekuva moniääniselle tieteenalalle ......................... 69 

Artikkeli 2: Vastavoima kriittiselle realismille ja totuuden vastaavuusteorialle ...................................... 71 

4.2. Neopragmatismi ja kansainvälinen etiikka: ristiriitainen suhde (artikkelit 3 ja 4) ................................ 75 

Artikkeli 3: Myötätunnon manipulaatio ja kansainvälinen moraalinen tietoisuus .................................. 75 

Artikkeli 4: Myötätunnon politiikka ja sen ongelmat ............................................................................... 78 

5. LOPUKSI: TYÖN KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................................. 82 

LÄHDELUETTELO ............................................................................................................................................... 85 

LIITE 1: KIRJOITTAJIEN VÄLINEN TYÖNJAKO ..................................................................................................... 93 

LIITE 2: ARTIKKELIT ........................................................................................................................................... 95 

 



11 

 

1. JOHDANTO  

1.1. Aluksi: Richard Rorty ja filosofian uudet polut 

Richard Mckay Rortya voidaan pitää tunnetuimpana ja merkittävimpänä amerikkalaisen neopragmatismin 

edustajana. Harold Bloomin mukaan hän oli aikoinaan jopa ”nykypäivän kiinnostavin filosofi maailmassa”1, 

kun taas Jürgen Habermasin arvion mukaan Rorty onnistui ”viemään filosofian täysin uusille poluille” 

olemalla jatkuva hienovaraisten ja sofistikoitujen argumenttien lähde. Kuten hän kirjoittaa, ”en tiedä toista 

nykyajan filosofia, joka tulisi lähelle Rortya hänen taidossaan kohdata kollegansa uusilla näkökulmilla, 

oivalluksilla ja muotoiluilla” (Habermas 2007). Rortyn pitkä ja meritoitunut ura ensin niin analyyttisen 

filosofian edustajana kuin sittemmin sen yhtenä tunnetuimmista (neopragmatistisista) kriitikoista päättyi 

lopullisesti vuonna 2007, kun hän menehtyi eturauhassyöpään liittyviin komplikaatioihin. Rorty ehti todeta 

taudistaan pitkäaikaiselle ystävälleen Habermasille: ”Valitettavasti olen sairastunut samaan tautiin joka vei 

Derridan”, jatkaen vielä nokkelasti mustalla huumorilla maustaen, että syöpä johtuu hänen tyttärensä 

mukaan ”liiallisesta Heideggerin lukemisesta” (Habermas 2007).  

Tämä Rortyn jälkipolven arvio, vaikka kausaalisesti mitä todennäköisimmin väärä, on myös omalla tavallaan 

tarkkanäköinen mitä tulee Rortyn intellektuaaliseen historiaan ja sen ominaispiirteisiin. Rorty oli 

intellektuaalisesti varhaiskypsä, ja huomasi jo nuorena omaavansa kirjoittamisen lahjan sekä olevansa myös 

jonkinasteinen kirjatoukka – nörtti ”jota kiusaajat tapasivat piestä yläasteen leikkikentällä” (Rorty 1999: 7). 

Rorty aloitti 15-vuotiaana opinnot Chicagon yliopistossa, jossa hän suoritti vuoteen 1952 mennessä 

filosofian kandidaatin (BA) ja maisterin (MA) -tutkinnot muun muassa Rudolph Carnapin alaisuudessa. 

Vuosina 1952-1956 hän teki noin 600-sivuisen väitöskirjansa The Concept of Potentiality Yalen yliopistossa. 

Palveltuaan tämän jälkeen hetken armeijassa Rorty aloitti akateemisen opetusuransa Wellesley Collegessa 

vuonna 1960, mistä hän siirtyi pian Princetonin yliopistoon parikymmenen vuoden ajaksi.2 Princetonin 

vuosina Rortyn filosofiaa määrittivät kysymykset mielestä, kielestä ja totuudesta, joita hän käsitteli 

menestyksekkäästi julkaisuissaan tyylipuhtaan analyyttisen filosofian ja anglo-amerikkalaisen 

epistemologian edustajana.3  

Rorty ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen filosofin rooliinsa. Nuoresta pitäen hän yritti parhaansa ”olla 

platonisti”, mutta samalla kuitenkin koki ongelmallisena ajatuksen ajattomasta filosofisesta 

argumentaatiosta varman tiedon lähteenä. Nuoruudesta tuttu kriittinen Friedrich Nietzsche ja 

yhdysvaltalaisesta perinteestä tuttu reformistisempi pragmatismin klassikko John Dewey kummittelivat 

herkeämättä Rortyn mielessä, ja ajoivat hänet tutustumaan tarkemmin ensiksi Hegeliin historistisiin 

näkemyksiin ja myöhemmin niin kriittiseen analyyttiseen kuin myös mannermaiseen kielen roolia 

korostavaan filosofiaan – muun muassa W. O. Quinen, Wilfrid Sellarsin, Donald Davidsonin sekä Jacques 

                                                           
1
 Bloomin lainaus löytyy muun muassa teoksen Rorty (1989) takakannesta. Tästä eteenpäin työssä käyttämäni 

englannista suomeksi käännetyt suorat lainaukset ovat omia käännöksiäni.  
2
 Sittemmin Rorty siirtyi professoriksi Virginian yliopiston vuonna 1982 sekä vielä Stanfordin yliopistoon vuonna 1998. 

Nämä kummatkin virat olivat filosofian ulkopuolella, humanististen (humanities) ja kirjallisuustieteiden (comparative 
literature) aloilla. 
3
 Rorty loi mainetta analyyttisen filosofian parissa muun muassa teoksen Linguistic Turn (1967) toimittajana sekä 

vaikutusvaltaisten artikkeleiden Incorrigibility as the Mark of the Mental (1970) ja Functionalism, Machines and 
Incorrigibility (1972) kirjoittajana. 
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Derridan, Martin Heideggerin ja Ludwig Wittgensteinin kirjoituksiin. Nämä kohtaamiset saivat lopulta Rortyn 

hylkäämään analyyttisen perinteen ja kehittämään amerikkalaista pragmatismia.  

Rortyn ja hänen edustamansa neopragmatismin todellinen läpimurto alkoi pitkään valmisteilla olleen 

Philosophy and the Mirror of Nature (PMN) -teoksen ilmestyttyä ensimmäisen kerran vuonna 1979. Tämän 

analyyttisen filosofian ja epistemologian perusteita ravistelleen teoksen myötä Rorty sai mainetta myös 

analyyttistä perinnettä laajemmissa piireissä – myös politiikan tutkimuksen kentällä. Richard Bernsteinin 

arvion mukaan PMN-teos olikin jopa ”1900-luvun jälkipuoliskon eniten keskusteltu filosofian teos” 

(teoksessa Voparil 2010: 1).  

Rortyn saavuttama julkisuus ja maine ei kuitenkaan ollut kauttaaltaan positiivista, vähiten entisten filosofian 

kollegoiden parissa. Analyyttisen filosofian kollegat pitivät Rortya petturina ja takinkääntäjänä, kun taas 

amerikkalaisen pragmatismin edustajat eivät olleet lainkaan tyytyväisiä hänen tulkintoihinsa pragmatismin 

klassikoista. Tätä filosofien antipatiaa kuvastanee Carl Hempelin, yhden Rortyn läheisimmistä opettajista, 

reaktio. Hempel pettyi karvaasti Rortyn päätökseen hylätä totuus tutkimuksen tavoitteena; hänen 

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

Rortyn mainetta kasvatti edelleen hänen sittemmin julkituodut yleisemmät näkemykset demokraattisesta 

politiikasta totuutta etsivää filosofiaa keskeisempänä käytäntönä, kuin myös hänen erityisemmät 

näkemykset muun muassa uskonnosta, liberalismista, feminismistä, post-sktrukturalismista, vasemmiston 

tilasta ja ihmisoikeuksista. Viimeistään Contingency, Irony, and Solidarity (1989) -teoksen julkaisun myötä 

Rortyn voi katsoa valinneen julkisen intellektuellin – kulttuurikriitikon – roolin filosofin ammatin sijaan. 

Tällöin hänen ajattelunsa oli saanut yhteiskunnallisempia piirteitä, minkä seurauksena esiin nousivat entistä 

vahvemmin kaksi jo hänen nuoruudessaan läsnä ollutta teemaa: huoli kanssaihmisistä (moraali) ja 

selittämättömät omakohtaiset kiinnostuksen kohteet (estetiikka).  

Oman vasemmistolaisen perhetaustansa vuoksi Rorty sanoi oppineensa jo nuorena poikana, että ”kaikki 

kunnolliset ihmiset olivat trotskisteja tai ainakin sosialisteja”, ja että ”ihmiselämän tarkoitus on taistella 

sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan” (Rorty 1999: 6). Myöhäisemmässä tuotannossaan Rortyn 

ajattelua määrittivät entistä enemmän kysymykset yksilön minuuden ja moraalin rakentumisesta, ja näiden 

yhteiskunnalliset seuraukset osana hänen vahvasti puoltamaansa liberaalia poliittista traditiota. Samoin kuin 

Rortyn tietoteoreettiset näkemykset, myös hänen myöhäisemmät poliittisemmat kirjoitukset saivat oman 

osansa kritiikistä, niin oikealta kuin vasemmaltakin. Häntä pidettiin muun muassa joko vaarallisena 

relativistina ja irrationalistina tai apologistina vallitsevalle yksilökeskeiselle ja keskiluokkaiselle liberalistiselle 

status quolle. 

”Filosofian pahanpojan” tai ”huolimattoman ikonoklastin” maineestaan huolimatta tosiasia on, että suurella 

joukolla ihmisiä eri tieteenaloilta on ollut jotain sanottavaa Rortysta ja hänen töistään. Tämä laaja 

tieteenalat ylittävä kritiikki itsessään kuvastaa hyvin aikamme polttavia filosofia ja poliittisia kysymyksiä sekä 

Rortyn merkitystä niiden esiin nostamisessa. 

1.2. Tutkimuksen rajaus ja tutkimuskysymykset 

Käsillä oleva väitöskirja tarkastelee Richard Rortyn neopragmatismin keskeisiä perusteita ja niiden 

seurauksia kansainvälisen politiikan tutkimukselle ja käytännölle.  
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Työ tarkastelee ensin neopragmatismin tietoon, totuuteen ja tieteeseen liittyvien näkemysten vaikutuksia 

kansainvälisen politiikan tieteenalan metateoreettisessa keskustelussa. Tällöin huomio keskittyy sekä 

yleiseen kysymykseen tieteenalan itsekuvasta neopragmatismin valossa, että myös erityisempään 

kysymykseen nousevasta kriittisen realismin4 haasteesta kansainvälisen politiikan metateoreettisena 

lähtökohtana.  

Toiseksi työssä tarkastellaan neopragmatismin ihmiskäsitykseen, moraaliin ja kanssaihmisiin kohdistuvaan 

sensitiivisyyteen liittyvien ajatusten eettis-poliittisia seurauksia kansainväliselle etiikalle. Huomion kohteena 

on aluksi Rortyn neopragmatistinen tulkinta ihmisoikeuksista, ja siihen liittyvä moraalisten tunteiden – 

erityisesti myötätunnon5 – narratiivinen manipulaatio. Työssä käsitellään myös kriittisemmin myötätunnon 

politiikkaa ja sen ongelmia osana arkipäivän kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä. Kriittistä analyysiä 

havainnollistetaan esimerkeillä Haitin vuoden 2010 humanitaarisesta kriisistä.  

Väitöskirja pyrkii vastaamaan seuraaviin neopragmatistisen teoreettisen viitekehyksen ja artikkeleiden 

tutkimusteemat kokoaviin yleisiin tutkimuskysymyksiin: 

(1) Miten neopragmatismi ymmärtää toisaalta tiedon, totuuden ja tieteen ja toisaalta käsityksen 

ihmisestä ja moraalista? 

(2) Mitä seurauksia näillä näkemyksillä on kansainvälisen politiikan kontekstissa? 

(3) Mikä on neopragmatismin merkitys ja hyödyllisyys kansainvälisen politiikan tutkimukselle? 

Väitöskirjan neljä artikkelia (liite 2) sekä tiivistelmät niiden keskeisistä väitteistä ja johtopäätöksistä (luku 4) 

on jaettu edellä esitetyn mukaisesti kahteen temaattiseen osa-alueeseen.  

Ensimmäisen temaattisen osan kahdessa artikkelissa keskitytään neopragmatistisen tieto-, totuus- ja 

tiedekäsitysten vaikutuksiin kansainvälisen politiikan metateoriakeskustelussa. 

Ensimmäisessä artikkelissa Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen 

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

neopragmatistinen tulkinta tavasta ymmärtää kansainvälisen politiikan tieteenalan luonne. Artikkelissa on 

kaksi keskeistä tutkimuskysymystä: 

 Miten kansainvälisen politiikan teorioihin tulisi suhtautua? 

 Miten kansainvälisen politiikan tieteenalaan tulisi suhtautua? 

Artikkeli lähestyy kansainvälisen politiikan tieteenalaa tarkastelemalla sen neljää vaikutusvaltaista 

teoriasuuntausta. Neopragmatistisesta lähtökohdasta käsin artikkeli tulkitsee tieteenalan olevan 

                                                           
4
 Filosofian tieteenalalla puhutaan yleensä ”tieteellisestä realismista”, joskin esimerkiksi Niiniluoto (1999) on käyttänyt  

myös termiä ”kriittinen tieteellinen realismi”. Kansainvälisen politiikan tieteenalalla, ja samalla käsillä olevassa työssä, 
puhutaan pääsääntöisesti ”kriittisestä realismista”. Karkeasti ottaen kriittinen realismi hyväksyy tieteellisen realismin 
filosofiset premissit, mutta on usein poliittisesti kriittisempi vasemmistolainen positio siinä missä esimerkiksi 
Niiniluodon edustama tieteellisen realismin versio on lähempänä Rortyn sosiaalidemokraattista ja liberaalia poliittista 
positiota. Kriittisen realismin juuret johdetaan usein Roy Bhaskarin kirjoituksiin.  
5
 Rorty puhuu tuotannossaan niin sympatiasta (sympathy) kuin myötätunnostakin (compassion). Eron näiden välillä voi 

katsoa olevan lähinnä tunteen intensiivisyydessä: myötätuntoon kuuluu usein sympatiaa voimakkaampi 
myötäkärsiminen (ks. artikkeli 4). Käsillä olevassa työssä tarkastellaan pääosin myötätuntoa. 
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ristiriitainen kokoelma poliittisesti latautuneita sanastoja ja ehdottaa tieteenalan itsekuvaksi tällöin ajatusta 

”käytännöllisten ratkaisujen joukosta” täydennettynä pluralismia korostavalla asenteella. 

Toisessa artikkelissa ”Getting things right?”: A reconsideration of critical realism as a metatheory for IR 

(Journal of International Relations and Development 2011, 14) tarkastellaan kriittistä realismia nousevana 

kansainvälisen politiikan metateoriana ja pragmatistisen tradition vastavoimana. Artikkelissa on kolme 

keskeistä tutkimuskysymystä: 

 Miten kriittinen realismi näkee ulkoisen todellisuuden ja inhimillisen tiedon välisen suhteen? 

 Kuinka uskottava ja puollettava kriittisen realismin pyrkimys ”asioiden oikeinkuvaamiseen” on? 

 Mitä loogisia ja käytännön tutkimuksellisia ongelmia kriittisessä realismissa on? 

Artikkeli analysoi kriittisesti kriittisen realismin keskeisiä käsitteitä ja erityisesti totuuden vastaavuusteoriaa, 

sekä pohtii, mitä tämän metateorian hyväksyminen voisi tarkoittaa kansainvälisen politiikan tutkimukselle. 

Artikkeli esittää myös neopragmatistisen vaihtoehdon niin tietokäsitykseksi kuin myös tieteenalan 

tutkimusasenteeksi. 

Toisen temaattisen osan kahdessa artikkelissa keskitytään tarkastelemaan neopragmatismin 

ihmiskäsitykseen, moraaliin ja kanssaihmisiin kohdistuvaan sensitiivisyyteen liittyvien ajatusten eettis-

poliittisia seurauksia kansainväliselle etiikalle. 

Kolmannessa artikkelissa Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen 

puolustuspuhe (Politiikka 2006, 48:3) rekonstruoidaan Rortyn esittämä neopragmatistinen tulkinta 

liberaaleista ihmisoikeuksista ja niiden levittämisen oikeutuksesta. Artikkelissa on kolme keskeistä 

tutkimuskysymystä: 

 Miten ihmisyys on hyvä ymmärtää? 

 Miten yksilön moraalinen tietoisuus on hyvä ymmärtää? 

 Mikä on myötätunnon ja sen manipulaation merkitys moraaliselle tietoisuudelle? 

Artikkelissa esitetään neopragmatistinen tulkinta persoonan desentralisaatiosta ja sen mahdollistama 

näkemys yksilön moraalisen tietoisuuden sattumanvaraisesta ja sosiaalisesta luonteesta. Tällöin korostuu 

erityisesti ajatus yksilön myötätunnon narratiivisesta manipulaatiosta. Näitä näkemyksiä tarkastellaan 

Rortyn liberaalia ihmisoikeuskulttuuria koskevan argumentaation valossa. 

Neljännessä artikkelissa Cruel to care?: Investigating the governance of compassion in the humanitarian 

imaginary (International Theory 2014, 6:2) käsitellään seikkaperäisemmin myötätunnon manipulaation 

politiikkaa ja sen ongelmia osana arkipäivän kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä. Analyysia 

havainnollistetaan esimerkeillä Haitin vuoden 2010 humanitaarisesta kriisistä. Artikkelissa on kolme 

keskeistä tutkimuskysymystä: 

 Miten ymmärtää myötätunto: onko se luontainen, kognitiivinen vai sosiaalisesti rakentunut ja 

hallittu tunnereaktio? 

 Voiko myötätunto ja sen manipulaatio johtaa eettis-poliittisesti ongelmallisiin seurauksiin suhteessa 

kaukaisiin kärsiviin? 

 Jos näin on, miten myötätuntoa voisi pyrkiä ”pelastamaan”? 
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Artikkeli lähestyy myötätuntoa sosiaalis-poliittisena joskin kehollisena tunteena, joka on tällöin sekä 

sosialisaation että narratiivisen manipulaation kohde ja tuotos. Artikkeli havainnollistaa ja analysoi 

kriittisesti myötätunnon hallinnan politiikkaa humanitaaristen avustusjärjestöjen käyttämien visuaalisten 

kriisirepresentaatioiden – ja erityisesti niissä esiintyvien ja niiden ylläpitämien ongelmallisten normatiivisten 

merkitysrakenteiden – luennan avulla. Analyysi kyseenalaistaa Rortyn puoltaman ajatuksen myötätunnosta 

keskeisenä moraalisena ja humanitaarisena tunteena. Artikkeli esittää myös muutamia mahdollisia 

ratkaisuehdotuksia, jotka voisivat auttaa välttämään myötätunnon manipulaatioon liittyviä ongelmia. 

Tähän kahden temaattisen osa-alueen tarkasteluun pohjautuen väitöskirjan keskeisin johtopäätös on 

seuraava: Rortyn neopragmatismi on metateoreettisesti suotava mutta eettis-poliittisesti ristiriitainen 

viitekehys kansainvälisen politiikan tutkimukselle.  

Väitöskirjassa esitetään, että Rortyn neopragmatismi mahdollistaa tieteenalalle suotuisan pragmatistisen 

itsekuvan ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, tarjoaa työkaluja suotavalle pluralistiselle 

metateoreettiselle asenteelle kansainvälisen politiikan tieteenalalla, sekä toimii selkeänä vaihtoehtona 

yhteiskuntatieteille ongelmalliselle totuudenkaltaisuuteen pyrkivälle ja vahvaa ontologista käännettä 

edistävälle kriittisen realismin metateorialle.  

Toisaalta Rortyn neopragmatismi on kuitenkin ristiriitaisempi mitä tulee kansainväliseen etiikkaan. Vaikka 

neopragmatistiset näkemykset myötätunnon roolista ja sosiaalisesta rakentumisesta ovat tärkeitä 

kansainvälisen moraalisen tietoisuuden näkökulmasta, neopragmatismi ei välttämättä tarjoa tarpeeksi 

kriittisiä työkaluja ja kriittistä (ironista) asennetta tarkastella myötätunnon ja moraalin kultivointiin liittyviä 

konkreettisia pimeitä puolia ja ongelmia, tai jopa julmempia vaikutuksia. Väitöskirja peräänkuuluttaa täten 

poliittisesti kriittisempää neopragmatistista asennetta. 

1.3. Tutkimuksen kontekstualisointi 

Väitöskirja ja sen edellä esitetyt keskeiset tutkimusteemat ovat ajankohtaisia ja tähdellisiä, sillä ne asettuvat 

osaksi mielenkiintoista intellektuaalista ajanjaksoa niin kansainvälisen politiikan tutkimuksessa kuin 

maailmanpolitiikassakin.  

Ensiksi, kansainvälisen politiikan niin kutsutun ”kolmannen debatin” (Lapid 1989) myötä tieteenalan 

keskiöön noussut kiinnostus metateoriaa6 kohtaan ei näytä merkkejä laantumisesta.7 Samalla kun 

tieteenalan kriittiset realistit (Patomäki ja Wight 2000; Patomäki 2002; Wight 2006, 2007a; Joseph 2007; 

Kurki 2007; Joseph ja Wight 2010) ovat pyrkineet lanseeraamaan omasta oppirakennelmastaan tieteenalan 

pluralismia kunnioittavan post-positivistinen metateorian, joukko käsillä olevaa työtä lähellä olevia 

pragmatismia puoltavia tutkijoita on kasvanut niin määrällisesti kuin näkyvyydeltäänkin (Rytövuori-Apunen 

2005; Kratochwil 2007a; Friedrichs ja Kratochwil 2009; Hellmann ed. 2009; Jackson 2008a, 2008b, 2009; 

Kangas 2009; Sil ja Katzenstein 2010). Voidaan väittää, että pragmatismi onkin vihdoin tunnustettu 

päteväksi metateoreettiseksi lähtökohdaksi tieteenalalla – ja hyvä niin. On jopa esitetty, että tieteenalalla 

                                                           
6
 Metateoria tarkoittaa yksinkertaisimmillaan ”teoriaa teorioista”. Se tutkii ”teorioiden piileviä olettamuksia ja pyrkii 

ymmärtämään oletusten seurauksia teoretisoinnille ja empiirisen tutkimuksen teolle” (Kurki ja Wight 2007).  
Vaihtoehtoisesti voisi myös puhua tieteenfilosofiasta. Työssä käytetään pääosin termiä metateoria. 
7
 Tieteenalan yleisempiä metateoreettisia tarkasteluja edustavat muun muassa Kurki (2009), Monteiro ja Ruby (2009), 

Lake (2011), Jackson (2011), ja Mearsheimer ja Walt (2014). 
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olisi tapahtunut jonkinasteinen ”pragmatistinen käänne” (Bauer ja Brighi 2009: 2). Tämä lienee kuitenkin 

hieman yliampuva väite. Kokonaisvaltaisen paradigmamuutoksen8 sijaan pragmatismin nousussa on 

enemmänkin kyse tieteenalan rikastumisesta ja uuden metateoreettisen orientaation jonkinasteisesta 

hyväksynnästä jo olemassa olevien joukkoon. Käsillä olevan työn asemoituminen ja oikeuttaminen hyötynee 

tästä merkittävästi, vaikka jäljessä tarkemmin avattujen Rortyn muotoilujen vastaanotto kansainvälisen 

politiikan kontekstissa on ollut vaihtelevaa (Brassett 2009). 

Lisäksi on tärkeää korostaa, että tieteenalan metateoreettinen keskustelu ja niissä argumentoidut 

tarkemmat sitoumukset eivät ole ”pelkkää teoriaa” tai ”ajanhukkaa, aikaa pois konkreettiselta 

tutkimukselta”. Metateoreettiset sitoumukset ovat merkittäviä, koska ne eivät vaikuta pelkästään siihen, 

kuinka käytännön teoreettista tai empiiristä tutkimusta tehdään, vaan myös itsessään eri ajattelutapojen 

mahdollisuuteen ylipäänsä tietyllä tieteenalalla. Ja edelleen, yhteisymmärrys metadebatin tasolla voi 

osittain määrittää tietyn tieteenalan maalaisjärkeä – niin hyvässä kuin pahassa. Jos tämä maalaisjärki 

koetaan esteeksi rikkaammalle tieteelliselle tutkimukselle, kyky kyseenalaistaa tätä intellektuaalista status 

quota vaatii jo lähtökohtaisesti metateoreettisia (sekä näihin liittyviä tai niistä seuraavia poliittisia) 

sitoumuksiamme koskevaa tarkastelua ja debatointia (Käpylä ja Mikkola 2009: 249; Kurki 2009).  

Samaan aikaan metateoreettisen debatoinnin nousun rinnalla on tapahtunut myös kaksi muuta käsillä 

olevalle työlle merkittävää kehityskulkua.  

Kiinnostus tunteita ja tunteiden tutkimusta kohtaan on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi 

kansainvälisen politiikan tieteenalalla, ja itse asiassa jo aiemmin laajemmassa tieteellisessä keskustelussa.9 

Viimeistään Neta Crawfordin (2000) tärkeän artikkelin The Passion of World Politics myötä myös tunteiden – 

ei ainoastaan rationaalisuuden ja rationaaliseksi katsotun toiminnan – tutkimus on alettu tunnustaa validiksi 

ja tärkeäksi kansainvälisen politiikan tutkimusalaksi lukuisissa valtavirran julkaisukanavien tutkimuksissa 

(Ross 2006; Bleiker ja Hutchinson 2008; Fattah ja Fierke 2009; Sasley 2011; Bially Mattern 2011; Sylvester 

2011). Samalla kuitenkin myötätunnon tutkimus on kärsinyt pienoisesta huomion puutteesta tieteenalalla, 

joskin yleisemmin tieteellisessä tutkimuksessa sitä on käsitelty huomattavasti enemmän erinäisistä 

näkökulmista (ks. Rorty 1998; Boltanski 1999; Nussbaum 2001; Spelman 2001; Berlant 2004).10 Käsillä oleva 

tutkimus antaa oman panoksensa tämän tieteenalan puutteen korjaamiseksi muun muassa teoretisoimalla 

myötätuntoa poliittisena tunteena sekä analysoimalla kriittisesti sen käytännöllisiä vaikutuksia 

kansainvälisen piirissä. 

Tämä tieteenalan myötätunnon laiminlyönti on sinänsä hieman eriskummallista, koska samaan aikaan 

kiinnostus kaukaisten kanssaihmisten kärsimystä ja sen lieventämistä tai estämistä kohtaan on kasvanut 

kylmän sodan jälkeisessä kontekstissa räjähdysmäisesti. Kuten Peter Redfield (2008: 196) on todennut, 

”huoli ihmiselämästä on noussut keskeiseksi arvoksi kansainvälisessä moraalidiskurssissa”. Niinpä 

humanitaarinen interventio, suojeluvastuun periaate, ihmisoikeudet, inhimillinen turvallisuus, 

humanitaariset kriisit, humanitaarinen apu, kehityspolitiikka ja yhteiskuntien uudelleenrakennus ovat kaikki 

                                                           
8
 Kriittinen keskustelu “paradigman” ja ”paradigmamuutoksen” ajatuksista tieteenalalla, ks. Jackson ja Nexon (2009). 

9
 Tunteiden tutkimuksen noususta yleisemmin, ks. esim. Oksenberg Rorty (1980); Nussbaum (1992, 2001); LeDoux 

(1996); Reddy (2001); Solomon (2004); Kingston ja Ferry (2008). 
10

 Myötätunnon tutkimuksellisen merkityksen heräämisestä kansainvälisen politiikan saralla indikoi muun muassa Ure 
ja Frost (2014). 
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nousseet kansainvälisen politiikan, etiikan ja näiden tutkimuksen keskiöön (Chandler 2001; Duffield 2001; 

Douzinas 2007, 2008; Barnett ja Weiss 2008; Walker ja Maxwell 2009; Barnett 2011). Esimerkiksi Aaltolan 

(2009) mukaan kylmän sodan jälkeistä maailmanpolitiikkaa on mahdollista hahmottaa ”humanitaarisesta 

viitekehyksestä” käsin. Fox (2001) ja Duffield (2001) taas ovat puhuneet jopa ”uuden humanitarismin” 

paradigman noususta, joka olettaa kykenevänsä yhdistämään suurimman osan edellä mainituista teemoista 

– ihmisoikeuksista aina sotilaalliseen interventioon – yhden moraalis-eettisen vision alaisuuteen.11  Tässä 

kontekstissa tämä työ tarjoaa sekä teoreettisesti poikkeavan näkemyksen ihmisyydestä, moraalista ja 

myötätunnon mahdollistamasta sensitivismistä ihmisoikeuksien kontekstissa että kriittisemmän tulkinnan 

myötätunnon roolista manipuloitavissa olevana eettisenä – tai mahdollisesti jopa julmana – 

humanitaarisena tunteena. 

Vaikka käsillä oleva väitöskirja asettuu osaksi kansainvälisen politiikan tieteenalaa ja sen ajankohtaisia 

keskusteluja, edellä mainittujen tutkimusteemojen johdosta työ on luonteeltaan viime kädessä vahvasti 

poikkitieteellinen. Työssä sovelletaan kansainvälisen politiikan metateoriakeskusteluun liittyen muun 

muassa tieteenfilosofisia kysymyksenasetteluja (kysymyksiä tiedosta, totuudesta, tieteestä) ja 

oppirakennelmia (pragmatismi, kriittinen realismi), sekä kansainväliseen etiikkaan liittyen niin psykologiasta 

ja filosofiasta kumpuavaa tunneteoriaa (erinäiset teoriat myötätunnosta) kuin myös spesifimpää kriittistä 

humanitarismi-kirjallisuutta. Tutkimuksen lähtökohtana on, että turhan tarkat tieteenalarajat12 lähinnä 

haittaavat tiedontuottamisen prosessia, erityisesti tutkijan kykyä luoda uusia assosiaatiota ja soveltaa 

ajatuksia oman tieteenalan kontekstin ulkopuolelta – tai ulkopuolelle. Poikkitieteellisyys ja siihen liittyvä 

”ristipölytys” ovat parhaimmillaan intellektuaalisen rikkauden ja uuden tiedon lähde, kun taas tiukka 

kuppikuntaisuus ja siihen liittyvä homogeenisyyden vaade johtavat todennäköisesti tiedon memeettiseen 

rappeutumiseen. 

1.4. Tutkimusmateriaalista 

Väitöskirjan neopragmatistisesta luonteesta johtuen tutkimuksen primääriaineisto koostuu Richard Rortyn 

laajasta tuotannosta. Painotus on kuitenkin pääosin Rortyn myöhäisemmässä, eksplisiittisesti 

neopragmatismia ja sen laajempia poliittis-kulttuurisia seurauksia kehittelevässä tuotannossa. Tämän 

”myöhäisemmän Rortyn” ajanjakson voi rajata alkaneeksi hänen käänteentekevän, vuonna 1979 julkaistun 

Philosophy and the Mirror of Nature -teoksen myötä ja saavan tarkemman muodon myöhemmissä 

keskeisissä teoksissa, kuten Consequences of Pragmatism (1982), Contingency, Irony and Solidarity (1989), 

                                                           
11

 Tässä ehdollisessa ”uuden humanitarismin” muodossa ihmisoikeudet ja inhimillinen turvallisuus toimisivat 
standardeina, joiden mukaan apua tarjottaisiin, ja joita olisi kyettävä tukemaan humanitaarisen avun, kehitysavun, 
yhteiskuntapolitiikan ja lopulta jopa sotilaallisen voiman keinoin. Tämä näkemys poikkeaa radikaalisti perinteisestä 
humanitarismista, jossa kärsivien kaukaisten auttaminen ei ole suoranaisesti liitoksissa (liberaaleihin) ihmisoikeuksiin, 
vaan nähdään yleisinhimillisenä oikeutena – siis oikeutena, joka kuuluu kaikille kriisi- tai konfliktitilanteissa. 
12

 Neopragmatistisesta näkökulmasta perinteiset jaottelut esimerkiksi luonnon- ja ihmistieteiden, filosofian, taiteen ja 
etiikan, ja samalla myös näiden sisällä olevien kuppikuntien (tieteenalat, koulukunnat) välillä ovat viime kädessä 
käytännöllisiä ja normatiivisia. Koska mikään tieteenala tai teoria ei puhu luonnon-omaa-kieltä, kaikki ovat 
tieteenfilosofisesti samalla viivalla. Täten keskeisin ero esimerkiksi luonnon- ja ihmistieteiden tai tieteen ja taiteen 
välillä on se, että ne palvelevat todennäköisesti eri tarkoitusperiä. Tällöin tieteenaloja tai teoreettisia traditioita voi 
pitää ainoastaan ”kirjoittamisen tapoina”, eikä ei ole mitään syytä ajatella, että yksi tietty tapa kirjoittaa olisi – tai tulisi 

olla – erityisen etuoikeutettu (Rorty 1982: xliii, 94-95). 
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Objectivity, Relativism and Truth (1991a), Essays on Heidegger and Others (1991b), Truth and Progress 

(1998), Philosophy and Social Hope (1999) sekä Philosophy as Cultural Politics (2007). 

Tutkimuksen sekundääriaineistona toimivat Rortyn työhön liittyvät rakentavat ja kriittiset kommentaarit 

sekä tutkimuksen temaattisiin aiheisiin liittyvä erikoiskirjallisuus. Jälkimmäinen käsittää esimerkiksi 

kansainvälisen politiikan tieteenalan teoriasuuntauksiin (artikkeli 1), tieteenalan kriittiseen realismiin 

(artikkeli 2), sekä osittain tieteenalarajat ylittävään myötätunto- ja humanitarismi-tutkimukseen (artikkeli 4) 

liittyvää kirjallisuutta.13  Viimeisimmän artikkelin empiirisen osion osalta on myös huomattava 

havainnollistava visuaalinen tutkimusmateriaali, käytännössä pääosin vajaan kahden viikon aikana (14–

26.1.2010) 25 humanitaarisen organisaation kotisivuilla kerätty joukko kuvakaappauksia avustustyöhön 

liittyvistä valistus- ja varainkeruukampanjoista välittömästi Haitia tammikuussa 2010 ravistelleen 

maanjäristyksen jälkeen. 

1.5. Tutkielman rakenne  

Käsillä oleva tutkielma etenee seuraavasti. Tässä johdantoluvussa esitetyn tehtävänasettelun, 

tutkimuskysymysten asettamisen sekä tutkimusmateriaalin esittelyn jälkeen työssä tarkastellaan ensiksi 

yleisemmin amerikkalaista pragmatistista traditiota ja sen keskeisiä, työlleni relevantteja teemoja (luku 2). 

Tämän pohjustustyön jälkeen avataan tarkemmin Rortyn neopragmatismia, jossa nämä pragmatistisen 

tradition keskeiset teemat ovat läsnä Rortyn ainutlaatuisina muotoiluina. Tällöin keskitytään Rortyn 

esittämään modernin epistemologian kritiikkiin, ja tästä kumpuaviin neopragmatistisiin näkemyksiin 

tiedosta, totuudesta ja tieteestä, kielen roolista tiedon, totuuden ja tieteen suhteen, sekä ihmisyydestä, 

moraalista ja kanssaihmisiin kohdistuvasta sensitiivisyydestä (luku 3). Tämä neopragmatistinen teoreettinen 

viitekehys pohjaa sekä käsillä olevan tutkimuksen neljää julkaistua artikkelia että näiden tekstien 

keskeisimpien väitteiden ja johtopäätösten tarkastelua – toisin sanoen neopragmatismin seurauksien 

tarkastelua niin kansainvälisen politiikan metateorian kuin myös kansainvälisen etiikan konteksteissa (luku 

4, artikkelit). Tutkimuksen lopuksi esitetään työn keskeiset johtopäätökset ja pohditaan lyhyesti mahdollista 

jatkotutkimuksen suuntaa.  

Selvitys väitöskirjan yhteisartikkelien kirjoittajien välisestä työnjaosta sekä julkaistut neljä artikkelia 

julkaisumuodoissaan ovat työn liitteinä (liitteet 1 ja 2). 

2. PRAGMATISTINEN TRADITIO 

2.1. Pragmatismin lyhyt historia 

Pragmatismi on pitkälti amerikkalainen ajattelun traditio, jonka juuret juontuvat 1800-luvun lopun ja 1900-

alun taitteeseen. Pragmatismin katsotaan usein alkaneen niin kutsutun Metafyysisen seuran (Metaphysical 

Club) tapaamisista (Menand 1997: xvi-xviii; Misak 2013: ix-x). Metafyysinen seura oli epävirallinen ja kenties 

hieman ironisestikin nimetty keskustelukerho, joka toi yhteen joukon filosofiasta kiinnostuneita miehiä 

keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja mielenkiintoisista teksteistä – mukaan lukien omien tekstien 

työversioista – Cambridgen yliopistolla Massachusettsissa 1870-luvulla. Sen osallistujiin kuului monia, 

                                                           
13

 Kirjallisuuden osalta tarkennan vielä, että ilmoitan ainoastaan käyttämäni painoksen julkaisuvuoden, en siis töiden 
alkuperäistä julkaisuvuotta. 
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nykyään klassisen pragmatismin perustajiksi luokiteltavia henkilöitä, kuten Charles Sanders Peirce (1839–

1914), William James (1842–1910) ja Chauncey Wright (1830–1875).  

Vaikka Peirce tiettävästi esitteli pragmatismin käsitteen ensimmäisenä Metafyysisen seuran 

kokoontumisissa, William James oli ensimmäinen, joka käytti sitä julkisesti vuonna 1898 Kaliforniassa 

Berkeleyn yliopistossa pitämässään luennossaan Philosophical Conceptions and Practical Results. James 

tosin antoi esityksessään kunnian käsitteen synnystä ystävälleen kutsumalla pragmatismin periaatetta 

”Peircen periaatteeksi”.14 Pian tämän jälkeen, vuoden 1907 tienoilla, pragmatismista tuli maailmankuulu, 

kun James julkaisi teoksensa Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking (Bernstein 2010: 1-

4).  

Jamesin muotoilut olivat kuitenkin aikanaan vähintäänkin yhtä kiistanalaisia kuin Rortyn muotoilut ovat 

nykyään. Niinpä John Dewey (1859–1952) saikin lopulta kunnian tehdä klassisesta pragmatismista 

akateemisesti kunnioitettavan opinkappaleen 1900-luvun alun vuosikymmeninä julkaistujen teostensa, 

kuten Reconstruction in Philosophy ja Quest for Certainty, myötävaikutuksella. Vaikka Peirce, James ja 

Dewey usein luetaankin klassisen pragmatismin kantaisiksi, on myös syytä muistaa Ralph Waldo Emersonin 

(1803–1882) vaikutus amerikkalaisen pragmatismin syntyyn. Emersonin kirjoitukset eivät ainoastaan 

enteilleet pragmatismin keskeisiksi nousevia teemoja, mutta ne myös rohkaisivat kriittiseen ajatteluun, mikä 

auttoi pragmatismin edustajia erottautumaan valtavirran eurooppalaisesta filosofiasta ja kyseenalaistamaan 

vallitsevia ajattelun luokitteluja (West 1989: 9). 

Pragmatismin voidaan myös nähdä syntyneen erityisessä sosiaalisessa ja poliittisessa kontekstissa 1800-

luvun lopun Yhdysvalloissa. Kuten Louis Menand on esittänyt, pragmatismi syntyi yhä kasvavissa määrin 

heterogeenisemmässä, teollistuvassa ja massamarkkinoihin perustuvassa yhteiskunnassa, joka kuitenkin 

suosi kriittistä ja skeptistä asennetta – ”vallanpitäjiä vastustavaa impulssia” (Menand 2001: 87). Tämä 

asenne auttoi amerikkalaisia ajattelijoita vapauttamaan itsensä ”virallisten ideologioiden, kirkon, valtion ja 

jopa akatemian vaikutuksista” (Menand 2001: xii). Tämän lisäksi Amerikan sisällissota (1861–1865) oli 

tuhonnut pohjoisen intellektuaalisen kulttuurin, ja kesti likimain puoli vuosisataa löytää sille korvaaja. 

Pragmatismi täytti tämän kulttuurisen tyhjiön. Sisällissodan aikana kansakunta oli jakautunut kahteen leiriin, 

joissa kummallakin oli ollut horjuttamattoman tuntuiset poliittis-ideologiset näkemykset. Tämän 

kokemuksen opetus olikin, että ”varmuus johtaa väkivaltaan” (Menand 2001: 61) ja niinpä absoluuttiset 

filosofiat saivat tehdä tilaa suvaitsevaisemmalle, fallibilistiselle pragmatismille.15 

Pragmatismi oli voimissaan Yhdysvalloissa Deweyn ansiosta vielä 1930-luvulle tultaessa, mutta sen 

vetovoima alkoi hiipua hiljalleen yleisemmän intellektuaalisen kyllästymisen sekä Euroopasta Amerikkaan 

natsivainoja paenneiden emigranttien mukana kulkeutuneen loogisen empirismin nousun myötä (Rorty 

1995: 70).16 Kylmän sodan vastakkainasettelun alkaessa pragmatismi kohtasi myös uudestaan 

                                                           
14

 Ks. myös James (1913: 34): “Tämä on Peircen, tämä pragmatismin periaate”. 
15

 West (1989: 85) huomauttaa myös, että pragmatismin nousu tapahtui samoihin aikoihin, kun Yhdysvallat nousi 
maailmanpolitiikan näyttämölle globaaliksi toimijaksi. Vaikka näillä ilmiöillä ei olekaan selkeää kausaalista yhteyttä, 
kyseessä ei ole myöskään puhdas sattuma. 
16

 Pragmatistisia ajatuksia säilyi kuitenkin Deweyn jälkeisessä amerikkalaisessa filosofisessa keskustelussa muun 
muassa W.O. Quinen, Wilfrid Sellarsin, Nelson Goodmanin ja Donald Davidsonin töissä, joskin heidän 
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absolutistisen, ideologisen ja epäluuloisen intellektuaalisen ilmapiirin, mikä ei ollut omiaan edistämään 

fallibilistista pragmatismia kulttuurisena voimana (Menand 2001: 438-441).  

Pragmatismin toinen aalto syntyi 1980-luvulla pitkälti Richard Rortyn (1931–2007) sekä Hilary Putnamin 

(1926–) tekemän työn seurauksena (Pihlström 2001). Rortyn vaikutus lienee tässä kuitenkin merkittävämpi 

hänen työnsä ristiriitaisen vastaanoton vuoksi. On jopa esitetty, että klassisen pragmatismin pelastamiseksi 

rortylaisilta tulkinnoilta kehittyi kokonainen ”akateeminen teollisuudenhaara” (Talisse 2007: 3). Kylmän 

sodan hiipuessa ja lopulta päättyessä 1990-luvun taitteessa pragmatismi sai jälleen tuulta purjeisiinsa 

pluralistisemmassa ja rennommassa intellektuaalisessa ilmapiirissä Yhdysvalloissa – ja laajemmin 

maailmallakin.  

Rortyn ja Putnamin jälkeen pragmatistinen traditio on saanut joukon uusia, sitä kehittäviä kolmannen aallon 

edustajia ja muotoiluja. Näistä mainittakoon muun muassa Richard Shustermanin (2000) ”somaestetiikka”, 

Cornel Westin (1989) ”profetiaalinen pragmatismi” sekä Cheryl Misakin (2009) ”uusi pragmatismi”. Näistä 

uusista tuulista huolimatta klassisen pragmatismin – esimerkiksi Deweyn tai Peircen oppien – kannatus on 

myös edelleen vahvaa. Tämä näkyy erityisesti suhteessa neopragmatismiin. Klassisen pragmatismin ja 

erityisesti Peircen nykykannattajat, kuten Susan Haack (1996) tai Cheryl Misak (2013), ovat usein varsin 

kriittisiä uuspragmatistien, ja erityisesti Rortyn, ”harhaoppisia” muotoiluja kohtaan.17  

2.2. Käytännön ensisijaisuus ja filosofian väistöliike 

Pragmatismin traditiossa on löydettävissä joukko keskeisiä teemoja, jotka muotoiltiin jo sen klassisessa 

vaiheessa. Pragmatismin kenties keskeisin painotus on käytännön ensisijaisuus (Putnam 1995: 52). Tätä 

kuvastaa pragmatismin etymologiset juuret Antiikin Kreikan toimintaa tarkoittavassa sanassa pragma 

(James 1913: 33).18 Painotuksella on merkittäviä seurauksia koko oppirakennelmalle, mukaan lukien 

pragmatismin käsityksille ajattelusta yleensä ja erityisesti sen käsityksille tiedosta ja totuudesta. 

Peircen muotoilema ja Jamesin lanseeraama ”pragmatismin periaate” korostaa käsitteiden ja käytännön 

seurausten kiinteää yhteyttä, tai tarkemmin sanottuna käytännön ensisijaisuutta suhteessa käyttämiimme 

käsitteisiin. Objekteista muodostettavien käsitteiden merkitys on siis syytä rajoittaa niihin käytännön 

seurauksiin, joita kyseinen objekti voi sisältää. Jos näitä ei ole nähtävissä, käsitteen merkitys on triviaali tai 

puhtaasti teoreettinen. Ja täten laveammin, ”totuuden” merkityksen viimekätisessä kokeessa on kyse siitä 

toiminnasta, jota se sanelee tai inspiroi ihmisessä (Menand 1997: xiii, xvi). Kuten James (1913: 33) toteaa: 

”[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 

toiminnassa.” 

                                                                                                                                                                                                  
argumentaatiotyylinsä oli usein lähempänä analyyttistä filosofiaa kuin pragmatismin klassikkoja, kuten Dewey’a ja 
Jamesia. Ks. esim. Misak (2013) ja Bernstein (1989). 
17

 Tämä ei ole sinänsä uusi ilmiö, sillä pragmatismi on aina ollut sisäisesti ristiriitainen traditio. Esimerkiksi Peirce kielsi 
nopeasti Jamesin lanseeraaman pragmatismin ja keksi omalle versiolleen uuden nimen ”pragmatisismi” 
(pragmaticism), joka Peircen sanoin ”olisi tarpeeksi ruma ollakseen turvassa kaappaajilta” (teoksessa Misak 2013: 3). 
18

 Jamesin tulkinnan ohella sanan pragma on ymmärretty tarkoittavan myös asiantilaa tai saavuttamista. Kiitän 
huomiosta Ari-Elmeri Hyvöstä. 
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Tämä muotoilu tarkoitti, että pragmatismia leimasi alusta alkaen kriittinen asenne suhteessa perinteisiin 

yleismaailmallisiin muotoiluihin sekä absoluuttisiin vastauksiin pyrkiviin filosofisiin positioihin. Jamesin 

(1913: 125) sanoin tällaisen ”kriitillisen filosofian” myötä ”[...] terveen ymmärryksen kategoriat eivät enää 

kauemmin edusta mitään lajia olevaista yksikään”; sen sijaan ne ovat ainoastaan ”[…] inhimillisen ajatuksen 

mainioita peli-’vetoja’, meidän tapojamme pyrkiä pakoon hämmennystämme aistimusten auttamattoman 

tulvan keskellä.” Samaan tapaan Dewey (1999: 46) ajatteli, että pragmatismissa ei ole kysymys siitä ”[…] 

miten muotoilla kerralla yleinen teoria todellisuudesta, tiedosta ja arvoista, vaan […] miten nykyiset 

autenttiset uskomukset maailmasta voivat toimia tuloksellisesti ja tehokkaasti todellisessa elämässä 

nousevien tärkeiden käytännön ongelmien yhteydessä.” 

Siinä missä Jamesille (1913: 32) käytäntöä korostava pragmatismi oli erityinen ”metodi, jonka tulee 

katkaista filosofisia kiistoja, jotka muutoin olisivat loputtomat”,19 nykyään vallalla on näkemys, jonka 

mukaan pragmatismia ei ole kovin hedelmällistä pitää erityisenä systemaattisena metodina vaan laveana ja 

heterogeenisenä kriittisen ajattelun traditiona – eräänlaisena yleisempänä filosofisesti kriittisenä 

orientaationa tai liikkeenä. Tällöin pragmatismin voi nähdä pyrkivän kyseenalaistamaan ja siirtämään 

syrjään joukon filosofia kysymyksenasetteluja ja kiistoja, joihin ei ole mahdollista tai käytännön kannalta 

hyödyllistä pyrkiä löytämään lopullista vastausta (Rorty 1991a: 65-66; Baert 2009: 49). Cornell Westin (1989) 

mukaan pragmatismia voikin pitää ”amerikkalaisena filosofian väistöliikkeenä”. 

Vaikka pragmatismi voidaan siis nähdä eräänlaisena filosofian väistöliikkeenä, se kuitenkin lainaa ja 

muuntaa ajatuksia sitä edeltävistä, ja kritisoimistaan, filosofisista oppirakennelmista. Ensinnäkin, 

pragmatismi on naturalistinen positio, joka ottaa vaikutteita Darwinin oivalluksista luonnonvalinnasta ja 

täten pyrkii tarjoamaan luonnollisia selitysmalleja metafyysisten tai transsendentaalisten selitysten sijaan. 

Esimerkiksi rationaalisuus ja intuitio kyettiin näin näkemään evoluution tuloksina, kehittyvinä työkaluina, 

joilla ihmiset pyrkivät selviämään maailmassa, oman ympäristönsä paineiden alaisuudessa. Niinpä 

pragmatistit ovat olleet taipuvaisia ajattelemaan, että ihmisillä ei ole ennalta-annettuja mentaalisia kykyjä 

(faculties of mind), joilla he kykenisivät saavuttamaan varmaa tietoa maailmasta, vaikkakin jotkut 

pragmatisteista – erityisesti Peirce – pitivät asioiden oikeinkuvaamista mahdollisena ja tärkeänä osana 

tiedontuottamisen prosessia. Naturalistisesta taipumuksestaan huolimatta pragmatistit ovat kuitenkin 

olleet myös varovaisia, etteivät antaisi ontologista etusijaa luonnolle tai fyysiselle materialle. Näin ollen he 

ovat pyrkineet huomioimaan myös ideoiden, arvojen ja sattuman roolin (Misak 2013: xi, 17). 

Toiseksi, pragmatismi on myös empiirinen positio ja lähtee siitä, että uskomusten tulee olla yhteydessä 

kokemukseen ja soveltuvuuteen ollakseen varteenotettavia (James 1913: 36). Kuten Dewey toteaa, 

”filosofiaan ei tule sisältää mitään, mikä ei näyttäydy osana kokemusta” (teoksessa Misak 2013: 113).20 

                                                           
19

 Jamesin (1913: 38) mukaan tämä on mahdollista, jos metodin myötä asetutaan kannalle, ”[...] joka merkitsee 
alkuperusteiden, periaatteiden, ’kategoriojen’ ja edellytettyjen välttämättömyyksien syrjäyttämistä, ja lopputulosten, 
hedelmäin, seurausten ja tosiaisian tarkkaamista.” 
20

 Pragmatismin perinne ymmärsi ”kokemuksen” (experience) omintakeisella tapaa. Deweyn (1941: 183) mukaan 
kokemuksessa ei ole kyse niinkään tapahtumasta tai objektista inhimillisessä tietoisuudessa, vaan se on laajemmin 
ihmisen toimintaan ja interaktioon liittyvä behavioraalinen käsite. Tästä näkökulmasta esimerkiksi ihmisen 
ongelmalliseksi kokemien tilanteiden luonnetta kuvaa prototyyppinen ajatus epätasapainosta, joka toistuu organismin 
ja sen ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Niinpä esimerkiksi ”nälkä” ei ole redusoitavissa ”nälän tuntemukseen”, 
vaan kyse on laveammin orgaanisen toiminnan muodosta, joka voi manifestoitua muun muassa kehollisena 
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Mutta pragmatismi ei kuitenkaan hyväksy klassista empirismin ajatusta, jonka mukaan tietäminen 

tarkoittaisi passiivista, ulkoisen maailman syötteiden vastaanottamista aistien kautta mieleen. Mieli ei ole 

pragmatisteille tyhjä ”vahalaatta”, johon ulkoiset objektit painavat jälkensä aistien välityksellä (Rorty 1980: 

142). Pragmatistit hylkäävätkin tämän jo Antiikin filosofiasta kumpuavan ”tarkastelijan tietoteorian” 

(Deweyn 1999: 28)21 ja korostavat, että inhimillinen havainnointi on aina tulkinnallista ja täten 

käsitteellisesti värittynyttä ja fallibilistista; kokemus ei tarjoa ihmisille mitään puhdasta ja koskematonta, 

”luonnollisesti annettua” (naturally given).22  

Kolmanneksi, ja tähän kiinteästi liittyen, pragmatismissa on myös rationalistinen juonne, jonka juuret 

juontuvat pitkälti Kantiin. Kuten edellä todettiin, käsitteillä on keskeinen rooli havainnossa. Yleisemmin, 

pragmatistit lähtevät liikkeelle siitä, että maailmassa toimiminen ja pärjääminen vaativat olettamuksia – 

erityisesti käsitteitä ja ideoita. Mutta toisin kun Kant ajatteli, ne eivät ole a priori ja välttämättömiä, vaan 

aina kokemuksen ja sosialisaation muokkaamia. Niinpä kantilaisten ”välttämättömien totuuksien” 

(necessary truths) tai tätä edeltäneiden kartesiolaisten ”sisäsyntyisten ideoiden” (innate ideas) sijaan 

pragmatistit ovat olleet taipuvaisia korostamaan ajassa ja paikassa määrittyneiden, fallibilististen käsitteiden 

ja käsitteellisten viitekehysten merkitystä havaitsemisessa, ajattelussa, tunnereaktioissa ja toiminnassa 

(Misak 2013: 192-195).23 

2.3. Tieto, totuus ja tiede 

Pragmatismilla on usein viitattu anti-filosofisen, käytäntöä korostavan metodin lisäksi myös erityiseen 

näkemykseen tiedosta ja totuudesta sekä lopulta myös tieteestä. Kuten James (1913: 39) jo totesi, ”sanaa 

pragmatismi on ruvettu käyttämään toisessakin merkityksessä, nimittäin tarkoittamaan totuus-teoriaa.” Itse 

asiassa, Bertrand Russelin mukaan teoria totuudesta ”on pragmatismin keskeisin osa” (teoksessa Misak 

2013: x). Samalla se on myös kenties ristiriitaisin osa pragmatistista traditiota.  

Pragmatisteille tieto liittyy keskeisesti toimintaan. Peircen klassisen ja laajasti hyväksytyn määritelmän 

mukaan todet uskomukset ohjaavat toimintaa; ne ovat tavanomaisen toiminnan ohjesääntöjä (rules of 

action). Niinpä muodostaessamme uskomuksia emme ajattele yleisellä tasolla tai puhtaan teoreettisesti, 

vaan pyrimme löytämään konkreettisia tapoja reagoida ja toimia tietyissä tilanteissa. Suuri osa 

jokapäiväisestä toiminnastamme tapahtuu juuri olemassa olevien uskomusten ja niihin kiinteästi liittyvän 

                                                                                                                                                                                                  
levottomuutena ja kehollisina toimina ruuan hankkimiseksi. Modernissa analyyttisessä filosofiassa kokemuksen 
käsitteellä on tarkempi mieleen, tietoisuuteen ja tietoon liittyvä merkitys; ks. Rorty (1980: 150-151). 
21

 Dewey (1999: 22, 26, 28) kirjoittaa: ”Tämän 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.”  
22

 Esimerkiksi Deweyn (1941: 173) mukaan […] ”mikä tahansa havainnon kautta saavutettu uusi väite tiedon suhteen 
on aina hyväksyttyjen teorioiden pohjalta tehty tulkinta, ja voi täten vaatia myöhempää korjausta jos nämä teoriat 
osoittautuvat sopimattomiksi.” 
23

 Peirce oli klassisista pragmatisteista lähimpänä Kantia, erityisesti korostaessaan tiettyjä välttämättömiä regulatiivisia 
oletuksia (mm. ulkoisen, mielestä riippumattoman todellisuuden olemassaolo sekä totuus tutkimuksen tavoitteena), 

joita järkiperäisen tieteen tulee noudattaa (Misak 2013: 50-52). 



23 

 

tavanomaisen toiminnan (habits) varassa, ilman erityistä tarvetta ajatella. Mutta uusissa tai ongelmallisissa 

tilanteissa vanhat tapamme reagoida eivät välttämättä päde, koemme epävarmuutta miten toimia, ja 

joudumme pohtimaan uusia ratkaisuja ja toiminnan muotoja muodostamalla uusia ajatuksia. Tiede on 

erityinen käytäntö, jossa nämä ongelmalliset tilanteet motivoivat tutkimusta ja uusien uskomusten 

kehittelyä. Peircen (1997: 33) mukaan uskomuksella voikin katsoa olevan kolme keskeistä ominaisuutta: (1) 

se on jotain josta olemme tietoisia, (2) se ratkaisee kokemamme epävarmuudesta kumpuavan ärsytyksen ja 

kyvyttömyyden toimia, ja (3) siihen liittyy kiinteästi toiminnan ohjesäännön, tai lyhyesti tavan, 

muodostuminen.  

Pragmatistisen tradition tietokäsitykseen liittyy vahvasti myös ajatus tiedon erehtyväisestä luonteesta. 

Moderni epistemologia on lähtenyt liikkeelle foundationalistisesta ajatuksesta, jonka mukaan inhimilliset 

uskomukset ja tieto pitää pyrkiä pohjaamaan varmoille ja ajattomille perusteille, ja erityisesti 

rationalistisissa muodoissaan korostaa tässä järjen roolia erityisenä kykynä, jolla nämä perusteet voidaan 

löytää. Tämä tarkoittaa, että tiedontuottamisen ytimessä on yksilön pyrkimys irtaantua niin historian, 

kulttuurin kuin kielenkin ulkopuolelle ja omaksua neutraali positio, josta käsin varman tiedon perusteet 

voidaan löytää. Pragmatismi on vahvasti anti-foundationalistinen positio; se hylkää ajatukset varmasta 

tiedosta tai absoluuttisista alku- tai loppupisteistä järkiperäisessä ajattelussa, sekä kyseenalaistaa niin 

subjektiviteetin kuin tietoisuudenkin etuoikeutetun statuksen. Sen sijaan se korostaa perinpohjaista 

fallibilismia, jonka mukaan jopa kaikista varmimman tuntuiset uskomuksemme voivat kyseenalaistua ja olla 

perusteettomia jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Toisin sanoen, vaikka ajattelumme pohjaa aina 

esioletuksiin, yksikään uskomus ei ole immuuni kritiikiltä tai lisätulkinnalta – joskin kaikkia uskomuksia ei ole 

mahdollista kyseenalaistaa saman aikaan (Bernstein 1989: 8-9; Baert 2009: 50). 

Esimerkiksi Peircen sanoin tämä tarkoittaisi, että 

”[…] emme voi koskaan saavuttaa tietoa asioista itsestään, niin kuin ne todella ovat. 

Voimme tietää ainoastaan niiden inhimillisen aspektin. Mutta se on kaikki, mitä 

universumissa on meille. [Niinpä] epäilyksiä lähtökohdistamme voi nousta esiin 

myöhemmin, emmekä pysty löytämään yhtään propositiota, joka ei olisi alisteinen tälle 

sattumanvaraisuudelle” (Peirce 1966: 426, 101n). 

Tämän fallibilistisen asenteen vuoksi pragmatismia voi pitää myös vahvan anti-ideologisena ja anti-

dogmaattisena positiona. Kuten Dewey (1941: 172) totesi, pragmatismin fallibilistinen piirre auttaa 

”torjumaan kaikki dogmaattiset väitteet, kun ’dogmaattisella’ tarkoitetaan mitä tahansa väitettä, jonka 

oletetaan omaavan luontaisesti itsestään selvän totuuden.” 

Pragmatistiselle traditiolle on myös tyypillistä ajatus tietämisen ja tiedon inhimillisestä ja sosiaalisesta 

luonteesta. Jos valistuksen aika ja järkiperäisen yksilöllisen ajattelun nousu kyseenalaisti Jumalan aseman 

tiedon ja moraalin absoluuttisena auktoriteettina, pragmatismia voi pitää puolestaan kulminaationa 

prosessissa, joka kyseenalaistaa niin autonomisen yksilön kuin abstraktin järjen varman tiedon lähteenä. 

Pragmatismi lähtee ajatuksesta, jonka mukaan kognitiiviset, eettiset tai esteettiset väitteet, mukaan lukien 

väitteet näistä väitteistä (ts. teoria), ovat aina osa inhimillisiä projekteja ja valtaosin inhimillisiä (ja täten 

mahdollisesti myös kyseenalaistuvia) luomuksia. Tästä johtuen väitteiden arvo liittyy kiinteästi niiden 

inhimilliseen ja yhteisölliseen hyötyyn käytännössä, ja niiden alkuperä on aina sosiaalinen ja kulttuurinen – 
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ne olettavat inhimillisen yhteistyön sekä tämän mahdollistaman monimutkaisen kielellisten, symbolisten ja 

käytännöllisten merkitysten verkon (Baert 2009: 50).24 Nykytermein tätä voisi kutsua myös holistiseksi 

positioksi, jossa uskomukset (ja niiden oikeuttaminen) liittyvät toisiin uskomuksiin ja tietäjät toisiin tietäjiin. 

Hieman tarkemmin katsottuna klassiset pragmatistit olivat kuitenkin myös erimielisiä siitä, miten ”tieto”, 

”tosi uskomus” tai ”totuus” pitäisi määritellä ja ymmärtää. Esimerkiksi Deweyn (1999: 99-100) 

instrumentalistisen näkemyksen mukaan puhuessamme tosista uskomuksista emme pohjaa edellä 

esitettyyn visuaalisuutta korostavaan malliin tiedosta, jossa ikään kuin katsoisimme ”valmiina olevaa” 

maailmaa – olkoon kyse sitten modernissa kontekstissa idealistien olettamista ”a priori ideoista” tai 

empiristien halusta nähdä ”todelliset asiantilat”.25 Sen sijaan, orientoidumme kohti käytäntöä ja 

tulevaisuutta: ”Ajattelun koetinkivi on niiden tekojen seurauksissa, joihin ajatukset johtavat, toisin sanoen 

aikaansaatujen asioiden uudessa järjestelyssä”. Tietäminen on siis lopulta ”käytännöllisen toiminnan muoto, 

ja siis juuri sellaista vuorovaikutusta, jonka avulla muita luonnon vuorovaikutuksia voi suunnata” (Dewey 

1999: 97). Niinpä Deweyn (1941: 175) mukaan ”propositiot ovat tosia, jos ne ovat instrumentteja tai 

työkaluja menestykselliseen toimintaan”.  

Tässä yhteydessä Dewey (1941) korosti usein tieteellisen tutkimuksen (inquiry) merkitystä, minkä 

seurauksena ”totuus” olisi parempi korvata ajatuksella uskomusten ”perustellusta väitettävyydestä” 

(warranted assertability). Tosia uskomuksia, tai tietoa, on mahdollista saavuttaa itsekriittisen ja itseään 

jatkuvasti korjaavan tutkimuksen avulla, ei esimerkiksi puhtaasti järkeilemällä. Jos tällaisen tutkimuksen 

keinoin saavutetaan menestyksellinen uskomus, sitä voidaan pitää perusteltuna. 

Jamesin muotoilut olivat kuitenkin kenties vielä radikaalimpia kuin Deweyn. Ensinnäkin, James ehdotti 

individualistisen oloisen instrumentaalisen näkemyksen, jonka mukaan tosilla uskomuksilla ja niiden 

hyödyllisyydellä yksilöille on yhteys: ”aate on ’tosi’ niinkauvan kuin usko siihen on hyödyllinen 

elämällemme” (James 1913: 53), tai toisin ilmaistuna ”’totta’ on […] yksinkertaisesti vain se, mikä on 

suotuisaa ajattelumme tiellä” (James 1913: 149). Täten totuus oli Jamesin mukaan nähtävä myös 

normatiivisena, se on ”eräs hyvän laji” ja ”mainesana ’tosi’ nimittää kaikkea vakaumusten alalla, mikä 

näyttäytyy hyväksi selvästi osoitettavista syistä” (James 1913: 53). Lisäksi James näki totuuden vielä – 

nykytermein ilmaistuna – konstruktivistisesti kirjoittaessaan, että se on muovailtavissa: ”[t]otuus tehdään, 

se on aivan samoin kuin terveys, rikkaus ja voima, kokemuksen varrella aikaansaatu tuote” (James 1913: 

146). 

Nämä Jamesin muotoilut olivat ongelmallisia monille aikalaisille, pragmatistisen perinteen sisällä erityisesti 

Peircelle, ei vähiten siksi, että ne näyttäytyivät radikaalin subjektivistisina ja relativistisina. Niinpä 

esimerkiksi kyseenalaisia uskomuksia ”Jumala on olemassa” (teologinen uskomus) tai ”joulupukki on 

                                                           
24

 Kuten Peirce jo esitti, tiedontuottaminen perusyksikkö on tutkimusyhteisö: totuuden tutkimus ei ole yksityinen 
intressi, vaan intressi ”joka on yhtä laaja kuin kyseessä oleva yhteisö” (teoksessa Misak 2013: 37). Tästä lisää myös 
Peircen totuus-näkemyksen yhteydessä. 
25

 Deweyn (1999: 99-100) mukaan filosofia oli jo pitkään jakautunut vastakkaisiin koulukuntiin ajattelun luonteen 
suhteen: toisaalta idealisteihin, joille ”ajattelu on maailmankaikkeuden luoja, ja joiden mukaan rationaaliset ideat 
muodostavat sen rakenteen”, sekä toisaalta empiristeihin, joille ”kaiken tiedon välttämättömänä lähteenä on suora, 
ensikäden kosketus olioihin.” 
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olemassa” (fiktionaalinen uskomus)26 voisi pitää oikeutettuina ja tosina, jos yksilö vaan kokisi ne 

hyödylliseksi ja arvokkaiksi ”konkreettiselle elämälle” (James 1913: 51) – jos ne siis ohjaisivat kyseisen 

henkilön ajattelua ja toimintaa suotuisasti eteenpäin. Tällöin muun muassa kysymykset maailman 

tosiasiallisista asiantiloista sekä totuudesta laajemman (tiede)yhteisön yhteisymmärryksenä nähtiin helposti 

jäävän turhan pieneen rooliin (Misak 2013: 57-60).27  

Toisin kuin Dewey (perusteltu väitettävyys) tai James (mikä on suotuisaa ja hyvää ajattelun tiellä), Peirce piti 

kiinni vahvasti totuuden käsitteestä. Itse asiassa, niin todellisuuden kuin totuudenkin käsitteet olivat Peircen 

mukaan välttämättömiä osia validissa inhimillisessä ajattelussa ja tiedon tuottamisen yhteisöllisessä 

prosessissa. Peirce liitti oman käsityksensä totuudesta vahvasti olettamuksiin mielen ulkopuolisen 

todellisuuden olemassa olosta, mahdollisuudesta saada tietoa tästä todellisuudesta, sekä erityisesti 

tieteellisen tutkimuksen keskeisestä roolista tiedon hankkimisessa. Ihmisillä voi siis olla monenlaisia 

mielipiteitä, mutta tosi uskomus on hyödyllisyytensä ja sosiaalisen luonteensa lisäksi myös suhteessa 

mielestä riippumattomaan todellisuuteen ja kokemukseemme siitä. Tällöin todellisuus siis sekä mahdollistaa 

että myös rajoittaa tosia uskomuksia; mitä tahansa ei voi pitää totena. Tiede oli Peircelle erityisesti se 

sosiaalinen käytäntö, jossa tosia uskomuksia on mahdollista saavuttaa – tai ainakin pyrkiä saavuttamaan 

systemaattisesti – siitäkin huolimatta, että tiedon etsimisen lähtökohdat voivat olla radikaalisti erilaiset. 

Totuus, lyhyesti sanottuna, oli Peircen mukaan tutkimuksen lopullinen tavoite. 

Peirce (1997: 45) kirjoittaa vahvimmillaan seuraavasti: 

 ”Erilaiset mielet voivat aloittaa tutkimuksen täysin ristiriitaisista lähtökohdista, mutta 

tutkimuksen edistyminen vie heitä ulkoisen voiman saattelemana kohti yhtä ja samaa 

johtopäätöstä. Tämä ajattelun aktiviteetti, joka vie meitä eteenpäin ei sinne minne 

toivoimme vaan ennalta määrättyyn maaliin, on kuin kohtalon vaikutus. Mikään 

näkökulman modifikaatio, faktojen valikointi tai mielen luonnollinen ajattelutapa ei kykene 

auttamaan ihmistä pakenemaan tätä ennalta määrättyä mielipidettä.”  

Niinpä Peirce (1997: 45) jatkaa, että niin totuuden käsite kuin todellisuuskin heijastelevat tätä ”suurta lakia”:  

 ”Mielipide on totta, jos sen on tarkoitus tulla hyväksytyksi kaikkien toimesta tutkimuksen 

lopussa, ja objekti johon tällöin viitataan, on todellisuus.” 

Tai hieman lievemmin tulkittuna, totuudessa ei olisi tällöin kyse yksinkertaisesta tai hetkittäisestä 

pyrkimyksestä maailman suoraan kopiointiin, vaan se olisi lopullinen tutkimuksen tavoite – tilanne, jossa 

totea uskomusta ei voisi enää parantaa, se ei johtaisi pettymykseen, ja se selättäisi niin järjen, 
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 Ks. Russell (1967: 407): “Jamesin määritelmän mukaan voisi sattua, että ’A on olemassa’ on tosi lausuma, vaikka A ei 
ole todella olemassa. Olen aina ollut sitä mieltä, että joulupukki-hypoteesi ’toimii tyydyttävästi sanan avarimmassa 
merkityksessä’; siitä syystä lause ’Joulupukki on olemassa’ on tosi, vaikka joulupukkia ei ole.” Russell jatkaa vielä: 
”James sanoo: […] ’Jos Jumala-hypoteesi toimii tyydyttävästi sanan avarimmassa merkityksessä, se on tosi.’ Tässä 
jätetään yksinkertaisesti mitättömänä syrjään kysymys, onko Jumala todella taivaassa; jos Hän on hyödyllinen 
hypoteesi, se riittää.” 
27

 Jamesiin kohdistuneen kritiikin ongelmista, ks. Malachowski (2002: 74-75). James (1913: 51) tarkentaakin esimerkiksi 
teologisten uskomusten suhteen, että ”[m]issä määrin ne ovat oikeita, se on riippuva kokonansa niiden suhteesta 
muihin totuuksiin, jotka ovat niin ikään tunnustettavat”.  
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argumentaation kuin todistusaineistonkin haasteet olemalla yhtä maailman asiantilojen kanssa (Misak 2013: 

36-37).28  

Tämä peirceläinen ajatus totuudesta jonkinlaisena tutkimuksen lopussa saavutettavana ideaalina 

kyseenalaistaa edellä esitetyn (Peircenkin puoltaman) pragmatistisen ajatuksen uskomusten fallibilistisesta 

luonteesta tässä loppupisteessä sekä herättää kysymyksen, milloin tutkimuksen loppu ylipäänsä voitaisiin 

katsoa tulleen saavutetuksi (Misak 2013: 36-37). Se on myös hieman ristiriitainen pragmatistien usein 

jakamalle ajatukselle uskomuksista ja tieteessä käytetyistä teoreettisista käsitteistä ja teorioista 

instrumentaalisina työkaluina, joilla ihmiset pyrkivät selviämään maailmassa. Esimerkiksi Jamesin mukaan 

teoriat ovat työkaluja ihmisen ja hänen ympäristönsä sopeutumisprosessissa, joka ei pääty koskaan:  

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

(James 1913: 127-130). 

“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” (James 1913: 37-38). 

Samaan tapaan Dewey kirjoittaa uskomusten työkalumaisesta luonteesta seuraavasti: 

”Kaikki uskomukset ovat sinänsä ehdollisia, hypoteettisia. Ne eivät ole vain toimintaohjeita, 

ne on muodostettava ottamalla huomioon niiden tehtävä toiminnan ohjaamisessa. On siis 

vihoviimeistä poimia niitä satunnaisesti ja sitten takertua niihin pysyvästi. Kun ne 

ymmärretään työkaluiksi ja vain työkaluiksi, suuntaamisen välineiksi, niiden 

muodostamiseen kiinnitetään samanlaista huomiota kuin tarkkuuskojeiden valmistukseen 

nykytekniikassa” (Dewey 1999: 241). 

Pragmatistinen perinne sisältää siis yhteisten episteemisten teemojen lisäksi myös vahvoja sisäisiä ristiriitoja 

tiedon ja totuuden käsitteiden merkityksen suhteen. Nämä kiistat eivät ole kuitenkaan pelkkä historiallinen 

kuriositeetti, sillä samankaltainen debatti jatkuu myös nykyaikaisen pragmatismin edustajien keskuudessa. 

Klassisen pragmatismin ja erityisesti Peircen kannattajat usein olettavat pragmatismin sisältävän 

näkemyksen totuudesta ymmärrettynä pyrkimyksenä ”asioiden oikeinkuvaamiseen” (getting things right), 

kun taas neopragmatistit väittävät usein Jamesiin ja Dewey’iin vedoten (tai heitä tulkiten), että niin 

totuuden kuin objektiivisuuden käsitteet ovat perinteisissä merkityksissään hylättävissä olevia, ja että 

maailma on tietyllä tapaa menetetty (Misak 2009: 1 ja 2013: 3; Rorty 1982: 3-18). Käsillä olevan työn 

näkökulmasta merkittävää on myös se, että jakaessaan ajatuksen ”asioiden oikeinkuvaamisesta”, 
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 Ajatus totuudesta tutkimuksen lopussa on jossain muodossa läsnä myös muiden pragmatistien kirjoituksissa. 
Esimerkiksi Jamesille (1913: 149) ”totta” on se, mikä on suotuisaa ajattelumme tiellä, ”suotuisaa ajan pitkään ja 
kokonaisuudessaan”. Dewey (1941: 175-176; 179-182) taas piti perusteltua väitettävyyttä itsessään ”tutkimuksen 
loppuna” (as an end of inquiry), tarkoittaen että tällöin tutkimus on onnistunut ratkaisemaan epämääräisen tilanteen 
menestyksekkäästi kyseisenä hetkenä. Loppu tarkoitti tällöin vain ”loppua näköpiirissä” (end-in-view), ei peirceläistä 
ideaalitilannetta. Peircen näkemys oli klassisesta pragmatisteista vahvin. Ks. Misak (2013: 35-37) ja Rorty (1991a: 129-
132). 
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peirceläinen pragmatismi ja moderni tieteellinen/kriittinen realismi ovat huomattavan lähellä toisiaan ja 

täten samalla huomattavan kaukana neopragmatismista (Niiniluoto 1999). 

2.4. Yksilön sosiaalinen rakentuminen ja moraali 

Nämä tietoon, totuuteen ja tieteeseen liittyvät kysymykset nähdään usein määrittävän klassista 

pragmatismia. Väitöskirjan kokonaisuuden näkökulmasta on kuitenkin hyvä korostaa, että ajatukset ihmisen 

sosiaalisesta rakentumisesta ovat myös ominaisia pragmatistiselle traditiolle.  Voidaan väittää, että 

pragmatistisen tradition toinen keskeinen läpileikkaava teema on käsitys subjektista tai yksilöstä 

kontingenttina, sosiaalisena olentona. Kuten Richard Bernstein (1989: 9) toteaa, pragmatistit ”ovat 

pyrkineet purkamaan ja dekonstruoimaan perinteisen tietoisuuden ja subjektiviteetin filosofian. Se, mitä 

nykyään kutsutaan yksilön desentralisaatioksi, on olennainen osa koko pragmatistista projektia.”  

Edellä esitetyn perusteella lienee käynyt selväksi tämän näkemyksen vaikutukset perinteisiin tiedon ja 

tietoisuuden kysymyksiin. Pragmatistit ovat pitkään kritisoineet perinteisiä käsityksiä autonomisesta 

tietäjästä sekä yksilöllisestä, sosiaalisista käytännöistä erillisestä, tietoisuudesta. Samoin pragmatistit ovat 

korostaneet sekä uskomusten että tiedontuottamisen prosessin, erityisesti tieteen, sosiaalista luonnetta. 

Jopa Peircen kyseenalaisessa muotoilussa totuudesta on kyse tutkimusyhteisön hyväksymästä lopullisesta 

mielipiteestä käsillä olevasta asiasta – tai ainakin regulatiivisesta ideaalista, jota kohti tutkimusyhteisön tulisi 

pyrkiä. 

Klassiset pragmatistit muotoilivat käsitystä ihmisestä myös yleisempänä traditiolle tärkeänä teemana. 

Esimerkiksi Dewey (1963: 461-477) suhtautui kriittisesti perinteiseen filosofiseen näkemykseen 

”yksilöllisestä itsestä” (individual self). Tähän näkemykseen ihmisestä kuului oletus individualismista, jonka 

mukaan ainoastaan yksilöt ovat todellisia, kun taas sosiaaliset luokat, organisaatiot ja instituutiot ovat 

johdettuja ja täten sekundäärisiä. Sosiaaliset entiteetit ovat siis keinotekoisia, kun taas yksilöt ovat 

luonnollisia. Tämä näkemys oli Deweyn mukaan ongelmallinen, sillä se unohti yksilön sosiaalisen luonteen, 

”kaikki ne yhteydet toisiin persooniin, jotka ovat osia jokaisen yksilön rakentumisessa […]” (Dewey 1963: 

466). Vielä ongelmallisempi oli kuitenkin oletus, jonka mukaan yksilö oli jotain ennalta annettua (given), 

”jotain joka oli jo olemassa”. Tällöin yksilöä taas pidetään ainoastaan tyydytettävänä objektina (something 

to be catered to), ”jonakin, jonka nautintoa tulee kasvattaa ja omaisuutta moninkertaistaa” (Dewey 1963: 

466).  

Sen sijaan klassisen pragmatismin perinteessä niin Dewey kuin myös George Herbert Mead ovat 

argumentoineet, että yksilö olisi parempi ymmärtää luotuna ja täten sosiaalisena. Meadin (1997: 289) 

interaktionistisen lähestymistavan mukaan ”ihminen on tietysti fyysinen objekti toisen ihmisen havainnossa, 

ja täten yhtä todellinen kuin puu tai kivi.” Hän kuitenkin jatkaa, että ”ihminen on enemmän kuin fyysinen 

objekti, ja juuri tämä enemmän luo hänestä sosiaalisen objektin tai minä n (self), ja juuri tämä minuus on 

suhteessa kaikkeen siihen luonteenomaiseen käytökseen, josta voi käyttää nimitystä sosiaalinen 

käyttäytyminen (social conduct)” (Mead 1997: 289). Niinpä esimerkiksi yksilöiden tietoisuus on läpeensä 

sosiaalista: ”Sisäinen tietoisuus organisoituu sosiaalisesti kun omaksumme ulkoisen maailman sosiaalisen 

organisaation” (Mead 1997: 295). 

Dewey argumentoi samansuuntaisesti. ”Sosiaaliset järjestelyt, lait ja instituutiot”, hän kirjoittaa, ”eivät ole 

keinoja savuttaa asioita yksilöille, ei edes onnellisuutta. Ne ovat keinoja luoda yksilöitä” (Dewey 1963: 467). 
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Vaikka fyysinen keho on monella tapaa olennainen ihmiselle, laajemmassa sosiaalisessa ja moraalisessa 

merkityksessä ihminen on luomus: ”yksilöllisyys on jotain, joka on käsiteltyä” (Dewey 1963: 467). Tällöin 

esimerkiksi aloitekyky, kekseliäisyys ja moraalinen vastuullisuus uskomusten ja toiminnan valinnoissa ”eivät 

ole luonnollisia kykyjä (gifts) vaan saavutuksia (achievements). Saavutuksina ne eivät ole absoluuttisia, vaan 

suhteessa niiden käyttötarkoituksiin. Ja nämä käyttötarkoitukset vaihtelevat taas ympäristön mukaan” 

(Dewey 1963: 467). Pragmatistisesta näkökulmasta keskeistä tällöin on siis pohtia, mitä pitäisi tehdä, jotta 

ihmisen spesifit kapasiteetit voisivat vapautua, ja kuinka koordinoida niitä käyttökelpoisiksi voimiksi, tai 

yleisemmin ”[m]inkälaisia yksilöitä luomme” (Dewey 1963: 469). 29 

Deweyn mukaan tällä sosiaalista korostavalla näkemyksellä on erityinen merkitys ihmisen moraalin suhteen. 

Moraalifilosofiassa on usein ajateltu, että hyvä (tai oikea) on universaalia ja objektiivista, ei yksityistä ja 

erityistä. Esimerkiksi Platonille tämä tarkoitti hyvän metafyysistä universaaliutta (hyvän olemus), kun taas 

Kantille loogista universaaliutta (kategorinen imperatiivi). Deweylle moraali on viime kädessä sosiaalista: 

”moraaliset arvostelmat ja moraalinen vastuullisuus ovat sosiaalisen ympäristömme tuotosta […], kaikki 

moraali on sosiaalista” (Dewey 1930: 316). Jos siis ylipäänsä oletamme, että moraalin – esimerkiksi 

moraalivelvoitteiden, moraalisten päämäärien tai toimien – pitäisi olla universaalia, ainoat keinot tähän ovat 

Deweyn mukaan ”kommunikaatio, jakaminen ja yhteinen osallistuminen”, ei filosofiselle traditiolle 

tyypillinen yksilön järkiperäinen pohdiskelu hyvän olemuksesta tai kantilainen abstrakti järkiperäinen 

pohdinta kategorisista imperatiiveista välttämättöminä moraalisina totuuksina. Tämä siksi, että moraalin 

suhteen ”universalisaatio tarkoittaa [yksinkertaisesti] sosialisaatiota”, toisin sanoen ”pyrkimystä laajentaa 

hyvään osallistuvien ihmisten piiriä ja määrää” (Dewey 1963: 473).30 

On kuitenkin hyvä huomata, että ajatus ”yksilön muovailtavuudesta” ei tarkoittanut Deweylle pelkästään 

ajatusta koherentista identiteetistä – toisin sanoen sosialisaation mahdollistamaa selkeätä käsitystä siitä, 

kuka minä olen, ja miten minun on luontevaa tai hyvä toimia johdonmukaisesti itsekuvaani mukaillen ja 

toteuttaen. Itse asiassa, vaikka ”minuuden” sosialisaation voikin katsoa usein tarkoittavan johdonmukaisia 

ja jaettuja kognitiivisia, emotionaalisia tai moraalisia taipumuksia reagoida, jokainen sosiaalinen ”minä” on 

kuitenkin myös sisäisesti epäkoherentti muun muassa henkilöhistorian ja siihen liittyvien kokemusten, 

vuorovaikutusten ja sosialisaation kirjon johdosta. Deweyn (1930: 137) sanoin ”kuka tahansa on kyvykäs 

omaavaan joukon ristiriitaisia persoonia, epäharmonisia taipumuksia.”31 Tällöin on edelleen hyvä huomata, 

että näkemys ihmisen identiteetin jonkinasteisesta hajanaisuudesta tarkoittaa myös sitä, että inhimillinen 

moraalinen identiteetti on mahdollista nähdä ainakin osittain epäjohdonmukaisena ja kontekstiin sidottuna, 

joukkona ristiriitaisia moraalisia persoonia ja epäharmonisia moraalisia taipumuksia. 

Edellä käsitellyt klassisen pragmatismin keskeiset ja käsillä olevan työn kannalta olennaiset teemat ovat 

läsnä myös seuraavaksi tarkastelun kohteena olevassa Richard Rortyn neopragmatismissa, joskin hänelle 

leimallisina muotoiluina. Seuraavaksi siis tarkemmin rortylaisesta neopragmatismista osana tätä rikasta 

pragmatistista traditiota. 

                                                           
29

 Ks. myös Dewey (1930: 317): “Kaikki yksilön teot heijastelevat hänen yhteisöään yhtä varmasti kuin kielen 
puhuminen tekee.”  
30

 Tarkemmin Deweyn ja Kantin näkemysten suhteesta, ks. Rorty (1999: 75) 
31

 Ks. myös Rorty (1999: 77-78). 
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3. NEOPRAGMATISMI 

Väitöskirjan neopragmatistisen viitekehyksen seikkaperäisempi avaaminen aloitetaan tarkastelemalla ensin 

Rortyn historistista näkemystä epistemologiasta ja sen noususta eräänlaisena kulttuurisena – ja viime 

kädessä hylättävissä olevana – sattumana. Tämä tarkastelu pohjustaa Rortyn myöhäisemmälle tuotannolle 

keskeisiä epistemologian perinteen hylkääviä muotoiluja tiedosta, totuudesta ja kielestä, sekä 

neopragmatismille keskeistä problematiikkaa tieteellisten väitelauseiden ja todellisuuden 

vastaavuussuhteesta tai sen puutteesta – toisin sanoen kysymystä realismista (ja sen mielekkyydestä) 

kielellisen käänteen jälkeen. Tämän lisäksi myöhemmin avataan vielä Rortyn neopragmatistisia näkemyksiä 

ihmisestä ja moraalista. Tällöin kysymys realismista näyttäytyy tarkemmin essentialistisena 

problematiikkana ihmisen olemuksen, tai olemuksettomuuden, suhteesta moraalisiin velvoitteisiin ja 

tietoisuuteen. 

3.1. Epistemologian ja representationalismin väistöliike 

Filosofiassa on ollut tapana pohtia syviä ja ikuisia ongelmia. Modernina aikana filosofinen pohdinta on 

keskittynyt kysymyksiin ”mielestä” ja ”tiedosta”, ja erityisesti kysymykseen ”tiedon perusteista”. Moderni 

filosofia tieteenalana otti tehtäväkseen pyrkimyksen tarjota yleinen teoria tiedosta koko kulttuurille – niin 

tieteille, moraalille, taiteelle kuin uskonnolle. ”Tietäminen”, kirjoittaa Rorty (1980: 3) tästä filosofian 

pyrkimyksestä, ”tarkoittaa mielen ulkopuolisen tarkkaa representaatiota; niinpä tiedon mahdollisuuden ja 

luonteen ymmärtäminen tarkoittaa sen ymmärtämistä, kuinka mieli kykenee luomaan tällaisia tarkkoja 

representaatioita.” Tällöin filosofian keskeiseksi tehtäväksi muodostui ”pyrkimys olla yleinen teoria 

representaatioista, ja täten myös teoria, jonka avulla on mahdollista jakaa kulttuuri osiin, jotka 

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

representoi sitä lainkaan (vaikka niin väittävätkin)” (Rorty 1980: 3). 

Rorty jakaa pragmatismille leimallisen, Jamesin jo muotoileman ”kriitillisen asenteen” filosofiaa kohtaan. 

Erityisesti Rorty näkee edellä esitetyn modernin filosofian pyrkimyksen ja siihen liittyvät keskeiset metaforat 

– kuten mieli ”sisäisenä tilana” sekä tieto ”tarkkoina ja luotettavina representaatioina mielessä” – 

historiallisina ja kulttuurisina sattumina, ja täten ei ainoastaan valinnaisina, mutta myös viime kädessä 

hylättävissä olevina. Tästä kriittisestä ja historiallisesta näkökulmasta käsin pyrkimys saavuttaa yleinen 

teoria tiedosta on siis mahdollista nähdä seurauksena omana aikanaan hyvin toimineiden, mutta nykyään 

vanhentuneiden kulttuuristen uskomusten hyväksymisestä (Rorty 1980: 6-7, 11, 136; Mikkola 2013: 21-26; 

Voparil 2010: 20). Erityisesti kyseessä on tällöin ollut metafysiikan syrjäytyminen epistemologialla 

filosofiassa sekä epistemologian merkityksen korostuminen tieteiden parissa. Rortyn siirtyminen kohti 

neopragmatismia ja hänen visioimaansa ”post-filosofista” (Rorty 1982: xxxvii-xliv) kulttuurista ajanjaksoa 

pitääkin ymmärtää juuri tämän modernin filosofisen kehityskulun kyseenalaistamisen valossa. 

3.1.1. Epistemologia tieteiden kuningattarena: Platon, Descartes, Locke ja Kant 

Varman tiedon ja totuuden käsitteiden kulttuurinen merkitys liittyy siis epistemologian merkityksen 

korostumiseen valistuksen ajan Euroopassa. Tällöin kehkeytyi uusi ajatus tietoteoriasta, jonka keskiössä 

olivat ajatukset mielestä sisäisenä tilana ja tiedosta mielen ulkopuolisen todellisuuden mentaalisena 

representaationa. Tämänkaltainen malli tietämisestä pohjautui Rortyn (1980: 39-45) kutsumaan ”optiseen 
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metaforaan”32, jossa mieli alettiin nähdä eräänlaisena ”luonnonpeilinä” (mirror of nature), joka representoi 

mielen ulkopuolista todellisuutta enemmän tai vähemmän täsmällisesti. Mentaaliset representaatiot 

”luonnonpeilissä” olivat niin tiedon kuin totuudenkin perusta. 

Tämän optisen metaforan historialliset juuret juontuvat Rortyn mukaan jo Antiikin Kreikkaan, platoniseen 

analogiaan tietämisen ja havaitsemisen välille. Antiikin filosofiassa se, mikä erotti ihmisen eläimestä, oli kyky 

tietää yleismaailmallisia totuuksia. Tässä jaottelu kehon ja mielen silmien välillä oli olennainen. Sekä 

ihmisillä että eläimillä ajateltiin olevan kehon silmä, joka kykeni sisäistämään ulkoisen maailman objektien 

ominaisuuksia aistihavaintojen avulla, mutta vain ihmisillä33 katsottiin olevan mielen silmä, toisin sanoen 

järki (intellect, reason). Samalla vain ihmisillä nähtiin olevan kyky ajatella (thinking, reflection) 

perustavampaa laatua olevia yleisiä totuuksia maailmasta. Vain ihmisen mielen silmä kykeni sisäistämään 

universaaleja järjen avulla (Rorty 1980: 38-39). Niinpä esimerkiksi Platonille tieto etiikan saralla kohdistui 

hyvän ”olemuksen” tuntemiseen ja sisäistämiseen, ja tällöin ajattelun kohteena olevalla hyvällä nähtiin 

olevan aina yksi ja sama muoto. Yleisemmin sanottuna, Platonin myötä ajattelun kohteena oleva 

todellisuuden ei-empiirinen perusta oli ymmärrettävissä staattisena, esinemäisenä. Samalla maailma oli 

hahmotettavissa kuvana. 

Tietämisestä tuli tällöin katsomisen kaltaista: suora havainto objektista yhdistettiin tietoon objektin 

”luonteesta” tai ”olemuksesta”. Tosi tietoväite oli täten nähtävissä kausaalisesti objektin aiheuttamaksi, 

objekti ikään kuin pakottaisi väitteen totuuden, jos sitä vain katsoo mielen silmällä oikein. Ajatus 

”välttämättömästä totuudesta” on sama kuin ajatus väitteestä, johon uskotaan, koska objektin ote 

katsojasta on pakottava ja väistämätön. Tämän niin sanotun ”platonisen periaatteen” mukaan erot 

väitteiden varmuudessa on vastattava eroja tiedetyissä objekteissa. Vain olemuksista voi olla varmaa tietoa, 

kun taas luulojen, mielipiteiden tai uskomusten kohteet olivat jotain muuta (Rorty 1980: 156-158; ks. Platon 

2001: 204-205).34 

Modernin epistemologian ja totuuteen pyrkivän tieteen ongelmana voi pitää juuri sitoutumista optiseen 

metaforaan, ja täten lopulta ajatukseen, että maailma pakottaa tietoväitteiden totuuden. Modernilla ajalla 

tämä visuaalinen malli tiedosta tarkentui ajatuksilla mielestä sisäisenä tilana ja tiedosta kokoelmana 

tarkkoja representaatioita mielessä. Tarkkoja representaatioita nähtiin taas saavutettavan löytämällä 

peilimäisestä mielestä erityinen joukko ”etuoikeutettuja representaatioita” (privileged representations). 

Toisin sanoen, pyrkimyksenä oli löytää joukko niin vakuuttavia representaatioita, ettei niiden oikeellisuutta 

olisi mahdollista epäillä, vaan ne oikeuttaisivat itse itsensä. Samalla näin vakuuttavien representaatioiden 

löytyminen tarkoittaisi tiedon perusteiden löytymistä. Tieteenala, joka ohjaisi kohti näitä representaatioita – 

filosofia ymmärrettynä epistemologiana – olisi koko kulttuurin (ymmärrettynä tietoväitteiden kokoelmana) 

perusta. Epistemologian tehtävä olisi etsiä niitä muuttumattomia rakenteita, jotka välttämättä määrittävät 

ja rajaavat tietoa, elämää ja kulttuuria, mukaan lukien erityisesti tieteitä (Rorty 1980: 163).  

                                                           
32

 Rorty (1980: 39 n6) viittaa tässä jo aiemmin mainittuun Deweyn näkemykseen ”tarkastelijan tietoteoriasta”. 
33

 Antiikin aikana ajatus ihmisestä viittasi ongelmallisesti usein ainoastaan vapaisiin miehiin. 
34

 Platonin (2001: 204-205) mukaan ”tieto kohdistuu olevaan, se pyrkii tietämään olevaisen olemuksen, [kun taas] luulo 
[…] pyrkii luulemaan.” Sama asia ei siis voi kuulua sekä tiedon että luulon alaan: ”Jos kerran eri kyvyillä on eri kohteet 
ja jos sekä luulo että tieto ovat kykyjä kumpikin, […] siitä seuraa, ettei tiedettävä ja luultava ole samaa.” 
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Tämän asetelman syntyminen on Rortyn mukaan verrattain uusi historiallinen ilmiö, ja sen keskiössä ovat 

hänen narratiivissaan kolme modernin epistemologian merkittävää hahmoa: René Descartes, John Locke ja 

Immanuel Kant. Descartes’n ansiota on ”mielen keksiminen”. Antiikin Kreikassa mielen – toisin sanoen 

mielen silmän eli järjen – nähtiin siis saavuttavan yleisiä totuuksia sisäistämällä universaaleja. Descartes’n 

myötä mielen käsite laajeni koskemaan universaalien lisäksi myös ajatuksia, tuntemuksia ja aistihavaintoja.35 

Tällöin ajatus ”tietoisuudesta” itselleen läpinäkyvänä ”lasisena olemuksena” nousi yhdeksi keskeisistä mieltä 

määrittävistä piirteistä. Tarkemmin sanottuna, antiikin ajatukset mielestä järkenä ja tiedosta identtisyytenä 

objektin kanssa korvautuivat Descartes’n myötä ajatuksella mielestä sisäisenä tilana ja mielen silmästä tässä 

tilassa olevien representaatioiden tietoisena tarkkailijana. Descartes’lle mielen ajatukset ja havainnot oli 

mahdollista yhdistää, sillä ne omasivat toisen keskeisen piirteen, epäilyksettömyyden (indubitability) 

mentaalisen kriteerinä.36 Tämä tarkoitti, että ”mikään ei ole lähempänä mieltä kuin mieli itse”. Samalla mieli 

voitiin ymmärtää varman tiedon lähteenä: mentaalisia prosesseja tutkimalla olisi mahdollista hyväksyä tai 

hylätä tietoväitteitä. Optinen ajatus mielestä luonnonpeilaajana tarkoitti tällöin sitä, että mielen silmän 

eteen tulevat ajatukset ja perseptiot olivat vain representaatioita mielen ulkopuolisesta maailmasta. 

Samalla tiedossa oli kyse ensisijaisesti näiden representaatioiden, ei sen mitä ne representoivat, 

tietämisestä. Ymmärrys tutkii siis luonnonpeilin heijastuksia, ei luontoa itsessään.  

Tämän myötä keskeiseksi episteemiseksi ongelmaksi muodostui uusi ”ideoiden verho” (veil of ideas) -

skeptisismi.37 Tämä skeptisismin muoto tiivistyi ongelmaan, mistä tietää, että mielen silmän tarkkailtavaksi 

tulevat representaatiot antavat subjektille tarkan ja luotettavan kuvan ulkoisesta todellisuudesta, eikä 

kyseessä ole ainoastaan mielen eteen vedetty harhaanjohtava näyttäytymien verho. Voiko mielen 

ulkopuolisesta maailmasta siis ylipäänsä tietää mitään varmasti? Pyrkimys ratkaista tämä uusi skeptisismin 

ongelma muodosti perustan modernille post-kartesiolaiselle epistemologialle. Pyrkimyksenä oli tutkia ja 

kehittää mielen peiliä niin, että sen avulla saataisiin tarkkoja ja luotettavia kuvauksia – varmaa tietoa ja 

totuuksia – maailmasta. 

Vaikka kartesiolainen ”mielen keksiminen” tarjosi aikalaisilleen ajatuksen sisäisistä representaatioista, se ei 

ollut vielä riittävä edellytys epistemologian nousulle. Tämä siksi, että representaatioiden episteeminen 

merkitys (erityisesti suhde ulkoiseen maailmaan) jäi lopulta hieman epäselväksi. Locke toi tähän olennaisen 

lisän esittäessään, että tiedolle voidaan löytää perusta selittämällä mielen toiminta kausaalisesti. Kuten 

monet muut hänen aikalaisistaan, Locke ei ymmärtänyt tietoa propositioiden välisenä oikeuttamisena vaan 

kausaalisuhteena persoonan ja objektin välillä – toisin sanoen ”tietona jostakin” (knowledge of) eikä 

”tietona että” (knowledge that). Locken empiristisen tietoteorian mukaan ihmisillä ei ole sisäsyntyisiä 

ideoita, vaan ne syntyvät ulkoisesta maailmasta saatujen aistihavaintojen avulla.38 Keskeisenä ajatuksena on 

tällöin, että mikäli objektia tarkastellaan oikein, objekti ikään kuin pakottaa ”idean” objektista, toisin sanoen 

se pakottaa proposition totuuden. Tällöin mieli näyttäytyy eräänlaisena immateriaalisena ”vahalaattana”, 
                                                           
35

 Ks. Descartes (1984: 19): ”Mutta mikä sitten olen? Joku joka ajattelee. Mikä se on? Joku joka epäilee, ymmärtää, 
kieltää, on halukas, ja joka myös kuvittelee ja havaitsee aisteillaan.” 
36

 Tämän kriteerin syntyminen liittyi Descartes’n (1968: 54) ajatukseen ”selvistä ja selkeistä ideoista” (clear and distinct 
ideas), joiden oikeellisuutta emme voisi epäillä: “Voisin pitää yleisenä sääntönä, että ne asiat, jotka tajuamme 
(conceive) erityisen selvästi ja selkeästi, ovat totta.” Ks. myös Descartes (1984: 26). 
37

 Tästä tarkemmin, ks. Rorty (1980: 94 n8). 
38

 Ks. Locke (1990: 105): “Useimpien ideoidemme suuri lähde on aistimus (sensation), joka nojaa täysin aisteihimme 
[…]”. 
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johon materiaalisen maailman objektit painavat jälkensä – Locken termein impressiot. Samalla itse 

painautumisen tapahtumaa alettiin pitämään tietämisenä sen sijaan, että sen olisi ainoastaan ymmärretty 

kausaalisesti edeltävän tietämistä (Rorty 1980: 139-143).  

Toisaalta, jos pidämme mielessä 1600-luvun epistemologialle tyypilliset ajatukset mielestä sisäisenä tilana ja 

ajattelusta mielen representaatioiden tarkkailuna, kausaalinen ”painautuminen” näyttäytyi helposti 

vähemmän merkityksellisenä kuin vahalaatan ”jälkien” – impressioiden – tarkkailu ja arviointi mielen 

silmällä. Niinpä Locke päätyi lopulta taiteilemaan ristiriitaisten metaforien kanssa. Locken mekanistis-

kausaalinen ajatus tiedosta vahalaattaan painautumisena (tieto identtisyyttä objektin kanssa) oli helposti 

ristiriidassa vahalaattaa havainnoivan refleksiivisen mielen kanssa (tieto totena arvostelmana objektista) 

(Rorty 1980: 143-146).  

Kant tarttui tähän ongelmaan ja pyrki viemään epistemologiaa toiseen suuntaan. Vaikka brittiempiristit 

herättivät Kantin ”dogmaatisesta unesta”, heidän pyrkimyksensä redusoida mentaaliset käsitteet 

aistimuksiksi ei ollut Kantille riittävä perusta varmalle tiedolle. Tämä siksi, että empiristinen malli 

ongelmallisesti ”sensualisoi kaikki ymmärryksen käsitteet” (teoksessa Rorty 1980: 148). Kantin 

vaihtoehtoinen pyrkimys oli asettaa epistemologia ”tieteiden kuningattareksi” niin kutsutun 

transsendentaalisen käänteen avulla. Epistemologiasta tulisi tehdä eräänlainen nojatuolioppi, joka olisi 

itsenäinen suhteessa aistihavaintoihin ja kyvykäs tuottamaan välttämättömiä totuuksia. Tämän Kant teki 

ensiksi asettamalla ”ulkoisen tilan” mielen ”sisäiseen tilaan”, sekä toiseksi olettamalla, että ”ulkoinen tila” 

on rakentunut mielen kokemusta edeltävien käsitteiden avulla. Kant pyrki siis varmuuteen yhdistämällä 

kaksi episteemistä väitettä: kartesiolaisen väitteen, että voimme olla varmoja ainoastaan omista 

ajatuksistamme, sekä oman väitteensä, että meillä voi olla varmaa, a priorista, tietoa myös ulkoisista 

objekteista, jos ja kun konstituoimme ne itse – kun siis konstituoimme maailman käsitteiden avulla (Rorty 

1980: 137-138, 147-148).39  

Epistemologian keskiöön nousi tällöin kysymys, miten suhteuttaa kaksi erilaista mentaalisen 

representaation muotoa: toisaalta kokemuksen formaalit ehdot (käsitteet), jotka päättelemme sisäisesti 

järjen avulla, ja toisaalta sen materiaaliset ehdot (intuitiot), jotka saamme mielen ulkopuolelta 

aistihavainnoissa. Kantin ratkaisu oli, että maailman objekteja ei voi olla olemassa ilman mielen 

konstituoivaa toimintaa, vaan ne syntyvät edellä mainittujen kahden ehdon synteesin tuloksena.40 Kant 

pohjasi näkemyksensä kopernikaaniseen huomioon, että maasta käsin kosmosta tarkkailevan astronomin 

ymmärrykseen vaikuttavat sekä havainnot tarkkailtavien planeettojen liikkeistä että maan oma liike. 

Maapallo ei ollut enää paikallaan oleva maailman keskipiste. Samoin Kantille ymmärrys perustui sekä 

aistihavaintoihin ulkoisen maailman liikkeistä että mielen omiin liikkeisiin, jotka noudattivat kokemusta 

edeltäviä välttämättömiä sääntöjä. Ihminen ei ollut pelkkä passiivinen objektien havainnoitsija. 

Ymmärryksen formaalit ehdot (erityisesti synteettiset a priori arvostelmat kuten kausaliteetti, aika ja tila) 

tarjosivat siis yleisen välttämättömän viitekehyksen, jonka puitteissa havaittu maailma voisi ylipäänsä tulla 

ymmärretyksi. Ihmisen mieli (ajattelu) tuottaa maailman perusrakenteen, joskaan ei havaittua materiaalista 
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 Ks. Kant (1986: 12): Kokemusta edeltävien objektien ymmärtämiseksi ”[…] on esioletettava ymmärryksen lait, joita a 
priori käsitteet ilmentävät. Jokaisen kokemuksen objektin pitää mukautua (conform) näihin käsitteisiin.“ 
40

 Ks. Kant (1986: 12, 93-98). 
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maailmaa kokonaisuudessaan. Maailma ei ole täysin mielen ulkopuolinen (Rorty 1980: 152-153, 160; Rohlf 

2010). 

Kantin ”kopernikaanisen vallankumouksen” myötä filosofian erityiseksi tehtäväksi oli mahdollista nähdä 

kokemuksen ”formaalin” ja ”välttämättömän” puolen tutkimus, kun taas muiden tieteiden tehtävä oli 

keskittyä tutkimaan kokemusta ymmärrettynä formaalisten ja materiaalisten ehtojen synteesinä. Filosofia – 

ja erityisesti epistemologia – oli näin ollen mahdollista nähdä kaikkien tieteiden perustana, ”tieteiden 

kuningattarena” (Rorty 1980: 138-139).  

3.1.2. Epistemologian kritiikki: Sellars, Quine ja Davidson 

Ajatukset etuoikeutetuista representaatioista ja varmasta tiedosta jatkoivat eloaan Kantin jälkeisessä 

filosofiassa. Keskeisinä esimerkkeinä Rorty (1980: 166-167, 169) mainitsee Edmund Husserlin 

fenomenologisen pyrkimyksen löytää ”olemustotuudet” eli ”formaalit aspektit”41 välttämättä subjektiivisesti 

koetusta maailmasta, Bertrand Russellin pyrkimyksen löytää ”loogisia muotoja”42 kehittämällä loogisesti 

ihanteellinen ja maailmaa tarkasti ilmaisemaan pyrkivä kieli, sekä erityisesti vaikutusvaltaisen ”Wienin 

piirin” loogisten empiristien pyrkimyksen ylläpitää jaottelua ”totta merkityksen nojalla” ja ”totta 

kokemukseen palauttamalla”.43 Tämä etuoikeutettujen representaatioiden ja varman tiedon etsintä kesti 

päivänvaloa Rortyn (1980: 167; 1991a: 1) mukaan aina siihen asti, kunnes Husserlin harhaoppiset seuraajat 

– Jean-Paul Sartre ja Martin Heidegger – sekä erityisesti Russelin harhaoppiset seuraajat – Wilfrid Sellars, 

W.O. Quine ja myöhemmin Donald Davidson – kyseenalaistivat pyrkimyksen filosofisen mielekkyyden.  

Sellarsin kritiikki kohdistui erityisesti empirismin ajatukseen ”suoraan” tai ”luonnostaan” aistihavainnossa 

annetusta (naturally given). Ajatus luonnostaan annetusta olettaa edellä esitetyn Lockelta peräisin olevan 

kausaalisen mallin mielestä, jossa maailman objektit ilmenevät havainnoiville yksilöille suoraan mielessä 

(painaumina ”vahalaatassa”).  Niinpä objektin ja tähän liittyvän uskomuksen välinen yhteys nähdään 

välttämättömänä. Sellarsin (1963) ”psykologinen nominalismi” taas lähtee liikkeelle siitä, että kaikessa 

tietoisuudessa on kyse vain ja ainoastaan kielellisistä asioista.44 Position keskeisin premissi on täten 

seuraava: ”ei ole olemassa oikeutettua uskomusta, joka olisi nonpropositionaalinen, eikä oikeuttamista, 

jossa ei olisi kyse propositioiden välisistä suhteista” (Rorty 1980: 183).  

Kenties keskeisin mahdollinen vastaväite tälle kielen roolia korostavalle näkemykselle on usein 

erityistapauksina pidetyt raakatuntemukset (raw feels), kuten kipu, jotka nähdään usein kielestä 

riippumattomina mentaalisina kokemuksina. Rortyn Sellars-tulkinnan mukaan aistihavainto kivusta voidaan 
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 Ajatus ”formaaleista aspekteista” viittaa empiriasta riippumattomiin, kokemusta edeltäviin ja kaikille yhteisiin 
ominaisuuksiin objekteista. Husserlin pyrkimys oli täten mennä ”asioihin itseensä”. 
42

 Russell oli loogikkona tyytymätön arkikieleen ja piti filosofian tehtävänä kehittää arkikielen häiriöistä vapaa looginen 
kieli (joka lähenisi yksinkertaisuudessaan fysiikan ja matematiikan kieliä). Ks. esim. Russell (1961: 68-69) sekä 
laajemmin Irvine (2015). 
43

 Esimerkiksi Rudolf Carnapin (1967) pyrkimys oli luoda puhdistettu neutraali kieli, jonka merkitys oli sama kaikille, ja 
jonka osat olisi lopulta palautettavissa aistihavaintoja ja todellisuutta koskeviksi väitelauseiksi – toisin sanoen väitteiksi, 
jotka pohjautuisivat empiristejä mukaillen välittömästi havainnossa annettuun. Ks. Sintonen (1989: 8-11). 
44

 Sellarsin sanoin: ”kaikki tietoisuus tyypeistä (sorts), vastaavuuksista (resemblances), faktoista, jne., lyhyesti 
sanottuna kaikki tietoisuus abstrakteista olioista – itse asiassa kaikki tietoisuus jopa partikulaareista – on kielellistä (is a 
linguistic affair)” (teoksessa Rorty 1980: 182). Ks. tarkemmin Rorty (1980: 182-192). 
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kuitenkin ymmärtää kahdella eri tavalla, mikäli tehdään ero kahden erilaisen tietoisuuden (awareness) 

välille: 

(1) Ensimmäisessä vaihtoehdossa kyse on tietoisuudesta ”diskriminatiivisena käyttäytymisenä”, eli 

kyvystä vastata ärsykkeeseen fyysisen reaktion muodossa. Tällöin kivun tietämisessä on kyse 

”tietämisestä millaista kipu on”. Kyse on kivun tuntemuksen tunnistamisesta, olemista kivussa. 

Tämä kokemus on esimerkiksi lapselle identtinen ennen ja jälkeen kielen oppimisen (Rorty 1980: 

182-183).  

(2) Toisessa vaihtoehdossa kyse on tietoisuudesta ”perusteiden loogisessa avaruudessa olemisena”45, 

eli oikeuttamisesta ja kyvystä oikeuttaa mitä sanoo. Tällöin kivun tietämisessä on kyse ”tietämisestä 

millainen asia kipu on”. Tästä näkökulmasta esikielellinen lapsi ei tiedä kivusta mitään, ennen kuin 

hän on sisäistänyt siihen liittyvän sanaston ja sosiaalisen käytännön, toisin sanoen 

merkityksellistänyt kivun. Ennen kielen oppimista hän tietää kivun ainoastaan muodossa ”omata”, 

kun taas kielen oppimisen myötä hänen on mahdollista tietää, ymmärtää ja jopa artikuloida 

millainen asia kipu on (mentaalista eikä fyysistä, aiheutuu kudosvaurion johdosta, voi olla osa 

tuskallisia tai nautinnollisia käytäntöjä) (Rorty 1980: 110, 182-184).46  

Niinpä perinteinen empirismi on väärässä olettaessaan, että aistihavainto voisi sinällään ja suoraan 

oikeuttaa uskomuksen tai väitteen. Kyseessä on itse asiassa jo Lockelta peräisin oleva sekaannus 

uskomuksen kausaalisen selittämisen ja sosiaalisen oikeuttamisen välillä. Maailma voi kausaalisesti 

aiheuttaa uskomuksia, mutta se ei voi koskaan oikeuttaa tai pohjata niitä. Tällöin ajatus ”suoraan” mielen 

tietoisuudessa olevasta on vain ”annetun myytti” (myth of the given), josta olisi syytä päästä eroon sekä 

arkipäivän uskomusten että tieteellisten väitteiden oikeuttajana. Tällöin objektit eivät pakottaisi 

uskomuksiamme, maailma ei puhuisi meille, eikä tieto olisi luonnon-oman-kielen tunnistamista (Rorty 1989: 

6). Sen sijaan, väitteet oikeutettaisiin ainoastaan ”perusteiden loogisessa avaruudessa”, jolloin kyse olisi 

sosiaalisesta käytännöstä, ihmisten puheesta luonnosta ja muista asioista (Rorty 1980: 186-87). Täten edes 

kivun kaltaisia raakatuntemuksia ei olisi mahdollista ymmärtää etuoikeutettuina representaatioina 

tietoisuudessa. 

Quinen työn voi katsoa sekä tukevan näitä Sellarsin kriittisiä huomioita uskomusten havaintopohjaisesta 

oikeuttamisesta että laventavan kritiikkiä kohti analyyttisia totuuksia. Quinen (1963: 41-45) kannattaman 

holistisen ajattelun mukaan empiirisesti merkittävä tiedon perusyksikkö on koko tiede. Niinpä ulkoista 

maailmaa koskevat väitelauseet kohtaavat kokemuksen (maailmasta) aina kokonaisuuksina (as a corporate 

body), eivätkä koskaan yksittäisinä.47 Tällöin tieteen uskomusjärjestelmät näyttäytyvät verkkomaisina 

kudelmina tai voimakenttinä, joissa kaikki liittyy kaikkeen. Uskomusjärjestelmien keskiössä on kaikista 

hyväksytyimmät uskomukset, ulompana teoreettiset mallit ja hypoteesit, ja ulkokehällä maailman kohtaavat 

yksittäiset havaintolauseet. Jos yksittäinen hypoteesi osoittautuu kokemuksen myötä epäpäteväksi, tästä 

kudelmamaisesta luonteesta johtuen ei ole kristallinkirkasta, mikä tai mitkä osat kokonaisuudesta ovat 

                                                           
45

 Ajatus “perusteiden loogisesta avaruudesta” tarkoitti Sellarsille (1963: 169) seuraavaa: “kuvaillessamme episodia tai 
tilaa tietämisenä, emme anna siitä empiiristä kuvausta; asetamme sen perusteiden loogiseen avaruuteen, jota 
määrittää oikeuttaminen ja kyky oikeuttaa sanomansa”. 
46

 Ks. Sellars (1963: 133) ja Rorty (1980: 109-111). 
47

  Ks. tarkemmin Quine (1963: 41-42). 
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väärässä (tai onko kyseessä ollut edes kattava empiirinen aineisto). Niinpä reagointi ”niskoittelevaan” 

kokemukseen vaatii aina pragmaattista päätöstä, mitä osaa koko kudelmasta tulisi muokata; mikään osista 

ei ole immuuni tarkistuksille (Misak 2013: 201; Rorty 1980: 181).48 Samalla teoriat on nähtävissä empiirisesti 

alimääräytyneiksi. Tämän seurauksena reduktionismi eri muodoissaan, niin vahvassa empirismin 

kannattamassa muodossa, jossa jokainen väite on palautettavissa havaintoihin, tai lievemmässä muodossa, 

jossa väitelauseiden kokonaisuuksia voidaan palauttaa havaintoon, on ongelmallista. Kokemukseen ja 

aistihavaintoihin palauttaminen ei takaa väitteille etuoikeutetun representaation statusta.49 

Quine (1963: 20) kyseenalaistaa myös loogista empirismiä ja monia muita filosofian koulukuntia 

määrittäneen oletuksen, jonka mukaan on mahdollista erottaa väitelauseet, jotka ovat totta pelkän 

merkityksen nojalla (analyyttiset totuudet) väitelauseista, jotka ovat totta havaittuihin tosiasioihin ja 

merkitykseen nojautuen (synteettiset totuudet). Kuten edellä esitetty, tämänkaltainen jaottelu nousi esille 

jo Kantin ajattelussa. Jaottelu on keskeinen myös empiristeille, sillä erityisesti loogiset ja matemaattiset 

totuudet on usein nähty vaikeasti selitettäviksi nojautumalla puhtaasti havaintoihin. Niinpä jotta olisi 

mielekästä puhua havaintoihin palautettavissa olevista väitteistä, on myös kyettävä puhumaan mielekkäästi 

väitelauseista, jotka ovat erityistapauksia tähän sääntöön: väitelauseista, jotka ovat totta merkityksen 

nojalla.  

Quine kieltää tämän mahdollisuuden. Se on hänen mukaansa ”empiristien epäempiirinen dogmi, 

metafyysinen uskonkappale” (Quine 1963: 37). Tämä siksi, että merkityksiin nojautuvat analyyttiset 

totuudet olettavat ajatuksen synonymiasta – että esimerkiksi ”naimaton mies” ja ”poikamies” tarkoittavat 

samaa analyyttisesti todeksi oletetussa lauseessa ”kaikki naimattomat miehet ovat poikamiehiä”.50 Mutta 

tämä oletus vaatii synonymian käsitteen selittämistä, minkä selittäminen vaatii taas uusia käsitteitä, jotka 

pitää edelleen selittää lisäkäsitteillä, ja niin edelleen (Quine 1963: 22-23; Misak 2013: 200). Quinen mukaan 

tämä päättymätön ketju on mahdollista välttää, jos hyväksymme, että analyyttisissä totuuksissa on kyse 

vain ja ainoastaan siitä, että kielen puhujat ovat hyväksyneet niiden merkityksen. Toisin sanoen, ei ole 

esitetty riittävän mielenkiintoisia vaihtoehtoja, jotka voisivat kyseenalaistaa ne (Rorty 1980: 175). Quine 

kääntää täten huomion praktiseen kielenkäyttöön, siihen että opimme kielen ja merkitykset seuraamalla (ja 

hyväksymällä) muiden kielenkäyttöä, ja huomaamalla oman kielenkäyttömme olevan muiden tarkkailun 

alla.51 Tämä Quinen behavioraalinen ja pragmaattinen johtopäätös kyseenalaistaa mahdollisuuden erotella 

selkeästi analyyttiset ja synteettiset totuudet, sekä riistää etuoikeutetun representaation statuksen usean 

filosofisen koulukunnan olettamilta analyyttisilta – ja Rortyn tulkinnan mukaan laveammin kielellisiltä – 

totuuksilta. 
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 Ks. Tarkemmin Quine (1963: 42-45) ja Raatikainen (1997: 23-26). 
49

 Quine näytti kuitenkin lopulta hyväksyvän ongelmallisesti erityiset ”voimakentän” tai ”kudelman” reunalla olevat, 
kokemusta ja maailmaa lähellä olevat ”havaintolauseet” uskomustemme oikeuttajiksi. Ks. Ramberg (1989: 13) sekä alla 
Davidsonin kritiikki ”empirismin kolmatta dogmia” kohtaan. 
50

 Täten ne tarkoittaisivat samaa myös lauseissa ”Yksikään naimaton mies ei ole naimisissa” (loogisesti totta) ja 
”yksikään poikamies ei ole naimisissa” (totta määritelmän mukaan). 
51

 Rambergin (1989: 10) mukaan Quine onkin pyrkinyt korostamaan, että pyrkiessämme löytämään käsitteelliset 
totuudet seuraamalla niiden juuria kohti jonkinlaista erityistä asemaa, emme löydä ”empiirisesti vioittumatonta 
merkitystä” vaan ainoastaan ”kyseenalaistamattoman yhteisymmärryksen”.  
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Siinä missä Rorty tulkitsi Quinen hyökänneen menestyksekkäästi ”empirismin kahta dogmia” 

(reduktionismia ja analyyttinen-synteettinen -jaottelua) vastaan, Davidson vie Rortyn mukaan empirismin 

kritiikin vielä yhden askeleen pidemmälle. Tämä siksi, että empirismiä näyttäisi vaivaavan vielä Quinen 

kritiikin jälkeen ”kolmas dogmi”, jota Davidson (1973: 11, 20) kutsuu jaotteluksi käsitteellisen skeeman 

(conceptual scheme) ja empiirisen sisällön (empirical content) tai todellisuuden (reality) välillä. Davidson 

avaa tätä itse seuraavasti: 

”Analyyttinen-synteettinen -jaottelusta luopuminen ei ole auttanut selventämään 

käsitteellistä relativismia. Analyyttinen-synteettinen -jaottelua on kuitenkin selitetty 

empiirisen maailman (content) avulla, joka on omiaan edistämään käsitteellistä relativismia. 

Synteettisen ja analyyttisen jaottelu on dualismi, jossa jotkut lauseet ovat totta (tai 

epätotta) sen perusteella, mitä ne merkitsevät ja mikä niiden empiirinen sisältö on, ja jotkut 

lauseet ovat totta (tai epätotta) pelkän merkityksen nojalla, ilman empiiristä sisältöä. Jos 

hylkäämme tämän jaottelun, hylkäämme myös käsityksemme merkityksestä tämän 

jaottelun mukaisesti, mutta ei ole välttämätöntä hylätä ajatusta empiirisestä sisällöstä: 

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

Tämä empiirinen sisältö puolestaan selitetään faktana, maailmana, kokemuksena, 

tuntemuksena, aistiärsytyksien kokonaisuutena, tai vastaavana. Ajatus merkityksestä on 

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

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

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

synteettinen -dualismin sijaan meillä onkin käsitteellisen skeeman ja empiirisen sisällön 

dualismi. Tämä uusi dualismi on empirismin perusta […]” (Davidson 1973: 11). 

Skeema-sisältö -jaottelun mukaan tiedosta puhuttaessa olisi siis mahdollista puhua kielen avulla luodusta 

käsitteellisestä komponentista (skeema), sekä tästä erillisestä empiirisestä komponentista, joka on peräisin 

joko kokemuksesta (aistihavainnot) tai maailmasta (todelliset asiantilat). Jaottelun keskeinen ajatus on, että 

tietoa tuotettaessa skeemoilla on yhtäläinen pääsy empiiriseen komponenttiin, jota skeemat joko 

organisoivat tai kuvaavat. Tällöin on mahdollista, että skeemat eroavat niiden kielellisen komponentin 

eroavaisuuksien vuoksi. Skeemat voivat olla jopa niin erilaisia, että ne puhuvat täysin eri kieltä, eli ovat 

yhteismitattomia (Davidson 1973: 10). 

Davidson (1973: 10) selittää, että mahdottomuus kääntää merkityksiä skeemasta toiseen on välttämätön 

ehto sille, että käsitteelliset skeemat voidaan nähdä täysin yhteismitattomina. Käännöksen epäonnistuessa 

empiristinen oletus, että kaikilla on yhtäläinen pääsy kokemukseen tai maailmaan näyttäisi selittävän, että 

syy on juuri skeemoissa tai kielessä. Toisin sanoen, keskeisen oletuksen mukaan on olemassa jotain 

neutraalia ja yhteistä, joka on skeemojen ulkopuolista ja niiden kaikkien saavutettavissa. Davidson (1973: 

11) kieltää ajatuksen yhtäläisestä pääsystä kokemukseen tai maailmaan, ja samalla koko skeema-sisältö -

jaottelun mielekkyyden.52 Jaottelu johtaa hänen mukaansa ainoastaan käsiterelativismiin ja totuuden 
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 Davidson (1973: 11): ”Haluan kehottaa, että tätä toista skeeman ja sisällön välistä dualismia, järjestävän systeemin ja 
jonkun järjestämistä odottavan välistä jaottelua, ei ole mahdollista nähdä mielekkäänä, eikä sitä voi puolustaa. Se on 
itsessään empirismin dogmi, sen kolmas dogmi. Kolmas, ja kenties viimeinen, sillä jos hylkäämme dogmin, ei ole selvää, 
onko empirismissä enää mitään merkityksellistä jäljellä.” 
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riippumiseen skeemasta, minkä seurauksena eri skeemojen edustajat näyttäisivät elävän eri maailmoissa. 

Samalla jaottelu olettaa ongelmallisesti ajatuksen skeemoista riippumattomasta kokemuksesta tai 

todellisuudesta niitä määrittävänä ja oikeuttavana tekijänä. Tämä on kuitenkin kestämätön oletus: 

”[m]ikään […] ei takaa että lauseemme tai teoriamme ovat totta: kokemus, ärsykkeet, ei edes maailma pysty 

takaaman että yksittäinen lause on totta” (Davidson 1973: 16). 

Rortyn tulkinnan mukaan Davidsonin johtopäätökset auttavat meitä hylkäämään niin ajatuksen, että 

uskomuksemme representoivat maailmaa skeeman konvention mukaisesti (Rorty 1991a: 9), kuin myös 

ajatuksen, että ideaaliteoriamme ovat vastaavuussuhteessa ulkoisen todellisuuden kanssa (Rorty 1980: 

295). Kaikille yhtäläinen pääsy kokemukseen tai maailmaan on sula mahdottomuus, sillä kukaan tai mikään 

ei pysty tarjoamaan ”nostokoukkua”, joka irrottaisi meidät omista uskomuksistamme neutraaliin asemaan, 

mistä käsin olisi mahdollista nähdä uskomustemme ja todellisuuden välinen suhde. Sen sijaan, Davidsonin 

argumentaatio näyttäisi antavan tukea Rortyn ajatukselle, että olemme aina kosketuksissa todellisuuden 

kanssa kaikilla kulttuurin osa-alueilla kausaalisesti merkityksessä ”jonkun aiheuttamana ja aiheuttaa” 

(caused by and causing), emme representationaalisesti merkityksessä ”representoida riittävällä 

tarkkuudella” (represent reasonably accurately) (Rorty 1991a: 9). Tällöin filosofialle yleisesti ja erityisesti 

(empiristiselle) epistemologialle ei ole nähtävissä niiden usein olettamaa keskeistä kulttuurista roolia 

etuoikeutettujen representaatioiden lähteenä.  

Rortyn mukaan Sellarsin, Quinen ja Davidsonin muotoilut yhdessä tukevat keskeistä johtopäätöstä, jonka 

mukaan mikään näkemys tiedon luonteesta ei voi pohjautua teoriaan representaatioista, jossa 

representaatiot nähdään olevan etuoikeutetussa suhteessa todellisuuteen (Rorty 1980: 182). Koko ajatus 

etuoikeutetuista representaatioista varman tiedon perustana on historiallisesti syntynyt, mutta 

epäonnistunut yritys kuvata sitä, mistä tiedossa on kyse. Tästä seuraa edelleen se, että epistemologia 

käytäntönä, joka pyrkii etsimään varmaa tietoa kehittämällä erinäisiä muotoiluja mielestä sisäisenä tilana ja 

tiedosta representaationa, on syytä hylätä. Tämä johtopäätös on monelle radikaali ja ristiriitainen. Filosofit 

näet ajattelevat vieläkin usein, että ajatukset representaatioista sekä mielen ja maailman välisestä 

suhteesta ovat filosofisesti perustavaa laatua olevia, ja että niiden hylkääminen on sulaa hulluutta. Rorty on 

erimieltä. Hänen mukaansa filosofian pyrkimykset edellä mainittujen episteemisen ajatusten parissa ovat 

olleet hedelmättömiä (Rorty 1991a: 9) ja harhaanjohtavia (Rorty 1980: 7). Toimivien ratkaisujen sijaan ne 

ovat johtaneet turhiin ongelmiin, jotka olisi syytä ohittaa kieltäytymällä ottamasta osaa kyseiseen kielipeliin 

ja sen kysymyksenasetteluihin. Epistemologian väistöliike ja siirtyminen kohti neopragmatismia ovat tällöin 

Rortylle looginen johtopäätös.  

3.2. Maailma on menetetty: neopragmatistinen näkemys tiedosta, totuudesta ja tieteestä  

Rortyn ja kumppanien kritiikistä huolimatta filosofia ja epistemologia eivät ole halunneet tulla väistetyiksi. 

Vaikka 1900-luvun aikana tapahtuneen ”kielellisen käänteen”53 myötä ”kieli” on pitkälti korvannut ”mielen” 

epistemologian tutkimuskohteena, ajatus representaatioista ei ole kadonnut tutkimusagendalta. Vielä 1900-

luvun alussa pohdittiin kysymyksiä mielen ja todellisuuden suhteesta. Oliko todellisuus riippuvainen mielen 

konstituutiosta tai representoiko mieli todellisuutta pätevästi? Vuosisadan loppuun mennessä kysymys 

kielen ja maailman suhteesta oli noussut epistemologisen pohdinnan keskiöön. Minkälaiset kielelliset 
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 Ks. Rorty (1967; 1992). 
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väitteet representoivat ei-kielellisiä objekteja, vai oliko sellaisia ylipäänsä olemassa? Ovatko esimerkiksi 

fysiikan teoreettiset väitteet vastaavuussuhteessa todellisten asiantilojen kanssa? Tällöin sekä filosofian että 

Rortyn myöhäisemmän tuotannon keskeiseksi teemaksi muodostui ”realismin ongelma” (Rorty 1991a: 1-2). 

Realismi voidaan määritellä yksinkertaisimmillaan tieteenfilosofiseksi positioksi, joka nojautuu kolmeen 

keskeiseen teesiin (Conant 2001: 271-272)54: 

(1) Maailma asettaa inhimillisen tiedon mahdollisuudet ja rajat. Kaikki kokemuksemme maailmasta 

ovat näkökulmia siitä joltain tietyltä kantilta. Tätä perspektivismiä, ja siihen liittyvää kognitiivisten 

kykyjemme rajallisuutta, ei pidä kuitenkaan sekoittaa maailman luonnostaan asettamien 

todellisuuden rajojen kanssa. Koska kokemuksemme ovat maailmasta, niiden taustalla oleva 

maailma on olemassa tietyllä tapaa. Tosi tieto on riippuvainen mielestä riippumattomasta ja mielen 

ulkopuolisesta objektiivisesta todellisuudesta. 

(2) Objektiivisuus on non-perspektiivistä. Ensimmäisestä teesistä seuraa, että kuvauksemme 

maailmasta voivat olla enemmän tai vähemmän tarkkoja. Kuvauksemme heijastelevat maailmaa sitä 

paremmin ja tarkemmin, mitä suuremmassa määrin ne on puhdistettu rajoittuneista 

näkemyksistämme ja rakennelmistamme. Vaikka meidän täytyy käyttää inhimillisiä käsitteitä 

maailman kuvaamiseen, on mahdollista käyttää käsitteitä, jotka eivät ole subjektiivisia tai 

etnosentrisiä – toisin sanoen käsitteitä, joita jokainen, missä ajassa ja paikassa tahansa tapahtuva 

tutkimus päätyisi lopulta käyttämään. Vain tämänkaltaiset oikeutetut käsitteet mahdollistavat 

perspektiiveistä riippumattoman, varman tiedon maailmasta ja sen todellisesta olemisen tavasta. 

Lopputuloksena on kuvaus objektiivisesta todellisuudesta. 

(3) Todellisuus on rakentunut arvovapaasti. Toisesta teesistä puolestaan seuraa, että pyrkimykset 

kuvata objektiivista todellisuutta on puhdistettava subjektiivisiin ominaisuuksiin viittaavista 

käsitteistä. Arvottavat käsitteet (evaluative) eivät kuvaa todellisuuden objektiivisia ominaisuuksia, 

koska ne ovat ymmärrettävissä vain suhteessa inhimillisiin tarpeisiin ja haluihin. Näin ollen 

objektiivisen todellisuuden tutkimuksessa tulee pidättäytyä vain kuvailevissa (descriptive) 

käsitteissä, jotka ovat arvovapaita. 

Rortyn neopragmatismi ei allekirjoita näitä realismin teesejä, vaan lähtee rakentamaan vaihtoehtoista 

positiota.  

3.2.1. Anti-essentialismi, anti-realismi ja anti-representationalismi 

Tiedon, totuuden ja tieteen suhteen neopragmatismia voi kuvailla yleisellä tasolla anti-essentialiseksi 

positioksi. Tällöin Jamesin huomio, että totta on ”vain se, mikä on suotuisaa ajattelumme tiellä” ei ole – 

toisin kun kriitikot ovat useasti väittäneet – yhtä triviaali huomio kuin se, että aspiriinin olemus on sen 
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 Conantin esittämät teesit pyrkivät tiivistämään realismin koulukunnan sellaisena kuin se ilmenee Rortyn tuotannossa 
neopragmatismin vastavoimana. Artikkelissa 2 esitetään tarkempi kuvaus kriittisen realismin perusteeseistä – 
ontologisesta realismista, epistemologisesta relativismista ja arvostelmallisesta rationalismista. On hyvä huomata, että 
kriittisen realismin teesit eivät ole täysin rinnastettavissa yllä, erityisesti kohdissa (2) ja (3) esitettyihin väitteisiin. Tästä 
huolimatta ajatukset ulkoisesta todellisuudesta ja totuuden vastaavuusteoriasta ovat keskeisiä myös kriittisessä 
realismissa: mielen ulkopuolinen maailma asettaa inhimillisen tiedon rajat, ja pätevät (rationaaliset) väitteet ovat niitä, 
jotka ovat totuudellisessa tai totuudenkaltaisessa suhteessa todellisuuteen. 
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suotuisuus päänsäryn hoidossa. Sen sijaan, kyse on näkemyksestä, jonka mukaan tiedosta, totuudesta, 

maailmasta (tai ihmisestä ja moraalisuudesta) puhuttaessa ei ole mitään syvällistä sanottavaa. Millään 

näistä ei ole luonnollista olemusta, joka olisi mahdollista löytää (Rorty 2010a: 112; 1999: 52-54).  

Neopragmatismi on myös anti-realistinen positio. Perinteisesti anti-realismi on tarkoittanut, ettei mikään 

tosi väite representoi todellisuutta (reality) tai todellista asiantilaa (matter of fact). Rortyn mukaan anti-

realismi tarkoittaa, ettei mikään kielellinen väite representoi mitään ei-kielellistä entiteettiä. Näistä 

ensimmäinen muotoilu on vielä osittain representationaalisen metaforan vallassa olettaessaan, että 

esimerkiksi ajatuksilla ”todellisuudesta” tai ”todellisista asiaintiloista” on keskeinen rooli tiedosta 

puhuttaessa. Jälkimmäisen, Rortyn muotoilun taas voidaan katsoa olevan läpeensä anti-

representationaalinen näkemys, sillä se pyrkii välttämään kysymystä realismista kiistämällä niin 

”todellisuuden”, ”todellisen asiantilan” kuin ”representaationkin” käsitteiden hyödyllisyyden tiedosta ja 

totuudesta puhuttaessa. Tämän anti-representationalistisen näkemyksen mukaan tietämisessä ei ole kyse 

todellisuuden oikeinkuvaamisesta, vaan siitä että saavutamme toiminnantapoja (habits of action) 

maailmassa pärjäämiseen (Rorty 1991a: 2-3).  

On kuitenkin huomattava, että neopragmatistinen anti-representationalismi ei ole ontologisesti idealistinen 

positio, joka kieltää maailman ja sen ”raa’an fyysisen vastarinnan” olemassaolon. Niin kehomme kun 

kielemmekin ovat muokkaantuneet elämäämme konkreettisesti liittyvän ympäristön toimesta. Tällöin 

kielemme tai mielemme ei voi olla yhtään sen enempää ”irrallaan todellisuudesta” kuin kehommekaan. 

Kyse on siis aiemmin esitetystä Rortyn muotoilusta, jonka mukaan välttämätön kosketuksemme 

todellisuuden kanssa on kausaalista, olemista ”jonkun aiheuttamana ja aiheuttaa” (Rorty 1991a: 9).55 Tällöin 

se, minkä anti-representationalistit kieltävät jyrkästi, on ajatus, että kielestämme tai mielestämme on 

löydettävissä osia, jotka representoivat todellisuutta tarkemmin ja totuudellisemmin kuin muut osat – ja 

täten että olisi mahdollista tulkata maailman ”raaka fyysinen vastarinta” tosiksi väitteiksi tai lauseiksi. Anti-

representationaalisesta näkökulmasta jokin asia (esimerkiksi ihmiselle kehittynyt tarttumisen mahdollistava 

peukalo) tai sanasto (esimerkiksi fysiikan terminologia) voi olla toista hyödyllisempi työkalu maailmassa 

pärjäämiseen. Mutta on turha pyrkiä selittämään tätä hyödyllisyyttä representationaalisin ja realistisin 

käsittein, esimerkiksi väittämällä että todellisuus, johon kielelliset käsitteemme (esimerkiksi ”kvarkki” tai 

”atomi”) viittaavat, olisi jollain tavoin määrätty ennen kuin kyseinen käsite keksittiin (Rorty 1991a: 5, 81).  

Itse asiassa, realistien puolustama ajatus maailmasta sellaisena-kuin-se-on on Rortyn mukaan 

episteemisessä mielessä tyhjä: maailma itsessään on ”täysin menetetty” (Rorty 1982: 3-18). Täten 

pyrkimykset oikeuttaa väitteitä vetoamalla maailmaan ovat tuhoon tuomittuja. Ei ole mahdollista eristää 

maailmaa uskomuksistamme ja teorioistamme, ja sitten verrata jälkimmäisiä ensimmäiseen (Rorty 1982: 

xix). Toisin ilmaistuna, emme kykene irtaantumaan omista uskomuksistamme ja teorioistamme ja 

asettumaan neutraaliin positioon, mistä käsin voisimme nähdä niiden ja maailman suhteen arvovapaasti 

(Rorty 1991a: 21-22). Tämä neutraalin ”Jumalan näkökulman” (Putnam 1981: 49) tai ”skeema-vapaan 

position” (Davidson 1973: 7) saavuttaminen on sula mahdottomuus. Näin ollen kaikki puhe maailmasta on 

aina suhteessa käsillä oleviin teorioihin, seurauksia valinnoistamme käyttää tiettyä sanastoa. Ja erityisesti, 
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 Rortyn mukaan ei ole mitään syytä epäillä ulkomaailman olemassaoloa; ks. Rorty (1982: xxvi; 1989: 4-6; 1991a: 81; ja 
1999: 33). Vaikka on siis olemassa maailman ”raaka fyysinen vastarinta”, ei ole kuitenkaan mahdollista muuntaa tätä 
nonlingvististä raakuutta tosiksi lauseiksi.  
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toisin kun kriittisemmät realistit usein olettavat, emme ymmärrä maailman objekteja kielellisten 

teorioidemme läpi vaan niiden sisällä. Tällöin ”kaikki objektit ovat aina jo kontekstualisoituja” (Rorty 1991a: 

97) ja ”maailma, tunnettuna tietyn teorian avulla, on ainoastaan maailma, jonka kyseisen ajan tutkimus 

tuntee” (Rorty 1980: 287).56 

Tätä neopragmatistista positiota on mahdollista tarkentaa edelleen Rortyn tekemän jaottelun avulla:  

(1) Maailma on tuolla jossain (world is out there), ja 

(2) totuus on tuolla jossain (truth is out there).  

Väite ”maailma on tuolla jossain” tarkoittaa yksinkertaisesti, että ”useimmat asiat ajassa ja paikassa ovat 

seurauksia syistä, joilla ei ole mitään tekemistä inhimillisten mentaalisten tilojen kanssa” (Rorty 1989: 5). 

Fyysinen, konkreettinen maailma on olemassa meistä tai meidän mentaalisista tiloista riippumatta, eikä se 

puhu meille. Maailma on, mutta se on hiljaa. Vain ihmiset puhuvat keskenään maailmasta. Maailma voi 

tosin kyllä olla aiheuttamassa uskomuksia, mutta se ei voi ehdottaa tai oikeuttaa meille kieltä, jolla 

puhuisimme siitä (Rorty 1989: 6). Kuten James (1913: 165) aikoinaan jo ilmaisi tämän, ”[...] todellisuus on 

mykkä; se ei sano kerrassaan mitään itsestään. Meidän täytyy sen puolesta puhua.” 

Väite ”totuus on tuolla jossain” on puolestaan neopragmatistisesta näkökulmasta ongelmallisempi. Kuten 

Rorty toteaa, ”siellä missä ei ole lauseita, siellä ei ole totuutta, lauseet ovat inhimillisen kielen elementtejä 

ja kielet lopulta inhimillisiä luomuksia” (Rorty 1989: 5). Niinpä totuus vaatii aina inhimillistä toimintaa, 

kielenkäyttöä. Totuus ei siis voi olla ”tuolla jossain” – se ei voi olla olemassa riippumatta inhimillisestä 

mielestä – koska lauseetkaan eivät voi olla. Maailma on ”tuolla jossain”, mutta kuvaukset siitä eivät ole. Ja 

ainoastaan kuvaukset maailmasta voivat olla tosia tai epätosia (toiminnan ohjenuorina). Itse maailma – 

ilman inhimillisiä kuvauksia – ei voi olla.  

Rortyn mukaan ajatus, että niin maailma kuin totuuskin olisi ”tuolla jossain”, on vanhentunutta 

intellektuaalista perintöä ajalta, jolloin vallalla oli käsitys, että maailman oli luonut olevainen, jolla oli oma 

kieli, ja että sen puhuminen olisi keskeistä tietämiselle. Tai vähintäänkin se olettaa, että luonnolla olisi 

syntymisensä seurauksena oma kielensä. Jos hylkäämme ajatuksen luonnon-omasta-kielestä, hylkäämme 

samalla myös ajatuksen, että maailmalla olisi lopullinen olemus tai määrätty olemisen muoto, joka voitaisiin 

löytää ja jonka löytäminen olisi keskeistä tiedon ja tieteen edistyksen suhteen. Maailma ei jakaudu itsestään 

lauseen tai sanaston kokoisiksi kuvattaviksi kokonaisuuksiksi – olemuksiksi, faktoiksi tai rakenteiksi (Rorty 

1989: 5; Rorty 2010a: 112-113). 

3.2.2. Käytännön ensisijaisuus 

Sen sijaan, että ajattelisimme tiedossa ja totuudessa olevan kyse maailman todellisten asiantilojen 

(olemusten, faktojen, rakenteiden) löytämisestä tarkkojen representaatioiden avulla, Rorty (1989: 3) 

ehdottaa, että voisimme ajatella väitteissämme olevan kyse inhimillisen keskustelun ja kielenkäytön avulla 

tapahtuvasta luomisesta. Tämä vaihtoehtoinen näkemys hyväksyy ensinnäkin pragmatistisen tradition 
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 Realismin näkemyksestä, ks. esim. Wight (2007b: 304-308). Täten realistien ontologinen argumentti siitä, miten 
maailman on oltava, jotta tieto ylipäänsä olisi mahdollista, on nähtävä ongelmalliseksi metafyysiseksesi pohdiskeluksi, 
jos ja kun se helposti unohtaa oman sosiaalis-diskursiivisen ja käytännöllisen luonteensa.  
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keskeisen ajatuksen käytännöllisyyden ensisijaisuudesta: todet uskomukset ovat Peirceä mukaillen 

sosiaalisesti luotuja ”toiminnan ohjesääntöjä sen sijaan, että ne olisivat yrityksiä representoida 

todellisuutta” (Rorty 1999: 36). Erityisesti, ne ovat työkaluja maailmassa pärjäämiseen, monimutkaiseen 

interaktioon sosiaalisen ja luonnollisen ympäristön kanssa (Rorty 1998: 20). Tällöin kyse ei ole siitä, että 

todellisuus ”tekisi” yksittäisen uskomuksen tai kokonaisen lauseen todeksi. Uskomukset tai lauseet eivät ole 

vastaavuussuhteessa todellisuuden kanssa muuta kuin triviaalissa, ”intentionaalisessa” merkityksessä 

viitatessamme objekteihin osana kielenkäyttöämme tai (muuta) käytännön toimintaamme (Rorty 1999: 85-

86).57  

3.2.3. Oikeutusholismi 

Totuuden vastaavuussuhdeteorian sijaan kysymyksissä tiedosta ja totuudesta on hedelmällisempää 

keskittyä ajatukseen uskomusten oikeuttamisesta: 

”[…] ’tieto’, kuten ’totuus’, on vain kohtelias, tyhjä termi uskomuksille, joihin meidän on 

hyvä uskoa [toiminnan ohjesääntöinä]; siis uskomuksille, jotka ovat tällä hetkellä 

mielestämme niin hyvin oikeutettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta” (Rorty 1991a: 

24). 

Tällöin tosi uskomus on mahdollista ymmärtää väitteenä, jolle ei ole tarjottu niin kiinnostavaa vaihtoehtoa, 

että se olisi kyseenalaistunut. Jos väitämme muuta, yritämme tehdä tiedosta tai totuudesta jotain enemmän 

kuin deweylaista ”perusteltua väitettävyyttä”, enemmän kuin ”mitä kanssaihmisemme […] sallivat meidän 

sanoa” (Rorty 1980: 176).58  

Rortyn pragmatistinen näkemys tiedosta ja totuudesta näkee totuusväitteen siis jonakin, johon on 

hyödyllistä ja perusteltua uskoa. Samalla tämä näkemys on myös vahvan holistinen. Holismin kantavan 

ajatuksen mukaan ei ole mahdollista eristää yksittäisiä elementtejä ilman ymmärrystä kokonaisuudesta, 

jossa nämä elementit esiintyvät. Tällöin elementtien valinta määräytyy sen mukaan, miten ymmärrämme 

laajemman käytännön toiminnan eikä päinvastoin (Rorty 1980: 319). Holistinen käsitys tiedosta ja 

totuudesta tarkoittaa tällöin sitä, ettemme voi selittää tieto- tai totuusväitteitä palauttamalle ne fyysisen 

maailman partikulaareihin. Sen sijaan, väitteiden oikeutus on aina suhteessa vallitsevaan kokonaisuuteen – 

yhteisöön, kieleen ja kulttuuriin – ja siihen, miten hyvin kykenemme ilmaisemaan ja oikeuttamaan 

väitteitämme kyseiselle kokonaisuudelle (yhteisölle, kulttuurille). Toisin sanoen, uskomukset voivat olla 

yhteydessä toisiin uskomuksiin, sanat vain toisiin sanoihin, ja ihmiset toisiin ihmisiin (Rorty 1980: 170; 1998: 

109).  

Rorty tiivistää näkemyksensä oikeutusholismista seuraavalla tapaa: 

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

käytölle on oikeuttaminen, ja oikeuttaminen tapahtuu aina suhteessa yleisöön. Niinpä se on 
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 Itse asiassa, Rortyn (1998: 108-109) mukaan ”todellisten” ja ”intentionaalisten” objektien sijaan neopragmatismi 
voisi hyvin puhua ainoastaan objekteista tout court. 
58

 Tämä näkemys on herättänyt myös paljon kritiikkiä. Tällöin keskeinen väite on ollut, että ”totuutta” ja 
”oikeuttamista” ei voi rinnastaa: se, kuinka asiat todella ovat, pitää erottaa siitä, kuinka hyvin tätä koskevaa väitettä 
onnistutaan puolustamaan kanssaihmisten parissa. Ks. esim. Goldman (1986: 18) ja Steinhoff (1997). 
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myös aina suhteessa yleisön näkökulmaan – niihin tavoitteisiin, joita kyseinen yleisö pyrkii 

edistämään ja tilanteeseen, jossa se on kyseisellä hetkellä” (Rorty 1998: 4). 

Toisin sanoen, uskomusten synnyssä ja oikeuttamisessa on tällöin kyse puhtaasti propositioiden välisestä 

suhteesta – väitelauseen statuksesta ja asemasta yhteisön keskuudessa. Tämä tarkoittaa samalla, että 

maailman todellisilla asiantiloilla – ulkoisella todellisuudella sellaisena kuin se itsessään on – ei ole mitään 

tekemistä uskomuksen sosiaalisen oikeuttamisen kanssa. Kuten Rorty toteaa, ”[y]mmärrämme tiedon, kun 

ymmärrämme uskomuksen sosiaalisen oikeuttamisen; näin ollen meidän ei tarvitse nähdä sitä 

representaation täsmällisyytenä” (Rorty 1980: 170).  

Näin ollen uskomusten ja maailman välinen suhde tulee Rortyn mukaan nähdä vain ja ainoastaan 

kausaalisin termein. Maailma voi olla syynä uskomuksen syntyyn, mutta se ei voi koskaan oikeuttaa sitä 

yksistään tai suoraan. Tällöin uskomusten oikeuttamisessa on kyse väitelauseen asettamisesta 

sellarsilaisittain ”perusteiden loogiseen avaruuteen”, suhteeseen muiden uskomusten ja propositioiden 

kanssa. Rorty erottaakin tässä jyrkästi toisistaan syiden (cause) ja perusteiden (reason) avaruudet, ja 

korostaa näistä jälkimmäistä. Tämä tarkoittaa sitä, että uskomusten ”totuudellisuuden” arvioinnissa on kyse 

ainoastaan sanastojen sisäisistä tai välisistä suhteista. Tällöin uskomus asetetaan inhimillisen keskustelun 

alaiseksi, mitä kautta se saa normatiivisen luonteensa. Uskomuksella ei täten ole mitään muuta tekemistä 

ulkoisten kausaalisten syiden kanssa kuin juuri kyseinen kausaalisuhde (Rorty 1980: 173-187; 1998: 147-

148). 

Vahvasta oikeutusholismistaan huolimatta Rorty on kuitenkin esittänyt varauman, jonka mukaan totuus ei 

ole täysin palautettavissa uskomuksen sosiaaliseen oikeuttamiseen (Bilgrami 2001: 244). Tähän liittyen hän 

on muotoillut ajatuksen totuuden ”varovaisesta käytöstä” (cautionary use of true) ”selittävän käytön” 

(explanatory use) sijaan.59 Ajatuksen mukaan uskomuksemme voi siis olla täysin oikeutettu, mutta ei 

välttämättä totta. Kuten Rorty kirjoittaa, totuuden varovaisen käytön periaate muistuttaa meitä siitä, että  

 

”oikeuttaminen on aina suhteessa, eikä koskaan parempaa, kuin ne uskomukset, jotka 

pidämme S perustana, ja että tämä oikeuttaminen ei ole koskaan lopullinen tae, että asiat 

sujuvat mallikkaasti, jos pidämme S:ää toiminnan ohjenuorana (Peircen uskomusten 

määritelmää mukaillen)” (Rorty 1991a: 128).  

Toisin sanoen, tämän muotoilun tarkoituksena on muistuttaa meitä uskomustemme mahdollisesta 

erehtyväisyydestä laveammassa yhteisössä ja/tai tulevaisuudessa. Vaikka koemme, että jokin uskomus on 

oikeutettu tyydyttävästi tietyn yhteisön piirissä tiettynä hetkenä toiminnan ohjenuorana, aina voi joko 

löytyä tai syntyä uudempia ja idearikkaampia yleisöjä, joille uskomus täytyy edelleen oikeuttaa. Ajatus 

totuudesta näyttäytyy tällöin mahdottomana oikeuttamisen ideaalina: se olisi eräänlainen erikoistapaus, 

jonka jälkeen kaikki lisäoikeuttaminen olisi turhaa. Koska tämä ajatus on absurdi, totuutta ei voi pitää 

mielekkäänä tavoittelemisen kohteena (Rorty 1998: 22; Bilgrami 2001: 245).  
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 Kuten Rorty (1998: 21) toteaa, hän on tasapainotellut kahden näkemyksen välillä: ensimmäisessä totuus voitaisiin 
palauttaa täysin uskomusten oikeuttamiseen, kun taas toisessa totuus tarvitsee jonkinlaisen minimaalisen 
määritelmän. 
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3.2.4. Fallibilismi 

Kiinteästi tähän liittyen, neopragmatismia kuvastaa vahva sitoutuminen anti-foundationalismiin ja 

fallibilismiin tiedon ja totuuden suhteen. Se ei siis jaa modernin epistemologian pyrkimystä löytää 

uskomuksille vankka perusta, eikä tällöin myöskään sille olennaista pyrkimystä absoluuttisesti varmaan 

tietoon. Sen sijaan, uskomuksemme ovat luotettavia, kun ne ohjaavat toimintaamme menestyksekkäästi, 

mutta ne ovat aina potentiaalisesti erehtyväisiä ja voivat muuttua muun muassa uuden tiedon tai tulkinnan 

myötä.  

Tässä mielessä neopragmatismi on klassisten edeltäjiensä tavoin kriittinen mitä tulee modernin 

epistemologian erinäisiin pyrkimyksiin saavuttaa ”etuoikeutettuja representaatioita”60 (Rorty 1980). Samalla 

neopragmatismi kieltää myös omassa pragmatismin perinteessään erityisesti Peircen61 muotoileman 

ajatuksen absoluuttisesta totuudesta ideaalissa ”tutkimuksen lopussa” (at the end of inquiry). Samoin 

neopragmatismi kieltää myös Peircen ajatuksen nykyaikaiset variaatiot, esimerkiksi habermasilaisen 

ajatuksen totuudesta ”ideaalin puhetilanteen”62 lopputuloksena sekä Peirceä lähellä olevan tieteellisen 

realismin pyrkimyksen ”totuudenkaltaisuuteen”63 empiirisesti yhä pätevämpien väitteiden avulla (Rorty 

1991a: 23 n1; Rorty 1989: 84).  

Kuten jo edellä totuuden ”varovaisen käytön” -periaatteen yhteydessä on esitetty, ajatukset mahdollisista 

”ideaaleista tilanteista” ovat neopragmatistisesta näkökulmasta liian epämääräisiä. Ei ole esimerkiksi mitään 

keinoa tietää, milloin olemme aidosti tutkimuksen lopussa – ja täten löytäneet totuuden – sen sijaan, että 

sattuisimme olemaan esimerkiksi kyllästyneitä, mielikuvituksettomia, tai jopa poliittisesti motivoituneita 

rajaamaan tutkimusta ja argumentointia. Jos totuus voisi olla tutkimuksen tavoite, meidän pitäisi tietää, 

milloin lähestymme sitä, tai vaihtoehtoisesti milloin etäännymme siitä. Mutta juuri tätä emme voi tietää. 

Itse asiassa emme edes tiedä, olemmeko lähempänä totuutta kuin esi-isämme olivat. Tästä seuraa kolme 

neopragmatistista johtopäätöstä: absoluuttinen totuus tai edes totuudenkaltaisuus ei voi olla tutkimuksen 

tavoite, ajatus totuuden vastaavuussuhde -teoriasta on lopulta tyhjä, ja Peirceltä peräisin oleva ajatus 

tutkimuksen myötä tapahtuvasta tiedon tiivistymisestä ”totuudeksi” on parhaimmillaankin tuomittu 

olemaan paikallinen ja hetkittäinen ilmiö (Rorty 1991a: 131; Rorty 1998: 3-4).  

Positiivisemmin määriteltynä, totuuden sijaan tutkimuksella voi nähdä olevan monia erinäisiä tavoitteita 

riippuen pyrkimyksistämme (Rorty 1998: 38-39). Eräs yleinen tavoite voisi olla hetkittäinen, pakottamaton ja 

fallibilistinen yhteisymmärrys yhdistettynä erimielisyyden hyväksyvään asenteeseen. Tutkimukselle ei ole 

tällöin löydettävissä yleistä lopputulosta, jonka saavutettuamme voisimme vihdoin rentoutua 

tiedeyhteisönä. Teoriamme eivät pyri olemaan Jamesin (1913: 37-38) muotoilua lainaten ”arvoituksiin 

saatuja vastauksia, joiden omistaminen saa meidät asettumaan lepoon.” Päinvastoin, tiede tulee aina 

                                                           
60

 Näitä olivat muun muassa kartesiolaiset ”selvät ja selkeät ajatukset” sekä empiristien ”impressiot”. 
61

 Rorty (1999: 32) jakaa pragmatismin perinteen karkeasti kahteen eri leiriin, joissa ensimmäinen (Peirce, James ja 
Putnam) olettaa absoluuttisen totuuden olevan saavutettavissa jonkinlaisen ”ideaalin keskustelutilanteen” avulla tai 
lopputulemana, kun taas toinen (Dewey, Davidson ja Rorty) pitää totuuden käsitettä turhana ja haluaisi korvata sen 
uskomusten oikeuttamisella, ja erityisesti deweylaisella ajatuksella ”perustellusta väitettävyydestä”. Davidson (2001) 
on esittänyt hieman eriävän näkemyksen, jonka mukaan totuus on objektiivinen, mutta turha tutkimuksen tavoite. 
Tästä huolimatta Davidsonille totuuden käsite on välttämätön osa kielen käyttöä ja ajattelua. 
62

 Ks. tarkemmin Rorty (1991b: 164-176). 
63

 Ks. esim. Niiniluoto (1999). 
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tuottamaan kamppailuja vaihtoehtoisten teorioiden, liikkeiden tai koulukuntien välillä. Tieteellisissä 

läpimurroissa ei ole täten kyse sen päättämisestä, mikä vaihtoehtoisista hypoteeseista on oikeassa, vaan 

ennen kaikkea sen sanaston ja jargonin normatiivisesta valinnasta, jossa näitä hypoteeseja alun alkaen 

muotoillaan.  

Samalla tutkimuksessa ei pitäisi pyrkiä lopputulokseen, jonka seurauksena kaikki kritiikki ja keskustelu on 

mahdotonta. Sen sijaan, tavoitteena tulisi olla tieteellinen toiminta, joka on rikkaampaa ja moniäänisempää. 

Keskeistä on tällöin holistinen näkemys tieteestä käytäntönä, jossa uskomukset ja teoriat asetetaan 

tieteenalan tulkitsevassa yhteisössä inhimillisen keskustelun alaiseksi, jota kautta vain ja ainoastaan teoria 

(tai väite) saa oikeutuksensa – tai voi kyseenalaistua. Samalla on pidettävä erityistä huolta siitä, että tämä 

tulkitseva (tieteellinen ja tiedeyhteisön rajatkin ylittävä) yhteisö on riittävän avoin, jotta myös ”perifeeriset” 

valtavirran ulkopuoliset äänet tulevat kuulluksi, tai paremminkin tunnustamme perifeerisemmät edustajat 

legitiimeiksi osallistujiksi keskusteluun.  

3.2.5. Solidaarinen etnosentrismi 

Jos hyväksymme edellä esitetyn neopragmatistisen näkemyksen uskomusten sosiaalisen oikeuttamisen 

tärkeydestä, emme enää suhtaudu tietoon ja totuuteen väitteinä, jotka ovat ensisijaisesti oikeassa 

suhteessa ihmisestä riippumattomaan todellisuuteen ja täten myös viime kädessä irrallisia ympäröivän 

yhteisön vallitsevista uskomuksista. Sen sijaan, ymmärtäisimme tiedon tällöin väitteinä, joita esitämme (ja 

pyrimme oikeuttamaan) omassa yhteisössämme. Tämä tarkoittaisi edelleen sitä, että voisimme korvata 

pyrkimyksen objektiivisuuteen pyrkimyksellä muotoilla väitteitä, jotka saavat oikeutuksensa yhteisöstä 

käsin, toisin sanoen pyrkimyksellä mahdollisimman vahvaan solidaarisuuteen (Rorty 1991a: 21-34).  

Rortyn mukaan perinteinen ajatus objektiivisuudesta voidaan ymmärtää haluna kuvailla ja nähdä itsensä 

”välittömässä suhteessa ihmisestä riippumattomaan todellisuuteen” (Rorty 1991a: 21). Tällöin 

pyrkimyksenä on varmistaa, että olemme viime kädessä vastuussa maailmalle esittäessämme väitteitä: 

uskomusten oikeuttamisessa on kyse siitä, että representoimme asiantiloja oikein, sellaisena kun ne 

luonnostaan ovat. Tämä taas puolestaan vaatii, että pyrimme astumaan oman yhteisömme ulkopuolelle 

jonkinlaiseen arvoista ja käsitteistä riippumattomaan positioon (tai vetoamme arvoista vapaaseen 

proseduuriin), josta käsin on mahdollista varmistaa asioiden oikeinkuvaaminen. Pyrkimyksenä on siis 

varmistaa yleinen konsensus siitä, mikä ylipäänsä on pätevä tutkimuksen tavoite ja minkä voi laskea 

mielekkääksi kontribuutioksi tässä hankkeessa.  

Rortylle tieteellinen realismi edustaa nykyään tämänkaltaista objektiivisuutta korostavaa traditiota. Tämä 

siksi, että pyrkimys pohjata solidaarisuus objektiivisuuteen perustuu realismin doktriinissa ajatukseen 

totuudesta vastaavuussuhteena todellisuuden kanssa. Tätä varten realismi tarvitsee metafysiikan, jonka 

avulla tiedossa voi nähdä olevan kyse erityisestä suhteesta ulkoisen todellisuuden havaittuihin ja ei-

havaittuihin objekteihin, ja mielipiteissä/väärissä uskomuksissa tämän yhteyden puutetta. Samalla realismi 

tarvitsee myös teorian tiedosta ja tiedon oikeuttamisesta – epistemologian – joka on yleinen eikä aikaan ja 

paikkaan sidottu, ja joka johtaa välttämättä totuuteen tai totuudenkaltaisuuteen, ymmärrettynä enemmän 

tai vähemmän tarkkana vastaavuussuhteena siihen kuinka asiat todella ovat (Rorty 1991a: 22).  

Neopragmatismi puolestaan edustaa vaihtoehtoista traditiota, joka pyrkii ymmärtämään objektiivisuuden 

solidaarisuuden muotona. Tällöin pyrkimys objektiivisuuteen ei tarkoita halua paeta oman yhteisön 
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rajoitteita ja kuvata maailma sellaisena-kuin-se-on, vaan yksinkertaisesti halua pyrkiä mahdollisimman 

laajaan intersubjektiiviseen yhteisymmärrykseen kanssaihmisten kanssa, halua argumentoida ja oikeuttaa 

uskomuksia tässä yhteisössä, kyseisenä aikana (ja tulevaisuudessa mahdollisessa laajemmassa kontekstissa). 

Tällöin parhaimmillaankin objektiivisuus voisi tarkoittaa tilapäistä myöntymistä vallitseviin oikeutuksen 

normeihin. Tieto ja totuus puolestaan ovat tällöin ymmärrettävissä edellä esitetyllä tavalla kohteliaina 

termeinä hyvin oikeutetuille ja toimintaa ohjaaville uskomuksille. Ero objektiivisen tiedon ja subjektiivisen 

mielipiteen välillä tarkoittaisi yksinkertaisesti jaottelua aiheisiin, joista on mahdollista saavuttaa 

yhteisymmärrys suhteellisen helposti ja aiheisiin, joista yhteisymmärryksen saavuttaminen on suhteellisen 

vaikeaa. Tutkimus tiedon luonteesta ei vaadi tällöin metafysiikkaa tai epistemologiaa, vaan voi olla 

ainoastaan sosio-historiallista tutkimusta siitä, kuinka tietty ihmisryhmä on yrittänyt tai yrittää saavuttaa 

yhteisymmärryksen sen suhteen, mitä uskoa (Rorty 1991a: 22-24).  

Solidaarisuuden korostamisesta objektiivisuuden sijaan seuraa edelleen se, että neopragmatismi on 

lähtökohtaisesti etnosentristinen positio mitä tulee rationaalisuuteen (ja moraaliin; tästä tarkemmin luvussa 

3.4). Tällöin se, mikä nähdään rationaalisena ja mikä irrationaalisena (tai vaihtoehtoisesti moraalisena ja 

moraalittomana) on aina suhteellista siihen ryhmään nähden, johon näemme välttämättömäksi oikeuttaa 

itsemme kyseisenä hetkenä; siis siihen jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, joka määrittää sanan ”me” 

referenssin (Rorty 1991a: 38, 177, 212-213). Tästä näkökulmasta rationaalisuus ei tarkoita jotain 

olemukseemme valmiiksi koodattua, vaan se edustaa kyvykkyyttä, jolla on sosiaalinen ja historiallinen 

eksistenssi. Rortyn sanoin tällöin tunnustamme, että ”[…] syvällä 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 […]” (Rorty 1982: xlii).  

Tämän selventämiseksi Rorty (1991a: 36-37, 61-62) erottaa kaksi erilaista rationaalisuuden määritelmää: 

(1) Perinteisen rationaalisuuden traditiossa ”järki” nähdään ensinnäkin erityiseksi kyvyksi (faculty), joka 

erottaa ihmisen eläimestä ja liittää ihmisen yli-inhimilliseen, muun muassa siihen, kuinka asiat 

todella ovat ja kuinka meidän pitäisi toimia moraalisesti. Toiseksi, ja tähän kiinteästi liittyen, 

”rationaalisuus” ymmärretään perinteisesti metodologisuutena. Tällöin oletetaan, että on olemassa 

jo ennalta asetettuja ja kokemusta edeltäviä, kaikkia ”järkeviä” ihmisiä koskevia sääntöjä tai 

periaatteita, ja että ollakseen ”järkevä” yksilön on löydettävä ne ja noudatettava niitä.  

(2) Rortyn vaihtoehtoinen näkemys taas ymmärtää rationaalisuuden tervejärkisyytenä (being sane or 

reasonable). Tällöin rationaalisuudessa on kyse ainoastaan moraalisista hyveistä, joita tervejärkinen 

ihminen omaa ja noudattaa: suvaitsevaisuudesta, muiden mielipiteiden kunnioituksesta, halusta 

kuunnella muita, sekä suostuttelun ensisijaisuuden korostamisesta voimaankäytön sijaan. 

Tässä jälkimmäisessä, Rortyn puoltamassa merkityksessä ”olla rationaalinen” tarkoittaa enemmänkin ”olla 

sivistynyt” kuin ”olla metodologinen”. Toisin ilmaistuna rationaalisuus on tällöin avoimuutta uutta ja 

erilaista kohtaan, kiinnostusta kanssaihmisistä ja heidän erilaisista argumenteista ja elämänmuodoista, sekä 

luottamista suostutteluun voiman käytön sijaan uskomustemme sosiaalisessa oikeuttamisessa. Perinteinen 

rationaalisuus on tyypillisesti olettanut, että intellektuaalinen keskustelu on demonstratiivista ja 

yksimielisyyttä tavoittelevaa. Keskustelemme siis, jotta voisimme välttyä lisäkeskustelulta ja -oikeutukselta 

löydettyämme jotain ajatonta ja varmaa (totuuden, moraalisäännön). Rortyn näkemys rationaalisuudesta 
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taas olettaa, että keskustelu ja sen jatkuminen itsessään ovat jo keskeisiä arvoja. Keskustelun onnistumiselle 

ei ole mahdollista määritellä kriteerejä muuta kuin merkityksessä ”keskustelu jatkuu” (Rorty 2010a: 118-

119; 1980: 394). 

Rortyn solidaarisuutta ja etnosentrismiä korostavat muotoilut ovat luonnollisesti myös omiaan herättämään 

kritiikkiä. Niistä kenties keskeisin ja eniten huomiota saanut kysymys liittyy relativismin uhkaan – teemaan, 

jonka Rorty on itse myös tunnistanut ajattelussaan (Rorty 1991a: 23-24; 2010a: 115-117; ks. Mikkola 2013: 

28). Jos tiedollamme ei ole muuta pohjaa kuin keskustelun avulla tapahtuva oikeuttaminen, ja kun 

keskustelu on aina sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan, onko Rortyn neopragmatismia pidettävä läpeensä 

relativistisena ja täten myös irrationaalisena positiona?  

Vastaus kysymykseen riippuu siitä, mitä relativismilla tarkoitetaan. Yleisesti hyväksytyn määritelmän 

mukaan relativisti ajattelee, että mikä tahansa uskomus mistä tahansa asiasta on yhtä hyvä; mikä tahansa 

käy (anything goes). Kuten Rorty huomauttaa, käytännössä kukaan ei todellisuudessa ole tätä mieltä, pois 

lukien ehkä ”joku satunnainen, erityisen yhteistyöhaluinen ensimmäisen vuoden opiskelija” (Rorty 2010a: 

115). Niinpä neopragmatismia ei voi pitää tässä mielessä järjettömyyteen ja moraaliseen katoon johtavana 

relativistisena positiona. Itse asiassa, ”anything goes” -ajattelun sijaan sitä on mahdollista syyttää, jos niin 

haluaa, ”oman etnoksen” uskomusten ja arvojen liiallisesta korostamisesta (Rorty 1991a: 30). Relativismi-

syytöksissä ei siis olekaan yleensä kyse siitä, että kaikki mielipiteet olisivat yhtä arvokkaita tai hyviä, koska 

tosiasiassa ihmisillä on aina sosio-kulttuurisesti syntyneitä normatiivisia uskomuksia, joiden perusteella he 

arvottavat valintojansa. Tämä pätee myös realisteihin. 

Sen sijaan, relativistiksi kutsutaan usein henkilöä, joka ajattelee, että uskomusten (tai teorioiden) välillä 

tehtävä valinta ei ole niin ”algoritmista” tai ”rationaalista” kun yleensä on oletettu. Tällöin uskomuksia ei siis 

voi oikeuttaa viime kädessä vetoamalla siihen, kuinka hyvin ne ovat kosketuksissa todellisuuden tai vaikkapa 

universaalin moraalilain kanssa. Niinpä relativismin ongelmassa onkin mielekkäämpää nähdä olevan kyse 

jaosta ihmisiin, jotka ajattelevat, että mikä tahansa mielipide tai näkökulma on yhtä hyvä, ja ihmisiin jotka 

ajattelevat, että näin ei ole. Tällöin jälkimmäinen ryhmä voidaan edelleen jakaa niihin, jotka näkevät, että 

kulttuuri, käytännöt ja uskomukset pohjautuvat aina keskusteluun, ja niihin, jotka yhä toivovat löytävänsä 

muunlaista universaalimpaa tai syvempää tukea uskomuksilleen tai käytännöilleen; toisin sanoen että 

sosiaaliset käytännöt tai uskomukset voisi perustella ja pohjata vetoamalla johonkin niiden ulkopuoliseen. 

Tässä mielessä neopragmatismi on ”relativistinen” merkityksessä ”etnosentristinen” kieltäessään 

keskustelun ulkopuolisen tuen uskomusten (tai käytäntöjen) oikeuttamiselle. Mutta perinteinen syytös 

relativismista ei taas ole erityisen mielekäs, koska se esiolettaa lähtökohtaisesti ongelmallisen kielipelin, 

jossa se muotoillaan. Syytös relativismista on siis mielekäs vain, jos hyväksytään representationalistiselle 

epistemologialle tyypilliset jaottelut totuuden ja mielipiteen sekä löytämisen ja luomisen välillä. Itse asiassa, 

kieltäessään epistemologisen kielipelin neopragmatismi ei halua tarjota edes relativistista teoriaa tiedosta ja 

totuudesta. Sen sijaan neopragmatismi pyrkii vaihtamaan puheenaihetta kohti uskomusten sosiaalista 

oikeuttamista ja etiikkaa (Rorty 1991a: 23-24, 28-30).64  

                                                           
64

 Rorty (1998: 51-52) huomioi tässä yhteydessä myös sen, että joskus ”keskustelun puolustajien” -leirissä on nähty 
mahdollisuus saavuttaa enemmän kuin etnosentrististä ”perusteltua uskottavuutta”. Rorty kritisoi esimerkiksi 
Putnamin ajatusta totuudesta ”idealisoituna rationaalisena hyväksyttävyytenä” toteamalla, ettei ymmärrä mitä muuta 
se voisi tarkoittaa kuin ”rationaalista hyväksyttävyyttä ideaalissa yhteisössä”. Koska mikään tällainen yhteisö ei kykene 
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3.3. Kieli lävistää kaiken: neopragmatistinen näkemys kielestä 

Rortyn tieto- ja totuuskäsityksen tarkastelu olisi lopulta vaillinaista, ellei se paneutuisi tarkemmin 

kysymykseen kielen merkityksestä ja roolista. Tähän on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin, Rortyn (1982: xix-

xx) mukaan kielen merkitystä ei voi aliarvioida: kieli on läsnä kaikkialla, kieli lävistää kaiken:  

”siellä missä ei ole lauseita, siellä ei ole totuutta, lauseet ovat inhimillisen kielen elementtejä ja 

kielet lopulta inhimillisiä luomuksia” (Rorty 1989: 5); sekä 

”emme pysty koskaan vertaamaan inhimillistä ajattelua tai kieltä raa’an, puhtaan 

todellisuuden kanssa, [ja täten] kaikki ongelmat, aiheet ja erottelut riippuvat kielestä – ne 

ovat seurauksia valinnoistamme käyttää tiettyä sanastoa, pelata tiettyä kielipeliä” (Rorty 

1982: 139-140). 

Rortylle (1989: 7) tästä ”kielen kaikenkattavuudesta” seuraa romanttinen ajatus luodusta totuudesta: kielet 

luodaan sen sijaan, että ne löydettäisiin, ja täten totuus on näiden luotujen lingvististen entiteettien, 

lauseiden, ominaisuus. Tiivistettynä, vaikka maailma on ”tuolla jossain”, se ei puhu meille. Vain me 

puhumme ja ilmaisemme jotain maailmasta, ja vain me pyrimme oikeuttamaan näitä luomiamme väitteitä 

sosiaalisesti, suhteessa omiin ja vertaistemme pyrkimyksiin toimia. 

Toiseksi, Rorty (1989: xvi) peräänkuuluttaa laajempaa narratiivista käännettä, minkä seurauksena 

atemporaalinen totuutta etsivä teoretisointi olisi syytä pyrkiä korvaamaan kielen kontingenssin ja kattavan 

läsnäolon tunnustavalla sosio-historiallisella ”tarinoiden kerronnalla”. Tämä yksinkertaisesti siksi, ”ettei ole 

mahdollista astua käyttämiemme sanastojen ulkopuolelle ja löytää metasanastoa, joka jollain tavalla 

kykenisi ottamaan huomioon kaikki mahdolliset sanastot, kaikki mahdolliset tavat tehdä arvostelmia ja 

tuntea” (Rorty 1989: xvi). Kielen ja sanastojen – tai vielä yleisemmin tulkittuna eri medioiden avulla luotujen 

narratiivisten merkitysten – korostaminen onkin Rortyn neopragmatismia kenties eniten määrittelevä 

yksittäinen piirre.   

3.3.1. Wittgenstein, Davidson ja dynaaminen kieli 

Rorty liittää oman lingvistisen näkemyksensä tiedosta ja totuudesta Wittgensteinin ja Davidsonin 

instrumentaalisuutta ja dynaamisuutta korostavaan kielikäsitykseen. Rortyn (1991b: 52) mukaan 

myöhäisempi Philosophical Investigations -teoksen aikainen Wittgenstein hylkää nuorempana Tractatus -

teoksen aikoihin puoltamansa näkemyksen sanoista tai lauseista kuvina maailmasta, ja sen sijaan korostaa 

kielen työkalumaista ja käytännöllistä luonnetta. Kuten myöhäisempi Wittgenstein totesi kuuluisasti:  

”katsokaa lausetta instrumenttina, ja lauseen merkitystä sen käyttönä” (Wittgenstein 1958: 

§ 421); sekä 

”[s]anan merkitys on sen käytössä kielessä” (Wittgenstein 1958: § 43). 

                                                                                                                                                                                                  
saavuttamaan Jumalan näkökulmaa, ajatus ”ideaalista yhteisöstä” on välttämättä etnos-keskeinen: se ei voi tarkoittaa 
mitään muuta kuin ”meidän yhteisöä sellaisena kuin haluaisimme nähdä sen olevan”, eikä ”me” voi tarkoittaa tällöin 
mitään muuta kun käsitystämme parhaasta mahdollisesta itse(i)stämme, tarkoittaen ”meitä kouluttautuneita, 
sivistyneitä, suvaitsevia liberaaleja, ihmisiä jotka ovat aina valmiit kuulemaan mitä toisilla ihmisillä on sanottavana, 
pohtimaan ratkaisujen seuraamuksia kattavasti, ja niin edelleen – toisin sanoen sen kaltaisia ihmisiä, joita Putnam ja 
minä itse toivomme olevamme parhaimmillamme.”  
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Tämä wittgensteinilainen käsitys kielestä ja lauseista työkaluina tarkoittaa lopulta jotain seuraavanlaista: se, 

miten käytämme lauseita keskustelussa, ja kuinka reagoimme toisten esittämiin lauseisiin, ilmaisee, miten 

ymmärrämme toisia. Wittgenstein siis korostaa, että tietyn muodon omaavilla sanoilla (esimerkiksi sana 

kuuluu johonkin määrittelyjoukkoon) voi olla erilaisia käyttötapoja, mistä seuraa, että näistä jälkimmäinen – 

käyttö – määrittää, miten sanojen merkitys ymmärretään, ja lopulta ymmärtävätkö ihmiset toisiaan 

puhetilanteessa (Baker ja Hacker 1980: 122-23).  

Davidsonin samankaltaiset näkemykset nousevat esiin hänen tulkinnoissaan metaforasta ja kielestä 

ylipäänsä. Davidsonin mukaan perinteinen käsitys puheaktissa tapahtuvasta ymmärtämisestä perustuu 

ajatukseen, jonka mukaan kuulija jakaa puhujan kanssa kompleksisen systeemin tai teorian – kielen – joka 

mahdollistaa ilmaisujen loogisten suhteiden artikuloinnin sekä uusien ilmaisujen tulkinnan organisoidusti. 

Keskustelutilanteessa tulkinta nojaa usein sanojen konventionaaliseen merkitykseen, jota Davidson kutsuu 

niiden ”kirjaimelliseksi” tai ”ensimmäiseksi” merkitykseksi. Kyseessä on siis sanojen standardi merkitys, 

jonka puhuja tai kuulija voi etsiä sanakirjasta. Perinteisen kielikäsityksen mukaan nämä merkitykset ovat (1) 

systemaattisia, (2) jaettuja kaikkien kesken, sekä (3) opittujen konventioiden ja säännönmukaisuuksien 

muokkaamia (Davidson 1986: 434-436). 

Perinteisesti metaforan on katsottu toimivan niin, että metaforisesti käytetty sana saa sanakirjasta löytyvän 

”kirjaimellisen” merkityksen lisäksi rinnakkaisen ”laajennetun” merkityksen. Esimerkiksi lauseessa ”The 

Spirit of God moved upon the face of waters” sana ”face” saisi tällöin laajennetun merkityksen ”vedenpinta” 

sen kirjaimellisen merkityksen ”kasvot” lisäksi. Tällöin kuulijan katsotaan huomaavan metaforisen sanan 

erikoisuuden tai absurdiuden, ja hänessä herää epäluulo, käytetäänkö sanaa sen perinteisessä vai uudessa 

metaforisessa merkityksessä. Metaforinen merkitys on nähty heräävän henkiin myös silloin, kun kuulija 

huomaa lauseen olevan virheellinen (tai valheellinen) ja alkaa etsiä sille jonkinlaista ”salaista” tai 

”piilotettua” rinnakkaista merkitystä. Esimerkiksi toteamus ”hän on noita” voisi tarkoittaa tällöin joko sitä, 

että ”joku ihminen on oikeasti noita”, tai metaforisesti sitä, että ”joku ihminen on jollakin tavoin 

epämiellyttävä”. Yleisemmin, perinteisen näkemyksen mukaan metaforan voima riippuisi juuri 

tämänkaltaisista epätietoisuuden hetkistä kahden samanaikaisen erilaisen merkityksen välillä (Davidson 

1984: 247-249, 257-259). 

Davidsonin mukaan metaforisten sanojen merkityksen voikin ymmärtää kahtiajaon ”mitä sanat merkitsevät” 

(meaning) ja ”mihin niitä käytetään” (use) avulla. Metafora kuuluu Davidsonille pelkästään näistä 

jälkimmäiseen, käytön piiriin (Davidson 1984: 247, 259). Niinpä esimerkiksi metaforaa ja virheelliseltä (tai 

valheelliselta) kuulostavaa ilmausta ei erota niinkään sanojen merkitys – siis edellä mainittu jako 

rinnakkaisiin ”kirjaimellisiin” ja ”laajennettuihin” metaforisiin merkityksiin – vaan se, kuinka ja missä 

yhteydessä niitä käytetään. Tällöin metaforassa on syytä kiinnittää huomio ainoastaan siihen, mitä ilmaus 

saa aikaan tietyssä tilanteessa eikä siihen, mitä kielessä ilmaistu metaforinen sana tai ilmaisu tarkoittaisi tai 

pitäisi tarkoittaa kuulijalle (toisin sanoen metaforan merkityssisältöön). Reaktio, jonka metafora saa aikaan, 

on aina riippuvainen kontekstista. Reaktioita ja täten metaforisia merkityksiä voi olla monenlaisia. Niinpä on 

turha keskittyä pohtimaan, mitä metafora todella tarkoittaisi tai edustaisi (Davidson 1984: 261-264). 
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 Rorty tulkitseekin tämän Davidsonin ajatuksen seuraavalla tapaa: 

”meidän ei pitäisi ajatella, että metaforisilla ilmaisuilla on kirjaimellisista merkityksistä 

erillisiä [laajennettuja] merkityksiä. Se, että sanalla on merkitys, tarkoittaa, että sillä on 

paikka kielipelissä. Metaforilla, määritelmän mukaan, ei sellaista ole. Metaforan käyttö 

keskustelussa vastaakin enemmän keskustelun keskeyttämistä, jonka avulla on mahdollista 

saada aikaan haluttu vaikutus, hieman samoin kuin hassulla ilmeellä, näyttämällä taskussa 

olevaa valokuvaa, [tai] suutelemalla kuuntelijaa” (Rorty 1989: 18).65 

Kiinteästi tähän liittyen, Davidson muotoili myös Rortyn (1989: 14-16) puoltaman yleisemmän näkemyksen 

dynaamisesta kielestä. Davidsonin perinteisestä kielikäsityksestä poikkeavan ”kieltä ei ole” -teesin 

(Davidson 1986: 433-446; ks. Seppänen 2004) mukaan puhujalla ja kuulijalla on puhetilanteessa omat 

esikäsityksensä (prior theories), miten ymmärtää sanojen merkitys, ja miten suhtautua toisiinsa ja käsillä 

olevaan puhetilanteeseen. Esikäsitysten ei siis tarvitse olla perinteisen olettaman mukaan systemaattisia 

eikä jaettuja etukäteen. Näiden uskomusten avulla puhuja ja kuulija pyrkivät luovimaan66 hetkittäisen 

yhteisymmärryksen (passing theory) puhetilanteessa.  

Davidsonin mukaan erottelu keskustelijoiden esikäsitysten ja saavutetun hetkittäisen yhteisymmärryksen 

välillä murtaa perinteisen tavan ymmärtää lingvististä kompetenssia ja kommunikaatiota, jotka nähdään 

usein pohjautuvan jaettuihin abstraktioihin, kuten ajatuksiin oikein sovellettavasta kieliopista, kielellisistä 

konventioista ja/tai yleisistä viitekehyksistä. Tämä siksi, että hänen mukaansa onnistunut kommunikaatio 

vaatii välttämättä, että puhuja ja kuulija jakavat ainoastaan lopputuloksen, luovitun hetkittäisen 

yhteisymmärryksen. Vetoaminen tätä luovaa tilannetta edeltäviin olettamuksiin (jotka todennäköisesti 

eroavat) ei ole keskeistä kielenkäytön tai kielen omaamisen ymmärtämiselle. Davidsonille kielenkäyttö on 

siis luovaa ja tulkitsevaa67 toimintaa, eikä mitään sellaista kuin ”yleinen kieli” tai ”kielen hallinta” ole 

olemassa. Davidsonin johtopäätös onkin murskaava: 

”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 tapauksiin. [...] Meidän pitäisi luopua yrityksestä kuvata 

kommunikaatiota vetoamalla konventioihin” (Davidson 1986: 446).   

Vaikka keskustelijoiden esikäsitysten ei Davidsonin mukaan tarvitse olla identtiset onnistuneessa 

puhetilanteessa, on selvää, että heillä saattaa hyvinkin olla jaettuja konventionaalisia sosiaalisia resursseja.68 

                                                           
65

 Ks. myös Rorty (1991a: 163-164).  
66

 Davidsonin (1986: 437) huomauttaa, että kielenkäyttö on usein puutteellista tai epäpätevää, mutta kuitenkin 
ihmisillä on taipumus selvitä luovasti tilanteista – toisin sanoen ymmärtämään, jos esimerkiksi lause on jäänyt vajaaksi 
tai se ilmaistaan epäselvästi, tai jos kuulemme uuden sanan tai lipsahduksen toisen puheessa. Näihin hän viittaa 
ajatuksella ”malapropismeista”, ilmaisuista, jotka eivät ole ymmärrettävissä aiemman oppimisen valossa. 
67

 Tästä tulkinnasta tarkemmin, ks. Ramberg (1989: 104-106).  
68

 Davidson toteaa toisaalla, että puhetilanteessa pääsääntöisenä lähtöoletuksena (opening strategy) on, että henkilö, 
jota pyrimme ymmärtämään, jakaa suurimman osan uskomuksistamme, toisin sanoen että on olemassa maalaisjärki 
(common sense). Ks. Davidson (1982: 302). 
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Jos näin ei olisi, Rortyn väitteet kulttuurisista käsitteellisistä muutoksista (Eurooppa oppi käyttämään 

romantismin terminologiaa, sosialistista teoriaa tai heliosentristä kosmologiaa)69 tai yksilöiden moraalisesta 

kasvatuksesta (sentimentaalisuuden manipulointi surullisten narratiivien avulla)70 eivät olisi mielekkäitä. Sen 

sijaan, Davidsonin voikin tulkita ajattelevan, ettei kieli ole konventionaalista siinä mielessä, että konventiot 

määrittäisivät kategorisesti inhimillistä kieltä ja olisivat täten välttämättömiä inhimilliselle 

yhteisymmärrykselle puhetilanteissa.  

Kyseessä on Davidsonin termein sekaannus konvention ja konvergenssin välillä. Kieli on, totta kai, 

sosiaalinen taito (social art). Davidsonin tulkinnan mukaan emme voi kuitenkaan olettaa näkevämme syvälle 

lingvistisen kommunikaation ytimeen, kun tarkastelemme, kuinka yhteisö taivuttaa puhetapansa yleisiksi 

normeiksi tai käyttäytymismuodoiksi. Päinvastoin tällöin on kyse ainoastaan siitä, että ”ihmiset tuntuvat 

puhuvan enemmän tai vähemmän samalla tapaa kuin heidän naapurinsa”. Täten ihmisten samankaltaisia 

puhetapoja ei voi selittää täysin ennalta määriteltyjen konventioiden avulla, vaan kyse on konvergenssista – 

taipumuksesta samankaltaisuuteen yhteisön keskuudessa, mikä esimerkiksi helpottaa puheen onnistumista 

ja samalla ymmärtämistä (Davidson 1984: 278).   

Davidsonin mukaan meillä ei yksinkertaisesti ole 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 esimerkiksi 

tilaamme ruokaa tai annamme ohjeita taksikuskille. Oletamme siis konventionaalisen kielenkäytön. Oletus 

on voimassa, kunnes se todistetaan vääräksi; vasta sitten muutamme esiteoriaamme. Mitä pidempään 

puhumme saman henkilön kanssa, sitä paremmaksi ja erityisesti häntä varten säädetymmäksi oma 

teoriamme puhetilanteessa tulee. Tieto kielen konventioista, jonka varassa valitsemme teoriaamme, on siis 

pelkästään praktinen tukijalka, johon tulkintamme useasti nojaa. Davidsonille se on kuitenkin tukijalka, joka 

voidaan hylätä optimaalisissa oloissa (Davidson 1984: 278-279; ks. myös 1982: 302).  

Tämä on ongelmallinen johtopäätös. On vähintäänkin kyseenalaista, onko tällaisia Davidsonin olettamia 

”optimaalisia oloja” ylipäänsä olemassa aktuaalisissa, kieltä käyttävissä poliittisissa yhteisöissä, joissa kieli 

opitaan paitsi luovan tulkinnan myös sosialisaation ja vallan eri muotojen, erityisesti Foucault’n 

teoretisoiman diskursiivisen ”tuottavan vallan” vaikuttaessa (Foucault 1980; Barnett ja Duvall 2005)71. Rorty 

esittääkin tähän liittyen tärkeän huomion: Dewey ja Foucault ymmärsivät molemmat, että ihminen on 

enemmän tai vähemmän yksi eläin muiden joukossa ennen kuin kulttuuri – vallan diskursiiviset verkostot – 

alkavat muokata hänestä jotain muuta. Täten molemmat myös ymmärsivät, ettei ihmisissä ollut mitään 

rousseaulaista esisosiaalista vapautta, jota voisi alistaa (repress). ”Alistaminen” ja ”vapauttaminen” ovat 

vain vaihtoehtoisia tapoja puhua paheksuttavista ja suotavista vallan verkostoista. Niinpä Rortyn 

johtopäätös on, että jos valta puhdistetaan ”alistamisen” ajatuksesta, Foucault’n ajatus ”vallan rakenteista” 

ei eroa kovinkaan paljon Deweyn ajatuksesta ”kulttuurin rakenteista”. Kummatkin ajatukset ovat ”yhtäläisiä 

                                                           
69

 Ks. Rorty (1989: 6). 
70

 Ks. Rorty (1998: 167-185). 
71

 Tuottava valta viittaa tässä “erinäisiä sosiaalisia kyvykkyyksiä omaavien sosiaalisten subjektien konstituutioon 
sosiaalisesti laajojen tiedon- ja diskursiivisten käytäntöjen järjestelmien avulla” (Barnett ja Duvall 2005: 55).  
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merkkejä sosiaalisista voimista, jotka tekevät meistä enemmän kuin elämiä – ja jotka voivat tehdä meistä 

pahempia ja onnettomampia, jos pahat tyypit käyttävät niitä” (Rorty 1982: 208).72  

Jos siis hyväksymme diskursiivisen sosialisaation kaiken kattavuuden, ja täten vältämme Davidsonin 

epäpragmaattisen ja epäpoliittisen oletuksen ”optimaalisista oloista”, voimme ymmärtää elävän kielen 

sosiaalisena käytäntönä, joka on juuri sosiaalisesta luonteestaan johtuen sekä säännönmukaista ja 

säännönmukaistavaa (”puhumme enemmän tai vähemmän samalla tapaa kuin naapurimme”) että 

dynaamista ja uutta luovaa (”naapurimme saattaa puhua jostain asiasta kovin erikoisella, mutta 

innovatiivisella tapaa”).  

3.3.2. Kieli työkaluna muutokseen 

Rorty tulkitsee omasta neopragmatistisesta viitekehyksestään käsin Wittgensteinin ja Davidsonin muotoilut 

sanojen käyttöä korostavasta, dynaamisesta kielestä merkittävinä systemaattisina pyrkimyksinä irtaantua 

sekä perinteisestä kielikäsityksestä että samalla ”maailman peilaamisen” ajatuksesta – siis ajatuksesta, jonka 

mukaan kieli voisi olla joko riittävä tai riittämätön suhteessa maailmaan tai ihmiseen itseensä. Erityisesti 

Davidsonin merkitys korostuu Rortyn myöhäistuotannossa. Myöhäisempi Rorty tulkitsee Davidsonin 

hylkäävän täysin käsityksen, jonka mukaan kieli olisi mediumi, välikappale tai välittäjä, ihmisen ja maailman 

välillä. Kieli ei representoi etuoikeutetusti maailmaa (represent) eikä se ilmaise ihmisen sisintä olemusta 

(express), vaikkakin se tietysti toimii kommunikaation välineenä ihmisten kesken. Siksi ei ole tarvetta kysyä, 

kuten aiemmin, voidaanko kielen avulla ilmaista ihmisluontoa oikein tai representoida maailmaa varmasti 

(Rorty 1989: 10-11, 14-16).73  

Myöhäisempi Rorty on myös taipuvainen korostamaan Davidsonin peräänkuuluttamaa kielen luovaa puolta 

sen säännönmukaisuuden ja säännönmukaistavuuden sijaan. Kieli on täten nähtävissä dynaamisen 

muutoksen moottorina, ei ”todellisuuden peilaajana”. Representaatioon pyrkivän mediumin sijaan kieli on 

tällöin työkalu, jonka avulla ihmiset pyrkivät selviämään maailmassa, ja aivan erityisesti työkalu, jonka avulla 

ihmiset pyrkivät sosiaaliseen edistykseen; toisin sanoen jo olemassa olevan, mutta joskus riittämättömältä 

tuntuvan ”uskomusten ja halujen verkon” laventamiseen (Rorty, 1991a: 208; 1989: 9-16).74 

                                                           
72

 On kuitenkin syytä huomata keskeinen poliittinen ero Dewey’n, Rortyn ja Foucault’n välillä: Foucault oli Dewey’a ja 
Rortya paljon kriittisempi kummankin pragmatistin puolustamaa modernin liberaalin yhteiskunnan sosialisaatiota – sen 
normalisoivia ja epänormalisoivia diskursiivisia käytäntöjä – kohtaan. Rorty kuitenkin kunnioitti Foucault’ta ja hänen 
sosiaalisia epäkohtia valottavaa työtä. Rorty on esimerkiksi todennut Foucault’n olleen ”yksi kiinnostavimmista elävistä 
filosofeista” (Rorty 1982: 208), joskin hän myös samalla toivoi, että Foucault olisi kyennyt näkemään oman työnsä 
osana liberaalia reformistista projektia (Rorty 1989: 61-69). Niinpä reformistinen Dewey oli lopulta Rortyn sankari: 
”[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” (Rorty 1982: 208). 
73

 Perinteinen tapa hahmottaa ihmisen asema maailmassa pohjautuu ontologiseen subjekti (ihminen) - objekti 
(maailma) -jakoon. Idealismi piti aikoinaan ”mieltä” tai ”tietoisuutta” keinona yhdistää ihminen ja maailma, ja ”kieli” on 
usein nähty näiden perillisenä, kolmantena tapana kuroa välimatka umpeen. Tämä oli helppo ja progressiivinen siirto 
metafyysisestä lingvistiseen, joskin ”epäpuhtaaseen” lingvistiikkaan. Ks. Rorty (1989: 10-11; 1980: 257). 
74

 Kieli on tällöin ikään kuin järjestelmä, jonka signaalit – keskustelu – kertovat, onko tietynlaista sanastoa hyvä käyttää, 
kun pyrimme selviämään erilaisten organismien kanssa (sen sijaan, että pyrkisimme kertomaan organismeista jotain 
lopullisen varmaa). Vaihtoehtoisia sanastoja on tällöin pidettävä pikemminkin vaihtoehtoisina työkaluina kuin 
esimerkiksi osina isossa palapelissä, jossa sanojen ja sanastojen on ”loksahdettava” kohdilleen. 
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Tästä dynaamisesta, käyttöä korostavasta tavasta ymmärtää kieli seuraa Rortyn (1989: 16) mukaan se, että 

kielen ja täten myös muun muassa taiteen, tieteen ja moraalin historia voidaan ymmärtää ”metaforan 

historiana”. Esimerkiksi tieteellisissä vallankumouksissa on täten kyse ”maailman metaforisista 

uudelleenkuvauksista” sen sijaan, että olisi löydetty ”tietoa maailman luontaisesta olemuksesta”. 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 (Rorty 1989: 16; 1998: 148). Jos 

emme pidä kieltä välikappaleena ihmisen ja maailman välillä siinä mielessä, että se kertoisi totuuden ja 

maailman olemuksen lopullisesti, voimme hylätä myös ajatuksen, että kielellä olisi joku syvä tarkoitus.  

Tämä anti-teleologinen näkemys kielestä ja lopulta koko intellektuaalisesta historiasta on Rortyn mukaan 

rinnakkainen Mendelin ja Darwinin mekanististen luonnonvalinnan teorioiden kanssa. Ihminen, ihmisen 

mieli, kieli, kielelliset teoriat, ja lopulta koko kulttuuri voidaan nähdä olemuksettomina, kontingentteina 

asioina, seurauksina satunnaisista valinnoista – ”tuhansista pienistä, paikkansa löytäneistä satunnaisista 

mutaatioista” (Rorty 1989: 16) – jotka ovat yksinkertaisesti tapahtuneet sen sijaan, että ne olisivat keskiössä 

ikään kuin koko prosessin tarkoituksena. Tieteen teorioihin liittyen tämä tarkoittaa sitä, että ne voidaan 

nähdä läpeensä historiallisina sanastoina, muuttuvina metaforien kokoelmina, jotka ovat käyttökelpoisia 

omana aikanaan, omassa yhteisössään, ja joihinkin tarkoitusperiin. Ne ovat tällöin historiallisen eksistenssin 

omaavia normatiivisia valintoja puhua maailmasta tietyn teorian tarjoamin työkaluin. 

Yleisemmin, davidsonilainen kielikäsitys on Rortyn mukaan rinnakkainen Darwinin (muun muassa) 

koralliriutan historiaa koskevien ajatusten kanssa, sillä tämän analogian avulla kieli voidaan ymmärtää 

kokoelmana kuolleita metaforia: kokoelmana aluksi uusia ja innovatiivisia sanoja tai lauseita, jotka ovat 

sittemmin kuolleet tavanomaisen käytön piiriin, ja joilla on täten tuttu paikka ja käyttö kielipelissä (Rorty 

1989: 16, 18). Täten davidsonilainen kielikäsitys ja nietzscheläinen (ja darwinistinen) käsitys kulttuurista 

ovat analogisia, sillä ne kummatkin ymmärtävät kielen samalla tapaa kuin me ymmärrämme nykyään 

evoluution. Tällöin kummatkin tulee Rortyn mukaan nähdä prosessina, jossa uudet elämänmuodot tappavat 

vanhoja muotoja – ei siksi, että olisi olemassa joku korkeampi, universaali tarkoitus, vaan täysin sokeasti 

(Rorty 1989: 16-20).75 

Tästä seuraa neljä käsillä olevan työn kannalta keskeistä johtopäätöstä: käyttämämme teoreettiset tai 

moraaliset sanastot ovat (1) historiallisia, (2) omana aikanamme ja omassa yhteisö(i)ssämme käyttö-

kelpoisia, (3) muuttuvia metaforien kokoelmia, (4) eikä mikään maailmassa takaa, että sanastot olisivat aina 

yhteismitallisia – joskin yhteismitattomuudessa on tällöin kyse normatiivisesta kyvyttömyydestä tai 

haluttomuudesta pyrkiä sanastojen väliseen keskusteluun ja tulkintaan.  

                                                           
75

 Rorty on käyttänyt myös Richard Dawkinsin lanseeraamaa käsitettä ”meemi” kuvaamaan tätä kehitystä. ”Meemi” on 
kulttuurinen vastinpari ”geenille”; se on kulttuurin välittymisen yksikkö. Moraalisen hyväksynnän tai paheksunnan 
sanat, musikaaliset fraasit, poliittiset sloganit ja stereotypiat ovat kaikki esimerkkejä ”meemeistä”. Samalla tavalla kuin 
tietyn biologisen lajin voitto tietystä toisesta lajista eloonjäämisen kamppailussa voidaan nähdä geenien kautta, myös 
toisen kulttuurin (osa-alueen) voitto toisesta kulttuurista (tai sen osa-alueesta) voidaan nähdä ”meemien” kautta; 
kamppailun 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 Rortylle tietyllä tapaa normatiivisesti neutraaleja. Niissä on kyse kontingenttien sattumien 
ketjuuntumisesta, ei ”oikean” tai ”totuudellisen” ilmenemisestä. Tämä näkemys saattaa kuitenkin jättää helposti 
huomioimatta vallan ja politiikan osina näitä kulttuurisia ”voittoja” tai niiden syntyprosesseja.  
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3.4. Sokeat jäljet ja sosialisaatio: neopragmatistinen näkemys ihmisestä ja moraalista 

Näillä läpeensä anti-essentialistisilla ja etnosentristisillä tieto-, totuus- ja kielikäsityksillä on huomattavia 

seurauksia myös Rortyn kansainväliselle etiikalle relevantteihin näkemyksiin ihmisyydestä ja moraalista. 

Filosofisessa traditiossa on usein esitetty joukko vahvoja ihmisyyteen ja moraaliin liittyviä realistisia 

teesejä76, jotka ovat neopragmatismin näkökulmasta ongelmallisia. Näitä ovat erityisesti seuraavat (Conant 

2001: 272-273): 

(1) Moraali-statukselle on olemassa selvät kriteerit. On olemassa moraalisesti relevantteja ahistoriallisia 

ja transkulttuurisia ominaisuuksia, kuten olemuksellinen ihmisyys, lajityypillinen biologinen perusta 

tai rationaalisuus. Näitä olemuksellisia ominaisuuksia voidaan pitää kriteereinä moraalisen 

toimijuuden statukselle (mukaan lukien sille, että voi olla moraalisten arvostelmien kohde), ja niiden 

olemassaolo synnyttää moraalisia oikeuksia ja velvollisuuksia ihmisille. 

(2) On olemassa itsenäinen moraalinen järjestys. Todet moraaliväitteet ovat vastaavuussuhteessa 

itsenäisen moraalisen todellisuuden ja moraalisen järjestyksen kanssa. Niinpä jokaiseen moraaliseen 

ongelmaan, oli se sitten kuinka vaikea tahansa, on olemassa yksi oikea vastaus. 

(3) Hyvä on yhteismitallista. Jos onnellisuuden, totuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatimukset 

näyttävät vetävän eri suuntiin – jos yhtä tavoitellaan muiden kustannuksella – olemme 

ymmärtäneet väärin hyvän, totuuden tai oikean olemuksen. Filosofian keskeisin tehtävä on 

muotoilla yksi eheä näkemys, jossa nämä eri vaatimukset tulevat tasapäisesti kunnioitetuksi.  

Rorty lähestyy näitä teesejä omassa ihmisyyttä ja moraalia käsittelevissä muotoiluissaan pitkälti 

essentialismin tematiikan kautta. 

3.4.1. Ihmisen olemuksettomuus 

Filosofian historiassa useat essentialistiset filosofit aina Platonista Kantiin ja heidän jälkeenkin ovat 

pyrkineet löytämään ”ihmisen luonnollisen olemuksen”, jonkun meitä kaikkia suoraan ihmisyyden kautta 

yhdistävän tekijän – Fukuyamaa (2002: 149-151, 171) vapaasti lainaten ”tekijä X:n” (factor X)77 – joka tukisi 

käsitystämme siitä, keitä olemme, yhdistäisi meidät kanssaihmisiimme, ja erottaisi meidät selkeästi 

eläimistä. Kysymys ”tekijä X:stä” ja täten ”ihmisyyden ehdoista” on olennainen moraalille ja poliittiselle 

sanastollemme, koska meitä kaikkia suoraan ihmisyyden kautta yhdistävän tekijän löytyminen mahdollistaisi 

yhden oikean moraalialgoritmin (teoreettisen vastauksen), joka osoittaisi, mikä on elämässä luonnollista ja 

luonnotonta, mikä on oikein ja mikä väärin. Esimerkiksi olettamalla ”perinteinen rationaalisuus” olisi 

mahdollista johtaa selkeitä kategorisia imperatiiveja oikeiden moraalisten valintojen tekemiseen, tai 

vaihtoehtoisesti olettamalla kaikkia yhdistävä ”ihmisyyden biologinen perusta” olisi mahdollista johtaa niin 

                                                           
76

 Conantin esittämät teesit (1) - (3) ovat yhteensopivia vahvan moraalirealismin kanssa. On kuitenkin hyvä huomata, 

että työlle relevantin kriittisen realismin edustajat eivät aina kannata niitä, vaan ovat usein maltillisia relativisteja 
moraalin suhteen; ks. esim. Niiniluoto (1999). Teesien esittely on kuitenkin perusteltua Rortyn argumentin 
ymmärtämiseksi ja avaamiseksi. 
77

 Fukuyama viittaa käsitteellä joukkoon ominaisuuksia, jotka yhdessä ovat hänen mukaansa ihmisyytemme perusta ja 
samalla moraalisesti relevantteja. 
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luonnollisia ihmisoikeuksia kuin ajatus inhimillisestä arvokkuudesta, jota kaikkien pitäisi kunnioittaa 

toiminnassaan (Rorty 1991a: 31; 1998: 171-172; ks. myös 1991b: 162).  

Tämänkaltaisen algoritmin mukaisesti luotu yhteisö olisi sellainen, jossa moraalisessa toiminnassa olisi kyse 

nimenomaisesti tietämisestä; siis löydettyjen – ei sosiaalisesti luotujen – tosien moraaliuskomusten ja -

lakien mukaan oikein elämisestä. Samalla tässä yhteisössä keskustelun rooli oikean ja väärän 

määrittelemisessä olisi vähäinen, ellei mitätön, koska jo löydetyt olemukset ja niiden pohjalta johdetut 

essentialistiset moraalilait näyttäisivät tien totuuteen sekä hyvään elämään. Tulkinnalla tai vaihtoehtoisilla 

näkemyksillä ei olisi sijaa eikä niille annettaisi mahdollisuutta. Samalla algoritmin avulla määritellyt 

luonnolliset moraalilait voisivat toimia luonnollisen ja täten ikuisen – kansallisen tai kansainvälisen – 

yhteiskuntajärjestyksen pohjana (Rorty 1998: 171-172). 

Edellä kuvailtu pyrkimys löytää ”oikean ja aidon elämän” algoritmi vaatii siis tuekseen näkemyksen 

olemuksellisesta ihmisestä. Rortyn näkemyksille vastakkaiset essentialistiset ajatusrakennelmat lähtevät 

liikkeelle ajatuksesta, että yksilöllä on olemassa selvä ydin ja keskusta: tietty syvin olemus, joka määrittää 

mikä ihminen on, kuka voidaan laskea ihmiseksi, ja kuinka ihmisten tulisi käyttäytyä ja olla. Näiden ajatusten 

mukaan on olemassa jotain, joka ei päde vain yhteen tiettyyn ihmiseen tiettynä aikana, vaan kaikkiin 

ihmisiin kaikkina aikoina. Tämän tekijän löytämisessä, oli kyseessä sitten ”biologinen perusta”, ”sielu”, 

”tietoisuus” tai erityisesti ”järki”, on ajateltu olevan kyse jonkin universaalin, pysyvän ja ahistoriallisen ih-

misen eksistenssille olennaisen edellytyksen löytämisestä; jonkin, joka määrittää ihmisen ja joka on 

yksittäistä ihmistä suurempaa. Oletuksena on, että mikäli ihmisillä on olemuksellinen ja luonnollinen ydin, 

se voidaan myös löytää. Tämä tieto auttaa meitä edelleen oppimaan, kuinka elää oikein ja hyvin; toisin 

sanoen ”luonnollisesti” tai ”luontomme mukaan”. Tieto kaikkia ihmisiä yhdistävästä ”tekijä X:stä” kykenisi 

siis korjaamaan tai muokkaamaan moraalisia intuitiotamme ja periaatteitamme (Rorty 1998: 172). 

Mutta kuten todettua, Rortyn neopragmatismia leimaa vahva antiessentialismi, kaiken olemuksellisuuden 

kieltäminen. Tämä pätee myös Rortyn historistiseen näkemykseen olemuksettomasta ihmisestä. Rortyn mu-

kaan ei ole yhtä oikeaa, välttämätöntä ja kyseenalaistamatonta tapaa ymmärtää ”ihminen”; ei ole olemassa 

yhtä lopullista sanastoa, jolla voitaisiin ymmärtää ihmisen (tai minkään olion) metafyysinen olemus. Täten 

Rorty kieltää myös jyrkästi edellä mainitun kaltaisen moraalialgoritmin luomisen mahdollisuuden (Rorty 

1989, xv). 

On kuitenkin hyvä huomata, että Rortyn on ajoittain nähty ”salakuljettaneen” muotoiluihinsa jotain 

universaalia. Esimerkiksi Woodsin (2009: 55) mukaan Rortyn argumentti sisältää ajatuksen ”moraalisesti 

relevanteista transkultuurisista faktoista” sekä ”implisiittisen teorian ihmisluonnosta”, jonka mukaan ”on 

olemassa jotain, johon kaikki ihmiset kykenevät: kyky kärsiä.” Hieman samaan tapaan Geras (2001: 166) on 

todennut, että Rortyn näkemykselle on keskeistä ”ajatus tietyistä jaetuista inhimillistä ominaispiirteistä ja 

haavoittuvaisuuksista – ja tässä mielessä siis myös ajatus ihmisluonnosta – jotka toimisivat pätevän etiikan 

ja mahdollisen tulevaisuuden ohjenuorina.”78   
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 Rorty on todennut kivun olevan lähellä jotain universaalia esimerkiksi kirjoittaessaan, että ”kipu ei ole kielellistä”, ja 
että ”se on asia, joka yhdistää meidät ihmiset kieltä käyttämättömiin eläimiin” (1989: 94). Toisaalta hän on myös 
korostanut, että vetoaminen kykyyn tuntea kipua ei auta inhimillisten moraalisten velvoitteiden tai moraalisen 
yhteisön (esimerkiksi ihmisoikeusyhteisön) perustelemisessa vedenpitävästi. Kipu ei ole relevantti yhteinen nimittäjä, 
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Rortyn voi kuitenkin katsoa esittäneen systemaattisesti juuri päinvastaisia näkemyksiä. Itse asiassa, laaja osa 

Rortyn tuotantoa on rakentanut eetosta, jossa pyrkimys löytää selkeä ydin tai olemuksellinen perusta 

ihmiselle nähdään mahdottomana. Rorty on esimerkiksi todennut, että liberaali politiikan teoria ei tarvitse 

teoriaa ihmisluonnosta, mutta jos sellainen halutaan määritellä, niin sosio-historiallinen ajatus ihmisestä 

”keskuksettomana, historiallisesti ehdollistuneiden uskomusten ja halujen verkkona” (Rorty 1991a: 192) 

ajaa asian. Toisaalla Rorty on samaan tapaan todennut, että Kantin taaksensa jättäneet eivät ajattele, meillä 

on ”ytimessämme tosi minä (true self) pelkästään ihmislajin jäsenyyden nojalla […], minä, joka vastaa järjen 

kutsuun”, vaan sen sijaan näkevät ihmisen ”narratiivisena painopisteenä”79 (Rorty 2007: 45).  

Niinpä neopragmatistisen näkemyksen mukaan 1900-luvun eräs keskeisimpiä intellektuaalisia 

edistysaskeleita onkin ollut korvata kysymys ”mikä meidän luontomme on” kysymyksellä ”mitä kykenemme 

luomaan itsestämme”. Tällöin emme enää ota ”teorioita ihmisluonnosta” yhtä tosissaan kuin esi-isämme, 

emmekä myöskään pidä ontologiaa tai etologiaa keskeisenä elämän ymmärtämiselle. Sen sijaan, että 

keskittyisimme ontologiseen kysymykseen ”minkälaisia olentoja todella olemme”, olemme hiljalleen 

tajunneet, että historian ja antropologian keskeisin opetus on ihmisten valtava muokkautuvuus. Voimme 

ymmärtää itsemme tällöin pikemminkin ”joustavana, muuntautumiskykyisenä, itseään muokkaavana 

eläimenä” kuin esimerkiksi ”rationaalisena [tai] julmana eläimenä” (Rorty 1998: 169-170). Rortyn 

ihmiskäsityksen voi siis katsoa heijastelevan kattavasti hänen yleisempää sitoutumista anti-essentialismiin. 

Jäljessä esitettävä tarkastelu vahvistaa edelleen tätä tulkintaa. Kuten Cochran (2001: 182) on osuvasti 

ilmaissut, Rortyn mukaan ”ei ole mahdollista esittää objektiivista käsitystä siitä, mitä tarkoittaa olla 

ihminen.” 

3.4.2. Ironinen ja desentraloitu persoona 

Henkilö, joka uskoo, että ihmisellä on olemus, ja että sen avulla voidaan johtaa lopullinen moraalialgoritmi, 

on rortylaisittain ”metafyysikko”. Tämänkaltainen henkilö on Rortyn (1989: xv) sanoin “kuka tahansa, joka 

uskoo, että on olemassa hyvin perusteltuja teoreettisia vastauksia [moraalisiin] ongelmiin”. Tällöin hän 

myös “uskoo ajan ja muutoksen ulottumattomissa olevaan järjestykseen, joka määrittää ihmisen 

olemassaolon tarkoituksen sekä luo velvollisuuksien hierarkian.” Edellä esitetyt vahvat moraalirealismin 

teesit istuvat enemmän tai vähemmän tämänkaltaisen ”metafyysikon” maailmankuvaan.   

Kritisoidessaan tätä metafyysikon hahmoa Rorty (1989: 73-75) esittää vaihtoehtoisen näkemyksen 

ihmisestä, jota hän kutsuu ”ironistiksi”. Ironisti on henkilö, joka näkee oman sanastonsa puhtaan 

kontingenttina, sosiaalis-historiallisten sattumien myötä syntyneenä. Häntä kuvastaa kolme keskeistä 

piirrettä:  

(1) Hänellä on radikaaleja, jatkuvia epäilyksiä käyttämästään lopullisesta sanastosta, koska on 

vaikuttunut muista sanastoista.  

(2) Hän tajuaa, että mikä tahansa argumentti, jonka hän esittää käyttämällään lopullisella sanastolla, ei 

onnistu poistamaan lopullisesti näitä epäilyjä.  

                                                                                                                                                                                                  
koska ”[siinä] ei ole mitään erityisen inhimillistä. Jos kipu olisi kaikki mikä merkitsee, olisi yhtä tärkeää suojella jäniksiä 
ketuilta kun on [tai oli] suojella juutalaisia natseilta” (Rorty 1999: 86). Ks. myös Rorty (1980: 190-191).   
79

 Tämä on vapaa käännös Rortyn Daniel Dennetin työhön viittaavasta käsitteestä “center of narrative gravity”. 
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(3) Hän ei ajattele, että lopullinen sanasto, jota hän käyttää, on yhtään lähempänä todellisuutta kuin 

mikään muukaan (tai kenenkään muun) sanasto. 

Ironisti on siis henkilö, joka tajuaa oman sattumanvaraisuutensa (contingency) sekä sen, että mikä tahansa 

asia on periaatteessa mahdollista saada näyttämään hyvältä tai pahalta uudelleenkuvauksen (redescription) 

avulla. Niinpä ironisti ei edes etsi universaalia sanastoa tai yleistä kriteeriä eri sanastojen väliseen valintaan, 

vaan tunnustaa sanastojen normatiivis-poliittisen luonteen sekä niiden mahdollisen yhteismitattomuuden. 

Hän on Sartren (1977: 50n2) termein metastabiili – epästabiili metatasolla – ”altis äkkinäisille vaihteluille tai 

muutoksille.” Ironisti ei täten voi koskaan ottaa itseään liian vakavasti, sillä hän on tietoinen käyttämänsä 

sanaston, ja samalla itsensä, sattumanvaraisuudesta ja muutoksenalaisuudesta. 

Rorty tulkitsee Sigmund Freudin työn tukevan näitä neopragmatistisia näkemyksiä ironiasta ja ironistisesta 

persoonasta. Tämän Freud teki Rortyn mukaan kahdella tavalla. Ensinnäkin, Freud auttoi (meitä) näkemään 

ihmisen ei-jumalallisena, maallisena olentona, joka on syntynyt ja rakentunut menneisyyden 

sattumanvaraisten tapahtumien seurauksena. Toisin sanoen, Freud auttoi de-divinisoimaan minuuden 

jäljittämällä sen alkuperän yksilön kasvatukseen liittyviin sattumiin. Samalla, ja toiseksi, Freud on myös 

olennaisessa osassa muokatessaan Rortyn puoltamaa käsitystä vailla universaaleja (rationaalisia tai 

jumalallisia) moraalilakeja olevasta moraalista ja omastatunnosta. Tällöin Freud puolestaan auttoi de-

universalisoimaan moraalikäsityksen. Sen sijaan, että kääntyisimme Kantin tapaan kohti ihmisen ytimessä 

olevaa ”yleistä moraalitietoisuutta”, moraali on poliittisen ja esteettisen tietoisuuden tavoin mahdollista 

nähdä historiallisesti ehdollistuneena, ajan ja sattuman tuotoksena (Rorty 1989: 30). 

Tämä ihmisen sattumanvaraisuus tarkoittaa samalla sitä, että ihmisellä ei ole mitään ihmisistä itsestään 

riippumatonta olemusta, ei sisäänrakennettua keskeistä tarkoitusta, joka poikkeaisi itse kunkin 

sattumanvaraisista ominaisuuksista; ei siis mitään, mikä määrittäisi ja pakottaisi ihmisen tiettyyn muottiin 

(Rorty 1998: 57). Tämänkaltainen ihmisnäkemys on vahvasti ”keskusajattelun” vastainen, se on vahvasti 

desentralisoitu. Käytännössä ajatus tarkoittaa Rortylle davidsonilaisen Freud-luennan pohjalta luopumista 

ajatuksesta, että ihmisestä olisi löydettävissä yksi selkeä ydin (Davidson 1982: 289-305). 

Davidson (1982: 290-291, 303-304) korostaa Rortyn puoltamassa luennassa kolmea keskeistä freudilaista 

teesiä, jotka mahdollistavat desentralisoidun käsityksen mielestä ja samalla kyseenalaistavat perinteisen 

näkemyksen ihmisen ytimenä toimivasta rationaalisuudesta. Tarkemmin sanottuna teesit kyseenalaistavat 

ajatuksen, että uskomuksilla (ja niitä seuraavilla toimilla) on oltava sekä looginen että kausaalinen yhteys 

rationaalisessa päättelyssä – siis että järkeilyn päättelyketju etenee loogisesti, ja että päättelyketjun 

uskomukset ovat juuri niitä uskomuksia, jotka aiheuttavat toisen uskomuksen (tai toiminnan).80 

Nämä kolme freudilaista teesit ovat: 

(1) Mieli ei ole yhtenäinen, vaan se on jakautunut lukuisiin puoli-itsenäisiin ja sisäisesti koherentteihin 

(tietoisiin tai tiedostamattomiin) uskomuksia, haluja ja muistoja sisältäviin rakenteisiin.81 

                                                           
80

 Esimerkiksi jos henkilö X uskoo, että terveys on tavoiteltava asia ja että kuntoilu edesauttaa sen tavoittelussa, 
ajattelun prosessin looginen johtopäätös on, että kuntoileminen on toivottavaa, mikä saa henkilön kuntoilemaan. 
81

 Näitä mielen osia ei tarvitse ymmärtää täysin erillisiksi, eikä niitä myöskään tarvitse nähdä tietoisina. Davidsonin 
mukaan monet mentaaliset ilmiöt ovat tietysti tiedostamattomia, mutta kysymys tietoisuudesta tai sen puutteesta ei 



57 

 

(2) Nämä mielen osat ovat persoonan kaltaisia, kvasi-persoonia. Sen lisäksi, että ne koostuvat joukosta 

uskomuksia, haluja ja muistoja, nämä mentaaliset tekijät voivat yhdistyä ja olla kausaalinen syy 

tapahtumille mielen muissa osissa tai mielen ulkopuolella. 

(3) Mielen eri osien taipumukset tai tapahtumat on nähtävä fysikaalisen vaikutuksen mallin mukaan, 

kun ne aiheuttavat tapahtumia muissa mielen osissa (tai mielen ulkopuolella).  

Davidsonin mukaan ajatus irrationaalisesta toiminnasta – erityisesti akrasiasta82 – ei ole järkeenkäypä ilman 

ajatusta mielen jakautumisesta puoli-itsenäisiin struktuureihin, jotka aiheuttavat yleisesti ”irrationaaliseksi” 

nähtyä toimintaa nimenomaan kausaalisesti (cause), ilman loogisia perusteita (reasons). Tämä tarkoittaa, 

että vain mielen osittamisen avulla on mahdollista ymmärtää, kuinka ajatus tai muisto voi aiheuttaa toisen 

olematta siihen loogisessa, rationaalisessa suhteessa.  

Davidson havainnollistaa tätä ensin esimerkillä sosiaalisesta kanssakäymisestä, jossa syy ja seuraus ovat eri 

mielissä. Henkilö X haluaa, että henkilö Y tulisi käymään hänen puutarhassaan ja kasvattaa tästä syystä 

sinne kauniin kukan. Henkilö Y puolestaan haluaa kovasti nähdä uuden kukan ja tulee puutarhaan. Tällöin 

henkilön X halu, että Y tulee puutarhaan aiheuttaa (causes) Y:n halun nähdä kukka sekä siirtymisen paikalle, 

mutta sillä ei ole paikkaa perusteena (reason) Y:n mentaalisessa järkeilyprosessissa ja sen johtopäätöksessä, 

siis että Y haluaa nähdä kukan ja tulee puutarhaan. Toisen henkilön mentaalinen ilmiö voi siis aiheuttaa 

toisen henkilön mentaalisen ilmiön ja toiminnan kausaalisesti, olematta loogisena perusteena näille 

(Davidson 1982: 300).  

Davidsonin tulkinnan mukaan Freud auttaa meitä näkemään samankaltaisen ilmiön yhden persoonan ja 

yhden mielen sisällä juuri osittamalla mielen ja näkemällä sen joukkona suhteellisen koherentteja (tietoisia 

tai tiedostamattomia) kvasi-persoonia. Tämän ajatuksen mukaan mielen yhdessä osassa majaileva uskomus, 

halu tai muisto saattaa aiheuttaa (cause) mielen toisen osan halun tai muun kehollisen toiminnan ilman, 

että ensimmäisen osan uskomus, halu tai muisto on osana jälkimmäisiin liittyvää loogista päättelyketjua 

perusteena (reason). Samalla järkeilyn prosessi ei myöskään olisi kyvykäs estämään kyseistä halua tai 

toimintaa (Davidson 1982: 300).  

Davidson antaa esimerkin akrasiaan liittyen. Kävellessään puistossa henkilö X näkee puunoksan maassa, ja 

heittää sen polun laidalla olevaan pensasaitaan, koska uskoo oksan olevan vaaraksi muille jalankulkijoille. 

Kotimatkalla hän kuitenkin tajuaa, että oksa jäi sojottamaan aidasta ja voi olla vieläkin vaaraksi muille. Hän 

jää pois raitiovaunusta, palaa puistoon, ja palauttaa oksan sen alkuperäiseen paikkaan. Tämänkaltaisessa 

tilanteessa on hyvin kuviteltavissa, että kyseinen henkilö on jossain vaiheessa täysin tietoinen, ettei hänen 

toiminnassaan ei ole mitään järkeä; on hullua palata puistoon siirtämään oksa takaisin paikoilleen. Hänellä 

on kyllä edelleen motiivi siirtää oksaa, koska uskoo, että se voi vaarantaa muita kulkijoita, mutta toisaalta 

hänellä on myös vahva motiivi olla palaamatta puistoon, koska se vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Henkilö onkin 

järkeilleessään sitä mieltä, että jälkimmäinen näkökanta (palaaminen vaatii liikaa) on selvästi tärkeämpi kuin 

                                                                                                                                                                                                  
sinänsä ole kriittinen ajatukselle mielen desentralisaatiosta. Esimerkiksi akrasian tapauksessa voi hyvin olla, että 
henkilö on täysin tietoinen motiiveistaan ja ajatuksistaan, mutta kuitenkin toimii vastoin parasta arvostelmaansa 
(Davidson 1982: 304-305). 
82

 Akrasialla tarkoitetaan perinteisesti eräänlaista mielenheikkoutta (weakness of will), jonka seurauksena ihminen 
näyttää olevan ”irrationaalinen” tehdessään X, vaikka samalla järkeilee, että pitäisi tehdä Y. Toisin sanoen, ihminen 
osoittaa mielenheikkoutta toimiessaan tietoisesti vastoin tahtoaan ja parasta arvostelmaansa. 
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ensimmäinen (oksa vaarantaa muita), mutta joka tapauksessa toimii edelleen ensimmäisen mukaan 

palatessaan puistoon siirtämään oksaa, vastoin omaa parasta rationaalista arvostelmaansa (Davidson 1982: 

292, 294). 

Rortyn mukaan tästä Davidsonin freudilaisesta näkökulmasta ajatus, että ihmisessä olisi ydin tai keskus 

ymmärrettynä koherenttina minuutena ja erityisesti rationaalisuutena, on mahdollista hylätä (Rorty 1989: 

33). Vaikka mielen kvasi-persoonat voidaan nähdä osana yhtä kausaalista verkostoa, ne eivät muodosta 

yhtä selkeää persoonaa, jos ja kun persoonalla tarkoitetaan uskomuksien ja halujen riittävää loogista 

koherenssia. Rortyn johtopäätös Davidsonin Freud-luennasta onkin seuraava: 

”[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 [tai eri 

tietoisen osiin] 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. Tämä 

strategia jättää avoimeksi mahdollisuuden, että sama ihmiskeho voi sisältää kaksi tai 

useampia persoonia” (Rorty 1991b: 147). 

Tällöin myös kantilainen pyrkimys saavuttaa eräänlainen puhdistettu – irrationaalisuksista ja 

ristiriitaisuuksista vapaa – rationaalinen versio itsestä on käytännössä mahdoton, koska ei ole olemassa yhtä 

oikeaa (rationaalista) minää, ei ole olemassa mitään historiallisista kontingenteista tapahtumista irrallaan 

olevaa ihmisen paradigmaattista olemusta. Tosin sanoen, kysymykseen ”kuka minä olen” ei ole olemassa 

yhtä oikeaa vastausta. Rortyn mukaan Freudin tärkeä kontribuutio on ollut juuri se, että hän auttoi (meitä) 

näkemään minuuden läpeensä maallisena, historian voimien muokkaamana kokoelmana omakohtaisuuksia, 

”sokeita jälkiä” (Rorty, 1989: 23-25). Täten ihmisillä ei ole mitään erityistä keskustaa, ihmisen olemusta, joka 

tulisi löytää, jos haluaisimme olla ”aitoja itsellemme” tai ”elää oikein” (Rorty 1989: 30-35; Rorty 1991a: 143-

158). 

Rortyn (osittain hieman optimistisen) tulkinnan mukaan tämä desentralisoitu ja ironistinen näkemys 

tarkoittaa myös sitä, että minuus olisi periaatteessa uudelleenkuvailtavissa. Tällöin itsetuntemuksessa on 

”itsensä puhdistamisen” sijaan kyse ”itsensä rikastuttamisesta”, pyrkimyksestä tunnistaa ja kuunnella 

mielen tietoisia ja tiedostamattomia kvasi-persoonia (Rorty 1991b: 150). Niinpä Rortyn sanoin ”vain 

tarttumalla kiinni johonkin keskeiseen idiosynkraattiseen sattumaan menneisyydestämme on mahdollista 

luoda itsestä jotain [uutta,] arvokasta ja näkemisen arvoista, luoda nykyinen itsemme, jota on mahdollista 

kunnioittaa” (Rorty 1989: 33). Konkreettisemmin voisimme esimerkiksi tulkita nykyistä toimintaamme, tai 

haluamme toimia, suhteessa aikaisempiin kokemuksiimme auktoriteettihahmoista, tai liittää tyypillisen 

toimintamme jo varhaisnuoruudessa opittuihin toiminnan tapoihin. Tällöin olisi myös mahdollista pyrkiä 

valjastamaan näitä omakohtaisuuksia toisiin tarkoitusperiin, tai vaihtoehtoisesti pyrkiä irtaantumaan niistä 

(Rorty 1989: 33). Rorty kirjoittaakin: 
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”[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 jotain seuraavanlaista: ’Aikoinani en ymmärtänyt, miksi käyttäydyin niin 

oudosti, ja näin ollen ihmettelin, olenko paholaisen tai jonkin pedon kontrollin alaisena. 

Mutta 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’” (Rorty 1991b: 150). 

Samalla persoonan desentralisaatio tarkoittaa (vähemmän ongelmallisesti) oman minuuden kontingenssin 

tunnustamista. Tällöin siis tunnustamme, että itse kullakin on uskomuksia ja tuntemuksia, mitä ikinä ne 

ovatkaan, tiettyjen sattumanvaraisten, erityisten ja omakohtaisten kokemusten johdosta. Tämä tarkoittaisi 

Freudin sanoin sitä, että ”näemme sattuman ansiokkaana määrittämään kohtalomme” – näemme 

elämämme sattuman värittämänä aina ”sperman ja munasolun kohtaamisesta lähtien” (Freud 1990: 230; 

ks. Rorty 1989: 31).  

Rortyn tulkinnan mukaan yksilö on siis vain kokoelma historian täysin mielivaltaisesti – ilman mitään ennalta 

määrättyä suunnitelmaa, ”sokeasti” – painamia jälkiä. Samalla inhimillisten uskomusten, tuntemusten tai 

tapojen kausaalinen syy voi olla jokin hyvin spesifi, esimerkiksi jokin tietty nuoruuden objekti, henkilö tai 

sana. Täten mikä tahansa ”sanan kuulemisesta puun lehden väriin ja ihon kosketuksen tuntemukseen” voi 

olla tärkeää ihmisen minuuden ja itsetietoisuuden kannalta. Mikä tahansa tämänkaltainen vähäpätöisenkin 

kuuloinen asia voi symboloida ”sokeita jälkiämme”, joita inhimillinen toimintamme ilmentää. Samalla mikä 

tahansa tämänkaltainen asia saattaa määritellä elämämme suunnan, asettaa kehoomme ehdottoman 

käskyn, jota noudatamme koko elämämme ajan (Rorty 1989: 37). Tämä ajatus on jyrkästi vastakkainen 

filosofian perinteisesti puoltamalle ajatukselle universaalien, kaikille yhteisten kokemusten ja olemusten, 

ensisijaisuudesta. Mutta kuten Rorty toteaa, Freudin jälkeen sattumanvaraiset ja omakohtaiset ”sokeat 

jälkemme” ovat olennaisessa osassa itse kunkin minuuden ja itsetuntemuksen muodostumisessa (Rorty 

1989: 36-38).  

3.4.3. Moraalin kontingenssi, sentimentaalinen kasvatus ja valta 

Edellä kuvailtu näkemys olemuksettomasta ihmisyydestä on tärkeässä osassa myös puhuttaessa 

rortylaisesta käsityksestä moraalista ja omastatunnosta, ja täten erityisesti kysymyksistä, ”miksi meidän 

tulisi auttaa kaukaisia kanssaihmisiä” ja ”miksi koemme (tai emme koe) moraalista velvollisuudentunnetta 

jopa maapallon toisella puolella olevia ihmisiä kohtaan”. Maallistaessaan yksilön persoonan Freud auttoi 

Rortyn mukaan maallistamaan myös yksilön omantunnon ja moraalin näkemällä niiden alkuperän 

elämämme sattumanvaraisissa tapahtumissa. Tämän näkemyksen mukaan inhimillinen moraali ja omatunto 

ovat yhtä historiallisesti määräytyneitä, yhtä paljon ajan ja sattuman tuotosta kuin esimerkiksi poliittinen 

tietoisuus (Rorty 1989: 30). ”Moraalinen minuus”, jos sellaista halutaan määritellä, on siis ainoastaan 

”verkosto uskomuksia, haluja ja tunteita ilman mitään syvempää näiden taustalla – ilman mitään perustaa 

tai pohjaa (substrate) yksilön ominaisuuksien takana” (Rorty 1991a: 199). 

Tämä ajatus on jyrkästi vastakkainen esimerkiksi Kantin ajatuksille yleisestä moraalisesta tietoisuudesta ja 

kaikkia ihmisiä yhdistävistä, järkeilyn avulla johdettavista kategorisista moraalisäännöistä, joiden alaiseksi 

itse kunkin tulisi alistaa yksittäiset teot ollakseen moraalinen. Rortyn mukaan Freud auttoi meitä näkemään, 
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että moraalissa ja siihen keskeisesti liittyvässä myötätunnon tunteessa ei ole kyse kaikkien omaamasta, 

ihmisen olemukseen kuuluvasta yhteisestä luonnon tai Jumalan lahjasta. Rorty (1989: 31-32) kuitenkin 

huomauttaa tässä yhteydessä, että jos Freud olisi todennut ainoastaan, että omantunnon äänessä on kyse 

sisäistetystä vanhempien ja yhteiskunnan äänestä, hän ei olisi ollut kovin hätkähdyttävä tai omaperäinen. 

Samaa olivat esittäneet jo Thrasymakhos Platonin Valtio-teoksessa ja myöhemmin Hobbes. Sen sijaan, 

Freudin tärkeä huomio oli korostaa yksityiskohtia ja niiden merkitystä moraalin syntyprosessissa. Tämän 

Rortyn eksistentialistisemman, persoonan omakohtaisia henkilöhistorian kokemuksia korostavan moraali-

käsityksen myötä on esimerkiksi mahdollista nähdä, kuinka myötätunnon tunne voi kanavoitua hyvinkin 

spesifillä tapaa hyvin spesifeihin ihmisiin, joilla on hyvin spesifisiä hankaluuksia. Samalla Freud myös auttoi 

Rortyn mukaan meitä ymmärtämään, kuinka joku voi esimerkiksi taistella väsymättä yhden ystävän puolesta 

ja samalla täysin sivuuttaa toisen, erittäin rakkaanakin pitämänsä ystävän suuremmat tuskat, tai kuinka joku 

voi olla samaan aikaan rakastava äiti ja säälimätön keskitysleirin vartija tai oikeudenmukainen ja maltillinen 

tuomari sekä kylmä etäinen isä (Rorty 1989: 32). 

Tämän näkemyksen mukaan moraalissa ei ole kyse jostakin ehdottomasta ja kategorisesta, jonka jaamme 

kaikkien muiden lajimme jäsenten kanssa. Sen sijaan, moraalin ja omantunnon synty tulee nähdä suhteessa 

oman elämämme sattumanvaraisiin omakohtaisuuksiin. Samalla myös yksilön moraalinen sanasto on 

mahdollista nähdä hänelle paljon enemmän ”räätälöitynä” kuin perinteiset moraaliteoriat ovat olettaneet 

(Rorty 1989: 32). 

Vaikka Rorty näkee Freudin omaperäisyyden juuri yksityiskohtien korostuksessa, on hän korostanut myös 

käsillä olevan työn kannalta keskeisempää näkemystä moraalin sosiaalisesta ja kasvatetusta luonteesta – 

yhteiskunnan äänien sisäistämisestä. Tämä ei ole sinänsä ristiriitaista Rortyn freudilaiselle näkemykselle 

”minuudesta” ja ”moraalisesta minästä” läpeensä maallisina, historian voimien muokkaamina 

olemuksettomina entiteetteinä. Kyse on enemmänkin analyyttisestä painotuserosta suhteessa tämän 

muokkautumisen lähteisiin: sattumanvaraisiin henkilöhistorian kokemuksiin tai kasvatukseen ja 

sosialisaatioon. Rortyn moraalin sosiaalista puolta korostava näkemys tulee esille erityisesti hänen 

kansainväliselle politiikalle kenties relevanteimmassa argumentissa, miksi ihmisoikeuskulttuurin ja siihen 

liittyvän rajat ylittävän moraalisen tietoisuuden syntymisessä sekä voimistumisessa ei ole kyse 

lisääntyneestä tiedosta moraalin suhteen, vaan enemmänkin sentimentaalisesta kasvatuksesta.  

Rortyn mukaan moraalia ei siis voi pohjata tai puolustaa vetoamalla universaaliin ihmisen olemukseen. Jos 

näin tehdään, oletetaan samalla ajatus syvemmästä tai korkeammasta tiedosta ihmisen todellisesta 

luonnosta, joka määrittelee myös moraalin rajat. Tällöin tehdään Rortyn termein ”väite tiedosta ihmisen 

olemuksen suhteen” (Rorty 1998: 171). Mutta kuten edellä on esitetty, neopragmatistinen näkemys 

ihmisestä ei salli ajatusta ihmisen aidosta olemuksesta. Sen sijaan Rorty ehdottaa, että moraalisten 

intuitioiden synnyssä ja muokkautumisessa on kyse ennemmin ”sentimentaalisesta kasvatuksesta” tai 

”tunteiden manipulaatiosta” kuin ”moraalisen tiedon lisääntymisestä”, ja itse asiassa että tällaista filosofien 

olettamaa syvempää tietoa ei ole edes olemassa (Rorty 1998: 172). Kuten hän toteaa, moraalisen yhteisön, 

kuten ihmisoikeuskulttuurin,  

”syntymisessä ei ole kyse lisääntyneestä tiedosta moraalin suhteen, vaan siinä on kyse 

surullisten ja sentimentaalisten tarinoiden kuulemisesta. [Koska] mitään [moraalille] 

hyödyllistä työtä ei näytä tehtävän vetomalla ahistorialliseen ihmisluontoon, ei luultavasti 
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ole olemassa kyseistä luontoa, tai ei ainakin mitään kyseisessä luonnossa, joka olisi 

relevanttia suhteessa moraalisiin valintoihimme” (Rorty 1998: 172). 

Sentimentaalisen kasvatuksen pyrkimyksenä on tällöin saada erilaiset ihmiset tunnistamaan ja tuntemaan 

toisensa riittävän hyvin, jotta he kokisivat vähemmän houkutusta ajatella itsestään poikkeavia ihmisiä 

ainoastaan kvasi-ihmisinä. Tämänkaltaisen tunteiden manipuloinnin tavoite on siis Rortyn mukaan laajentaa 

termin ”kaltaisemme ihminen” viittausalaa (Rorty 1998: 176). 

Niinpä Freudin opetukset voi lopulta katsoa täsmäävän sen kanssa, mitä Rorty oppi muun muassa Sellarsilta: 

ihmisyhteisöissä ei ole olemassa mitään etukäteen annettua, jota ihmiset eivät olisi sinne itse laittaneet – 

kaikki tietoisuus on lopulta kielellistä (Rorty 1980: 182). Kuten Rorty (1989: 21) toteaa, ”ei ole olemassa 

esikielellistä tietoisuutta, jonka suhteen kielen pitäisi olla riittävä, ei mitään syvää kokemusta tai näkemystä 

oikeista asiantiloista, joita filosofien pitäisi pyrkiä selittämään kielen avulla. Se, mihin yleensä viitataan 

tietoisuudella, on ainoastaan taipumusta käyttää esi-isiemme kieltä, esi-isiemme luomien [normaalikieleen] 

kuolleiden metaforien palvomista.”  

Tällöin moraalinen tietoisuus ja sitä ilmaisemaan pyrkivät moraalidoktriinit ovat nähtävissä historiallisesti 

kontingenttien tapahtumien kautta syntyneinä. Näin ollen vetoaminen universaaleiksi oletettuihin 

tekijöihin, kuten ”lajityypilliseen biologiaan” tai ”järkeen” ihmisen olemuksena, ei kykene perustamaan 

niitä. Moraali-uskomusten suhteen kyse on päinvastoin niiden sosiologisesta oikeuttamisesta, uskomusten 

asettamisesta sellarsilaisittain ”perusteiden loogiseen avaruuteen”. Täten moraalisuutta ei tulisi nähdä 

jumalallisena tai järjen äänenä sisällämme, vaan omana äänenämme oman yhteisömme jäsenenä, yhteisen 

kielen puhujien keskuudessa. Tästä etnosentristisestä lähtökohdasta käsin se, mikä nähdään moraalisena ja 

mikä moraalittomana on siis aina suhteellista siihen ryhmään nähden, johon näemme välttämättömäksi 

oikeuttaa itsemme; siis siihen jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, joka määrittää sanan ”me” 

referenssin. Sellarsilaisin termein, moraalisuudessa on kyse ”me-intentioista” (we-intentions). Tällöin 

moraalittoman toiminnan ydin on siinä, mitä me emme tee (Rorty 1989: 59-60; 190-194; Rorty 1991a: 199-

201; Rorty 1998: 207; Sellars 1968: 222) 

Moraalisessa kehityksessä on näin ollen Rortyn mukaan 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 itsensälaajentamisprosessin 

ideaalirajat ovat minuudessa, josta kristilliset ja buddhalaiset ajatukset pyhyydestä ovat 

uneksineet – ideaali-minästä, jolle kenen tahansa ihmisen nälkä ja kärsimys […] on syvästi 

kivuliasta” (Rorty 1999: 79).  

Tästä näkökulmasta kantilainen ajatus ”moraalivelvollisuudesta” on ymmärrettävissä samaistumisen 

funktiona. Toisin sanoen, mitä enemmän samaistumme heihin, joita pyrimme auttamaan – mitä enemmän 

mainitsemme heidät kertoessamme tarinaa siitä, kuka tai keitä me olemme, mitä enemmän heidän 

tarinansa on myös meidän tarinamme – sitä merkityksettömämpi on ajatus yleisestä 

moraalivelvollisuudesta ja sitä keskeisempi on puolestaan ajatus keskinäisestä luottamuksesta (trust) (Rorty 

1998: 181; 1999: 79).  
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Rorty (1999: 79) kuitenkin huomauttaa – empiirisesti melko osuvasti – että monesti ihmiset kokevat melko 

luontevaksi auttaa vanhaa ystävää, lähinaapuria tai läheistä työkaveria, joka on jäänyt puille paljaille 

äkillisen luonnonkatastrofin seurauksena, mutta halumme ja kykymme auttaa samankaltaisessa tilanteessa 

on monesti vähemmän luontevaa, jos kyseessä on satunnaisempi tuttava tai täysin tuntematon henkilö. 

Kaukaisen nälästä kärsivän muukalaisen ja hänen lapsensa auttaminen saattaa olla erityisen haastavaa, 

mutta jos kyseinen muukalainen ja hänen nälkäinen lapsensa sattuisivat koputtamaan kotiovelle, on jo 

paljon vaikeampaa olla kokematta moraalista velvollisuutta auttaa. Keskeistä rortylaiselle ”moraaliselle 

kehitykselle” on tällöin juuri se, kuinka sensitiivisyytemme ja kykymme samaistua – kykymme tuntea 

myötätuntoa – on kultivoitunut.  

Kuten Rorty toteaa, ”moraalisessa kehityksessä” on kyse sensitivismin kasvusta, 

”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, intressien ja näkemysten ottamisesta 

huomioon” (Rorty 1999: 81). 

Tarkemmin sanottuna, Rortyn pyrkimyksenä on tällöin levittää länsimaalaista, liberaalia, 

sosiaalidemokraattista (moraali-) sanastoa, joka pitää sisällään muun muassa ajatukset suvaitsevaisuudesta, 

perusoikeuksista, demokratiasta, suostuttelun ensisijaisuudesta voimankäyttöön nähden, ja ihmisten 

välisestä solidaarisuudesta.83 Hän puolustaa ja kokee oikeutetuksi levittää edellä mainittua liberaalia 

progressiivista sanastoa yhteisöihin, joiden kulttuureihin ei ole kuulunut ajatus inklusiivisesta ”me-

käsityksestä” ja länsimaisista ihmisoikeuksista. Tämän ”me-käsityksen” levittämisen näkökulmasta Rortylle 

olennaisinta onkin kysymys siitä, kuka lasketaan kuuluvaksi kanssaihmiseksi; siis rationaaliseksi toimijaksi 

siinä ainoassa relevantissa mielessä, jossa rationaalinen toimijuus on synonyymi jäsenyydelle meidän 

moraalisessa yhteisössä. Esimerkiksi suuri osa valkoihoisista ihmisistä ei ole laskenut tummaihoisia ihmisiä 

osaksi ”meidän yhteisöä” ennen kuin vasta aivan viime vuosikymmeninä, ja suurelle osaa kristityistä pakanat 

eivät ole kuuluneet ”meidän yhteisöön” kuin vasta viime vuosisadoilla. Natsit eivät nähneet juutalaisia 

osana omaa yhteisöään koskaan (Rorty 1998: 177). 

Rortyn ajattelun onkin joskus tulkittu olevan postmoderni versio varhaisen sosiaaliantropologian 

kiistanalaisesta metodista, jossa pyritään ymmärtämään ”toiseutta”, jotta kyettäisiin auttamaan ”toisia” 

tulemaan ”meidän” kaltaisiksi. Tarkemmin sanottuna pyrkimyksenä olisi tällöin yrittää ymmärtää 

marginaalisten elämäntapojen yksityiskohtia, jotta kyettäisiin arvioimaan, kuinka ne ovat sovitettavissa 

omaan elämänmuotoomme, ”meidän yhteisöön” (Douzinas 2007: 14; Cochran 2001: 191). 
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 Länsimaiset liberaalit, sosiaalidemokraattiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat yhteiskunnat ovat Rortyn (1998: 180) 
mukaan suotavia siksi, että niissä yhdistyy parhaiten sensitiivisyyttä edistävät kaksi keskeistä tekijää, turvallisuus ja 
sympatia: ”Turvallisuus ja sympatia kulkevat käsi kädessä samasta syystä kuin rauha ja taloudellinen tuottavuus 
kulkevat: mitä vaikeammat olot, sitä enemmän ihmiset pelkäävät, mitä vaarallisempi tilanne, sitä vähemmän on aikaa 
ja mahdollisuuksia pohtia, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat toisesta ihmisestä, jonka kanssa ei välttämättä heti 
samaistuta.” 
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Erityisen tärkeää tässä on huomata, että Rortyn kiistanalaisen näkemyksen mukaan Kantin sekularisoitu 

kristillinen pyrkimys laajentaa kunnioituksen piiri kaikkia ihmisiä kohtaan oli – ja on edelleen – erinomainen 

ehdotus. Rorty ei halua kiistää tätä tavoitetta tai sen länsimaista virittyneisyyttä.84 Päinvastoin, hän haluaa 

yksinkertaisesti huomauttaa, että pyrkimystä ei ole koskaan pohjattu, eikä sitä tulla koskaan pohjaamaan, 

mihinkään neutraaliin premissiin (Rorty 1998: 177-178; 1999: 81). Tästä johtuen valta ja voima ovat oikea 

valuutta moraalisen kultivaation ymmärtämisessä, ne määrittävät myös ”moraalista kehitystä”. Jos meillä ei 

ole Jumalan kuoleman jälkeen käytettävissä yleismaailmalliseen järkeen pohjautuvaa moraalia tai 

moraalilakia, joudumme nojaamaan kanssaihmisiin, joilla on valta muuttaa asioita. Tällöin emme siis voi 

nojata johonkin voimakkaiden ihmisten sisälle rakennettuun meitä kaikkia yhdistävään ominaisuuteen, jolla 

olisi pakottava ote voimakkaista ihmisistä (saati sitten ihmisten ulkopuolella olevaan immateriaaliseen 

voimaan). Toisin sanoen, tunteen merkityksen korostaminen suhteessa järjen (tai Jumalan) määräyksiin 

tarkoittaa sitä, että voimakkaat ihmiset, kuten länsimaiset reportterit, humanitaariset aktivistit ja poliitikot, 

pyrkivät lopettamaan toisten sortamisen ”pelkästään kiltteyttään” ennemmin kuin ”moraalilain ohjaamana” 

(Rorty 1998: 181-182).  

Tämä tarkoittaa Rortylle samalla sitä, että moraalinen kehitys kulkee pääsääntöisesti ylhäältä alaspäin eikä 

päinvastoin. Itse asiassa, Rorty huomauttaa, että “julmuuden uhrit, ihmiset jotka kärsivät”, eivät ole yleensä 

erityisen kyvykkäitä saamaan aikaan muutosta ja erityisesti käyttämään kieltä tässä työssä. Hän esittääkin 

vahvan ja kiistanalaisen väitteen, jonka mukaan ”ei ole olemassa mitään sellaista kun ’alistettujen ääni’ tai 

’uhrien kieli’.” Tämä siksi, että ”kieli, jota he käyttivät aiemmin, ei toimi enää, ja he kärsivät niin paljon, 

etteivät kykene luomaan uutta” (Rorty 1989: 94). Niinpä Rorty siirtää päävastuun niille, jotka siihen 

kykenevät, toisin sanoen sosiaalisessa hierarkiassa korkealle nousseiden ”hyvien” ja ”voimakkaiden” 

ihmisten hartioille (Rorty 1998: 182; 1989: 94).85  

Nämä korkeassa asemassa olevat ihmiset pitävät siis Rortyn mukaan tulevaisuutta käsissään, kaikki riippuu 

heistä, eikä ole olemassa mitään heitä voimakkaampaa non-konversationaalista voimaa, johon voisi vedota 

heitä vastaan. Tällöin ihmiset, joilla on suuremmat valtaresurssit – esimerkiksi ihmiset joilla on rahaa, tietoa, 

vaikutusvaltaa, auktoriteettiasema, tai jotka ovat kykeneviä luomaan uusia vetoavia ajatuksia esimerkiksi 

novellien, elokuvien tai kuvien avustuksella – usein kykenevät saamaan väitteensä näyttämään ”hyvältä” ja 

”vetoavalta”.86 Jos hylkäämme Platonin ajatuksen ihmisen aidosta olemuksesta ja Kantin ajatuksen, jonka 
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 Rorty (1998: 170) esimerkiksi toteaa häpeilemättä, että länsimainen ihmisoikeuskulttuuri on “moraalisesti 
ylivoimaisempi kuin muut kulttuurit”.  
85

 Rorty (2001: 174) on sittemmin myöntynyt lieventämään kantaansa hieman: “Toivottu sosiaalinen muutos tapahtuu 
joskus alhaalta ylöspäin, joskus ylhäältä alaspäin, ja yleensä yhdistelmänä kummankin suuntaisia paineita. On aina 
tyydyttävämpää nähdä muutoksen tapahtuvan alhaalta ylöspäin. Mutta se ei tarkoita, että [sosiaalisessa hierarkiassa] 
lähellä huippua olevien ihmisten […] olisi syytä odottaa kunnioittavasti, että alempana olevat tekevät siirtonsa. Yksi 
esimerkki tästä on kuolemantuomion kieltäminen, joka ei ole koskaan tapahtunut kansanäänestyksellä, vaan on 
tyypillisesti ollut ratkaisu, johon on päädytty massojen verenhimoa inhoavan eliitin toimesta.” Ks. myös Rorty (1999: 
227-228).  
86

 Itse asiassa, tämän johtopäätöksen kieltäminen juontuu Rortyn mukaan viime kädessä Nietzschen mainitsemasta 
paheksunnasta (resentment) koko ajatusta kohtaan: ”Paheksumme ajatusta, että joudumme odottamaan, että vahvat 
huomaavat heikkojen kärsimyksen ja hitaasti avaavat kylmettyneet sydämensä. Toivomme epätoivoisesti, että olisi 
olemassa jokin vahvempi ja voimakkaampi voima, joka satuttaisi voimakkaita, jos he eivät auttaisi heikkoja – jos ei 
kostonhimoinen Jumala, niin kostonhimoinen herännyt proletariaatti, kostonhimoinen superego, tai vähintäänkin 
Kantin puhtaan käytännöllisen järjen tribunaalin loukkaantunut majesteettisuus” (Rorty 1998: 182). 
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mukaan on rationaalista olla moraalinen, ei ole olemassa mitään, mitä vasten rationaalisuus ja moraalisuus 

määrittyisivät universaalisti ja ikuisesti. Sitä vastoin, moraalisuudessa ja moraalisessa kehityksessä on tällöin 

rortylaisesta näkökulmasta kyse vallan funktiona tapahtuvasta ”sentimentaalisuuden kehittymisestä” – 

lisääntyneestä kyvystä nähdä itsensä toisen tilanteessa. 

Tämä tarkoittaa edelleen sitä, että ”moraalisen kasvatuksen” ei tule niinkään pyrkiä vastaamaan enemmän 

tai vähemmän rajatapauksiksi luettaville egotisteille87 tai psykopaateille88 kysymykseen ”miksi olla 

moraalinen”. Sen sijaan, moraalisen kasvatuksen tulisi keskittyä paljon yleisempiin tapauksiin, kuten 

urheaan tovereistaan välittävään sotilaaseen, joka pitää naisia vaarallisina ja pahantahtoisina huorina, tai 

edellä mainittuun rakastavaan äitiin, joka toimii keskitysleirin vartijana, ja tällöin pyrkiä vastaamaan myös 

paljon yleisempään kysymykseen ”miksi välittää vieraasta ihmisestä, ihmisestä, joka ei ole sukua, ihmisestä 

jonka tavat ällöttävät minua”. Vastaus ei voi olla se, että ”sukulaisuus ja tavat ovat moraalisesti irre-

levantteja kaikkien lajimme jäsenten jakamiin moraalisiin velvoitteisiin nähden”, koska vastaus ei ole lopulta 

riittävän vakuuttava. On kyse juuri siitä, voiko lajijäsenyys olla riittävä korvike läheisemmille ja tiiviimmille 

sosiaalisuuden tai sukulaisuuden muodoille. Lisäksi vastaus on avoinna Nietzschen kiusalliselle kriittiselle 

huomiolle, että moinen universalistinen ajatus olisi voinut tulla mieleen ainoastaan orjalle tai papille. 

Nietzschen idolisoimat vahvat ja rohkeat sotilaat eivät olisi varmaankaan hyväksyneet argumenttia (1998: 

184-185; Rorty 1999: 76-77, 84).89  

Rorty (1998: 185) ehdottaakin, että parempi vastaus kysymykseen ”miksi välittää kaukaisesta 

muukalaisesta” on ”pitkä, surullinen ja sentimentaalinen tarina”, joka auttaa meitä esimerkiksi 

ymmärtämään, millaista olisi olla kaukana kotoa vieraiden ihmisten keskuudessa, tai miten meille vieraan 

ihmisen äiti surisi oman lapsensa kohtaloa. Tämä tunteiden manipulaatio ei tietenkään tapahdu hetkessä, 

vaan on aina pidempiaikainen pedagoginen prosessi sekä yksilön moraalisen sosialisaation että kulttuurisen 

moraali-ilmapiirin muutoksen näkökulmista. Kuten Rorty (1998: 185) toteaa, juuri edellä mainitun kaltaiset 

vuosisatoja toistetut ja muunnellut sentimentaaliset tarinat ”ovat johdattaneet meidät rikkaat, (verrattain) 

turvallisissa olosuhteissa elävät voimakkaat ihmiset suvaitsemaan ja vaalimaan voimattomia ihmisiä, joiden 

tavat tai uskomukset näyttivät ensin loukkaavan meidän omaa moraalista identiteettiämme.” 

3.4.4. Ironian pimeä puoli ja julkisen uudelleenkuvailun tarve 

Optimistisen tulkinnan mukaan lopullisen sanaston mahdollisuuden hylkäävästä ”ironisesta asenteesta” 

kumpuava kyky uudelleenkuvailla narratiivien avulla näyttäisi siis olevan Rortylle positiivinen, 

                                                           
87

 Egotismi ei tarkoita Rortyn (2010b: 394-395) mukaan ”itsekkyyttä” (egoism) vaan pikemminkin ”itsetyytyväisyyttä” 
(self-satisfaction). Niinpä egotisti on taipuvainen ajattelemaan, että ”hänellä on jo kaikki tarvittava tieto, jota tarvitaan 
harkintaan”, että hän on ”täysin informoitu ja siten parhaassa mahdollisessa asemassa tehdäkseen oikeita valintoja”. 
Toisin kuin esimerkiksi novellistit, filosofit ja papit ovat Rortyn mukaan usein taipuvaisia egotismiin. 
88

 Kuten Rorty (1999: 77) toteaa, perinteisen moraalifilosofian keskeinen virhe on myytti sosiaalisista suhteista 
irrallisesta persoonasta (nonrelational self), ja samalla persoonasta jonka olemassaolo olisi mahdollista ilman 
minkäänlaista huolta toisista. Kyseessä on toisin sanoen myytti kylmästä psykopaatista, jolle pitäisi kyetä asettamaan 
rajoitteita, jotta hän kykenisi ottamaan huomioon toisten ihmisten tarpeet. Tämä psykopaattinen henkilö ei siis kuulisi 
omantunnon ääntä, vaan pyrkisi tavoittelemaan ainoastaan omaa etuaan. Samalla hän olisi ainoastaan harkitsevainen 
(prudential) eikä vielä moraalinen (moral). 
89

 Nietzschelle moraalissa oli viime kädessä kyse ”heikkojen” ihmisten valtapyrkimyksistä ”vahvojen” ihmisten 
elinvoimaa rajoittamalla. Samalla moraalisessa toiminnassa oli lopulta kyse joko laumasieluisuudesta (Nietzsche 1963: 
111) tai piilotetusta kostonhimosta, ”kaunasta” (Nietzsche 1963: 65). 
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yhteisöllisyyttä ja sensitiivisyyttä lisäävä asia. Rortylaisessa ”poetisoidussa kulttuurissa” Jumalan, filosofian 

tai objektiivisen tieteen olisi korvannut kasvava solidaarisuus, pyrkimys hakea turvaa kanssaihmisistä: 

narratiivit ja narratiivinen uudelleenkuvaus edistäisivät suvaitsevaisuutta ja sensitiivisyyttä sekä 

vähentäisivät olemassa olevia jäykkiä ja mahdollisesti julmia käytäntöjä tai rakenteita. Tässä 

”näkymättömän käden” -strategiassa luovat ja voimakkaat persoonat tekisivät yhteiskunnista turvallisia 

kaikille. Narratiivinen innovaatio ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus kulkisivat käsi kädessä (Fraser 

1990: 306-308).  

Rorty ei kuitenkaan ole niin naiivi, ettei huomaisi tämänkaltaisen ”romanttisen” luomisen pimeää puolta, 

sellaista ironistista asennetta, joka on määritelmällisesti reaktiivinen suhteessa vallitseviin käytäntöihin, 

mutta myös haitallinen muille ihmisille tai yhteisölle laajemmin. Tiedostaessaan, että ironismi kumpuaa 

uudelleenkuvauksen voimasta, Rorty tiedostaa myös, että monet ihmiset eivät halua tulla 

uudelleenkuvatuiksi, vaan sen sijaan haluavat olla ja tulla huomioiduiksi juuri sellaisina kuin he kyseisellä 

hetkellä ovat. Tästä syystä uudelleenkuvauksessa on myös jotain potentiaalisesti erittäin julmaa ja 

nöyryyttävää: se voi saada kaiken merkityksellisen näyttämään turhalta, ontolta ja voimattomalta (Rorty 

1989: 89-90).  

Ironiseen narratiiviseen uudelleenkuvaukseen liittyy siis aina mahdollisuus, että ”voimakkaat henkilöt” 

päätyvät käyttämään erinäisiä sanastoja tai kuvauksen tapoja, jotka ovat vahvasti anti-sosiaalisia ja 

itsekkäitä, jopa julmia.90 He ovat tällöin kyvykkäitä aiheuttamaan käyttämillään sanoilla tai kuvauksilla 

julmuutta, joka ahdistaa ja vaivaa toista vielä välittömän kivun ja tuskan lakattua. ”Voimakkaasta 

henkilöstä” voi tulla helposti epähumaani ja samalla epäliberaali – ihminen, joka ei pidä Rortyn Judith 

Shklarilta lainaamaa määritelmää mukaillen julmuutta kaikista pahimpana asiana, jota voimme aiheuttaa 

kanssaihmisillemme (Rorty 1989: 146).  

Rorty pyrkii välttämään tämän mahdollisuuden ongelmallisella yksityisen ja julkisen jaottelulla. Jaottelussa 

pitkälle menevä ironinen asenne ja uudelleenkuvaus rajataan puhtaasti yksityiseen sfääriin, ja ne liittyvät 

täten ainoastaan yksilön pyrkimykseen maksimoida oma autonomiansa. Toisin sanoen, Rortylle ironia liittyy 

ainoastaan (voimakkaan) henkilön pyrkimykseen kehittää ja täydellistää itseään niin, ettei hän eläisi 

elämäänsä muiden määrittelemänä, ettei hän ”kuolisi kopiona” (Rorty 1989: 23-29, 64-65, 141).91 Kuten 

Rorty kirjoittaa: 

                                                           
90

 Rortyn (1989: 100-101) mukaan vaara on akuutti erityisesti voimakkaiden ”ironisten teoreetikoiden” – kuten 
Nietzschen, Heideggerin tai Hegelin – kohdalla. Ironistit, jotka pyrkivät teoriaan, 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 ”ironiset novellistit”, jotka ovat kiinnostuneita henkilökohtaista autonomiaansa lisäävistä 
uudelleenkuvauksista, ironiset teoreetikot pyrkivät liittämään kirjoituksensa johonkin laajempaan kokonaisuuteen – 
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 alkaen. He eivät ole 
kiinnostuneita vain omasta uudelleenluomisestaan, vaan näkevät sen olevan kiinteästi liitoksissa myös jonkin 
laajemman uudelleenluomiseen. He haluavat olla ”viimeisiä filosofeja” ja kaipaavat ”totaalista vallankumousta”. 
91

 Rorty (1989: 23-29) käyttää tuotannossaan erityisesti Harold Bloomin termiä ”vahva runoilija”. Tällä hän viittaa 
henkilöön, joka ahdistuu edeltäjiensä vaikutuksesta (anxiety of influence) – joka kokee Bloom (1973: 80) sanoin ”[...] 
kauhua siitä, että huomaisi olevansa vain jonkun toisen kopio” – ja pyrkii pakenemaan perimiään oman elämän 
sattumanvaraisia kuvauksia luomalla itselleen uudet. Niinpä Rortyn nietzscheläinen ajatus epäonnistumisesta 
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”[…] ’vaatimus että sosiaaliset instituutiomme ilmentäisivät autonomiaamme’ […] ilmentää 

kaipuuta, joka pitäisi rajata liberaalien yhteiskuntien sisällä yksityisen elämän piiriin. 

Senkaltainen autonomia, jota itseään luovat ironistit kuten Nietzsche, Derrida tai Foucault 

tavoittelevat ei voi koskaan tulla elimelliseksi osaksi sosiaalisia instituutioitamme. 

Autonomia ei ole jotain, jonka kaikki ihmiset omaavat syvällä sisimmässään, ja jonka 

yhteiskunta voi vapauttaa lopettamalla ihmisten alistamisen ja tukahduttamisen. Se on asia, 

jota jotkut tietyt ihmiset toivovat saavuttavansa luomalla itseään, ja samalla asia jonka 

harvat ihmiset koskaan saavuttavat. Kaipuu olla autonominen ei ole merkityksellinen 

liberaalien ihmisten kaipuulle välttää julmuutta ja kipua […]” (Rorty 1989: 65). 

Rorty halusi kuitenkin puolustaa vahvaa ironista asennetta ja erityisesti sitä edistävää ”kirjallisuuden 

kritiikkiä” johtavina kulttuurisina voimina muun muassa Habermasin sitä kohtaan esittämältä kritiikiltä, 

mutta rajatulla tapaa: 

”[vahvan ironismin ja uudelleenkuvauksen] puolustukseni perustuu vahvaan 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 osalta irrelevanttina julkiselle elämälle ja poliittisille kysymyksille” (Rorty 1989: 

83). 

Tai toisin ilmaistuna: 

”Ironistien pitäisi sopeutua yksityinen-julkinen -jaotteluun omissa lopullisissa sanastoissaan, 

sekä siihen faktaan, että epävarmuus omasta henkilökohtaisesta lopullisesta sanastosta [ja 

täten kysymyksestä ”kuka minä olen”] ei ole yhteydessä yrityksiin pelastaa muita ihmisiä 

kivulta ja nöyryytykseltä” (Rorty 1989: 120). 

Tällöin narratiiveille jää kuitenkin Rortyn mukaan tärkeä mutta rajattu julkinen tehtävä pyrkiä vähentämään 

julmuutta. Ne voivat auttaa meitä tunnistamaan ja vähentämään joko (1) itsestään selvinä pitämiemme 

sosiaalisten käytäntöjen tai instituutioiden aiheuttamaa julmuutta, tai vaihtoehtoisesti (2) julmuutta, joka 

kumpuaa itsestään selvinä pidetyistä henkilökohtaisista omakohtaisuuksistamme ja toiminnan tavoistamme 

(Rorty 1989: 141).  

Tämä yksityinen-julkinen -jako on kuitenkin ongelmallinen, sillä se ensinnäkin helposti jähmettää jaottelun 

olettamat, ja sen myötä yksilöille näihin sfääreihin syntyneet sosiaaliset odotukset ja roolit. Tämä on vastoin 

Rortyn omaa (hieman ristiriitaista) tulkintaa, jonka mukaan Freudin opetus on se, että moraalinen ja 

poliittinen edistys on seurausta ”yksityisten päähänpinttymien ja julkisen tarpeen sattumanvaraisesta 

yhtymisestä” (Rorty 1989: 37).92 Tällöin voisi ajatella, että esimerkiksi alkujaan yksityiset metaforat voisivat 

                                                                                                                                                                                                  
autonomisena yksilönä on verrattavissa epäonnistumiseen runoilijana: kummassakin on kyse siitä, että lopulta 
hyväksyy jonkun muun keksimän kuvauksen itsestään, että kuolee kopiona. 
92

 Tämä on ristiriitaista, koska Rorty totesi myös, että Freud erotti selkeästi yksityiseen autonomiaan ja julkiseen 
ihmisten väliseen sopeutumiseen liittyvän etiikan, eikä nähnyt näiden välille yhtymäkohtaa esimerkiksi universaalien 
uskomusten tai halujen muodossa. Rortyn mukaan Freudin ainoa hyöty on täten hänen ”kykynsä kääntää meidän 
huomio pois yleisestä kohti yksityistä, pois yrityksestä löytää välttämättömiä totuuksia […] kohti yksityisten 
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”kuolla” – ja tulla osaksi – uutta muokkautunutta julkista normaalidiskurssia ja -käytäntöjä. Rorty ei avaa 

tarkemmin tätä näkemystä, mutta esimerkiksi Cochran (2001: 192-193) on esittänyt, että yksityisen ironian 

on mahdollista suodattua tai valua (trickle down) osaksi julkisen sfäärin keskusteluja oikeudenmukaisuudesta 

ja tasa-arvosta. Niinpä esimerkiksi feministinen teoria on kamppaillut ja argumentoinut onnistuneesti, että 

“yksityinen ei ole naisille vapauden sfääri”, ja tämä ajatus on alettu hiljalleen tunnustaa ja ottaa osaksi 

julkisen sfäärin keskusteluja, sanastoja ja käytäntöjä.     

Toiseksi, ja tähän kiinteästi liittyen, kategorinen yksityinen-julkinen -jaottelu estää ironismista kumpuavan 

kriittisen asenteen kohdentumisen myös julkiseen sfääriin ja julkisen sfäärin julmuutta vähentämään 

pyrkiviin narratiiveihin. Jatkuva ironistinen epästabiiliutta ja uudelleenkuvauksen tarvetta korostava asenne 

julkisessa sfäärissä lienee mahdoton ajatus. Se johtaisi helposti joko nietzscheläisen ironistisen yli-ihmisen ja 

hänen uudelleenkuvailemansa yhteisön hyväksymiseen tai vaihtoehtoisesti täydelliseen kyvyttömyyteen 

toimia ja tehdä arvostelmia joidenkin (oikeutettujen) uskomusten ja narratiivien varassa.93 Mutta tästä 

huolimatta julmuutta vähentämään pyrkiviä narratiiveja on voitava tarkastella historiallisesti 

sattumanvaraisina ja mahdollisesti tarvittaessa uudelleenkuvailtavina.  

Tämä on erityisen tärkeää, jos pyrkimyksemme vähentää julmuutta narratiivien avulla koetaan (tehdään 

arvoarvostelma) ongelmallisina, jopa julmia seurauksia aiheuttavina. Mikään ei näet takaa automaattisesti, 

että julmuutta vähentämään pyrkivät voimakkaat ”liberaalit” henkilöt aktuaalisesti vähentäisivät sitä 

kuvauksiensa ja niihin liittyvien käytäntöjen avulla. Itse asiassa, ylhäältä alaspäin suuntautuvaan 

moraalinarraatioon sisäänrakennetusta hierarkiasta johtuen ne saattavat sisältää ongelmallisia kulttuurisia 

olettamia (kaukaisista kärsivistä) ”toisista”, eivätkä (Rortyn demokraattista ideaalia mukaillen) sisällytä 

kohteitaan osaksi kuvailuprosessia. Tämän seurauksena halu olla tulematta kuvailluksi tietyillä (alentavilla ja 

julmilla) tavoilla ei välttämättä kanavoidu koskaan, tai ainakaan helposti, osaksi koko prosessia – mukaan 

lukien niistä seuraavat käytänteet. Koska julkisen sfäärin julmuutta vähentämään pyrkivä ”hyväntekemisen” 

ja ”julmuudenvähentämisen” puhe (laajasti ymmärrettynä) ei ainoastaan kuvaile, vaan myös luo meidän ja 

muiden käsitystä maailmasta, kanssaihmisistä ja hyvästä elämästä, on sen myös oltava joskus avoin, 

kysymyksen kaltainen. Tämän avoimuuden ilmituominen itsessään on jo poliittinen akti.  

Omassa työssään Rorty ei kuitenkaan merkittävissä määrin soveltanut tätä periaatetta suhteessa 

puolustamiinsa sensitiivisyyttä lisäämään ja julmuutta vähentämään pyrkiviin ”surullisiin ja sentimentaalisiin 

tarinoihin”. Hän kyllä mainitsi, usein pitkälti ohimennen, joukon (länsimaisen) moraalisen tietoisuuden 

kehittymiselle tärkeitä novelleja tai muita tekstejä, kuten Friedrich Engelsin teollisen vallankumouksen 

aikaisen työväestön oloja tarkastelleen The Condition of Working Class in England, Harriet Beecher Stowen 

orjuudenvastainen teoksen Uncle Tom’s Cabin, Radclyffe Hallin naistenvälistä rakkautta käsittelevän The 

Well of Loneliness, tai Richard Wrightin muistelmateoksen The Black Boy (American Hunger) (Rorty 1989: 

141). Mutta hän ei kuitenkaan tehnyt, eikä korostanut yleisemmin tarvetta tehdä, kriittistä analyysiä 

                                                                                                                                                                                                  
menneisyyksien sattumavaraisia omakohtaisuuksia, kohti sokeita jälkiä jota kaikki toimintamme ilmentävät” (Rorty 
1989: 34). 
93

 Rortyn näkemys tästä on vahva: ”en kykene väittämään, että voisi tai pitäisi olla kulttuuri, jonka julkinen retoriikka 
on ironistista. En kykene kuvittelemaan kulttuuria, jossa nuoriso kasvatettaisiin olemaan jatkuvasti epäileväinen omaa 
sosialisaatioprosessiaan kohtaan. Ironia on luonnostaan yksityinen asia” (Rorty 1989: 87). 
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mistään näistä tai muista teoksista ja niihin liittyvistä (uudelleen)kuvauksista sekä niiden seurauksista.94 Hän 

ei myöskään tehnyt, tai korostanut yleisemmin tarvetta tehdä, empiiristä sosiologista tai politologista 

tutkimusta ”hyväntekemisen” ja ”julmuudenvähentämisen” erinäisissä konteksteissa käytetyistä 

narratiiveista tai narratiivisista rakenteista.  

Tässä mielessä Rorty näyttääkin unohtaneen hetkellisesti jo oman esikuvansa John Deweyn (1963: 468) 

esittämän huomion, että yleiset toteamukset (moraalisen) ihmisen ja yhteisön välisestä ”orgaanisesta” 

suhteesta eivät ole riittäviä, vaan pragmatismin tulee aina pyrkiä huomioimaan tietyssä tilanteessa olevat 

tarkat vaikuttavat voimat. Toisin sanoen, tarkastelun pitää siis olla aina riittävän yksityiskohtaista ja 

tilannesidonnaista. Tällöin on mahdollista arvioida vaikuttavien voimien ja toimien suositeltavuutta, siis 

kuinka suotuisia ne ovat (moraalisen) ajattelun ja toiminnan näkökulmasta.  

Käsillä olevassa työssä, erityisesti artikkelissa 4, pyritään ottamaan huomioon juuri tämä: vain 

tarkastelemalla konkreettisia moraalin ja myötätunnon manipulaation muotoja on niistä myös mahdollista 

tehdä yleisempiä moraalis-poliittisia arvostelmia, suuntaan tai toiseen. Tämä vaatii juuri kriittistä ironista 

asennetta ja uudelleenkuvauksen voimaa myös julkisessa sfäärissä, myös suhteessa julmuutta vähentämään 

ja sensitiivisyyttämme lisäämään pyrkiviin julkisiin moraalinarratiiveihin.   

4. NEOPRAGMATISMI JA KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA: ARTIKKELIT TIIVISTETYSTI 

Väitöskirjassa tarkastellaan seuraavaksi neopragmatismin seurauksia kansainvälisen politiikan tutkimukselle 

ja käytännölle. Tarkastelu perustuu neljän julkaistun artikkelin keskeisiin väitteisiin sekä johtopäätöksiin. 

Työn lopussa liitteinä olevat artikkelit tekevät saman vielä seikkaperäisemmin (liite 2).  

Väitöskirjan yleiset tutkimuskysymykset määriteltiin työn johdannossa seuraavalla tapaa: 

(1) Miten neopragmatismi ymmärtää toisaalta tiedon, totuuden ja tieteen sekä toisaalta käsityksen 

ihmisestä ja moraalista? 

(2) Mitä seurauksia näillä näkemyksillä on kansainvälisen politiikan kontekstissa? 

(3) Mikä on neopragmatismin merkitys ja hyödyllisyys kansainvälisen politiikan tutkimukselle? 

Edellä esitettyyn neopragmatistiseen viitekehykseen pohjautuen väitöskirjan neljä artikkelia pyrkivät 

paneutumaan ja vastaamaan erityisesti kysymyksiin 2 ja 3 kahdessa erillisessä temaattisessa 

kokonaisuudessa. 

Artikkelit 1 ja 2 keskittyvät neopragmatismin vaikutuksiin kansainvälisen politiikan metateorialle. Artikkeli 1 

lähestyy kysymystä tieteenalan itsekuvasta neopragmatismin valossa, kun taas artikkeli 2 tarkastelee 

kriittisesti kriittisen realismin viitekehystä kansainvälisen politiikan tutkimuksen metateoreettisena 

lähtökohtana.  

Artikkelit 3 ja 4 keskittyvät puolestaan neopragmatismin seurauksiin kansainväliselle etiikalle. Artikkeli 3 

esittää näkemyksen yksilön moraalin sattumanvaraisesta ja sosiaalisesta luonteesta, ja korostaa erityisesti 

                                                           
94

 Systemaattisimmillaan ja tarkimmillaan Rortyn voi katsoa olleen, kun hän tulkitsi Nabokovin (Rorty 1989: 141-168) ja 
Orwellin (Rorty 1989: 169-188) merkitystä moraalille. Tällöin hän pyrki avaamaan tarkemmin kirjallisuuden ja 
narratiivien moraalipedagogista roolia julmuuden vähentämisessä. Mutta tällöinkään hän ei nostanut esiin kysymystä 
moraalipedagogisten ”julkisten” narratiivien kriittisestä tarkastelusta. 
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myötätunnon narratiivista manipulaatiota osana Rortyn ihmisoikeuskulttuuria käsittelevää 

argumentaatiota. Artikkeli 4 tarkastelee kriittisemmin myötätunnon hallinnan politiikkaa ja sen negatiivisia 

seurauksia Haitin vuoden 2010 kriisin valossa.  

Työn seuraavassa osassa käydään läpi artikkelien keskeiset väitteet sekä johtopäätökset edellä esitettyä 

temaattista jakoa mukaillen. Lopuksi esitetään näihin tarkasteluihin pohjautuen työn keskeisimmät 

johtopäätökset. 

4.1. Neopragmatismi ja kansainvälinen metateoria: suotuisa voima (artikkelit 1 ja 2) 

Artikkeli 1: Pragmatismi plus pluralismi: suotuisa itsekuva moniääniselle tieteenalalle  

Artikkelissa Kansainvälinen politiikka ‘käytännöllisten ratkaisujen joukkona’: Pragmatistinen tulkinta 

kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta (Kosmopolis 2007, 37:1) pohditaan kansainvälisen 

politiikan itsekuvaa neopragmatistisesta näkökulmasta. Artikkeli esittää, että tieteenala olisi hyvä ymmärtää 

pragmatistisesti ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, joka hyväksyy käytettävien teorioiden 

normatiivisen ja poliittisen luonteen, mutta samalla edistää pluralismia ja avoimuutta tieteenalalla. Tämän 

tarkastelun avuksi artikkelissa on kaksi keskeistä tutkimuskysymystä: 

 Miten kansainvälisen politiikan teorioihin tulisi suhtautua? 

 Miten kansainvälisen politiikan tieteenalaan tulisi suhtautua? 

Kansainvälisen politiikan tieteenalaa lähestytään tarkastelemalla sen neljää vaikutusvaltaista 

teoriasuuntausta: neoidealismia, neorealismia, konstruktivismia ja poststrukturalismia. Artikkelissa 

esitetään tarkemmin, että tieteenala rakentuu toisilleen ristiriitaisista teoreettisista positioista, ja että se on 

käynyt läpi identiteettikriisiä kahdesta keskeisestä syystä: teoreettiset positiot eivät pääse 

yhteisymmärrykseen siitä mitä pitäisi tutkia ja miten tutkimusta pitäisi käytännössä tehdä. 

Tähän ehdotetaan edelleen ratkaisuksi neopragmatistista metateoriaa, ja sen näkemyksiä tiedosta ja 

totuudesta sosiaalisesti oikeutettuina uskomuksina (toiminnan ohjenuoraksi), kielestä työkaluna 

maailmassa pärjäämiseen ja metaforiseen uskomusten muutokseen, sekä rationaalisuudesta yhteisöllisenä 

arvona yleisen algoritmin sijaan. Tieteen teoriat on tällöin mahdollista nähdä historiallisina sanastoina, 

muuttuvina kokoelmina kuolleita kielellisiä metaforia. Teoriat ovat lisäksi nähtävissä hyödyllisinä työkaluja 

tietyissä spatio-temporaalisissa konteksteissa, suhteessa tiettyihin normatiivisiin sitoumuksiin ja päämääriin. 

Samalla ei ole mitään (esim. todellisuus, faktat, rationaalinen valinta), mikä takaisi teoreettisten sanastojen 

yhteismitallisuuden.  

Nämä neopragmatistiset muotoilut liitetään Cynthia Weberin kansainvälisen politiikan saralla esittämään 

ajatukseen, että tieteenalan teoriat pohjautuvat myytteihin näyttäytyäkseen totena. Jos tieteenalan teoriat 

ymmärretään sosiaalisesti luoduiksi narratiiveiksi kansainvälisestä maailmasta, kansainväliset myytit ovat 

tällöin sloganinomaisia ilmeisiä totuuksia, joihin teoriat pohjautuvat ilmetäkseen totena. Ne ovat eri 

teorioiden keskeisiä rakennuspalikoita, vahvoja uskomuksia jotka eivät näytä vaativan lisäoikeuttamista. 

Näitä ovat muun muassa ”valtiosuvereniteetti”, ”anarkian logiikka”, ”on olemassa kansainvälinen yhteisö”, 

”anarkia on sitä mitä valtiot tekevät siitä” tai ”suvereniteetti pitää ymmärtää kysymyksenä”. Juuri nämä 

myytit mahdollistavat, että teoriat näyttäytyvät käyttäjilleen selvinä, ymmärrettävinä ja lopulta 
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välttämättöminä tapoina puhua kansainvälisestä maailmasta. Niiden ansioista kansainvälisestä politiikasta 

on mahdollista puhua ”selkeiden olosuhteiden vallitessa” tietyn teorian puitteissa. 

Olosuhteet eivät ole kuitenkaan aina niin selkeitä tieteenalalla, joka näyttäytyy pitkälti ristiriitaisten 

teorioiden kokoelmana. Jos teoriat eivät pääse yhteisymmärrykseen keskeisistä premisseistä ja edistävät 

vaihtoehtoisia tulkintoja kansainvälisestä maailmasta, kysymys teoriavalinnasta on akuutti. Mikä teoria 

tarjoaa oikean kuvan kansainvälisestä politiikasta? Miten valitaan oikea teoria? Ja mitä tähän kysymykseen 

vastaamisesta seuraa tieteenalan itsekuvalle? 

Artikkelissa esitetään neopragmatismiin vedoten, että kansainvälisen maailman ymmärtäminen tietyn 

teorian avulla tarkoittaa maailman tietämistä tietystä teoreettisesta näkökulmasta, tietyn teorian tarjoamin 

työkaluin. Tällöin teorioita käytetään työkaluina, joiden avulla pyritään pärjäämään ja oikeuttamaan 

uskomuksia maailmassa. Samalla teoriat sisältävät, ja ne edustavat, tutkimuksellisia normatiivisia tulkintoja 

tietystä lähtökohdista käsin ja tiettyjä tarkoitusperiä edistäen tai tavoitellen. Teorian valinnassa on siis kyse 

lopulta normatiivisista ja normalisoivista valinnoista, kuten mitä halutaan tarkastella, minkälaisin 

argumentein halutaan perustella, mitä keinoja tähän halutaan käyttää ja erityisesti mitä varten ylipäänsä 

toimitaan. Tästä seuraa keskeinen neopragmatistinen johtopäätös, että teoriavalinta on aina poliittinen, 

muttei avoimesti politisoitunut päätös. Tämä johtopäätös korostaa inhimillisen (tutkimus)toiminnan 

välttämätöntä, laveasti ymmärrettynä poliittista luonnetta: edistämme aina, välttämättä, tiettyä tapaa elää 

ja ajatella kansainvälisestä maailmasta. 

Tätä johtopäätöstä puolustetaan kahta keskeistä vasta-argumenttia vastaan. Ensinnäkin, teoriat eivät ole 

verifioitavissa tosiksi palauttamalla ne aistihavaintoon. Maailman objektiiviset asiantilat eivät tee niistä 

totta. Tällöin vedotaan rortylaisen neopragmatismin puoltamiin (ja tulkitsemiin) Quinen ”empirismin 

kahden dogmin” sekä Sellarsin ”annetun myytin” empirismin kritiikkeihin, jotka kyseenalaistavat ajatuksen 

väitteiden empiirisestä verifikaatiosta ja samalla ajatuksen teorioista ”luonnonpeileinä”. Teoreettisia 

sanastoja ei voida perustella kiistattomasti reduktionistisen havaintoihin pohjautuvan evidenssin avulla, 

vaan ne alimääräytyvät empiirisesti. Sen lisäksi että aistihavainto on aina teoreettisesti ja kielellisesti 

värittynyttä, sama evidenssi voi vahvistaa kaksi yhtä pätevää, mutta toisilleen ristiriitaista teoriaa. Tästä 

seuraa, että teoriavalinnassa on lopulta kyse edellä esitetyistä normatiivis-poliittisista valinnoista. Kaikki 

teoriat ovat ”vahvoja tulkintoja”: sen sijaan että teoriat kuvastaisivat maailmaa, ne luovat sitä. 

Toiseksi, rationaalinen valinta ei ole riittävä vastaus kysymykseen teoriavalinnasta. Tämä siksi, että ajatus 

yleisestä rationaalisuudesta on ongelmallinen. Se ei tarjoa universaalia kriteeriä, jonka avulla teorioita voisi 

arvioida ja valita, ja joka takaisi niiden yhteismitallisuuden – jonka avulla olisi siis viime kädessä 

mahdollisuus saavuttaa yhteisymmärrys esimerkiksi siitä mitä tutkia, miten tutkia, ja miten oikeuttaa. 

Valtavirrasta poikkeavan näkemyksen mukaan rationaalisuudessa on kyse sosiaalisesti muodostuneista 

arvoista, jotka vaikuttavat teorian luomiseen, oikeuttamiseen, arviointiin ja valintaan. Teoriat ovat 

nähtävissä tällöin arvolatautuneina sanastoina, jotka ovat potentiaalisesti yhteismitattomia. Tämä siksi, että 

ei ole olemassa kaikkien teorioiden jakamaa neutraalia kieltä tai algoritmia, eikä niiden paremmuutta voida 

täten ratkaista muuten kuin jommankumman kriteerien mukaan. 

Yhteismitattomuus voi tarkoittaa tällöin ontologisesta näkökulmasta sitä, ettei ole olemassa kaikkien 

jakamia tarkastelun yksikköjä (esimerkiksi yksilö, valtio, kansainvälinen järjestelmä) tai epistemologisesta 
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näkökulmasta sitä, ettei ole kaikkien jakamaa näkemystä siitä, mikä kelpuutetaan tiedoksi. Yleisemmin 

yhteismitattomuus tarkoittaa siis kommunikaation katkosta: eri teorioiden edustajat käyttävät uskomuksia 

eri tavoin ja täten hahmottavat myös maailmaa eri tavoilla.  

Artikkelissa esitetään kuitenkin, ettei yhteismitattomuus tarkoita välttämättä täydellistä kommunikaation 

katkosta eri teorioiden ja niiden edustajien välillä. Sen sijaan, tarvitaan normaalia enemmän keskustelua ja 

tulkintaa konventionaalisten oletuksien sijaan. Ratkaisevaa tällöin on se, että rationaalisuus ymmärretään 

neopragmatistisesti arvona, sitoutumisena tietynlaiseen käsitykseen rationaalisuudesta. Sillä on tällöin myös 

historiallinen ja sosiaalinen eksistenssi, ja se on tällöin myös argumentaation ja tulkinnan kohde sen sijaan, 

että se olisi jokin ajaton kriteeri, johon kaikkien pitäisi sopeutua lähtökohtaisesti.  

Tässä valossa teoriaa voi pitää tiedeyhteisön kunakin hetkenä hyväksymien tutkimuskohteiden, 

menetelmien, oikeuttamismuotojen ja ratkaisujen standardien lähteenä. Tällöin kansainvälisen politiikan 

tieteenalan voikin nähdä edustavan tiedeyhteisön konkreettiseksi, mielekkääksi ja tutkimisen arvoiseksi 

kokemaa kohteiden joukkoa ja siihen liittyviä teoreettisia sanastoja ja tiedontuottamisen käytäntöjä. Tällöin 

se on mahdollista ymmärtää avoimena, dynaamisena, ja tarpeen mukaan muuttuvana teorioiden 

kokoelmana, jonka rikkauden takeena on (syytä olla) lähtökohtainen tieteenalaa kuvaava pluralistinen 

asenne. Juuri tätä tarkoittaa ajatus kansainvälisen politiikan tieteenalasta ”käytännöllisten ratkaisujen 

kokoelmana”.  

Neopragmatismin uskomusten oikeuttamista ja potentiaalista erehtyväisyyttä korostava näkemys tiedosta 

ja totuudesta tarkoittaa lopulta sitä, että absoluuttisesti varman tiedon sijaan on mahdollista saavuttaa 

suhteellisen yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja tulkintoja. Tällöin tutkimusyhteisön on tärkeä tiedostaa 

tiedon ja totuuden suhteellisuus. Tarve oikeuttaa uskomuksia ei siis ole käsien nostamista pystyyn 

todellisuuden edessä ja äärirelativismin hyväksymistä. Sen sijaan, kyse on tiedon rajallisuuden 

tunnustamisesta, dogmatismin kieltämisestä, ja porttien avaamisesta erilaisuudelle ja vaihtoehtoisille 

näkemyksille.  

Artikkeli 2: Vastavoima kriittiselle realismille ja totuuden vastaavuusteorialle   

Toisessa artikkelissa siirrytään tarkastelemaan kriittistä realismia, josta on tullut merkittävä 

metateoreettinen viitekehys kansainvälisen politiikan tieteenalalla. Samalla se on myös keskeinen 

vastavoima neopragmatismille. Artikkeli ‘Getting things right?’: A reconsideration of critical realism as a 

metatheory for IR (Journal of International Relations and Development 2011: 14) analysoi tätä kriittisen 

realismin haastetta ja sen pyrkimystä “asioiden oikeinkuvaamiseen” (getting things right). Artikkelissa 

keskitytään erityisesti kriittisen realismin puoltaman totuuden vastaavuusteorian (correspondence theory of 

truth) tarkasteluun. Artikkelin keskeiset tutkimuskysymykset ovat tällöin: 

 Miten kriittinen realismi näkee ulkoisen todellisuuden ja inhimillisen tiedon välisen suhteen? 

 Kuinka uskottava ja puollettava kriittisen realismin pyrkimys ”asioiden oikeinkuvaamiseen” on? 

 Mitä loogisia ja käytännön tutkimuksellisia ongelmia kriittisessä realismissa on? 

 

Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on määrittänyt aina 1980-luvulta lähtien niin kutsuttu kielellinen käänne. 

Tämän käänteen seurauksena kysymys epistemologiasta – tiedon mahdollisuuksista, rajoitteista ja 
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luonteesta – on korostunut myös kansainvälisen politiikan tieteenalalla. Viime aikoina kysymys ontologiasta 

– todellisuuden luonteesta ja merkityksestä tietoväitteiden suhteen – on noussut vahvasti agendalle. Joukko 

kriittisiä realisteja on suhtautunut epäilevästi tieteenalan epistemologiaa painottavaan metateoreettiseen 

keskusteluun sekä siitä juontuviin "tekstualistisiin" ja ”konstruktivistisiin” painotuksiin tutkimuksessa. Sen 

sijaan, kriittiset realistit ovat korostaneet ontologian, ulkoisen todellisuuden, totuuden(kaltaisuuden) ja 

lopulta tieteellisen realismin tärkeyttä tutkimuksen lähtökohtina. 

Kriittisen realismin nousulla voi olla merkittäviä vaikutuksia kansainvälisen politiikan metateoriaan, 

aksiologiaan ja lopulta empiiriseen tutkimukseen. Sen tutkimus on tärkeää, jotta ymmärtäisimme paremmin 

tätä nousevaa metateoreettista positiota, ja jotta sen oletuksia ja vaikutuksia on mahdollista tarkastella 

kriittisesti. 

Kriittinen realismi voidaan määritellä kolmen keskeisen metateoreettisen sitoumuksen kautta. Ensinnäkin, 

ontologisen realismin mukaan ulkoinen todellisuus ja sen entiteetit edeltävät, ja ovat riippumattomia, sekä 

mentaalisista entiteeteistä että inhimillisen sosiaalisen interaktion tuotoksista. Näin ollen ulkoinen 

todellisuus on myös itsenäinen suhteessa näkemyksiimme siitä. Toiseksi, epistemologisen relativismin 

mukaan kaikki uskomukset ovat sosiaalisesti tuotettuja ja täten potentiaalisesti erehtyväisiä. Todellisuus ei 

tyhjenny täysin empiirisesti havaittuun, eikä positivismin kannattaman empiristisen epistemologian ”suora 

realismi” – suora pääsy ulkoisen maailman objekteihin – ole mahdollista. Kolmanneksi, arvostelmallinen 

rationalismi korostaa ulkoisen todellisuuden merkitystä rationaalisille tietoväitteille. Vaikka rationaalisuus 

on sosiaalista, todellisuus asettaa rajat jokaiselle rationaaliselle väitteelle, ja jokaisen rationaalisen väitteen 

täytyy koskea tätä yhtä ja samaa todellisuutta. Täten on oltava myös tästä kaikille yhteisestä ulkoisesta 

todellisuudesta kumpuava yhteinen rationaalinen pohja teorioiden ja uskomusten arvioimiseksi paremmiksi 

tai huonommiksi. Pätevien rationaalisten väitteiden tulee olla totuudellisessa tai totuudenkaltaisessa 

suhteessa todellisuuteen, ja täten ne eivät voi olla täysin yhteismitattomia. Tiede on mahdollista vain, jos 

maailma koostuu todellisista, intransitiivisista objekteista, joihin tieteen kielelliset sanastot suuntautuvat. 

Artikkelissa tarkastellaan kriittisesti, miten kriittinen realismi ymmärtää tutkijoiden esittämien kielellisten 

väitteiden ja ulkoisen todellisuuden välisen suhteen. Tarkastelu korostaa erityisesti sekä itse kriittiseen 

realismiin että myös position (mahdollisesti) hyväksyvään yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen liittyviä 

loogisia ja käytännöllisiä ongelmia. Artikkelin keskeinen väite on, että kriittinen realismi on sisäisesti 

ristiriitainen ja epäselvä positio. Täten yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen – myös kansainvälinen politiikan 

– tulisi olla kriittinen suhteessa kyseisen viitekehyksen kantaviin teeseihin. 

Artikkelissa esitetään, että kriittisen realismin keskeinen ongelma on totuuden vastaavuusteorian 

hyväksyminen. Kriittinen realismi haluaa ”kuvailla asiat oikein” tieteellisen realismin hengessä. Tällöin 

maailman syvän ja rakenteistuneen ontologisen olemuksen nähdään toimivan viimekätisenä mittatikkuna 

päteville tieteellisille hypoteeseille. Toisaalta se kuitenkin puoltaa epistemologisesti relativistista ajatusta, 

jonka mukaan kaikki uskomukset ovat sosiaalisesti rakentuneita ja mahdollisesti erehtyväisiä. Tästä seuraa 

edelleen se, että ajatus väitelauseiden viittaavuus- tai vastaavuussuhteista todellisuuden kanssa on 

ongelmallinen, mikä taas kyseenalaistaa realistisen ajatuksen, että ”asioiden oikeinkuvaaminen” kuvaa 

asioita lopulta oikein. 
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Tämä on tärkeää, sillä kriittinen realismi ei tyydy tavoittelemaan ainoastaan sosiaalisesti rakentuneita ja 

empiirisesti riittävän perusteltuja (empirically adequate) teorioita, vaan pyrkii mukauttamaan teoreettiset 

väitteet ja -mallit ulkoisen todellisuuden rakenteiden mukaisiksi, paljastamaan tai valottamaan näitä usein 

ei-havaittavia rakenteita, ja lopulta maksimoimaan teorioiden totuudenkaltaisuuden.  

Tämän problematiikan avaamiseksi artikkelissa väitetään ensin, että kriittiseen realismiin kuuluu keskeisesti 

ajatus totuudesta vastaavuussuhteena siitä huolimatta, että position edustajat väittävät toisin tai ovat 

ainakin epämääräisiä sen merkityksestä. Vastaavuussuhteen ajatus korostuu erityisesti kriittisen realismin 

kolmessa väitteessä: (1) ulkoisen todellisuuden entiteeteillä on luontaisia ominaisuuksia; (2) tieteen tehtävä 

on kehittää teorioita, jotka kuvaavat ainakin jossain mielessä näitä entiteettejä; ja edelleen, (3) parhaat 

teoriat ovat niitä, jotka mahdollistavat tutkijoiden kuvata suurimman osan näistä entiteettien 

ominaisuuksista ja olemisen tavoista. Kriittisen realismin pyrkimys ”asioiden oikeinkuvaamiseen” on 

loogisesti epäkoherentti, ellei positio hyväksy ajatusta kielellisten teorioiden ja ulkoisen todellisuuden 

vastaavuussuhteesta. 

Itse asiassa, kriittiselle realismille on loogisesti välttämätöntä puoltaa ajatusta mahdollisuudesta viitata 

ulkoiseen todellisuuteen – ja täten mahdollisuutta saada aikaan tieteen teorioiden ja maailman välisiä 

vastaavuussuhteita – jos se olettaa, että maailma asettaa viime kädessä rajat tiedolle ja rationaalisuudelle. 

Kääntäen, jos epätodet hypoteesit ovat epäpäteviä, koska ne eivät sovi yhteen maailman kanssa – jos 

maailma falsifioi ne – tarkoittaa se loogisesti sitä, että tosien tai totuudenkaltaisten hypoteesien on oltava 

vastaavuussuhteessa todellisuuden kanssa, ja että päteviä hypoteeseja on luotava termein, jotka viittaavat 

oikein. Ajatus vastaavuussuhteesta on keskeinen osa kriittisen realismin metateoriaa, eikä sitä voi ymmärtää 

lievemmin esimerkiksi ”regulatiivisena metaforana”. Se on kriteeri väitteiden totuusarvolle. Tällöin kriittistä 

realismia ei voi nähdä ainoastaan transsendentaalisena viitekehyksenä, joka artikuloi tieteen ja tiedon 

mahdollisuuden ehdot filosofisen ontologian muodossa. 

Artikkelissa väitetään edelleen, että kriittisen realismin puoltama ajatus vastaavuussuhteesta on 

metateoreettisesti kestämätön ohjenuora (yhteiskunta)tieteelliselle tutkimukselle. Tässä tukeudutaan 

kahteen keskeiseen neopragmatistiseen teesiin. Ensinnäkin, tutkimus alkaa aina sieltä missä olemme. 

Tutkijoina olemme aina osa tiettyjä spatio-temporaalisia diskursiivisia käytäntöjä, jotka tarjoavat meille 

ajattelumme ja ymmärryksemme horisontin. Täten objektiivisuus perinteisessä mielessä ”Jumalan 

näkökulmana” on mahdotonta. Toiseksi, ja tätä täydentäen, kieli lävistää kaiken. Emme kykene koskaan 

vertaamaan ajatteluamme tai kielessä luomiamme sanastoja paljaan, suoraan saavutettavan todellisuuden 

kanssa. Tällöin kaikki tutkimukselliset ongelmat, aiheet ja jaottelut ovat suhteessa kieleen – seurausta 

valinnoistamme käyttää tiettyä sanastoa tietyssä kielipelissä.     

Yhdessä nämä neopragmatistiset teesit tarkoittavat, että kielen konstitutiivinen voima on kaiken kattava, ja 

että koko ajatus vastaavuussuhteesta ulkoisen maailman kanssa on ongelmallinen. Jos meillä ei ole 

teorioista vapaata tapaa ymmärtää todellisuutta, ei ole mahdollista varmistaa viittaavatko tietoväitteemme 

aidosti siihen. Tässä mielessä todellisuus välttää aina kuvauksiamme siitä: maailma on täysin menetetty. 

Tällöin realismin ontologinen oletus siitä, miten maailman on oltava, jotta tieto ja tiede olisivat ylipäänsä 

mahdollisia, on kontekstualisoitava alusta alkaen. Vastoin kriittisen realismin näkemystä, ei ole mahdollista 

tehdä vastaavuussuhteen ajatuksen olettamaa ontologisesti ”dualistista” filosofista jaottelua 

rakenteistuneen ulkoisen todellisuuden (objektit) ja sosiaalisesti muodostuneiden tiedon tuottamisen 
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käytäntöjen (kieli, teoriat) välillä. Täten ei ole myöskään mahdollista olettaa, että näistä jälkimmäisten tulisi 

representoida ensimmäistä. Ei ole olemassa kielestä ja kontekstista riippumattomia itsenäisiä, 

välttämättömiä ontologisia objekteja. Vaikka fyysinen maailma on tietysti olemassa, se mitä voimme tietää 

maailman olemisen tavasta tulee mahdolliseksi vain inhimillisten, kielen avulla luotujen käsitteellisten 

sanastojen valossa, emmekä koskaan pääse niistä eroon tai niiden tuolle puolen. 

Jos hyväksymme kriittisen realismin näkemyksen, että tieteen tehtävä on saavuttaa totuudenkaltaista tietoa 

ulkoisesta todellisuudesta, ei ole mahdollista välttää tunnettuja totuuden vastaavuusteoriaan liittyviä 

ongelmia realistien viljelemillä lieventävillä toteamuksilla, kuten ”totuus on ainoastaan metafora”, ”kaikki 

tieto on relativistista”, ”totuudenkaltaiset mallit kuvastavat ainoastaan osia todellisuuden 

kokonaisuudesta”, tai ”arvostelmallinen rationalismi nojaa ainoastaan osittain ulkoiseen todellisuuteen”. 

Tiivistetysti, ei ole mahdollista pyrkiä ohittamaan ongelmallista totuuden vastaavuussuhdeteoriaa ad hoc 

toteamuksella, että kyseessä on enemmänkin ”totuudenkaltaisuuden muistuttavuusteoria”. Problematiikka 

ei ole ainoastaan olemassa, vaan se on myös keskeinen kriittisen realismin viitekehykselle. 

Artikkelissa esitetään, että tästä seuraa kolme keskeistä johtopäätöstä. Jos hyväksymme tiedon 

relatiivisuuden, on mahdotonta hyväksyä ei-relativistisia ontologisia olettamia maailman välttämättömästä 

olemisen tavasta. Tällöin on myös mahdotonta puoltaa epistemologista realismia ja erityisesti ajatusta 

vastaavuussuhteesta todellisuuden kanssa. Lisäksi on loogisesti mahdotonta hyväksyä kriittisen realismin 

puoltama ajatus totuudesta, jos samaan aikaan hyväksymme uskomustemme suhteellisuuden ja 

erehtyväisyyden.  

Täten kriittinen realismi on valinnan edessä. Joko sen pitää hyväksyä selkeästi ajatus vastaavuussuhteesta 

tosien väitteiden kriteerinä, minkä seurauksena positio menettää metateoreettisen kriittisen asenteensa. 

Tai vaihtoehtoisesti kriittisen realismin pitää hyväksyä, että ajatus totuudenkaltaisuudesta on ainoastaan 

empiiristä perusteltavuutta puettuna realistiseen kaapuun, minkä seurauksena positio taas menettää 

tieteellisen realismin statuksensa. Neopragmatistisesta näkökulmasta jälkimmäinen vaihtoehto olisi 

suotava. Jos emme koskaan pysty tietämään, milloin uskomuksemme vastaavat ulkoista todellisuutta ja ovat 

tarkasti ottaen realistisia, on ongelmallista väittää, että ”totuus” on tutkimuksen ensisijainen tavoite, ja että 

pyrkimys ”asioiden oikeinkuvaamiseen” on paradigmaattista tieteelliselle tutkimukselle. 

Täten kriittisen realismin väitteet, että ”kuvauksemme muistuttavat” tai ”tarkasti kuvaavat” todellisuutta, 

että ”olemme päässeet lähemmäksi totuutta”, tai että ”maailma kommunikoi meille, kun se hyväksyy tai 

hylkää yrityksemme mallintaa sitä olemisen tavallaan”, edustavat kaikki metafyysistä kaipuuta löytää 

ihmisestä riippumaton perusta tietoväitteillemme. Väitteet edustavat metafyysistä uskoa, jonka selittävä 

voima on kyseenalainen ja joka on yksinkertaisesti liian vahva. Jopa sosiaalis-konstruktivistisimmat kriittisen 

realismin muodot, esimerkiksi Heikki Patomäen versio, eivät irtisanoudu lopulta vastaavuussuhteen 

ajatuksesta ja ovat täten liian epäkriittisiä. 

Artikkelissa esitetään lopuksi, että kriittisen realismin hyväksynnästä saattaa seurata muutamia keskeisiä 

ongelmia kansainvälisen politiikan tutkimukselle. Ensinnäkin, tieteenalan pluralismi voi vaarantua. Kriittinen 

realismi pitää itseään yleisenä viitekehyksenä, joka hyväksyy todellisuuden monimutkaisen, materiaalisia ja 

kielellisiä elementtejä sisältävän luonteen. Näin ollen se väittää olevansa avoin erinäisille teoreettisille 

lähestymistavoille ja tutkimusmetodeille. Jos kuitenkin oletamme tutkimuksen (edes periaatteelliseksi) 
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tavoitteeksi todellisuuden aitojen ominaisuuksien ja mekanismien kuvaamisen – pyrkimyksen ”kuvata ne 

oikein” – olisi rationaalista puoltaa tiettyjä tutkimuksen tapoja (metateoriaa, teorioita, metodeja) toisten 

sijaan. Ei siis ole selvää, miten hyväksyä kriittinen realismi ja totuus tutkimuksen tavoitteena pluralismin 

nimeen vannovalla tieteenalalla, ilman että samalla köyhdytettäisiin legitiimien tutkimustapojen kirjoa. 

Toiseksi, vahvat olettamukset syväontologiasta ja ei-havaittavista objekteista saattavat helposti johtaa 

filosofiseen spekulaatioon tai jopa transsendentaaliseen argumentaatioon. Nämä eivät ole mielekkäitä 

ajattelun muotoja sekulaarille, konkretiassa kiinni olevalle kansainvälisen politiikan tutkimukselle.  

Kolmanneksi, kriittisen realismin ”totuuspuhe” tuo mukanaan tieteenalalle kyseisen position edustajienkin 

tunnistaman tieteellisen konservatismin vaaran. Tämä on mahdollista, jos jokin ontologia todettaisiin olevan 

”aito” ja ”totta” ilman oikeuttamista ja mahdollisuutta olla eri mieltä. Tämä ”ontologinen virhepäätelmä” – 

siis että ontologiset kysymykset on päätettävä ennen kun tutkimme mitä voimme ylipäänsä tietää niistä – 

olisi edelleen kohtalokasta tieteenalan pluralistiselle hengelle. Jos aliarvioimme ontologisten 

sitoumuksiemme kontekstuaalisuuden ja arvolatautuneisuuden, vaarana on, että dehumanisoimme ja 

depolitisoimme inhimillisen tieteellisen keskustelun. 

Niinpä artikkelissa todetaankin, että olisi hyödyllisempää ja loogisesti kestävämpää hyväksyä agnostinen, 

fallibilistinen ja pragmaattinen asenne ontologian suhteen. Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tehdään 

totta kai aina ontologisia sitoumuksia, mutta kriittisen realismin puoltama ”ontologinen syvyys” ei ole 

välttämätöntä. Kriittisen realismin puoltama ”ontologinen käänne” ja siihen kiinteästi liittyvä ajatus 

”asioiden oikeinkuvaamisesta” tieteenalalla eivät siis ole myöskään välttämättömiä. 

4.2. Neopragmatismi ja kansainvälinen etiikka: ristiriitainen suhde (artikkelit 3 ja 4) 

Artikkeli 3: Myötätunnon manipulaatio ja kansainvälinen moraalinen tietoisuus    

Kolmannessa artikkelissa siirrytään tarkastelemaan neopragmatismin seurauksia kansainväliselle etiikalle. 

Artikkeli Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe 

(Politiikka 2006, 48:3) rekonstruoi ensin Rortyn keskeisimmän kontribuution kansainväliselle etiikalle: 

neopragmatistisen argumentin liberaalien ihmisoikeuksien ja niiden levittämisen puolustamiseksi. 

Artikkelissa korostetaan, että tämän argumentin ytimessä ovat kysymykset ihmisyyden, moraalisen 

tietoisuuden ja moraalisten intuitioiden luonteesta. Kyse on tällöin erityisesti inhimillisestä 

humanitaarisesta kyvystä reagoida toisten, usein kaukaisten kanssaihmisten kärsimykseen. 

Rortyn neopragmatistinen argumentti korostaa hyväntahtoisten tunteiden – erityisesti myötätunnon – 

merkitystä moraalisille intuitioille. Kiinteästi tähän liittyen, se painottaa myötätunnon narratiivista 

manipulaatiota keinona laajentaa moraalisesti merkitykselliseksi koettujen kanssaihmisten – ja täten myös 

merkitykselliseksi koettujen ihmisoikeuksien haltijoiden – alaa. Rorty siis pyrkii puolustamaan 

ihmisoikeuksia ja niiden levittämistä, mutta ainoastaan sattumanvaraisena modernin liberaalin yhteisön 

moraalisanastona, johon kuuluu ideaali koko ihmiskunnan kattavasta moraalisesta yhteisöstä. Tämän 

argumentin ymmärtämiseksi artikkelissa on kolme keskeistä tutkimuskysymystä: 

 Kuinka ihmisyys on hyvä ymmärtää? 

 Kuinka yksilön moraalinen tietoisuus on hyvä ymmärtää? 

 Mikä on tunteiden ja niiden manipulaation merkitys moraaliselle tietoisuudelle? 
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Monet essentialistiset positiot ovat tyypillisesti olettaneet, että ihmisillä on ahistoriallinen ja luonnollinen 

olemus – ihmisluonto – joka yhdistää meidät samaan (ihmis)lajiin ja samalla erottaa meidät eläimistä. 

Luonnollisen olemuksemme kandidaateiksi on esitetty esimerkiksi biologista perustaa, sielua, tai erityisesti 

rationaalisuuta.  Essentialistiset positiot ovat edelleen väittäneet, että tämän yleisinhimillisen 

olemuksellisen tekijän löytäminen ja tietäminen on avain yleisen moraalialgoritmin luomiseen. Tämän 

algoritmin avulla olisi mahdollista määritellä, mikä on luonnollista ja epäluonnollista, mikä on oikein ja mikä 

väärin. Toisin sanoen, essentialistisen position mukaan tieto ihmisen olemuksesta on välttämätöntä, kun 

pyritään päättelemään perustavaa laatua oleva moraalikoodi, jota noudattaen hyvä elämä on mahdollista 

elää ”oikein” ei ainoastaan tietyssä yhteisössä tiettynä aikana, vaan kaikissa ihmisyhteisössä kaikkina 

aikoina. Ihmisoikeusdoktriini edustaa monille tällaista moraalikoodistoa.   

Artikkelissa esitetään, että Rortyn neopragmatistinen näkemys ihmisoikeuksista perustuu edellisen position 

vastaiselle, anti-essentialistiselle näkemykselle olemuksettomasta ihmisestä. Tämän näkemyksen mukaan 

ihminen on hyvä ymmärtää läpeensä maallisena ja sosiaalisena olentona, jonka minuus ja henkilökohtaiset 

omakohtaisuudet – ”sokeat jäljet” – ovat syntyneet ja muokkautuneet historiallisten sattumien myötä. 

Olennaista ihmisyydelle ei siis tällöin ole ajatus, että meissä olisi jotain valmiiksi koodattua joko Jumalan tai 

luonnon toimesta. Ihmisellä ei ole mitään ihmisistä itsestään riippumatonta olemusta, ei sisäänrakennettua 

keskeistä tarkoitusta, joka olisi erilainen ihmisen sattumanvaraisten ominaisuuksien kanssa; ei siis mitään, 

mikä määrittäisi ja pakottaisi ihmisen tiettyyn muottiin. Tämä ”keskusajattelun” vastainen, desentralisoitu 

näkemys ihmisestä kieltää ajatuksen, jonka mukaan olisi mahdollista löytää ”puhdistettu”, atemporaalinen 

versio itsestä olemuksemme ytimestä. Toisin sanoen, ei ole olemassa yksinkertaista tai oikeaa vastausta 

kysymykseen ”kuka minä olen”. 

Artikkelissa esitetään edelleen, että desentralisoitu näkemys minuudesta liittyy kiinteästi Rortyn anti-

essentialistiseen näkemykseen moraalista. Samalla näkemys liittyy erityisesti siihen, kuinka ymmärrämme 

keskeisiä moraalisia kysymyksiä, kuten ”miksi olla kilttejä kanssaihmisille” tai ”miksi kokea moraalista 

velvollisuutta kaukaista kärsivää henkilöä kohtaan”. Tämä siksi, että minuuden desentralisaatio tarkoittaa 

myös moraalisen tietoisuuden desentralisaatiota. Sen sijaan, että ihmisissä olisi sisäänrakennettu moraali 

joko Jumalan lahjana tai luonnollisena kykynä järkeillä yleispäteviä moraalisia periaatteita, moraali on 

nähtävissä täysin ajan, sattuman ja sosialisaation tuotoksena. Moraali, jos se halutaan määritellä, ei ole 

muuta kuin verkko historiallisesti ja sosiaalisesti syntyneitä uskomuksia, haluja ja tunteita ilman mitään 

syvempää niiden taustalla, ilman mitään perustaa tai pohjaa historiallisten ja sattumanvaraisten 

ominaisuuksien takana. Omassatunnossa ei ole tällöin kyse jumalallisesta tai rationaalisesta äänestä 

sisällämme. Sen sijaan, siinä on kyse monimutkaisesta ja enemmän tai vähemmän koherentista maallisesta 

äänestä, jonka juuret voivat olla joko omakohtaisissa kokemuksissa tai sosialisaatiossa – mukaan lukien 

kielen oppimisessa. Erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna, moraalisuudessa on kyse 

sellarsilaisittain ”me-intentioista”: tällöin moraalittoman toiminnan ydin on siinä, mitä me emme tee (tai 

relevantti yhteisö ei tee). 

Artikkelissa esitetään lisäksi, että Rortyn näkemys moraalista korostaa tunteiden ja niiden kultivoinnin 

merkitystä. Tämä tarkoittaa, että moraaliset intuitiot ovat ymmärrettävissä paremmin seurauksena 

sentimentaalisesta kasvatuksesta kuin rationaalisten moraalisääntöjen päättelystä ja noudattamisesta. 

Moraalisten intuitioiden synnyssä tai muutoksessa ei siis ole kyse moraalisen tiedon lisääntymisestä vaan 
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tunteiden – erityisesti myötätunnon – manipulaatiosta. Tämä tapahtuu usein jopa vuosisatoja toistettujen ja 

muunneltujen ”pitkien, surullisten, sentimentaalisten tarinoiden” avulla, jotka kasvattavat inhimillistä 

sensitiivisyyttä ”toiseutta” kohtaan. Sentimentaaliset tarinat saavat ihmiset pohtimaan, millaista olisi 

esimerkiksi olla kaukana kotoa vieraiden ihmisten keskuudessa, tai miten vieraan ihmisen äiti surisi oman 

lapsensa kohtaloa. 

Toisin sanoen, sentimentaalisen kasvatuksen keskeisenä tavoitteena on pyrkiä lisäämään inhimillistä kykyä 

samaistua ja ymmärtää erilaisista taustoista tulevia kanssaihmisiä – ihmisiä, joiden tavat tai uskomukset 

näyttävät ensin vierailta tai jopa moraalista identiteettiä(mme) loukkaavilta. Solidaarisuuden lisääntyminen 

tekee ihmisistä vähemmän taipuvaisia välinpitämättömyyteen tai julmuuksiin. Moraalisessa edistyksessä on 

tällöin kyse lisääntyneestä sensitiivisyydestä ja kyvystä reagoida yhä suuremman ihmis- ja 

asiamoninaisuuden tarpeisiin. Sentimentaalisen kasvatuksen ja moraalisen edistyksen ideaalitavoite on 

Rortyn mukaan täten universalistinen ajatus ideaali-minästä, jolle kenen tahansa nälkä ja kärsimys on 

syvästi kivuliasta. 

Tunteiden manipulaation korostaminen tarkoittaa Rortyn argumentissa edelleen sitä, että moraalin ja vallan 

välillä on kiinteä yhteys. Moraalisten tunteiden synty ja moraalinen edistys riippuvat täysin ihmisistä, joilla 

on valta muuttaa asioita ”pelkästään kiltteyttään”. Argumentin mukaan emme siis voi luottaa näiden 

”voimakkaiden” ihmisten sisälle rakennettuun yleisinhimilliseen ominaisuuteen, jolla olisi pakottava ote 

heistä (saati sitten ihmisten ulkopuoliseen immateriaaliseen voimaan). Tämä tarkoittaa Rortylle samalla sitä, 

että moraalinen kehitys kulkee pääsääntöisesti ylhäältä alaspäin. Julmuuden uhrit ja kärsivät ihmiset ovat 

usein menettäneet toimivan kielen, eivätkä he kykene kehittämään uutta. Niinpä tehtävä lankeaa 

sosiaalisessa hierarkiassa korkeammalla oleville ulkopuolisille henkilöille, kuten journalisteille, kirjailijoille, 

humanitaarisille aktivisteille tai politiikoille. Toisin sanoen, tehtävä lankeaa niille, joilla on käytössään 

esteettisiä, taloudellisia tai poliittisia resursseja, ja jotka kykenevät kuvailemaan menestyksekkäästi 

(esimerkiksi kieltä käyttämällä tai visuaalisin keinoin) kaukaisia toisia positiivisessa valossa. 

Artikkelissa esitetään myös, että Rorty liittää edellä esitetyt näkemykset moraalista ja sentimentaalisesta 

kasvatuksesta liberaaleihin ihmisoikeuksiin ja niiden (levittämisen) puolustamiseen. Niin kutsuttu 

”ihmisoikeus-foundationalismi” – pyrkimys pohjata ihmisoikeudet johonkin ihmiselle olennaiseen 

piirteeseen – on Rortyn mukaan väärä ja vanhentunut lähestymistapa ihmisoikeuksiin. Rortylaisessa 

neopragmatismissa ei ole mahdollista löytää kaikkien suoraan ihmisyyden kautta jakamaa ominaisuutta, 

joka olisi moraalisesti relevantti. Filosofinen pohdiskelu kykenee parhaimmillaan vain kokoamaan ja 

tiivistämään kulttuurisia intuitioita oikeasta ja väärästä, eivätkä nämä tiivistelmät kykene kategorisesti 

pohjaamaan moraalisia intuitioita tai ratkaisemaan moraalisia ongelmia. Ihmisoikeuskulttuurin synnyssä 

onkin Rortylle kyse moraalisen kulttuurin syntymisestä. Tämän kulttuurin keskiössä on lisääntynyt 

inhimillinen kyky tuntea paremmin. Niinpä huoli (kaukaista) kanssaihmistä – ja täten myös huoli 

ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta – on selitettävissä paremmin sillä, kuinka hyvin ihmiset 

kykenevät tuntemaan kanssaihmisiään kohtaan. Toisin sanoen, kyse on edellä kuvatusta surullisten ja 

sentimentaalisten tarinoiden avulla tapahtuvasta sentimentaalisesta kasvatuksesta, joka lisää inhimillistä 

sensitiivisyyttä, kykyä myötätuntoon ja lopulta solidaarisuutta ihmisten välille. 

Rorty puolustaa nykyaikaista liberalistista poliittista sanastoa sen pluralismin takia. Tällöin korostuvat hänen 

mukaansa keskeiset arvot, kuten suvaitsevaisuus moninaisuutta ja erilaisuutta kohtaan, halu kuunnella 



78 

 

erilaisia mielipiteitä, sekä halu oppia uusia asioita ja kasvaa. Keskeinen periaate on tällöin seuraava: jos 

käytetään sanoja tekojen ja suostuttelua voimankäytön sijaan, mikä tahansa on hyväksyttävää. Edelleen, 

liberaali yhteisö on valmis kutsumaan ”todeksi” mitä tahansa, mikä on vapaiden ja avointen kohtaamisten 

lopputulos. Ihmisoikeudet ovat Rortylle tämän vapauden ytimessä, ei ainoastaan nykyisissä liberaaleissa 

yhteisöissä vaan potentiaalisesti laajemminkin. Tämän vuoksi Rorty vaalii liberalismia ja ihmisoikeuksia, 

mutta ei kannata pyrkimystä perustella niitä vedenpitävästi filosofisten argumenttien avulla. Liberalismia tai 

ihmisoikeuksia ei ole mahdollista pohjata filosofian avulla johonkin varmaan. Pyrkimys löytää perusta näille 

olettaa luonnollisen aiheiden ja argumenttien järjestyksen, joka edeltäisi ja kykenisi kumoamaan uusien ja 

vanhojen uskomusten tai sanastojen vapaan kohtaamisen. Rortylle vapaus on kuitenkin viime kädessä 

tärkeämpi kuin totuus: pitämällä huolta vapaudesta totuus pitää huolta itse itsestään. 

Artikkeli 4: Myötätunnon politiikka ja sen ongelmat  

Myötätuntoa on pidetty liberaalia aikakautta ja poliittista ajattelua määrittävänä tunteena. Se nähdään 

tärkeänä humanitaarisena tunteena, joka ohjaa inhimillistä moraalista tietoisuutta ja auttaa lieventämään 

inhimillistä kärsimystä. Niinpä myötätunto on usein nähty normatiivisena, luonnostaan hyväntahtoisena ja 

hyvään suuntautuvana tunteena. Ajatus moraalisesta ihmisestä on kiinteästi yhteydessä ajatukseen 

myötätuntoisesta ihmisestä. 

Artikkelissa Cruel to Care?: Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary 

(International Theory 2014, 6:2) tarkastellaan kriittisesti myötätunnon roolia osana arkipäivän 

kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä Haitin vuoden 2010 humanitaarisen kriisin yhteydessä. 

Artikkelissa analysoidaan laajalle levinneitä ja kansantajuisia visuaalisia representaatioita, joilla Haitissa 

koettua kaukaista kärsimystä pyrittiin kommunikoimaan ulkopuoliselle yleisölle tunteisiin ja erityisesti 

myötätuntoon vetoavalla, ja sitä manipuloivalla, tavalla. Analyysi korostaa tuottavan vallan ja visuaalisten 

narratiivisten merkitysrakenteiden merkitystä myötätunnon manipulaatiossa, sekä pohtii visualisoitujen 

narratiivien käytön seurauksia sekä itse kärsiville että heitä kohtaan (potentiaalisesti) myötätuntoa 

tunteville ihmisille. Artikkelissa esitetään, että nämä vaikutukset saattavat olla negatiivisia tai jopa julmia. 

Artikkeli asettaa tälle tarkastelulle kolme tutkimuskysymystä: 

 Miten ymmärtää myötätunto: onko se luontainen, kognitiivinen vai sosiaalisesti rakentunut ja 

hallittu tunnereaktio? 

 Voiko myötätunto ja sen manipulaatio johtaa eettis-poliittisesti ongelmallisiin seurauksiin suhteessa 

kaukaisiin kärsiviin? 

 Jos näin on, miten myötätuntoa voisi pyrkiä ”pelastamaan”? 

 

Kriittinen myötätunnon analyysi vaatii erityisen esteettisen tutkimusasetelman. Artikkelissa esitetään aluksi 

vuorovaikutusta ja poliittisuutta korostava tutkimusasetelma, joka ottaa huomioon sekä tunteisiin vetoavien 

kuvien konstitutiivisen voiman että kuvia vastaanottavan tuntevan yleisön kyvyn tulkita niitä. Artikkelin 

tutkimusasetelmassa keskitytään kuitenkin tarkemmin myötätuntoon ja myötätunnon hallintaan kuvien ja 

niiden yleisön välisessä kohtaamisessa. Tuottavalla vallalla ja erityisesti niin kuvien luomista kuin niiden 

tulkintaa ehdollistavilla normatiivisilla narratiiveilla esitetään olevan tällöin keskeinen rooli. 
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Artikkelissa keskitytään tämän jälkeen humanitaaristen kuvien yleisön/katsojan näkökulmaan ja erityisesti 

myötätuntoon. Artikkeli esittää eklektisen tulkinnan katsojien (mahdollisesti) kokemasta myötätunnosta 

hallinnoitavissa olevana sosio-poliittisena ja narratiivisena tunteena.  

Myötätunto määritellään aluksi kehollisena mutta samalla sosiaalisesti muotoutuneena ja ehdollistuneena 

tunnereaktiona, jossa syntyy intiimi suhde kärsivän ja ei-kärsivän ihmisen välille. Tämä tapahtuu pitkälti 

alitajuisesti jälkimmäisen tunnistaessa ja myötäkokiessa ensimmäisen kärsimyksen tai epäonnen. 

Myötätunto koetaan täten usein, ja ajan myötä, (lievempänä) kivuliaana tai epämiellyttävänä kokemuksena. 

Tietoinen kärsimyksen ajattelu saattaa vahvistaa tätä kokemusta. Tyypillisesti myötätunnon kokeminen 

johtaa jonkinlaiseen kärsimystä tai sen oletettuja syitä vähentämään pyrkivään toimintaan. Nämä toiminnan 

muodot ovat myös sosiaalisesti muotoutuneita. 

Tämän näkemyksen avaamiseksi artikkelissa esitetään tarkemmin, että myötätunto ei ole puhtaasti 

henkilökohtainen kokemus, vaan sillä on sosiaalinen ja poliittinen eksistenssi. Tällöin on syytä kieltää sekä 

jyrkät affektiiviset teoriat myötätunnosta, jotka palauttavat tunteen joko luonnostaan koodattuun 

biologiseen prosessointiin tai puhtaaseen myötäkärsimyksen kokemukseen, että jyrkät kognitiiviset teoriat, 

jotka pitävät myötätuntoa formaalia loogista rakennetta seuraavana arvostelmana. Eklektisessä luennassa 

näistä on kuitenkin myös opittavaa. Myötätunto voidaan ymmärtää tällöin sosiaalisesti kultivoituna, 

ehdollistuneena ja rakenteistuneena kehollisena arvostelmana, johon liittyy kehon affektiivista 

prosessointia (ilman että se redusoituu biologiaan), jonkinasteinen myötäkärsimyksen kokemus, sekä 

tietoinen tai tiedostamaton näkemys kohteesta kärsivänä henkilönä. 

Artikkelissa esitetään edelleen, että sen lisäksi että myötätunto on usein syy eettiselle tai poliittiselle 

toiminnalle, se on myös seuraus sosio-poliittisen elämän dynamiikoista. Väite, että myötätunto on 

sosiaalinen, tarkoittaa, että tunne on rakentunut joukosta erinäisiä sosiaalisia resursseja, joiden avulla 

ihminen kykenee ymmärtämään ja arvioimaan kanssaihmisen kärsiväksi. Väite, että myötätunto on 

poliittinen, tarkoittaa puolestaan tuottavan vallan roolin korostumista. Sosiaaliset resurssit eivät ainoastaan 

mahdollista myötätunnon kokemusta, vaan myös pyrkivät ehdollistamaan ja hallinnoimaan tiettyjä tapoja 

kokea, ilmaista ja toteuttaa tunnetta. Ne esimerkiksi määrittävät asianmukaisia ja epäasianmukaisia 

kohteita sekä tilanteita myötätunnolle. 

Tätä näkemystä tarkennetaan vielä esittämällä, että myötätunnolla on (Rortya mukaillen) narratiivinen 

rakenne. Narratiivit kultivoivat kykyämme havaita ja tunteellisesti reagoida myötätunnon kohteisiin. Tällöin 

myötätuntoa voi ajatella opitun, sisäistetyn ja kehollistuneen narratiivin toteuttamiseksi: myötätunnossa 

hyväksytään, ja suostutaan elämään, tietyn tyypillisesti surullisen ja traagisen narratiivin mukaisesti.  

Edellä esitettyyn määrittelyyn nojaten artikkelissa tarkastellaan tämän jälkeen kuvien näkökulmasta, kuinka 

myötätuntoa pyritään tosiasiallisesti manipuloimaan ja hallinnoimaan. Artikkelin analyysi pohjautuu 

edustavaan otokseen humanitaaristen organisaatioiden kuvia Haitin vuoden 2010 maanjäristyksen 

jälkeisissä valistus- ja varainkeräyskampanjoissa. Kuvat Syyrian kriisistä täydentävät tätä otosta. Artikkelissa 

pyritään tunnistamaan ja tulkitsemaan kuvissa käytettyjä keskeisiä narratiiveja, joiden avulla 

avustusorganisaatiot pyrkivät yhdistämään länsimaiset henkilöt (potentiaalisina lahjoittajina) kaukaisiin 

kärsiviin. Samalla pyritään havainnollistamaan, kuinka myötätuntoa ja sen kokemista hallinnoidaan 

implisiittisesti, ja mitä eettis-poliittisia ongelmia hallinnasta saattaa seurata.    
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Artikkelissa esitetään ensin, että ”nuoruutta ja sukupuolta korostavat narratiivit” ovat keskeisessä roolissa 

myötätunnon hallinnan politiikassa. Ne pohjautuvat paradigmaattisiin kuvauksiin uhreista naisina ja lapsina, 

pyrkimyksenään luoda moraalista huomiota kriisille. Tämänkaltaisten kuvien tulkitaan saavan tunteellisen 

vaikuttavuutensa kolmesta narratiivisesta alateemasta – nimettömyydestä, passiivisuudesta ja 

viattomuudesta – jotka yhdessä pyrkivät konstituoimaan uhrin hahmon legitiimiksi myötätunnon kohteeksi.  

Artikkelissa väitetään, että nämä kolme narratiivista teemaa ovat kuitenkin eettis-poliittisesti ongelmallisia. 

Ensinnäkin kuvat, jotka ovat riippuvaisia tutuista universaaleista symboleista, kuten naisista ja lapsista, 

jättävät usein huomioimatta ihmisten erityispiirteet ja yksityiskohdat. Samalla ne auttavat katsojiaan 

unohtamaan juuri ne yksityiskohdat, jotka tekevät ihmisistä yksilöitä, jotain enemmän kuin nimettömiä 

kehoja. Tämänkaltaiset kuvat siis humanisoivat tietyllä, rajatulla tapaa: ne loihtivat esiin alastoman ja 

nimettömän ihmisyyden, jota kohti myötätuntoa ja huolta pyritään suuntaamaan. 

Toiseksi, kuvat ovat myös taipuvaisia ymmärtämään kaukaisen kanssaihmisen ainoastaan fyysisen kehon ja 

sen kärsimysten kautta. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että humanitaaristen avustuskampanjoiden ”subjekti” 

nähdään ja kuvataan usein hylättynä ja toivottomana. Häntä ei määritä toimijuus tai kyvykkyys vaan 

kehollinen kipu, haavoittuvaisuus, puute ja toimettomuus. Tästä johtuen on helppo kokea, kuinka tätä 

”subjektia” pitää auttaa, kuinka hänen ongelmansa pitää ratkaista ulkopuolelta. Kärsivä ei itse näytä olevan 

kyvykäs toimimaan tai edes puhumaan.  

Kolmanneksi, passiivisuuden juonne tukee myös menetetyn viattomuuden ja potentiaalin teemaa. Tämän 

narratiivin mukaan avustuskampanjoiden kohteina olevilla (lapsilla ja naisilla) on paljon potentiaalia, mutta 

he eivät kykene realisoimaan sitä ilman ulkopuolista apua. Juuri me varakkaammat ja korkeammalla 

sosiaalisessa hierarkiassa olevat kykenemme luomaan ”kestävän muutoksen hädässä oleville lapsille”. Näin 

tehdessään avustuskampanjoiden kuvat oikeuttavat intervention ja siihen liittyvät toimet pitkälti 

paternalismiin ja tunnereaktioon vedoten.  

Erityisesti kuvissa esiintyvät naiset tai tyttölapset näyttäytyvät usein ”kauniina sieluina”, toisin sanoen 

väkivallattomina, luonnostaan huolehtivaisina ja sosiaalisesti hyväksyttyä viattomuutta edustavina 

hahmoina. Tällöin oletuksena on, että naiset ja tyttölapset tarvitsevat ikään kuin luonnostaan vahvempien, 

yleensä miespuolisten henkilöiden suojaa ja tukea potentiaalinsa realisoimiseksi. Näitä laajalle levinneitä 

sukupuolistuneita narratiivisia muotoiluja voikin nähdä käytettävän systemaattisesti myötätunnon 

herättämiseksi ja hallitsemiseksi.    

Kuvissa ilmenevä yleisempi huomion puute aktiivisuutta tai aktiivisia ihmisiä kohtaan kertoo siitä, kuinka 

vähän on tahtotilaa kanavoida resursseja kriisialueen paikallisille henkilöille/toimijoille, jotta he itse voisivat 

auttaa itseään. Humanitaarisilla toimijoilla ei tunnu olevan tarjolla muuta kuin kurjuutta vetoomuksissaan. 

Myötätunnon voi täten katsoa riippuvan siitä, kuka tunnistetaan myötätunnon arvoiseksi ”aidoksi, kivussa 

olevaksi kehoksi”. Kriisikuvat hyödyntävät kulttuurisia merkityksiä, joissa erityisesti (naispuolisten 

henkilöiden) nuoruuden vuodet yhdistetään paradigmaattisena uhrina olemiseen, passiivisuuteen ja 

viattomuuteen. Vaikka tosiasiallisesti kriisi(e)n uhrit eivät ole yksinomaan nuoria, naispuolisia tai ilman 

toimijuutta, ne kuitenkin esitetään kuvissa tämänkaltaisina. 

Artikkelissa pohditaan myös muita kaukaisen kärsimyksen kuvauksiin liittyviä eettisiä ja käytännöllisiä 

ongelmia. Esimerkiksi, joskus kuvissa pyritään kiinnittämään huomiota kollektiiviseen kärsimykseen – 
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”Haitin maanjäristyksen uhrit” – sen sijaan, että kohteena olisi yksittäinen kärsivä ihminen. Tällöin vaarana 

on, että kuva saa aikaan ainoastaan heikkoa sääliä vahvemman myötätunnon sijaan. Tämä siksi, että mitä 

suurempi kohderyhmä on, sitä heikompi on yksilöön/persoonaan kohdistuva tunneside, sitä pinnallisempi 

on moraalinen sitoutuminen, ja sitä todennäköisempi reaktio on toimimattomuus.  

Kehollisten kärsimysten visualisointi saattaa myös johtaa jopa ”kivun pornografiaan”, missä sensationaalisia 

kuvia näkevät ihmiset eivät ole välinpitämättömiä kärsimystä kohtaan, vaan saattavat kokea vähintään 

ristiriitaisiksi tulkittavia tunnereaktioita, kuten uteliaisuutta, viehättymistä tai pahimmillaan jopa sadistista 

mielihyvää näkemänsä johdosta. Näistä mielihyvän tuntemuksista johtuen katsojat saattavat olla kyvyttömiä 

tai haluttomia auttamaan.   

Artikkelissa esitetään, että kuvissa käytetyt ”kriisiin ja hätään” liittyvät narratiivit ovat toinen keskeinen 

narratiivinen kokonaisuus, jolla pyritään vetoamaan ja hallitsemaan myötätuntoa. Näiden narratiivien 

tulkitaan saavan tunteellisen vaikuttavuutensa sattumanvaraisen vakavan menetyksen ja katastrofin 

alateemoista. Narratiivit ovat kiinteästi liitoksissa (avustus)toiminnan motivointiin kiireellisessä, kärsimystä 

aiheuttavassa humanitaarisessa tilanteessa.   

Kriisin teeman narratiivinen rakenne on itsessään yksinkertainen ja elegantti. Se kommunikoi ainoastaan, 

että kyseessä on hätä, esimerkiksi ”kriittinen tilanne” tai ”lapset tarvitsevat meitä tänään”. Vaikka 

tämänkaltaiset yksinkertaisuutta ja mutkattomuutta korostavat viestit motivoivat toimimaan, kriisiin 

liittyvät tutut symbolit – rauniot, vammat ja leirit – ovat myös tehokkaita tapoja jättää huomioimatta 

kriisien usein sotkuiset ja hankalat ”sosiaaliset todellisuudet”. Ne auttavat helposti katsojia sivuuttamaan 

kaukaisen kärsimyksen ja sekasorron historialliset, sosiaaliset tai (kansainvälis-)poliittiset syyt. 

Hätää korostava narratiivi kultivoi myötätuntoa myös suosimalla tietynlaisia tunteeseen liittyviä auttamisen 

muotoja. Toisaalta kriisi nähdään usein mahdollisuudeksi, tilaisuudeksi uudelle toivolle. Kaukainen tuho 

näyttäytyy tilaisuutena uuden luomiseen, jolloin kansainväliset yksityiset ja julkiset toimijat saavat usein 

oikeutetuiksi koettuja mahdollisuuksia toteuttaa interventioita kriisialueille. Tämä ”progressiivinen agenda” 

sisältää kuitenkin riskin, että avoin demokraattinen debatti kriisiyhteiskuntien tulevaisuudesta (esimerkiksi 

Haitissa) korvautuu yksipuolisella toivon ja myötätunnon politiikalla kriisiolosuhteissa.  

Toisaalta kriiseihin liittyvä potentiaalinen tai aktuaalinen sosiaalinen epäjärjestys voidaan liittää myös 

turvallisuuden diskurssiin, jota dominoi myötätunnon sijaan pelon tunne. Tällöin kriiseissä ei nähdä olevan 

kyse niinkään paikallisesta traagisesta kärsimyksestä, vaan potentiaalisesti leviävistä vaaran muodoista, 

kuten tarttuvista taudeista tai pakolaisvirroista. Tämä narratiivinen painotus kultivoi helposti pelkoreaktioita 

ja täten myös toimintaa, jossa kriisejä pyritään patoamaan eri keinoin, jotta niiden dynamiikat tai lieveilmiöt 

eivät leviäisi alueellisesti tai kansainvälisesti.    

Edellä esitetyn laajemman kriittisen analyysin valossa myötätunnon kultivaatio ja hallinta näyttäytyy 

monella tapaa ongelmallisena. Artikkelissa etsitään kuitenkin vaihtoehtoja, joilla kyseisiä ongelmia voitaisiin 

välttää. 

Ensinnäkin, on mahdollista suosia käytäntöjä, jotka voimaannuttavat (empower) itse kärsiviä. Pluralistinen 

tapa (valo)kuvata kriisejä on eräs konkreettinen esimerkki, kuinka paikallisten toimijoiden halut ja 

kokemukset voisivat kanavoitua paremmin. Pluralistinen (valo)kuvaus aloittaa kriisien visuaalisen 
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ymmärtämisen paikalliselta tasolta antamalla kameran (tai muun median) paikallisille toimijoille. Näin 

pyritään välttämään ulkopuolisten, valtavirtaa edustavien medioiden – jopa kansainvälisten 

humanitaaristen toimijoiden – tuottamat ja levittämät ongelmalliset tavat kuvata ja ymmärtää kriisejä. 

Moraaliset vaateet ja myötätunto voisivat siis kanavoitua myös alhaalta ylöspäin. Pluralistinen (valo)kuvaus 

ei ole kuitenkaan ongelmaton strategia. Esimerkiksi paikallisten kuvien markkinapenetraatio on usein 

heikko, eikä niitä välttämättä ymmärretä länsimaisissa kohdeyleisöissä.  

Toiseksi, hädän ja nopean toiminnan korostaminen kriisiin liittyvissä narratiiveissa/kuvissa ei edistä 

kriittisempää pohdintaa kärsimyksen ja hätätilojen syntyprosesseista (esimerkiksi miksi kriisi puhkesi tai 

kenen syy kriisin puhkeaminen on). Tällöin osa kriisitekijöistä helposti unohtuu tai ne vaietaan kuoliaaksi. 

Myötätuntoinen moraalinen reaktio on kuitenkin mahdollista pelastaa, jos myötätunto ei ole ainoa tunne, 

jota kriisitilanteissa koetaan ja joka motivoi tietynlaista toimintaa. Myötätunnon ja suuttumuksen 

yhdistelmä tarjoaa yhden konkreettisen – politisoivan – vaihtoehdon. Myötätunto voisi edelleen toimia 

potentiaalisen auttajan moraalisena kompassina, mutta sen rinnalla koettu suuttumus siirtäisi huomion 

kriisiin liittyviin historiallisiin ja sosiaalisiin epäoikeudenmukaisuuksiin. Tällöin hyväntahtoisesta 

humanitaarisesta reaktiosta voisi tulla oikeudenmukaisuuden politiikkaa. Tämänkaltaiselle välittämiselle ei 

kuitenkaan välttämättä löydy suurta kysyntää, varsinkin jos kriisien syyt juontuvat potentiaalisesta 

auttajasta tai tämän omasta (länsimaisesta) yhteisöstä. 

Edellä esitetyt vaihtoehtoiset tavat kultivoida myötätuntoa sekä myötätuntoista toimintaa – vaikka 

itsessään ongelmallisia – tarkoittavat vähintään sitä, ettei reaktio kaukaiseen kärsimykseen tarvitse olla 

Rortyn ehdottamalla tapaa yksioikoinen, hegemoninen. Samalla artikkelissa esitetty laajempi analyysi 

tarkoittaa, että myötätunto on paljon monitahoisempi tunne kuin vallitsevat (liberaalit) tulkinnat usein 

olettavat. Tämä johtopäätös ei kuitenkaan tarkoita, että myötätuntoa olisi syytä pitää läpeensä pahana 

tunnereaktiona. Sen sijaan, myötätunto on ambivalentti poliittinen tunne, josta voi seurata niin positiivisia 

kuin negatiivisia seurauksia. Julmuus ja välittäminen eivät aina ole niin kaukana toisistaan. 

5. LOPUKSI: TYÖN KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämä kokoomaväitöskirja on tarkastellut Richard Rortyn neopragmatismia ja avannut sen seurauksia 

kansainväliselle politiikalle. Neopragmatismin seurauksia käsiteltiin artikkelitiivistelmissä, joissa esiteltiin 

tekstien keskeiset väitteet ja johtopäätökset. Itse artikkelit on esitetty julkaisumuodossaan työn lopussa 

liitteessä 2. Ne avaavat lukijalle neopragmatismin kansainvälisiä seurauksia vielä seikkaperäisemmin.  

Väitöskirjassa on tarkasteltu aluksi amerikkalaista pragmatistista traditiota ja sen keskeisiä teemoja. Rortyn 

neopragmatismi omintakeisine muotoiluineen on todettu asettuvan osaksi tätä 1800-luvun jälkipuoliskolta 

alkanutta perinteiselle filosofialle ”kriitillistä” ajattelun traditiota. Työssä on myös avattu tarkemmin Rortyn 

neopragmatismin perusteita. Näitä ovat muun muassa sen (1) modernin epistemologian väistöliike, joka 

hylkää ajatuksen tiedosta etuoikeutettuna representaationa; (2) realismin ongelmaan pureutuva anti-

representationalistinen, anti-essentialistinen, uskomusten sosiaalista oikeuttamista ja kielen 

kaikenkattavuutta korostava näkemys tiedosta ja totuudesta; sekä (3) anti-essentialismista kumpuavat 

näkemykset desentraloidusta, sosiaalisesta minuudesta ja erityisesti sentimentaalisten tarinoiden avulla 

manipuloidusta myötätunnosta ja moraalista. 
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Väitöskirjan artikkeleissa ja niiden tiivistelmissä on tarkasteltu neopragmatististen muotoilujen vaikutuksia 

kansainvälisen politiikan tutkimukselle ja käytännölle. Työssä on tarkasteltu ensin tieteenalan itsekuvaa sekä 

nousevaa kriittisen realismin haastetta osana kansainvälisen politiikan metateoriakeskustelua. Tämän lisäksi 

työssä on tarkasteltu myös kansainvälisen moraalin ja erityisesti myötätunnon manipulaation suhdetta 

ihmisoikeuskulttuuriin, sekä kriittisempää näkemystä myötätunnon politiikasta ja sen ongelmista osana 

arkipäivän kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä.  

Tähän tarkasteluun pohjautuen väitöskirjan keskeisin yleinen johtopäätös on seuraava: Rortyn 

neopragmatismi on metateoreettisesti suotava mutta eettis-poliittisesti ristiriitainen viitekehys 

kansainvälisen politiikan tutkimukselle.  

Tarkemmin sanottuna neopragmatismi on suotava metateoreettinen viitekehys kansainvälisen politiikan 

tutkimukselle kolmesta keskeisestä syystä. Ensinnäkin, se mahdollistaa tieteenalalle suotuisan 

pragmatistisen itsekuvan ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona. Toiseksi, se tarjoaa työkaluja suotavalle 

pluralistiselle metateoreettiselle asenteelle moniäänisellä tieteenalalla. Ja kolmanneksi, se toimii selkeänä 

vaihtoehtona yhteiskuntatieteille ongelmalliselle totuudenkaltaisuuteen pyrkivälle ja vahvaa ontologista 

käännettä edistävälle kriittisen realismin metateorialle.  

Toisaalta neopragmatismi on selkeästi ristiriitaisempi mitä tulee kansainväliseen etiikkaan. 

Neopragmatistiset näkemykset myötätunnon roolista ja sosiaalisesta rakentumisesta ovat tärkeitä post-

filosofisen kansainvälisen moraalin näkökulmasta. Rortyn neopragmatismi ei kuitenkaan välttämättä tarjoa 

tarpeeksi kriittisiä työkaluja ja kriittistä ironista asennetta tarkastella myötätunnon ja moraalin kultivointiin 

liittyviä konkreettisia pimeitä puolia ja ongelmia, tai jopa julmia vaikutuksia.  

Tätä problematiikkaa on havainnollistettu tarkemmin Haitin vuoden 2010 humanitaariseen kriisin valossa. 

Analysoimalla kaukaisen inhimillisen kärsimyksen kuvauksia ja niiden ongelmia – kuten rajallista 

humanisaatiota, paternalismia ja epädemokraattisuutta – pyrkimykset herättää ja manipuloida 

myötätunnon ohjaamaa moraalista tietoisuutta ja moraalista toimintaa on tulkittu vähintäänkin 

ristiriitaisiksi. Täten tarkistusliike kohti poliittisesti (itse)kriittisempää neopragmatistista asennetta voisi 

tuottaa kansainvälisen politiikan näkökulmasta hyödyllisiä ja puollettavia seurauksia. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mahdollista kehittää neopragmatismin viitekehystä tähän kriittisempään 

suuntaan esimerkiksi Cornel Westin (1998) muotoilujen avulla. Erityisesti Westin ajatus ”profetiaalisesta 

pragmatismista” (prophetic pragmatism) on tällöin mielenkiintoinen. Westin muotoilussa on selkeä 

uskonnollinen lataus. Hän toteaa saavansa ”eksistentiaalista ravintoa” raamatullisista narratiiveista sekä 

näkevänsä kristinuskon huomion ”kurjien ahdinkoa” kohtaan poliittisesti merkittäväksi. Tämä ajatus 

”profetiaalisuudesta” on kuitenkin tulkittavissa uskonnollista perustoista tai perspektiiveistä puhdistettuna 

yleisempänä kriittisenä asenteena, jota juutalaisen ja kristinuskon tradition profeetat aikanaan edustivat: he 

esittivät tähdellistä, itsepintaista ja myötätuntoista kritiikkiä oman aikansa sosiaalisia epäkohtia kohtaan. 

”Profeetan merkki”, kirjoittaa West (1998: 233), ”on puhua totta rohkeasti – tuli mitä tuli.”95 Tällöin 

                                                           
95

 Pahimmillaan profetiaalisuus tarkoittaisi oletusta “profetiaalisesta” tai ”ilmestyksellisestä” johtajasta, joka ei 
argumentoisi ja oikeuttaisi uskomuksiaan, vaan toteaisi ainoastaan ”miten asiat ovat”. Liitin tämän ongelmallisen ja 
hylkäämäni luennan artikkelissa 2 kriittisen realismin ”ontologiseen virhepäätelmään”. Ks. tarkemmin Kratochwil 
(2007b: 69-75). 
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”totuuden puhuminen” ei tietenkään viittaa episteemiseen ajatukseen maailman asiantilojen tarkasta 

kuvauksesta, vaan tarkoittaa rohkeaa normatiivista arvostelmaa sosiaalisesta elämästä ja sen epäkohdista 

tietystä näkökulmasta. Tämä ajatus on lähellä Michel Foucault’n (2010: 43) esittämää, Antiikin Kreikasta 

peräisin olevaa ajatusta parrhesiasta – ”totuudesta” ymmärrettynä suorapuheisuutena (franc-parler) tai 

pelottomuutena ilmaista näkemyksensä (fearless speech) jopa potentiaalisesti vähemmän myötämielisen 

yleisön parissa.  

Tämänkaltainen ajatus kohdistettuna myös julkiseen sfääriin – esimerkiksi julkisen sfäärin 

”hyväntekemiseen” ja ”julmuudenvähentämiseen” pyrkiviä useasti moniselitteisiä kuvauksia ja käytäntöjä 

kohtaan – vahvistaisi neopragmatismissa jo sisäänkirjoitettuna olevaa ironista asennetta tuomalla siihen 

vahvemman (itse)kriittisen eettis-poliittisen elementin. Siinä missä pragmatismin traditio on nähty 

historiallisesti ”kriitillisenä” ja ”ironisena” traditiona suhteessa perinteisiin filosofisiin muotoiluihin, 

rortylaista neopragmatismia voisi olla suotavaa laventaa siten, että se tarjoaisi työkaluja myös tarvittaessa 

sovellettavan ”kriitillisen” ja ”ironistisen” poliittisen asenteen kehittymiselle – ja sen soveltamiselle nykyajan 

kansainvälisen elämän ongelmien analyysissä ja niistä keskusteltaessa. 
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LIITE 1: KIRJOITTAJIEN VÄLINEN TYÖNJAKO 

Tämän kokoomaväitöskirjan artikkelit on kirjoitettu yhteistyössä YTT Harri Mikkolan (artikkelit 1, 2 ja 3) sekä 

Ph.D. Denis Kennedyn (artikkeli 4) kanssa. Käpylän käsillä oleva väitöskirjatyö alkoi vuonna 2006 sitä 

edeltäneestä Käpylän ja Mikkolan yhteisestä pro gradu -tutkimusponnistuksesta, jonka pohjana toimi 

kirjoittajien lähtökohdiltaan jakama teoreettinen viitekehys, rortylainen neopragmatismi. Kirjoittajat 

päättivät toteuttaa väitöskirjatyönsä artikkelimuotoisen kokoomaväitöskirjan muodossa tästä yhteisestä 

teoreettisesta viitekehyksestä käsin. Tässä tutkielmassa esillä olevat artikkelit – pois lukien artikkeli 4 – 

muodostavat siis niin Käpylän kun Mikkolankin omien väitöskirjojen rungon. 

Vaikka Käpylän ja Mikkolan tutkielmat perustuvat näihin yhteisartikkeleihin, tutkimusprosessin aikana 

kirjoittajat ottivat kuitenkin oman lähestymistapansa tutkimustyöhönsä. Käpylä keskittyi omassa 

tutkimuksessaan toisaalta neopragmatistisen viitekehyksen vaikutuksiin kansainvälisen politiikan 

metateoreettisissa keskusteluissa, erityisesti liittyen kysymyksiin tieteenalan itsekuvasta sekä 

tieteellisestä/kriittisestä realismista kansainvälisen politiikan tutkimuksen metateoriana. Toisaalta hän 

tarkasteli myös neopragmatismin käytännöllisempiä seurauksia ja ongelmia kansainvälisen etiikan 

konteksteissa, erityisesti ihmisoikeuksien ja humanitarismin teemoihin liittyen. Mikkola keskittyi puolestaan 

uuspragmatismin metateoriaan ja sen seurauksiin politiikan tutkimukselle yleisemmin. Aivan erityisesti 

Mikkolaa kiinnostivat politiikan tutkimukseen kiinteästi liittyvät aksiologiset kysymykset – kysymykset siitä, 

kuinka politiikan tutkimusta voisi lähestyä ja millaista sen tulisi peruslähtökohdiltaan olla, jos lähtökohtana 

on uuspragmatistinen metateoreettinen viitekehys. Kyseessä on tällöin uuspragmatismin ja politiikan 

tutkimuksen metateoreettisten sitoumusten välisen suhteen tutkiminen, joka lopulta tiivistyy kysymykseen 

siitä, mitä annettavaa uuspragmatismilla on politiikan tutkimuksen metateoreettisena viitekehyksenä.  

Tässä tutkielmassa esillä olevat artikkelit on kirjoitettu vuosien 2006 ja 2014 välisenä aikana. Työn 

tutkimusasetelman vuoksi artikkelit on esitetty temaattisesti järjestettyinä: artikkelit 1 ja 2 tarkastelevat 

kansainvälisen politiikan metateoreettisia ja artikkelit 3 ja 4 kansainvälisen etiikan kysymyksiä. Lukijan on 

kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huomata, että artikkelit on kirjoitettu monivuotisen tutkimusprosessin 

aikana ja ne tuleekin nähdä oman aikansa lapsina. Niinpä kirjoittajien teoreettisen sofistikoituneisuuden ja 

yleisemmin tutkimustaitojen kehitys näkynee artikkeleissa jonkin verran. Lisäksi lukijan on myös hyvä 

huomata, että erityisesti Käpylän ja Mikkolan välinen yhteistyö, tiedonhaku, keskustelu ja neuvonpito ovat 

olleet jokaisen yhteisesti kirjoitetun artikkelin kohdalla tiivistä. Käpylä ja Mikkola ovat jakaneet paitsi 

yhteisen teoreettisen viitekehyksen ja pitkän tutkimusprosessin, myös käytännössä työhuoneen niin 

Tampereen yliopistolla (jossa artikkelit 1, 2 ja 3 on pääsääntöisesti kirjoitettu) kuin sittemmin myös 

Ulkopoliittisessa instituutissa Helsingissä. Artikkeleiden työversioita on esitetty kansallisissa ja 

kansainvälisissä seminaareissa sekä konferensseissa vuodesta 2007 alkaen. 

Käpylän ja Kennedyn välinen yhteistyö oli myös tiivistä artikkelin kirjoitusvaiheessa, ja tapahtui pitkälti Mika 

Aaltolan Minnesotan yliopiston David and Nancy Speer vierailevan professuurin sekä Aaltolan vetämän, 

Suomen Akatemian rahoittaman humanitarismia ja valtapolitiikkaa analysoivan Ethics, Politics and 

Emergencies: Humanitarian Frame for Co-option and Collaboration in World Politics (2009-2012) –

tutkimusprojektin puitteissa ja mahdollistamana. Käytännössä yhteistyö tapahtui muun muassa yhteisinä 

kansainvälisinä konferenssipapereina, kahtena tutkimusvisiittinä Minnesotan yliopiston politiikan 
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tutkimuksen laitokselle keväällä 2008 ja syksyllä 2009 (jossa myös Kennedy valmisteli omaa väitöskirjaansa), 

sekä sittemmin aktiivisen sähköisen kommunikaation avulla. 

Tämän vuoksi artikkelit tulee nähdä synergisinä teksteinä, joissa kunkin kirjoittajan – ja aivan erityisesti 

Käpylän ja Mikkolan – ajattelu on muokkaantunut edellä esitetyistä olosuhteista luonnollisesti kumpuavan 

tiiviin yhteistyön tuloksena. Näin ollen artikkeleista ei ole helppo määritellä kirjoittajien tarkkoja 

vastuualueita; kukin kirjoittaja on antanut oman työpanoksensa tekstien jokaiseen osaan niiden kirjoittamis- 

ja viimeistelyvaiheissa. Artikkelit ovat siis emergenttejä entiteettejä, enemmän kuin osiensa summa. Nämä 

rajoitteet huomioon ottaen, artikkeleista on kuitenkin löydettävissä osia, joissa kirjoittajien vetovastuu on 

mahdollista määrittää riittävällä tasolla. Seuraavassa esitän tämän vetovastuun jakautumisen jokaisen 

artikkelin kohdalta. 

Artikkelissa 1 Kansainvälinen politiikka ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”: Pragmatistinen tulkinta 

kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvasta (Kosmopolis 2007, 37:1) olen ollut vetovastuussa luvusta 

Häilyvä kansainvälinen politiikka. Luvussa Pragmatismi ja kansainvälisen politiikan itsekuva vastuu on ollut 

jaettu kirjoittajien välillä. Artikkelin luvuissa Johdanto ja Lopuksi vetovastuu on ollut Harri Mikkolalla. 

Artikkelissa 2 ”Getting Things Right?”: A Reconsideration of Critical Realism as a Metatheory for IR (Journal 

of International Relations and Development 2011, 14) olen ollut vetovastuussa luvuista Correspondence 

theory of truth in critical realism (CR) ja Correspondence and truth. Luvuissa Introduction, CR and the 

Axiology of IR ja Conclusion vastuu on jaettu kirjoittajien välillä. Artikkelin luvuissa CR metatheory ja 

Explanatory power and scientific inquiry vetovastuu on ollut Harri Mikkolalla. 

Artikkelissa 3 Vapaus ennen totuutta: Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen 

puolustuspuhe (Politiikka 2006, 48:3) olen ollut vetovastuussa luvuista Ihmisyys vailla olemusta ja 

Ihmisoikeudet vailla olemusta. Luvuissa Johdanto ja Lopuksi vastuu on ollut jaettu kirjoittajien välillä. 

Artikkelin luvuissa Totuus vailla olemusta ja Vapaus ennen totuutta vetovastuu on ollut Harri Mikkolalla. 

Artikkelissa 4 Cruel to care?: Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary 

(International Theory 2014, 6:2) olen ollut vetovastuussa luvuista Government of compassion: imagery, 

spectator, and interplay ja Government of compassion: an eclectic reading, sekä pääosin myös luvusta 

Beyond governed compassion: potential for alternatives?. Luvuissa Introduction ja Conclusion vastuu on ollut 

jaettu kirjoittajien välillä. Artikkelin luvussa Governing compassion: humanitarian narratives in post-

earthquake Haiti sekä tähän liittyvässä empiirisessä työssä muun muassa visuaalisen materiaalin keräämisen 

ja analysoinnin osalta vetovastuu on ollut Denis Kennedyllä.  
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Kansainvälinen politiikka 
”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”
Pragmatistinen tulkinta kansainvälisen 

politiikan tieteenalan itsekuvasta
e

Juha Käpylä & Harri Mikkola

Kansainvälistä politiikkaa tieteenalana voi pitää varsin 
häilyvänä kokonaisuutena. Niin kutsutun ”kolmannen 
debatin” mukanaan tuoma epävarmuus tieteenalamme 
olemuksesta ja perustasta yhdessä kylmän sodan loppu-
misen mukanaan tuoman poliittisen kentän muutoksen 
kanssa on johtanut siihen, että elämismaailmamme tapah-
tumia myös kansainvälisessä kontekstissa on ollut entistä 
helpompi selittää yhä moninaisin tavoin; samalla kysymys 
tieteenalamme teorioiden suhteesta todellisuuden selit-
tämiseen on noussut vahvasti pinnalle. Tässä artikkelissa 
esitämme pragmatistisen tulkinnan tieteenalallemme, ja 
ehdotamme, että tieteenalamme tulisi nähdä kansainvä-
lisen maailmamme täydellisen selittämisen sijaan tietyssä 
hetkessä hyvänä ja toimivana nähtynä ”käytännöllisten rat-
kaisujen joukkona”.

johdanto
”Tieteenalan hiljaisuudet ovat usein sen merkittävimpiä piirteitä. Hil-
jaisuudet ovat kovimpia ääniä.”1 Steve Smithin mukaan kansainvälinen 
politiikka tieteenalana perinteisessä mielessä ymmärrettynä sisältää 
paljon merkittäviä hiljaisuuksia, jotka rajaavat lähtökohtaisesti tieteel-
lisen tutkimuksen mahdollisuuksia. Eräs tällainen pitkä hiljaisuus kan-
sainvälisen politiikan tieteenalan historiassa oli kysymys epistemolo-
giasta – siitä miten maailmasta voi saada tietoa, ja miten ylipäänsä 
voimme tietää. ratkaisu tähän saatiin pääsääntöisesti aina 1980-luvul-
le asti positivistis-empiristisellä asennoitumisella, pyrkimällä varmaan 
ja objektiiviseen tietoon maailmasta. Tästä seurasi se, että näin kaikki 
tästä metodologisesta valinnasta poikkeavat muut äänet, joita maa-
ilmasta ja sen erilaisista tapahtumista olisi voinut kertoa, tuomittiin 
marginaaleihin.2 Niin kutsutun ”kielellisen käänteen” mukanaan tuo-
ma filosofinen muutos suhteessa näkemyksiimme tiedosta vaikutti 
myös kansainvälisen politiikan tieteenalaan sen ”kolmannen debatin” 
myötä, jolloin käytettävissä olevien lähestymistapojen ja teorioiden 
moninaisuus lisääntyi suhteessa aikaisempaan.

”Kolmas debatti” -termi liitetään yleisesti Yosef Lapidin nimeen eri-
tyisesti hänen kuuluisan ”The Third Debate: On the Prospects of Inter-

1 Smith 199�, 2.

2 Smith 1996, 11–��; 
Smith 199�, 2�–26.
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national Theory in a Post-Positivist Era” -artikkelinsa mukaan�. Lapidin 
lanseeraama kansainvälisen politiikan niin kutsuttu kolmas debatti kä-
sittelee kolmea erityistä kysymystä. Ensinnäkin, mikä on tieteenalam-
me tieteellisen edistyksen yksikkö? Yhteistä tässä keskustelussa oli se, 
että siinä pidettiin tärkeänä korvata perinteiset tieteellisen edistyksen 
yksiköt uusilla metateoreettisilla konstruktioilla uuden, stimuloivan 
tutkimuksen synnyttämiseksi. Toiseksi, mikä on esioletuksiemme suh-
de tietämiseen? Kolmas debatti nostikin esille ajatuksen perspektivis-
mistä: ”– – perspektivismi tarkoittaa lyhyesti sitä, että meitä ympäröi 
erilaisia esiymmärrysten tai ennakkoluulojen joukkoja, jotka voivat hai-
tata tai auttaa teoreettista kehitystä. jos siis meitä johdattelevat olet-
tamukset ovat oman tietämättömyytemme ja tietomme lähde, niin 
tästä seuraa, että tieteen keskeisin haaste on omat maailmankuvam-
me (Weltanschauung).”� Kolmas ja edelliseen liittyvä tärkeä kysymys 
liittyy tietoon: miten tieto voidaan oikeuttaa? Lapidin mukaan kolmas 
debatti nosti esille ”uuden relativismin”, jonka mukaan ei ole olemassa 
selviä, etuoikeutettuja standardeja tiedon legitimointiin ja samalla tie-
teellisen ja ei-tieteellisen erottelemiseen toisistaan. Näin ollen kolmas 
debatti kyseenalaisti perinteiset epistemologian, tieteenalojen jaotte-
lun sekä tieteellisen konsensuksen ajatukset ja korosti enemmänkin 
”metodologista pluralismia”.�

Niinpä Lapidin mukaan kansainvälinen politiikka, kuten melkeinpä 
kaikki yhteiskunta- tai ihmistieteet, ovat joutuneet huomaamaan po-
sitivistis-empiristisen epistemologian kriisin seurauksena, että oman 
tieteenalan ontologisia, epistemologisia ja aksiologisia oletuksia ja pe-
rusteita on tarkasteltava uudelleen. Tästä on seurannut yhteiskunta-
tieteiden myllerrystila ja epävarmuuden ajanjakso, sillä suuri osa länsi-
maisen akateemisen diskurssin keskeisistä käsitteistä, kuten ”totuus”, 
”rationaalisuus”, ”objektiivisuus”, ”todellisuus” ja ”konsensus”, ovat 
joutuneet erittäin kriittisen uudelleenarvioinnin kohteeksi. Erityises-
ti kansainväliseen politiikkaan liittyen Lapid toteaa, että ”– – on vä-
hintään olemassa yleisesti hyväksytty mielipide siitä, että kolmas de-
batti on selkeä loppu positivistisen epistemologian konsensukselle” 
kansainvälisen politiikan tieteenalalla.6 Tässä yhteydessä on kuiten-
kin huomattava, että tieteenalamme teoriakeskustelussa ajatus po-
sitivismista tieteenalamme historiaa määrittävänä voimana on myös 
kyseenalaistettu. Esimerkiksi rytövuori-Apusen mukaan kansainväli-
sen politiikan tieteenalan ongelmassa suhteessa inhimilliseen tietoon 
ei ole ollut kyse puhtaan aistidatan roolista teorioidemme rakennus-
palikkoina, vaan kansainvälinen politiikka tieteenalana on ollut ensi-
sijassa aistihavaintojen sijaan vahvan teoriavetoista. Tämä tarkoittaa 
rytövuori-Apusen mukaan sitä, että kansainvälisen politiikan tieteen-
alan perimmäisenä ongelmana on ollut liian vahva kartesiolainen 
suhtautuminen tietoon: ”Teoriakeskeisyys episteemisenä asenteena 
omaa historiallisen kulminaationsa ajatuksessa, jonka mukaan tietä-
misemme lopullinen perusta on ihmismielen järjen kapasiteeteissa, ja 
tämä luo pohjan universaalille, kontekstista riippumattomalle tiedol-
le”.7 Tämä tarkoittaa siis sitä, että kansainvälisen maailman selittämi-

� On huomattava, että 
nykyään ”kolmannes-
ta debatista” on alettu 
käyttämään nimitystä 
”neljäs debatti”. Ks. 
Kurki & Wight 2007, 
19–2�.

� Lapid 1989, 2�2.

� Lapid 1989, 2�0–2��.

7 rytövuori-Apunen 
200�, 1�9.

6 Lapid 1989, 2�6–2�8.
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nen on nojautunut teorioissa itsensä näyttäviin apriorisiin oletuksiin. 
Esimerkiksi ajatus kansainvälisestä politiikasta valtioiden järjestelmä-
nä ja ajatus valtioista ”yhtäläisinä yksikköinä” voidaan nähdä paradig-
maattisina esimerkkeinä kansainvälisen politiikan ”teoriakeskeisestä 
lähestymistavasta”. Tiivistettynä rytövuori-Apusen mukaan perim-
mäinen ongelma on ollut apriori-käsitteiden kehittäminen, ja ajatus 
positivismista ja positivistisesta tiedosta on tälle alisteinen ja tästä 
seuraava askel.8

Vaikka siis kansainvälisen politiikan ”kriisin”9 määrittelyllä onkin mo-
nia muotoja, yhteistä näille on kuitenkin ajatus siitä, että ongelma-
na on tieteenalalla havaittu pyrkimys löytää ”etuoikeutettua ja var-
maa tietoa” kansainvälisestä maailmasta – ongelma, jota john Dewey 
kutsui ”pyrkimykseksi varmuuteen”10. Vaikka voidaan väittää, että so-
siaalisen konstruktivismin eri muodot ovat nykyään melkeinpä pa-
radigmaattisia tieteenalallamme, ja vaikka monet näkevät tieteen 
tekemisen moninaisuuden ja poliittisuuden lähtökohtana tutkimuk-
selle, on kyseenalaista, kuinka huomio todella toteutuu kansainvä-
lisen politiikan tieteen tekemisessä. Ongelma on siinä, että edel-
leenkään emme ole päässeet irti kenties intuitiivisesta oletuksesta 
maailman ja uskomustemme välisestä määräävästä suhteesta. Toisin 
sanoen (myös yhteiskuntatieteiden) tieteenfilosofisessa keskustelus-
sa debatti siitä, mikä todella on maailman kausaalisten voimien suhde 
uskomusten syntyyn ja oikeutukseen, on edelleen vahvasti käynnis-
sä.11 Tämän ongelman olemassaoloa puoltaa se tosiasia, että siihen 
on pyritty löytämään vastauksia edelleen; toisin sanoen ongelmaa 
totuuden ja maailman välisestä suhteesta ei ole vielä kuopattu, vaik-
ka monet (yhteiskunta)tieteilijät haluavat näin kenties olettaa. ratkai-
suehdotukset tälle maailman ja uskomusten välistä suhdetta käsitte-
levälle ongelmalle ovat vaihdelleet. Kansainvälisen politiikan piirissä 
ratkaisuja on pyritty löytämään kolmelta suuntaa, joko korostamal-
la entistä vahvemmin tieteenalan valtavirran ”tieteellistä metodia”, 
”rationaalisia standardeja” ja ”varmaa tietoa”; etsimällä valtavirrasta 
poikkeavia yhä kriittisempiä ja tuoreempia vaihtoehtoja poststruktu-
ralististen tutkijoiden piirissä; tai löytämällä jonkinlainen kompromis-
si näiden kahden välille. Eräänä tällaisena kompromissina voi pitää 
Heikki Patomäen ja Colin Wightin ”kriittistä realismia”, joka pohjautuu 
”ontologiseen realismiin” (on olemassa mielestä erillinen todellisuus), 
”epistemologiseen relativismiin” (uskomuksemme ovat sosiaalisesti 
luotuja ja täten alttiita muutoksille) sekä ”arvottavaan rationalismiin” 
(on mahdollista tarjota oikeutettuja perusteita, joiden avulla tiettyä 
teoriaa voi pitää parempana kuin toista).12 Niinpä kriittisen realismin 
mukaan tiede, myös kansainvälinen politiikka, pyrkii tutkimaan, ovat-
ko havaittavat asiat juuri niin, kuin ne näyttävät olevan, mutta kuiten-
kin niin, että itse tieteellinen prosessi ei voi tulla koskaan loppuunsa; 
mikään väite ei ole immuuni kritiikiltä.1� Lisäksi Patomäki ja Wight ko-
rostavat uskomusten oikeutuksen suhteen ”epistemologista opportu-
nismia” – mikä tahansa käy, kunhan sille on argumentoitavissa hyvät 
perusteet ja sen koetaan edistävän tietämyksemme kasvua.1� Pragma-

8 Ma., 1�1–1�9.

9 Ajatus tieteenalam-
me ”kriisistä” on myös 
tulkittu liian vahvaksi 
ilmaukseksi kuvaamaan 
tieteenalamme tilaa. Ks. 
esim. Owen 2002, 6��.
10 Ks. Dewey 1999.

11 Maailman kausalitee-
tin ja uskomustemme 
välisestä suhteesta ks. 
esim. Bhaskar 1991; 
Davidson 198�, 18�–
198; Davidson 2001, 
6�–7�; rorty 1991, 78–
92; Kivinen & Piiroinen 
200�; Niiniluoto 1999; 
Patomäki & Wight 2000; 
ja Kurki 2006.

12 Patomäki & Wight 
2000, 22�.

1� Ma., 218.

1� Ma., 227.
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tismin ja kriittisen realismin tietyistä erimielisyyksistä1� huolimatta Pa-
tomäen ja Wightin tieteenfilosofinen positio lähenee oman artikke-
limme näkökulmasta käyttämäämme yhdysvaltalaisen uuspragmatis-
ti richard rortyn näkemyksiä.

jakamistamme ”kriittisen realismin” ja ”rortylaisen pragmatismin” 
lähtökohdista voimme nostaa esiin erään hivenen valtavirrasta poik-
keavan lähtökohdan hahmottaa kansainvälisen politiikan tutkimusta. 
Cynthia Weber ehdottaa, että vahvojen totuusväittämien sijaan lähti-
simme tutkimaan kansainvälistä maailmaa myyttien avulla. Weberille 
myytti on ”– – sloganin omainen ilmeinen totuus, johon kansainvälisen 
politiikan teoria pohjautuu ilmetäkseen totena”.16 Toisin sanoen, emme 
lähtisi tutkimaan kansainvälistä maailmaa olettamalla, että voisimme 
saavuttaa siitä tietoa, joka ei vaatisi lisäperustelua tai lisäkeskustelua, 
vaan lähtisimme oletuksesta, että olemme itse kukin juuri myyttiem-
me varassa maailmaa hahmottavia tutkijoita. jos lähdemme liikkeel-
le Weberin olettamuksesta, että kansainvälistä ajatteluamme ohjaa-
vat monet myytit, voimme nostaa esiin kaksi artikkelimme keskeistä 
tutkimuskysymystä: (1) Miten kansainvälisen politiikan tieteenalan 
keskeisimpiin apuvälineisiin, kansainvälisen politiikan teorioihin, voisi 
tällöin suhtautua? (2) Toiseksi, ja tästä seuraten, miten itse kansain-
välisen politiikan tieteenalaan on syytä suhtautua? Tämän artikkelin 
synnyn käyttövoimana on ollut allekirjoittaneiden kokema tarve antaa 
tieteenalallemme tarpeeksi lavea määrittely17 ja identiteetti ilman pyr-
kimystä luoda totalisoivia ja ehdottomia rajoja. Pyrimme löytämään 
erään ehdotuksen tieteenalamme itsekuvaksi, ja samalla vastauksen 
edellä mainittuihin kahteen kysymykseen, richard rortyn pragmatis-
min avulla. Mielestämme rortyn holistinen tiedenäkemys saattaa olla 
hyödyllinen työkalu selventämään tieteenalamme itsekuvaa ja iden-
titeettiä. rortyn ajatus uskomuksistamme ”jonain, johon on hyvä us-
koa” on melko lailla analoginen Weberin käsitykselle kansainvälisen 
politiikan myyteistä. Liittämällä rortyn käsityksen totuudesta Weberin 
käsitykseen kansainvälisen politiikan teorian rakennuspalikoista, myy-
teistä, pyrimme tarkastelemaan tieteenalaamme yhteismitattomien 
teorioiden kokoelmana ja täten vahvan poliittisena toimintana. Täl-
tä pohjalta ehdotamme kansainvälisen politiikan tieteenalan itseku-
vaksi Osmo Apusta mukaillen tieteenalamme näkemistä avoimena ja 
dynaamisena, tarpeen mukaan muuttuvana teorioiden kokoelmana, 
eräänlaisena ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, joka lähtökohtai-
sesti hyväksyy tieteenalamme teorioiden pluralismin.

Häilyvä kansainvälinen politiikka
Edellä mainitun argumentin kehittäminen vaatii kuitenkin pienen si-
vujuonen itse kansainvälisen politiikan teorioihin, jotta saamme jon-
kinlaisen kuvan tieteenalastamme ristiriitaisten maailmankuvien 
kokoelmana. Tarkastelemme seuraavaksi kansainvälistä politiikkaa 
tieteenalana neljän vaikutusvaltaisen teorian, neoidealismin, neorea-
lismin, konstruktivismin ja poststrukturalismin, avulla. Erityisesti valit-
semme edellä mainitut neljä teoriaa rajataksemme tarkastelun koh-

16 Weber 200�, 2; Vrt. 
Aron 1971, �.

17 Tieteenalan määritte-
lystä vrt. Wæver 2007, 
29�–29�.

1� Ks. esim. Bhaskar 
1991; ja rorty 1982, 
xiii–xxxvii.
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teena olevaa kansainvälisen politiikan tieteenalan kokonaisuutta; sa-
malla emme luonnollisesti oleta, että nämä teoriat olisivat tyhjentäviä 
suhteessa kansainvälisen politiikan tieteenalan moninaiseen teoria-
kenttään. Olemme valinneet juuri nämä teoriat, koska niillä on ollut 
erityislaatuinen merkittävyys kansainvälisen politiikan teoriakeskus-
telun kehityksessä; samalla monta muuta vaikuttavaa teoreettista 
lähestymistapaa, kuten esimerkiksi feministinen kansainvälisen poli-
tiikan teoria, on jäänyt rajaussyistä tarkastelumme ulkopuolelle. Käy-
tämme edellä mainittuja teorioita nimenomaan esimerkinomaisesti 
tuodaksemme lukijalle esille lähtöoletuksemme, jonka mukaan näi-
den teorioiden avulla kerrottu itsekuva kansainvälisestä politiikasta 
on varsin moninainen ja häilyvä – jopa ristiriitainen. Tässä väittees-
sä ei kuitenkaan liene mitään uutta monille kansainvälisen politiikan 
tieteenalan tuntijoille; koska kansainvälinen politiikka voidaan nähdä 
häilyvänä ja lähtökohtaisesti moninaisena – erityisesti sen takia, että 
ei ole olemassa selkeää yhtä tieteenalan rajat kirkastavaa ”tarkastelun 
tasoa” – kansainvälisen politiikan itsekuva on avoin määrittelyille. Hie-
man paradoksaalista kuitenkin on, että tämän ”itsekuvan määrittelyn 
avoimuuden” mahdollistanut älyllinen käänne, jossa niin kutsutuille 
”metanarratiiveille” ei ole tilaa, on usein käytännössä sulkenut samal-
la kykyämme antaa laajoja määritelmiä tieteenaloille ja niiden identi-
teeteille. Tämän johdosta pyrkimykset selkeyttää kansainvälisen po-
litiikan itsekuvaa voidaan nähdä turhan totalisoivina pyrkimyksinä 
selkeyden luomiseen johonkin sellaiseen, joka on ”luonnostaan epä-
selvää”. Kuitenkin, koska kansainvälisen politiikan tieteenala on suh-
teellisen avoin määrittelyille, on tämän artikkelin tavoitteena esittää 
yksi mahdollinen, yleinen ja lavea näkemys kansainvälisen politiikan 
tieteenalan mahdolliseksi itsekuvaksi ja identiteetiksi.

Pelkistetysti ajatuksemme on, että kylmän sodan loppumiseen asti 
kansainvälisen politiikan maailmaa oli mahdollista selittää helpom-
min valtavirran realististen teorioiden avulla. Kylmä sota on ollut 
kansainvälisen politiikan maailmassa monessa suhteessa määrittävä 
suuri voima. Tämän ”suuren narratiivin” murtuminen on tarkoitta-
nut tieteenalamme kannalta sitä, että ” – – suurten tarinoiden luoma 
merkitysten pysyvyys on hajonnut vaihtoehtoisten historioiden mo-
ninaisuudeksi, ja lisäksi on kyseenalaista, onko näiden [moninaisten 
tarinoiden] välille löydettävissä yksimielistä intersubjektiivista poh-
jaa”18. 1990-luvun vaihteen tienoilla vahvistunut ”kolmas debatti” yh-
dessä edellä mainitun maailmanpoliittisten muutosten kanssa vahvis-
ti tieteenalan teoriakeskusteluissa kantaa, jonka mukaan valtavirran 
realismi oli ”– – puutteellinen, väärinsuunnattu, perustelematon, ris-
tiriitainen tieteellisen evidenssin kanssa, käsitteellisesti sekainen ja 
kyvytön selittämään kansainvälistä käyttäytymistä liittyen kaikkiin re-
levantteihin kysymyksiin, jopa sodan ja rauhan korkean politiikan ky-
symyksiin”19. Samalla tämä tieteenalan kentän vahvistunut häilyvyys 
– ”epävarmuuden kausi” – antoi entistä enemmän tilaa muille kan-
sainvälisen politiikan selitysmalleille.

18 Isacoff 2002, 611.

19 Kegley 199�, 1��–1��.
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Erään ehdotuksen tämän uuden poliittisen tilanteen selkeyttämisek-
si antoi Charles W. Kegley. Kegleyn neoidealismi pohjautuu ajatukseen, 
jonka mukaan on olemassa mahdollisuus kansainväliseen yhteistyö-
hön ja samalla kansainväliseen yhteisöön, sen sijaan että kansainvä-
linen politiikka ja elämä kansainvälisessä maailmassa olisi tuomittu 
realistien suosimaan synkkään ainaisen pelon ja väkivallan maailman-
kuvaan. Kegley korostaakin, että esimerkiksi kansalaisten itsemäärää-
misoikeuden ja demokratian leviäminen ja siitä seuraava ”demokraat-
tinen rauha” edistävät merkittävästi maailman rauhaa ja hyvinvointia. 
Hän korostaa myös sitä, että keskinäisriippuvaisuuden aikana erityises-
ti (liberaalin markkina)talouden ja kansainvälisen politiikan kehityskul-
kujen välinen suhde on rauhaa edistävä. Samoin myös monet kansain-
väliset organisaatiot ovat pyrkineet yhä vahvempiin rooleihin rauhan 
ja demokratian takaajina: ensinnäkin luomalla yhteisiä rakenteita rau-
hanomaiselle kansainväliselle politiikalle ja tarjoamalla humanitaarisia 
ratkaisuja kansainvälisiin kiistoihin muun muassa erilaisten rauhantur-
vaoperaatioiden ja aseidenriisuntaprosessien muodossa.20

Kegleyn voi nähdä tulkitsevan kansainvälistä politiikkaa ja sen tule-
vaisuuden mahdollisuuksia ihmisten yhteistyökykyä painottavalla alt-
ruistisella ja idealistisella tavalla, jolloin perustavaa laatua oleva inhimil-
linen huoli toisista ihmisistä tekee yhteistyön mahdolliseksi. Ihmisten 
paha toiminta on taas seurausta huonoista institutionaalisista järjeste-
lyistä, jotka saavat heidät toimimaan toisia vahingoittavasti, jopa soti-
maan. Sota ei ole siis välttämätön ilmiö kansainvälisessä politiikassa ja 
sen estäminen vaatii valtioiden kollektiivista toimintaa, mikä tarkoittaa 
sitä, että kansainvälisen yhteisön pitää järjestää itsensä uudella tavalla, 
jotta vallitseva anarkian tila voidaan ylittää.21 Samalla jokainen globaa-
li toimija on todennäköisesti riippuvainen taloudellisesti ja poliittises-
ti yhä enemmissä määrin toisista toimijoista, ja täten yksipuolisen toi-
minnan laajuus pienenee kiihtyvällä vauhdilla yhteistyön hyväksi.22

Vaikka Kegleyn idealismi onkin monella tapaa ajankohtainen ja vai-
kutusvaltainen puheenvuoro kansainvälisen politiikan teoriakeskus-
telussa, se ei kuitenkaan pystynyt selittämään kansainvälistä toimin-
taa tieteenalaa laajasti miellyttävällä tavalla. Monille tieteenalamme 
edustajille jo aiemmin esitetyn neorealismin viitekehys säilyi uskotta-
vimpana kansainvälisen politiikan selitysmallina muuttuneesta poliit-
tisesta ja teoreettisesta tilanteesta huolimatta. Siinä missä idealismi 
selittää kansainvälisen politiikan yhteisöllisyyden mahdollisuutta pit-
kälti ihmisten keskinäisriippuvuuden ja yhteisöllisyyden kautta, toisin 
sanoen valtion pääasiassa sisäisten asioiden ja näiden seurauksena 
myös valtioiden välisten yhteistyömahdollisuuksien kautta, ja siinä 
missä klassinen realismi pyrki puolestaan selittämään kansainvälis-
tä politiikkaa valtiokeskeisten käsitteiden, kuten ”kansallinen intres-
si” (national interest) ja ”vallaksi määritelty intressi” (interest defined as 
power), avulla, Kenneth Waltz on pyrkinyt lähestymään kansainvälistä 
politiikkaa toisella tavalla. Waltzin mukaan koko kansainvälisen poli-
tiikan tieteenala idealistisesti ja klassisen realistisesti nähtynä on ollut 

20 Ma., 1��–1�1.

21 Ks. Weber 200�, �9.

22 Kegley 199�, 1�0.
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pitkälti tämänkaltaista yksiköistä johdettua reduktionistista teorisoin-
tia, jossa kansainvälistä politiikkaa pyritään selittämään yksikköjen 
erityispiirteiden tai sisäisten prosessien kautta. Waltz puolestaan esit-
tää strukturalistisen vaihtoehdon tälle reduktionismille.2� Tällöin kes-
keinen kysymys sodasta ja sen ilmenemisestä erilaisista valtiollisista 
järjestelmistä riippumatta johtaa kysymykseen, miten sotaa kansain-
välisenä ilmiönä pitäisi ylipäätään selittää. Tähän vastauksena Waltz 
esittääkin, että sota on seurausta kansainvälisen politiikan rakenteel-
lisista piirteistä, toisin sanoen rakenne, ei niinkään toimijat tai näiden 
prosessit, selittävät kansainvälisen politiikan pitkää historiaa.

reduktionistisen argumentoinnin sijaan Waltzin neorealismissa 
keskeistä on ratkaista kysymys, miten rajata kansainvälisen politiikan 
teoria, toisin sanoen ratkaista, mitkä tekijät ovat sisäisiä kansainväli-
selle poliittiselle rakenteelle ja mitkä tekijät ovat ulkoisia. Tähän ra-
jaamiseen Waltz käyttää muutamaa jäsentävää käsitettä: ensinnäkin, 
”järjestelmän” käsite sitoo tieteenalamme tarkastelualueen kokoon 
ja lisäksi mahdollistaa sen, että järjestelmän rakenne vaikuttaa sen 
puitteissa toimivien ja vuorovaikuttavien yksiköiden toimintaan sekä 
niihin tuotoksiin, joita yksiköt pyrkivät tuottamaan.2� Tällaisen kan-
sainvälisen järjestelmän keskeisin piirre on ”kansainvälinen anarkia”. 
Siinä missä valtioiden sisäiset poliittiset järjestelmät ovat hierarkki-
sia, toisin sanoen niissä on selkeä hierarkkinen vallankäyttöjärjestys, 
kansainvälinen järjestelmä on desentralisoitu ja anarkkinen, eli niis-
sä ainakin muodollisesti jokainen yksikkö on tasavertainen suvereeni 
valtio. Niinpä tästä seuraa, ettei kenelläkään ole ennalta määriteltyä 
kykyä tai velvollisuutta käskeä, eikä kenelläkään velvollisuutta totella. 
Tämä ”anarkian logiikka” ei tarkoita sitä, että sota olisi jatkuva ilmiö 
valtioiden välillä, vaan sitä, että valtioiden huolehtiessa itsestään sekä 
päättäessään itse, käyttääkö voimaa toista valtioita vastaan, sota voi 
puhjeta minä hetkenä hyvänsä.2�

jos Waltz kritisoi idealismia ja klassista realismia niiden reduktionis-
tisesta asenteesta, ei myöskään Waltzin vankka rakenteellinen realis-
mi ole säilynyt kritiikiltä tieteenalamme piirissä. Muun muassa kon-
struktivisti Alexander Wendt tarttuu Waltzin keskeiseen oletukseen, 
jonka mukaan kansainvälistä järjestelmää määrittäisi synkkä ”anar-
kian logiikka”. Wendt kysyykin osuvasti: “Onko oma-apu (self-help) 
anarkian looginen vai kontingentti piirre?”26 Tai toisin ilmaistuna, seu-
raavatko valtioiden oma-apuisuus ja valtapolitiikka loogisesti ja vält-
tämättömästi anarkiasta? Wendtin keskeinen argumentti ja samalla 
vastaus edellä esitettyyn (jälkimmäiseen) kysymykseen on selkeä ”ei”. 
Hänen mukaansa valtioiden oma-apuisuus sekä valtapolitiikka eivät 
ole anarkian loogisia tai välttämättömiä kausaalisia seurauksia, ja jos 
siis löydämme itsemme oman avun periaatteeseen pohjautuvasta 
maailmasta, se on monien prosessien, eikä rakenteen seurausta. Näin 
ollen anarkialla ei ole ”luonnollista luonnetta”.27 Wendt tiivistääkin ar-
gumenttinsa seuraavasti: ”[o]ma-apu ja valtapolitiikka ovat instituuti-
oita, eivät anarkian välttämättömiä piirteitä. Anarkia on juuri sitä, mitä 
valtiot siitä tekevät.”28

2� Waltz 1979, 60; Waltz 
1990, 21–2�.

2� Waltz 1990, 29.

2� Ma., 29; Waltz 1979, 
8891, 102–10�, 11�.; 
Waltz 19�9, 160.

26 Wendt 1999, ��6–��7.

27 Ma., ��6.

28 Ma, ��6.
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Wendtin argumentti pohjautuu muutamaan konstruktivistiseen pe-
riaatteeseen. Ensinnäkin ihmiset toimivat objekteja, mukaan lukien 
myös toisia toimijoita, kohti sen perusteella, minkälainen merkitys näil-
lä objekteilla on ihmisille. Kansainvälisessä politiikassa tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että valtiot toimivat erilailla vihollisiksi tulkitsemiaan 
toimijoita kohti kuin esimerkiksi ystävällismielisiä kohden. Yhdysval-
tain sotilaallisella voimalla on erilainen merkitys Kanadalle ja Kuubal-
le siitä huolimatta, että niillä on samanlainen ”rakenteellinen” asema. 
Niinpä ”kollektiiviset merkitykset muodostavat ne rakenteet, jotka jär-
jestävät meidän toimintaamme”.29 Toimijat hankkivat siis identiteet-
tinsä, ”suhteellisen stabiilit, roolisidonnaiset ymmärrykset ja odotuk-
set itsestään”, osallistumalla näihin kollektiivisiin merkityksiin. Tästä 
seuraa, että identiteetit ovat aina suhteellisia, identiteettejä tietyssä 
sosiaalisesti rakennetussa maailmassa: esimerkiksi valtiolla voi olla 
”suvereenin”, ”vapaan maailman johtajan” tai ”imperialistisen vallan” 
identiteetti. Identiteetit ovat puolestaan taas intressien pohja, sillä in-
tressejä ei ole olemassa ilman sosiaalista tilannetta. Tarpeeksi suuri ja 
stabiili ”joukko” identiteettejä ja intressejä muodostavat puolestaan 
instituution, rakenteen, joka on yleensä kodifioitu formaalien sääntö-
jen ja normien avulla, mutta joiden taustalla on kuitenkin toimijoiden 
motivaatio sosialisaatioon ja kollektiivisen tiedon luomiseen.�0 Tämän 
konstruktivismin logiikan avulla Wendt toteaakin, että oma-apu on 
yksi instituutio, yksi monista anarkian alaisuudessa mahdollisista iden-
titeettien ja intressien rakenteista. Se ei ole anarkiassa välttämätöntä, 
vaan se voi syntyä kansainvälisen interaktion tuloksena.�1

Kolme edellistä käsittelemäämme teoriaa ovat pitkälti valtiokeskei-
sen kansainvälisen politiikan puolustajia. Kansainvälisen politiikan 
poststrukturalistiset suuntaukset puolestaan tarttuvat tähän kansain-
välisen politiikan valtavirran ”masentavaan tuttuuteen”, valtiokeskei-
syyteen. Ashleyn ja Walkerin mukaan tällä ”masentavuudella” on kui-
tenkin paljon akateemista polemiikkia laajempi teoreettinen ja ennen 
kaikkea käytännöllinen merkitys, sillä juuri se tapa, jolla hahmotamme 
kansainvälistä politiikkaa – tai oikeastaan metateoreettisia kysymyk-
siä tiedosta, toimijuudesta, identiteetistä, toiminnan kohteista ja niin 
edelleen – määrittää paljon sitä, minkälaista elämää ylipäänsä voidaan 
elää. Niinpä poststrukturalismi pyrkii ”laajentamaan yhteiskuntatie-
teellisen teorian agendaa” kysymällä kysymyksiä, joita toiset tavat pu-
hua jättävät kysymättä, kun ne asettavat omat rajansa ja perustansa.�2 
Yksinkertaisesti poststrukturalismi pyrkii ”historiallistamaan teoreetti-
sen diskurssin”�� – se pyrkii osoittamaan kaikkien metateoreettisten 
kysymysten ja käsitteiden, kuten valtion tai kansainvälisen järjestel-
män, poliittisuuden ja historiallisuuden. Tämä kulttuurinen ja poliitti-
nen tarkastelu antaa mahdollisuuden tarkastella tapojamme puhua, 
kirjoittaa ja hahmottaa maailmaa myös monenlaisten, monesti täysin 
kontingenttien historiallisten tapahtumien seurauksena. Kansainväli-
sessä politiikassa tämä tarkoittaa erityisesti tieteenalan ”masentavan 
tuttuuden” lähteen, valtion suvereniteetin, tarkastelemista enem-
mänkin kysymyksenä kuin varmana ja yksiselitteisenä käsitteenä ja 

29 Ma., ��7.

�0 Ma., ��8; Vrt. Berger & 
Luckmann 1981, 106.

�1 Wendt 1999, ��8–
���.

�2 Ashley & Walker 1990, 
�67; Ashley 1989, 2�9.

�� Ashley 1989, 278.
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vastauksena poliittisen elämän järjestämiseen. Tieteenalamme valta-
virrassa suvereenista valtiosta on tehty päätöksenteon keskus, ajaton 
identiteetti, selkeästi rajattu territoriaalinen kokonaisuus, vahva toimi-
ja, joka pystyy valvomaan rajojaan, käännyttämään pois tunkeilijat, rat-
kaisemaan kaikki erilaisuuden ja muutoksen kysymykset sisällään, ja 
viime kädessä päättämään lopullisesti kaikki eripuraiset tapahtumat, 
tulkinnat tai merkitykset.�� Poststrukturalistit suhtautuvat tähän aja-
tukseen ”kaikkivoivasta suvereenista” kriittisesti. Ashley ja Walker to-
teavatkin, että ”– – he eivät kuvittele löytävänsä kirjoituksessaan imp-
lisiittistä konsensusta sen suhteen, miten kysymys suvereniteetista 
voitaisiin tai pitäisi ratkaista. Mitään sellaista konsensusta ei ole ole-
massa. Oikeastaan, jos on olemassa jonkinlainen konsensus [poststruk-
turalistien] kesken tämän kysymyksen tiimoilta, niin se on juuri se, että 
suvereniteetti pitää ymmärtää avoimena kysymyksenä.”��

Poststrukturalismin valtiokäsitteen kritiikki perustuu siis kriittiseen 
suhtautumiseen tiettyyn ”valtio-toimijana”-käsitteeseen sisältyvään 
metafyysiseen oletukseen, jossa käsitteelle ei edes anneta mahdolli-
suutta tulla kriittisen tarkastelun kohteeksi. Sama metafyysinen ole-
tus sisältyy poststrukturalistien mukaan myös rakennetta korostaviin 
kansainvälisen politiikan teorioihin, jolloin kansainvälinen politiikka 
kokonaisuutena ilmenee ikään kuin paikalleen jäädytettynä ja politii-
kasta vapaana abstraktiona.�6 Laajemmin tämä poststrukturalistinen 
tapa ymmärtää kysymykset suvereniteetista ja kansainvälisestä järjes-
telmästä tarkoittavat koko tieteenalallemme sitä, että nämä kriittiset 
tulkinnat eivät tarjoa parempaa metodia tai vahvempaa viitekehystä 
tieteenalamme kysymyksille tai ongelmille, vaan ne pyrkivät kyseen-
alaistamaan vallitsevia uskomuksiamme ja samalla tieteenalamme in-
stitutionaalisia rajoja: ”– – [ne] korostavat ja tekevät selvemmäksi krii-
sin, jota voitaisiin kutsua myös kansainvälisen politiikan tieteenalan 
kriisiksi. – – Lyhyesti sanottuna, nämä kriittiset [näkemykset] auttavat 
korostamaan tieteenalan kriisiä, jonka keskeisin oire on se, että koko 
ajatus ’tieteenalasta’ nousee ajattelun kohteeksi kysymyksenä, ongel-
mana, jonain, joka on hieman epävarmaa.”�7

Pragmatismi ja kansainvälisen politiikan itsekuva
Tarkastelimme juuri edellä neljää kansainvälisen politiikan vaikutus-
valtaista teoriaa. Kaikissa näissä teorioissa oli havaittavissa ristiriitai-
suuksia, joihin jonkun toisen teorian edustaja monesti tarrautui, ja 
jonka avulla hän esitti kritiikkinsä, ja lopulta paremman versionsa siitä, 
kuinka kansainvälistä maailmaa olisi hyvä hahmottaa. Kegley koros-
ti idealismissaan valtioiden kyvykkyyttä luoda yhteistyön avulla rau-
hanomaista kansainvälistä yhteisöä, kun taas Waltz korosti kansain-
välisen rakenteen ja siinä vallitsevan ”anarkian logiikan” muokkaavan 
kansainvälistä politiikkaa synkempään suuntaan. Wendt puolestaan 
kritisoi ajatusta välttämättömästä ”anarkian logiikasta” ja argumentoi 
konstruktivistisesti kansainvälisen järjestelmän sosiaalisen luonteen 
puolesta. Poststrukturalistit puolestaan näkivät kaikki nämä kolme ta-
paa hahmottaa kansainvälistä politiikkaa masentavina, koska ne kaik-

�� Ashley & Walker 1990, 
�81.

�� Ma., �67.

�6 Ashley 198�, 2�8, 
2�8–2�7.

�7 Ashley & Walker 1990, 
�7�–�76.
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ki keskittyivät vielä valtiosuvereniteetin kautta järjestyvään kansainvä-
liseen politiikkaan, ja täten rajaavat tarkastelumme kentän melko sup-
peaksi. Näin valitsemiemme teorioiden avulla ja esimerkinomaisesti 
nähtynä kansainvälinen politiikka tieteenalana tuntuisi olevan melko 
hajanainen ja kokonaiskuvaltaan moninainen kahdesta perustavaa 
laatua olevasta syystä: ensinnäkään ei ole selkeää yhteisymmärrystä sii-
tä, mikä on oikea tarkastelun yksikkö; ja toiseksi, ei ole yhteisymmärrystä 
siitä, millä lailla kansainvälisen politiikan tutkimusta olisi hyvä ja oikein 
harjoittaa, jos tällainen tarkasteluyksikkö ylipäänsä voitaisiin löytää.

Tämä kansainvälisen politiikan häilyvä maasto – tai ”kansainvälisen 
politiikan kriisi” – mielessä pitäen lähdemme tarkastelemaan kysymyk-
siä kansainvälisen politiikan teorioiden luonteesta tieteenalallamme 
ja samalla tieteenalamme itsekuvasta. Sen sijaan, että valitsisimme Pa-
tomäen ja Wightin puolustaman ”kriittisen realismin” sanaston, otam-
me avuksi richard rortyn neopragmatismin ja erityisesti sen totuus-
käsityksen, jonka rinnastamme Cynthia Weberin ajatukseen myyteistä 
kansainvälisen politiikan rakennuspalikkoina. Tuomme esiin rortyn 
näkemyksen ihmisen kyvystä saavuttaa tietoa maailmasta, joka poh-
jaa rajatumpaa kysymystä teorioiden roolista tieteellisessä kansainvä-
lisessä politiikassa.

Puolustaessamme tiettyä teoriaa tieteenalamme keskusteluissa on 
meillä oltava lähtökohtaisesti jokin käsitys siitä, miten inhimillisen tie-
don mahdollisuuksiin ylipäänsä tulisi suhtautua. rortyn mukaan näke-
myksissämme tiedosta ja totuudesta on kyse jaottelusta sen suhteen, 
katsommeko, että ”totuus” löydetään maailmasta, vai näemmekö, että 
”totuus” luodaan keskustelun kautta. rortyn mukaan perinteinen tapa 
ymmärtää totuusväittämien luonne on tarkastella niitä eräänlaisina 
”etuoikeutettuina representaatioina” maailmasta. Tämä perinteinen 
tapa pohjautuu rortyn kutsumaan mielen peilimetaforaan, jonka mu-
kaan ihmisinä olemme kykeneväisiä peilaamaan maailmaa sellaisena 
kuin se on – siis että meillä on olemassa mahdollisuus havainnoida ja 
todeta maailmasta jotain varmaa jollakin erityisen varmalla tapaa.�8

rortyn mukaan tämä on kuitenkin huono tapa ymmärtää totuus-
väittämiemme luonne. Sen sijaan, että pyrkisimme löytämään puh-
dasta, varmaa ja välttämätöntä tietoa meidän olisi parempi suhtau-
tua totuuteen pragmaattisesti: ”– – ’totuus’ on vain ’kohtelias’, tyhjä 
termi uskomuksille, joihin meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, 
jotka ovat tällä hetkellä mielestämme niin hyvin oikeutettuja, että li-
säoikeuttamiselle ei ole tarvetta”�9. Tällöin, sen sijaan että pyrkisim-
me väittämiin, jotka olisivat objektiivisia, pyrkisimme väittämiin, jotka 
saisivat intersubjektiivisen vaikuttavuutensa yhteisöstä käsin. Tämän 
väistämättömästi etnosentristisen lähtökohdan mukaan meidän täy-
tyy toimia omista lähtökohdistamme käsin, oman sanastomme avulla. 
Samalla se, mikä nähdään rationaalisena ja mikä järjettömänä on suh-
teellista siihen ryhmään nähden, johon näemme välttämättömäksi it-
semme oikeuttaa; siis siihen jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, 
joka määrittää ”me”-sanan viitekehyksen – totuudessa on tällöin kyse 

�8 rorty 1980, 1�7.

�9 rorty 1991, 2�.
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siitä, ”mitä yhteisömme sallii meidän sanoa”.�0 Näin ollen, pragma-
tisteille tutkimuksen tavoite ei ole ”totuus”, vaan pakottamaton yh-
teisymmärrys yhdistyneenä suvaitsevaiseen erimielisyyteen. Tutki-
mukselle ei ole löydettävissä lopputulosta, jonka saavutettuamme 
voisimme vihdoin rentoutua; päinvastoin tiede tulee aina tuottamaan 
rajuja kamppailuja vaihtoehtoisten teorioiden, liikkeiden ja koulukun-
tien välillä. Tieteellisissä läpimurroissa ei ole kyse sen päättämisestä, 
mikä vaihtoehtoisista hypoteeseista on oikeita, vaan ennen kaikkea 
sen sanaston ja jargonin normatiivisesta valinnasta, jossa näitä hypo-
teeseja alun alkaen muotoillaan. Samalla meidän ei tulisi pyrkiä tut-
kimuksessamme lopputulokseen, jonka seurauksena kaikki kritiikki 
ja keskustelu olisi mahdotonta, vaan lopputuloksena tulisi pyrkiä rik-
kaampaan ja parempaan tieteelliseen toimintaan.�1 Tiivistettynä tämä 
tarkoittaa sitä, että tällöin tiede pitää nähdä holistisena kokonaisuu-
tena, jossa uskomuksemme ja teoriamme asetetaan tieteenalamme 
tulkitsevassa yhteisössä inhimillisen keskustelun alaiseksi, jota kautta 
vain ja ainoastaan teoria saa vaikuttavuutensa.�2 Meidän on pidettävä 
huoli siitä, että tämä tulkitseva tieteellinen yhteisö on riittävän avoin, 
jotta myös perifeeriset äänet saavat äänensä esiin. Lopulta vain tä-
mänkaltainen lähestymistapa on avain tieteenalamme rikastumiseen 
ja edistymiseen.

Ehdottamamme tiedekäsityksen sisältämä pragmatistinen totuus-
käsitys on analoginen rortyn puolustaman Donald Davidsonin kie-
likäsityksen kanssa, jonka mukaan kieli on dynaamisten ”hetkittäis-
ten yhteisymmärrysten” tavoittelemista, ei yleinen ja systemaattinen 
abstraktio, joka olisi kaikilla kielen käyttäjillä hallussaan.�� Pelkistetys-
ti tämä tarkoittaa sitä, että kielen ja samalla teorian merkitys on aina 
sen käytössä tietyssä tilanteessa dynaamisen muutoksen moottorina 
eikä ”maailman peilaamisessa oikein”. Toisin sanoen representaati-
oon pyrkivän mediumin sijaan kieli on tällöin enemmänkin työkalu, 
jonka avulla ihmiset pyrkivät selviämään maailmassa, ja aivan erityi-
sesti työkalu, jonka avulla ihmiset pyrkivät sosiaaliseen edistykseen 
– jo olemassa olevan, mutta joskus riittämättömältä tuntuvan ”usko-
musten verkkomme” (web of beliefs) laventamiseen, uusien ja kenties 
toimivampien teorioiden luomiseen. Niinpä tästä dynaamisesta, käyt-
töä korostavasta tavasta ymmärtää kieli seuraa rortyn mukaan se, että 
kielen – ja täten myös muun muassa taiteen, tieteen ja moraalin – his-
toria pitää ymmärtää jatkuvana kielen muutoksena, ”metaforan his-
toriana”.�� Tämä tarkoittaa teorioidemme suhteen sitä, että ne tulee 
nähdä läpeensä historiallisina sanastoina, muuttuvina metaforien ko-
koelmina, jotka ovat käyttökelpoisia omana aikanamme omassa yh-
teisössämme. Samalla tämä tarkoittaa sitä, ettei mikään maailmassa 
takaa, että käyttämämme teoreettiset sanastot olisivat aina joka pai-
kassa ja kaikkina aikoina yhteismitallisia. Näin ollen teorioissamme on 
kyse lopulta siitä, mikä on hyvää ja toimintaa helpottavaa kyseiselle 
ihmiselle tai yhteisölle tiettynä aikana. Ottaessamme siis kantaa maa-
ilmasta, kun ”x sanoo, että p”, teemme normatiivisen päätöksen pu-
hua maailmasta tietyn teorian tarjoamin työkaluin ja käytämme tällöin 

�0 Mt., �8, 177, 212–21�, 
219; rorty 1989, �–6, �9; 
rorty 1980, 170–17�.

�1 Vrt. rorty 1991, ��–��, 
60–62; rorty 1982, 192–
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2002, �07–�10.

�2 rorty 1999, 2�2; rorty 
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�� rorty 1989, �–22; 
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teorioitamme työkaluina, joiden avulla pyrimme pärjäämään ja oikeut-
tamaan toimiamme maailmassamme. Tästä pyrkimyksestä oikeuttaa 
teoriamme luonnollisesti seuraa se, että valintamme käyttää tiettyä 
teoreettista sanastoa tietyllä tavalla johtaa monesti ristiriitoihin, sillä 
kyseessä on tällöin ihmisten useasti eroavat halut tehdä jotain, toimia 
erilailla maailmassa – tällöin tämä oikeuttamisen korostuminen tar-
koittaa ristiriidan mahdollisuutta. juuri tästä lähtökohdasta katsoen 
rortyn ajattelusta voi johtaa seuraavan yleisen johtopäätöksen: tietyn 
teoreettisen sanaston valinta on aina poliittinen, mutta ei avoimesti po-
litisoitunut päätös.��

Edellä esitetty ”poliittinen mutta ei avoimesti politisoitunut” -käsi-
te tarkoittaa siis, että ”poliittinen” voidaan ymmärtää kahdella eri ta-
paa: ensimmäinen ”poliittisuus” tarkoittaisi sitä, että kaikki se, mitä 
teemme, jokapäiväiset arkielämän valintamme, ovat vallankäyttöä, 
normatiivisia päätöksiä ja täten samalla laajasti ymmärrettynä ”poliit-
tisia” päätöksiä, sillä ne ylläpitävät ja edistävät tietynlaista tapaa elää. 
Toinen, tiukasti rajattu ja perinteinen tapa ymmärtää ”poliittisuus” 
tai oikeammin ”politisoitunut käytäntö”, tarkoittaisi puolestaan sitä, 
että toiminta vaatisi jonkinlaisen institutionaalisen järjestäytymisen, 
esimerkiksi puolueen tai edustuslaitoksen, ollakseen poliittista. Puhu-
essamme tässä artikkelissa ”poliittisesta” viittaamme yllä esitettyyn 
ensimmäiseen käsitteen määrittelyyn. Samalla tämä johtopäätös us-
komustemme suhteen tarkoittaa sitä, että ”uskomus”, ”sanasto” ja 
”teoria” ovat käsitteinä kirjoittajille kokolailla analogisia – niissä kaikis-
sa on kyse tietyn kielen valinnasta ja sosiaalistumisesta tiettyyn näke-
mykseen maailmasta, tiettyyn maailmankuvaan.

Mitä tämä johtopäätös ”uskomustemme poliittisesta luonteesta” 
sitten tarkoittaa kansainvälisen politiikan teoriavalinnan näkökulmas-
ta; miten siis suhtautua erilaisiin, monesti ristiriitaisilta kuulostaviin 
kansainvälisen politiikan teorioihin? ja edelleen, miten tulee tällöin 
suhtautua koko kansainvälisen politiikan tieteenalaan? Vastauksia ha-
keaksemme meidän pitää välttämättä kysyä vielä kaksi lisäkysymystä, 
jotka Cynthia Weber esittää: Miksi nämä erilaiset teoriat, tarinat kan-
sainvälisestä politiikasta, ovat vetoavia? Tai toisin sanoen, mikä saa 
nämä eri tarinat näyttämään siltä, että ne olisivat totta?

Weberin vastaus tähän on se, että kaikki nämä teoriat pohjautuvat 
kansainvälisen politiikan myytteihin näyttäytyäkseen totena. Kuten to-
dettua, kansainvälisen politiikan myytti on Weberille sloganinomai-
nen ilmeinen totuus, johon kansainvälisen politiikan teoria pohjautuu 
ilmetäkseen totena.�6 Myyttien voima perustuu siihen, että myyttien 
tietyt peruskäsitteet toimivat niiden käyttäjän tarkoitusperiin tehok-
kaammin kuin mikään vaihtoehtoinen�7. Weberin mukaan ”kansain-
välisen politiikan myytit ovat toisin sanoen kansainvälisen politiikan 
teorian – niiden tarinoiden, joita kansainvälisen politiikan teoria ker-
too kansainvälisen politiikan maailmasta – rakennuspalikoita”�8. Peter 
Berger ja Thomas Luckmann ovat esittäneet samanlaisen ajatuksen, 
kun he totesivat, että institutionaalinen järjestys, joka voidaan havaita 

�� Vrt. Ashley 1989, 282; 
rorty 2001b, 1�1.

�6 Weber 200�, 2.

�7 Vrt. Quine 1980, ��.

�8 Weber 200�, 2; Ks. 
myös Aron 1971, �.
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objektiivisena, ikään kuin ihmisestä riippumattomana faktisuutena, 
pohjautuu ajatukseen sosiaalisen todellisuuden reifikaatiosta. reifi-
kaatio tarkoittaa siis sitä, että havaitsemme inhimilliset ilmiöt, ikään 
kuin ne olisivat esineitä, ”sosiaalisia faktoja”, että havaitsemme ”ihmis-
toiminnan tuotoksia, ikään kuin ne olisivat jotain muuta kuin inhimil-
lisiä – –”�9. Tämä tarkoittaa, että olemme kykeneviä unohtamaan sen, 
että itse olemme elämismaailmamme luojia, että ikään kuin kirjoitam-
me maailmaamme.�0

Mitä nämä reifikaatiot tai myytit, jotka oletamme niin selviksi, että 
emme osaa edes aina kyseenalaistaa niitä, voisivat hieman konkreet-
tisemmin olla? Esittelemiemme teorioiden – neoidealismin, neorealis-
min, konstruktivismin ja poststrukturalismin – myytit voidaan tiivistää 
esimerkiksi seuraavalla tapaa:

Myytti (1) - Neoidealismi: ”On olemassa kansainvälinen yhteisö”;�1

Myytti (2) – Neorealismi: ”Kansainvälinen anarkia on pääasiallinen so-
dan syy”;�2

Myytti (�) - Konstruktivismi: ”Anarkia on sitä, mitä valtiot siitä teke-
vät”;��

Myytti (�) - Poststrukturalismi: ”Suvereniteetti pitää ymmärtää kysymyk-
senä”.��

Nämä kansainvälisen politiikan myytit ovat siis kyseisten teorioiden 
vahvoja uskomuksia, niiden keskeisiä rakennuspalikoita. Sen sijaan, 
että ne olisivat ”totuus” tai ”etuoikeutettu representaatio” kansainväli-
sestä maailmasta sellaisena kuin se on, ne ovat pragmatistisesti ”jotain, 
johon on hyvä uskoa”.�� Pragmatisteille ”totuus” onkin siis vain koh-
telias, tyhjä termi uskomuksille, jotka ovat tällä hetkellä mielestämme 
niin hyvin oikeutettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta.�6 Toisin 
ilmaistuna tämä tarkoittaa sitä, että faktaa puhtaana havaintona maa-
ilmasta ei voi olla olemassa, on ainoastaan normaalissa ja tutussa kon-
tekstissa ja oman teorian puitteissa olevia ”perusteltuja tosia uskomuk-
sia”, jotka eivät näytä vaativan lisäoikeutusta – olkoon kyseessä sitten 
suvereeni valtio, ”anarkian logiikka” tai ajatus valtiosta kysymyksenä.

Weberilta saatu tapa hahmottaa kansainvälisen politiikan teorioi-
ta näihin myytteihin pohjautuvina tarinoina kansainvälisen politiikan 
maailmasta jakaa siis tämän rortyn puolustaman pragmatistisen to-
tuus- ja tietokäsityksen. Weberille nämä faktoina esiintyvät myytit, eli 
ne uskomukset, joihin meidän on hyvä uskoa kyseisen teorian puit-
teissa, ovat kyseisen kansainvälisen politiikan teorian ”vahvoja usko-
muksia” ja täten rakennuspalikoita – ne ovat niin tuttuja, että voimme 
ottaa ne ja käyttää niitä (suhteessa toisiin elämämme rakennuspali-
koihin), ikään kuin annettuina. juuri nämä myytit, joita me oletamme 
kansainvälisen politiikan maailmasta, mahdollistavat sen, että kan-
sainvälisen politiikan teoria näyttäytyy meille jollain tavoin selkeänä 
ja ymmärrettävänä, ja täten välttämättömänä tapana puhua. Myyt-
tien takia kansainvälisen politiikan kirjoittaminen ja siitä puhuminen 
on mahdollista tehdä selkeiden olosuhteiden vallitessa tietyn teorian 
puitteissa�7.

�9 Berger & Luckmann 
1981, 106.

�0 Mt., 106–107.

�1 Weber 200�, �6: 
”There is an internation-
al society”.
�2 Mt., 1�: ”International 
anarchy is the permis-
sive cause of war”.
�� Mt., 60: ”Anarchy is 
what states make of it”.
�� Ashley & Walker 1990, 
�67: “[T]he question of 
sovereignty – – must be 
understood as just that, 
a question. – –”.

�� james 191�, 1�9, ks. 
myös ��–��.

�6 rorty 1991, 2�.

�7 Vrt. Cochran 2002, 
��8–��1.
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”Selkeät olosuhteet” eivät kuitenkaan aina ole niin selkeitä. Kuten 
aiemmin huomasimme, tarkastelumme näkökulmasta edellä mainitut 
myytit ovat keskenään ristiriitaisia ja premisseiltään toisilleen vastak-
kaisia. Esimerkiksi idealisteille valtiot pyrkivät yhteistyöhön, kun taas 
realistit korostavat niiden vastakkainasettelua; poststrukturalistit puo-
lestaan kyseenalaistavat koko valtion ja samalla perinteisen käsityk-
sen kansainvälisestä politiikasta. Niinpä teorian ja samalla myyttien 
valinnassa onkin kyse tiettyyn maailmankatsomukseen kasvamises-
ta ja tietyn maailmankuvan valitsemisesta ennemmin kuin maailman 
”totuuden” osoittavan teorian valinnasta. Pragmatistisesti nähty-
nä tietty teoreettinen sanasto, jolla hahmotamme maailmaa, muok-
kaamme sitä ja puhumme siellä, ei ole kaikkien jakama struktuuri; se 
ei perustu konventioihin, jos niiden katsotaan olevan jotain ihmis-
toiminnasta riippumatonta, vaan päinvastoin konvergenssiin, siihen 
että puhumme enemmän tai vähemmän samalla tavalla kuin samaa 
sanastoa käyttävät kanssaihmisemme. Kyse on siis tottumuksesta ja 
tuttuudesta tietyn sanaston suhteen. Tämä sanasto ei ole myöskään 
tällöin mikään maailman ja ihmisen välinen mediumi vakavassa mer-
kityksessä, se ei representoi mitään olemuksellista tai varmaa. Päin-
vastoin se on, ja on aina ollut, ”ainoastaan” pragmaattisessa suhtees-
sa todellisuuteen eräänlainen maailmassa pärjäämisen väline, jonka 
avulla voidaan saavuttaa yhteisymmärryksiä.�8 Niinpä Weberiä mu-
kaillen ”kansainvälisten tarinoiden” suhde maailmaan, todellisuuteen 
ylipäänsä, on myös pragmaattinen – ja samalla dynaaminen. Ne eivät 
pyri löytämään mitään erityistä kaiken ratkaisevaa ja moraalisen ta-
kuun tuovaa ”salakoodia”, vaan ovat aina kirjoittaja-teoreetikon omia 
tulkintoja omasta tilanteesta käsin ja omia tarkoituksia varten. Pää-
tös käyttää tiettyä merkitystä tapahtumasta on päätös kertoa tarina 
tiettyjen myyttien avulla. rortyn sanoin tämä tarkoittaisi sitä, että ”– – 
‘maailma’, tiedettynä nykyisen teorian avulla, on ainoastaan maailma 
tunnettuna nykyisen tieteen kielen avulla”�9. Osmo Apunen ilmaisee 
tämän kansainvälisen politiikan tieteenalaa koskien siten, että ”kan-
sainvälinen politiikka” edustaa meille valitsemaamme ”– – kohteiden 
joukkoa, jonka tutkijakunta kokee konkreettiseksi, mielekkääksi ja tut-
kimisen arvoiseksi”60. Apunen jatkaa vielä, että ”[m]oni on kuitenkin 
havainnut vaikeaksi osoittaa käytännössä, missä tämä ’olio ir/ip’ oike-
astaan majailee. Sen olemassaolo ja olemisen tapa joudutaan pikem-
minkin päättelemään ja konstruoimaan epäsuorasti erilaisista yksittäi-
sistä aistein havaittavissa olevista seikoista.”61

rortylaisittain nähtynä Apusen ”aistein havaittavat seikat” on to-
sin sinällään tyhjä ilmaus, sillä rortyn mukaan puhdas aistihavainto 
on vain tyhjä, kausaalinen edellytys uskomuksillemme – aistihavainto 
yksin ei voi tehdä uskomuksistamme tosia, vaan totuuden määritte-
lyssä on kyse puhtaasti sanastojen välisistä suhteista62. Tämä ja edellä 
mainittu kansainvälisen politiikan myyttien keskinäinen ristiriitaisuus 
voidaan nähdä myös quinelaisin käsittein ”teorioiden empiirisenä ali-
määräytyneisyytenä”. W. V. O. Quinen empirismin kritiikin mukaan on 
mahdotonta erotella toisistaan analyyttisiä, merkityksen nojalla olevia 

�8 Ks. Davidson 1986, 
��1–��2.

�9 rorty 1980, 287.

60 Apunen 1991, ��.

61 Mt., ��.

62 Vrt. Cochran 2002, 
�29, erityisesti n10.
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totuuksia. Lisäksi empirismin ajatus reduktionismista, jonka mukaan 
jokainen toteamus tai väitelause olisi palautettavissa välittömään ko-
kemukseen, on myös mahdoton. Sen sijaan Quinen mukaan väitelau-
seemme kohtaavat maailman holistisina kokonaisuuksina, joita ei voi-
da radikaalin reduktionistisesti jakaa osiin. Tästä Quinen kutsumasta 
tieteen ”voimakenttämäisyydestä” seuraa se, että voimakentän sisällä 
esitetyt väitteet eivät määrity suoraan voimakentän ulkoiseen koke-
mukseen, eli voimakenttä alimääräytyy suhteessa maailman kausaali-
siin voimiin.6� Quinen havaintojen lisäksi Wilfrid Sellars on ollut olen-
naisessa osassa kumottaessa ajatusta teorioista maailman peilaajina. 
Sellarsin mukaan perinteinen käsitys empirismistä on väärässä, sillä 
aistihavainto ei sinällään voi koskaan oikeuttaa väitteitämme maail-
masta, vaan oikeuttamisessa, siinä kun toteamme jotain maailmasta, 
on kyse aina sosiaalisesta käytännöstä. Samalla mikään, mikä ei ole so-
siaalista käytäntöä, ei voi oikeuttaa uskomuksiamme. Fyysinen maa-
ilma voi luonnollisesti kausaalisesti aiheuttaa uskomuksien syntymi-
sen; toisin sanoen teoreettiset sanastomme kohtaavat ja viittaavat 
aina konkreettiseen maailmaan, mutta tämä maailma ei voi koskaan 
oikeuttaa niitä. Empirismin peräänkuuluttama ajatus aistihavaintojen 
kyvystä oikeuttaa uskomuksemme välttämättömästi onkin vain ”an-
netun myytti”, jonka mukaan maailma asettuisi jo itsestään tiettyihin 
kategorioihin ja ilmenisi tietyllä tapaa6�. Quinen ja Sellarsin empiris-
min kritiikin voinee tulkita tarkoittavan sitä, ettei yhtään sanastoa, 
tai teoriaa, voida perustella kiistattomasti empiristisen, reduktionisti-
sen evidenssin avulla. juuri tätä tarkoittaa ”teorioiden empiirinen ali-
määräytyneisyys”: sama empiirinen evidenssi voi vahvistaa kaksi yhtä 
pätevää, mutta toisilleen yhteensopimatonta teoriaa.6� Esimerkiksi 
valtioiden toiminta YK:ssa voidaan nähdä idealistisesti pyrkimykse-
nä transnationaaliseen yhteistyöhön tai toisaalta realistien näkökul-
masta eräänä valtapolitiikan rauhanomaisena muotona. Pragmatisti-
sesti nähtynä tässä on kyse lopulta erityisesti poliittisista valinnoista; 
eli siitä, mitä halutaan tarkastella, minkälaisin argumentein halutaan 
perustella, millä keinoin se halutaan tehdä ja erityisesti mitä varten 
ylipäänsä toimitaan. Yksinkertaistettuna tästä seuraa väistämättä joh-
topäätös, jonka mukaan kaikki teoriat ovat siis empiirisesti alimääräy-
tyneitä, ainoastaan ”vahvoja tulkintoja” johonkin tarkoitukseen ja jois-
sakin oletuksissa.

Teorioiden alimääräytyneisyys ja siitä seuraava teorioiden poliit-
tinen ”tulkinnanomaisuus” tarkoittaa samalla sitä, että teoria ei ole 
rationaalisuutta heijastava maailman peilaaja. Oikeastaan rationaa-
lisuus, jonka avulla teorioiden välinen valinta voidaan tehdä, on mah-
dollista nähdä kahdella eri tavalla. Perinteinen, valtavirran (esimerkiksi 
realismin ja idealismin niin traditionaalisina kuin myös behavioristisia 
menetelmiä kannattavina) vastaus kysymykseen siitä, millä perustein 
kiistat pitäisi ratkaista, on ollut ”rationaalisuus” tai ”rationaalinen va-
linta”. Valtavirran ratkaisun mukaan olisi siis olemassa kaikkien jakama 
rationaalisuus, joka takaisi kriteerin teorioiden arviointiin ja valintaan. 
Se mahdollistaisi niiden yhteismitallisuuden. Tämä epistemologista 

6� Ks. Quine 1980, 20–��.

6� Sellars 196�, 129–1��.

6� Ks.  Newton-Smith 
2001, ��2.
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ajattelua dominoiva käsitys tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla ky-
vykkäitä löytämään yhteisymmärrys toisten ihmisten kanssa ollak-
semme täysin rationaalisia ja inhimillisiä.66

Toisenlaisen, valtavirrasta poikkeavan vastauksen tähän kysymyk-
seen voi löytää rortyn ja Thomas Kuhnin yhteismitattomuuden ja ratio-
naalisuuden ajatuksista. Heidän mukaansa on mahdollisesti olemassa 
joukko sanastoja tai teorioita, jotka ovat keskenään yhteismitattomia, 
sillä ei olemassa neutraalia kieltä, joka olisi kaikkien teorioiden ja teo-
reetikkojen jakamaa, eikä niiden paremmuutta voida täten ratkais-
ta muuten kuin jommankumman kriteerien mukaan. Kuhnin sanoin 
”[p]aradigmoilla on välttämättä kehämäinen tehtävä, kun ne joutuvat, 
niin kuin niiden on väistämättä jouduttava, paradigmojen valintaa 
koskevaan kiistaan. Kukin ryhmä käyttää omaa paradigmaansa para-
digmansa puolustamiseen.”67 Tämä yhteismitattomuus teorioidemme 
suhteen voidaan havaita kahdella tasolla: ”ontologinen yhteismitat-
tomuus” tarkoittaa, että ei ole olemassa kaikkien jakamia tarkastelun 
yksikköjä, kun taas ”epistemologinen yhteismitattomuus” viittaa sii-
hen, ettei ole kaikkien jakamaa näkemystä siitä, mikä kelpuutetaan 
tiedoksi.68 Kansainvälisessä politiikassa tämä tarkoittaisi siis sitä, että 
ei ole selkeää yhteisymmärrystä pitäisikö tarkastelun taso olla esimer-
kiksi yksilö, valtio vai kansainvälinen järjestelmä; ja toisaalta sitä, että 
jos tarkastelun tasosta päästäisiin yhteisymmärrykseen, ei ole selkeää, 
minkä koulukunnan näkemykseen tiedosta tulisi pohjata tarkastelus-
sa käyttämämme käsitteet. Yleistäen yhteismitattomuus tarkoittaa siis 
kommunikaation katkosta, joka johtuu siitä, että eri paradigmojen tai 
teorioiden parissa työskentelevät ihmiset käyttävät eri uskomuksia eri 
tavoin ja täten myös hahmottavat maailmaa eri tavoilla.69 Teorioiden 
kesken ei ole siis olemassa mitään yhteistä, niiden kaikkien jakamaa 
algoritmia, joka ratkaisisi teorioiden välisen ristiriidan ja antaisi ikään 
kuin luonnollisen ja varman kanavan tarkasteltavaan kohteeseen ja 
siihen, kuinka esimerkiksi kansainvälistä maailmaa pitäisi hahmottaa. 
Tämä näkemys ei hyväksy ajatusta siitä, että olisi olemassa apriorisia 
kielellisyyden olosuhteita, kaikkien jakamaa yleistä rationaalisuutta, 
joka takaisi sen, että maailma näyttää jokaiselle puhujalle melko sa-
manlaiselta.70

Tästä ajatuksesta ei seuraa kuitenkaan se, että yhteismitattomuus 
tarkoittaisi täyttä kääntämättömyyttä (intranslatability), täydellistä 
kommunikaation mahdollisuuden katkosta eri teorioiden välillä. Sen 
sijaan kysymys on arvoista, erityisesti siitä, mitä tarkoittaa ymmärtä-
misen syntyyn vaikuttava ”rationaalisuus” tai ”olla rationaalinen”. ror-
ty toteaakin, että Kuhnin mukaan ”– – teorioiden välillä tapahtuvan 
valinnan kriteerit ’eivät toimi sääntöinä, jotka määrittelevät valinnan, 
vaan arvoina, jotka vaikuttavat valintaan’”71. ratkaisevaa tässä yhtey-
dessä on siis se, että rationaalisuus nähdään perinteisen käsityksen – 
aprioristen sääntöjen tai lakien – sijaan arvona ja prosessina, tai toisin 
ilmaistuna sitoutumisena tietynlaiseen käsitykseen siitä, mitä ”ratio-
naalisuus” tarkoittaa, sitoutumisena tiettyyn maailmankuvaan. Tällöin 
kyseessä on aina tottumuksemme puhua tietyllä tavalla, olla rationaa-

66 rorty 1980, �16.

67 Kuhn 199�, 106.

68 Ks. Patomäki & Wight 
2000, 226–227.

69 Vrt. ramberg 
1989, 128: Ks. myös 
Hoyningen-Huene 
199�, 208–222.

70 Vrt. ramberg 1989, 
12�.

71 rorty 1980, �27.



2�KOSMOPOLIS

Kansainvälinen politiikka “käytännöllisten ratkaisujen joukkona”

linen tietyllä tavalla, tietyn yhteisön piirissä, tietyssä sanastossa ja kie-
lipelissä. Kyse on siitä, mikä on meille tuttua. Näin ymmärrettynä – ar-
vona – rationaalisuudella on sosiaalinen ja historiallinen eksistenssi, ja 
se on tällöin myös argumentaation ja tulkinnan kohteena, sen sijaan 
että se olisi jokin ajaton kriteeri, johon kaikkien pitäisi mukautua.72  

Tässä valossa myös teoria tai paradigma – ja jopa tieteenala – on 
hyvä nähdä erityisenä tuttuna käytäntönä, jolla on ” – – tietty histo-
riallinen narratiivi, mikä tarkoittaa tarinaa niiden rationaalisuuden ja 
kielenkäytön konventioiden muodostumisesta, tulkinnasta ja spesifi-
oinnista, jotka määrittelevät paradigman paradigmaksi”7�, tai Kuhnin 
sanoin paradigmat ovat ” – – kypsän tiedeyhteisön kunakin ajan het-
kenä hyväksymien menetelmien, ongelmakentän ja ratkaisujen stan-
dardien lähde”7�. Sovellettuna omaan tieteenalaamme kansainvälinen 
politiikka tieteenalana edustaisi tällöin tutkijakunnan konkreettiseksi, 
mielekkääksi ja tutkimisen arvoiseksi kokemaa kohteiden joukkoa, ja 
tällöin se on viisainta ymmärtää ennen kaikkea ”eräänä käytännöllis-
ten ratkaisujen joukkona”7�.

Niinpä ratkaisu tieteenalamme teorioiden ”yhteismitattomuuden 
ongelmaan” – ja siitä seuraavaan ongelmaan tehdä valintaa eri teo-
rioiden tai paradigmojen välillä – ei ole filosofinen tai semanttinen, 
vaan enemmänkin sosiologinen ja historiallinen. Tämä ei rajaa kui-
tenkaan välttämättä rationaalista teorioiden rajat tai tieteenalat ylit-
tävää keskustelua76. ramberg tiivistää ratkaisun tähän seuraavalla ta-
paa: ”[y]hteismitattomuus on häiriö konventionaalisessa merkityksen 
tuottamisessa, ei siis merkityksen täydellinen disintegraatio. Puhees-
sa ilmenevä yhteismitattomuus asettaa meidät tilanteeseen, jossa 
emme voi enää luottaa kieleen, siihen kokoelmaan konventioita, jot-
ka normaalisti vaikuttavat ymmärrykseemme, jotta voisimme varmis-
taa lingvistisen kommunikaation onnistumisen. Tämä ei tarkoita kui-
tenkaan sitä, että kommunikaatio ei ole mahdollista, vaan ainoastaan 
sitä, että tarvitsemme normaalia enemmän tulkintaa konventioiden 
sijaan.”77

Edellä sanottu mielessä pitäen, kuinka siis hahmottaa tieteellisen 
kansainvälisen politiikan luonnetta? Kansainvälisen politiikan teori-
oita pohjaavaa inhimillistä rationaalisuutta ei tule ymmärtää meto-
dologisuutena, pyrkimyksenä löytää meitä kaikkia jossain odottava 
selkeä, kaikkien jakama metodi ajattomien olemusten kuvaamiseen, 
vaan se nähdään enemmänkin tietynlaisena sivistyneisyytenä, haluna 
keskustella, kuunnella ja argumentoida. Tällöin tiede, myös kansain-
välinen politiikka, voidaan nähdä ainoastaan tieteenä nykyhetken his-
toriallisen sanaston ja käsitteiden puitteissa. Tällöin tietyn kansainvä-
lisen teorian valinta ei ole missään määrin epistemologis-filosofinen 
kysymys, siinä ei ole kysymys ”totuudesta” tai ”oikeasta merkitykses-
tä”, vaan se on puhtaasti poliittinen, joskaan ei avoimesti politisoitunut 
kysymys. Pragmatistinen lähestymistapa kansainvälisen politiikan tut-
kimiseen nojaa siis tietynlaiseen fallibilismiin: uskomuksemme ovat 
oikeutettuja, jos ne eivät näytä laajemman keskustelun ja käytännön 

72 ramberg 1989, 126. 
Ks. myös rorty 1980, 
��1.

7�  ramberg 1989, 127.

7� Kuhn 199�, 11�.

7� Apunen 1991, ��; 
Ks. myös Owen 2002, 
669–67�.

76 Ks. Cochran 2002, ��6.

77 ramberg 1989, 
1�0–1�1. Ensimmäinen 
korostus lisätty.
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kokeilun tuloksena vaativan lisäoikeutusta, tai toisaalta uskomuksi-
amme tulee pyrkiä parantamaan, jos ne tuntuvat riittämättömiltä.

Lopuksi
Voisi todeta, että rortyn pragmatismin yksi vahvimmista puolista on 
siinä, että se sallii nähdä itsemme ja maailmamme mahdollisesti uu-
delleenkuvailtavina muuttuvien halujemme ja uskomustemme vaati-
malla tavalla. Teoriavalinnan suhteen tämä tarkoittaa sitä, että koros-
taessamme yhteisön merkitystä auktoriteetin lähteenämme, olemme 
välttämättä ajautuneet korostamaan myös uskomusten epistemo-
logisen ja ontologisen oikeuttamisen sijasta uskomustemme väistä-
mättä sosiologista ja poliittista oikeuttamista, rortyn sanoin solidaa-
risuutta objektiivisuuden sijaan. Tämä uskomustemme poliittinen 
oikeuttaminen tarkoittaa myös sitä, että mitään yhteismitallista maa-
ilmankatsomusta ei ole löydettävissä, analogisesti mikään kansainvä-
linen teoria ei kuvasta maailmaa ”sellaisena-kuin-se-on”, vaan maail-
ma empiirisesti alimäärää ne. Tällöin kyse on ontologisesti pakottavan 
sijaan juuri haluamisesta, normatiivisesta arvostelmasta sen suhteen, 
mikä on suotavaa ja mikä vähemmän suotavaa, minkä näemme hy-
väksi ja minkä pahaksi omana aikanamme, omassa tilanteessamme. 
Omaamme välttämättä tiettyjä etnosentristisiä, osittain kulttuurimme 
ja osittain myös yksilöllisen sosialisaatiomme kautta meihin suodattu-
neita uskomuksia siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, emmekä tälle 
etnosentrismin tosiseikalle mitään voi. Nämä normatiiviset uskomuk-
semme määrittävät usein toimintaamme ja antavat toiminnallemme 
hyväksyttävyyden niin omissa kuin myös kanssaihmistemme silmissä. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näkisimme uskomuksemme vält-
tämättä ainoina oikeina näkemyksinä, tai että uskomuksemme olisivat 
”kiveen kirjoitettuja”, vaan ne ovat muuttuvia ja näin ollen myös as-
teittain muutettavissa olevia tarpeen ja halumme vaatimalla tavalla.

Tällöin tietyn kansainvälisen teorian valinta on aina poliittinen, mutta 
ei avoimesti politisoitunut päätös, ja että erityisesti tällöin on kyseessä 
tottumuksemme – meidän rationaalisuutemme –mukainen tapa hah-
mottaa maailmaa tietyllä tavalla omasta lähtökohdastamme käsin, 
omasta traditiostamme ja situaatiostamme. David Owen tekee koko 
lailla samanlaisen johtopäätöksen kommentoidessaan teorioidemme 
asemaa tieteen tekemisessä: ” – – kansainvälisen politiikan toisilleen 
vastakkaisten teorioiden ja teoreettisten lähtökohtien välisessä kiis-
tassa ei ole kyse kilpailevista teorioista vaan [siinä on kyse] kilpailevis-
ta kuvista ja perspektiiveistä. Olennaisinta tässä on, että maailman voi 
kuvata monilla tavoilla, tai toisin sanoen monista eri perspektiiveistä, 
– – ja nämä kuvat tai perspektiivit ovat loogisesti teorioitamme edel-
täviä – – ”.78 Owenille tämä tarkoittaa siis sitä, että eri teoriat voivat 
olla osa samoista ”rakennuspalikoista” rakentuvaa maailmankuvaa, 
joka määrittää sen, millaisiksi teoriamme muotoutuvat. Tähän liitty-
en voimme nähdä kansainvälisen politiikan itsekuvan ”eräänä käytän-
nöllisten ratkaisujen joukkona”, jonka muun muassa tutkimusyhteisö 
omien kirjoitustensa ja tutkimustensa avulla on katsonut kuuluvan 

78 Owen 2002, 6�8–6�9.
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kansainvälisen tarkastelun piiriin. Käyttämämme kansainvälinen teo-
ria on siis samalla valinta ymmärtää maailmaa tietystä perspektiivistä 
käsin; se on kansainvälistä vallankäyttöä, erityisesti meidän vallankäyt-
töämme. Kun kirjoitamme kansainvälisestä politiikasta, kirjoitamme 
kansainvälistä politiikkaa – nimenomaan ”kansainvälistä politiikkaa”, 
ei ”kansainvälistä tiedettä” tiukasti ymmärrettynä.

Tai toisin sanoen tästä seuraa myöskin se johtopäätös, että kaikki 
kansainväliset teoriat ovat pragmaattisia maailmassa pärjäämisen vä-
lineitä, keinoja puhua ja pyrkiä selviämään maailmassa; Weberin sa-
noin ne ovat ”tarinoita kansainvälisen politiikan maailmasta”. Samalla 
voimme vetää tästä edelleen seuraavat kaksi olennaista johtopäätös-
tä: teorioiden asema pohjautuu ainoastaan siihen, että ne ovat kon-
kreettisesti ja selkeästi hyödyllisiä monille ihmisille, sekä siihen, että 
ne sopivat laajemmin siihen kontekstiin, kielipeliin, jossa tutkimusta 
tehdään. Ne siis muodostavat suhteellisen koherentin ja meille suh-
teellisen tutun uskomusten verkon.

rortyn puolustama pragmatismi näin sovellettuna kansainväli-
sen politiikan itsekuvan ytimeen olisi siis myös tapa ajatella ja elää, 
joka auttaa meitä välttämään ”metafyysistä turvaa”, joka ylittäisi ajan, 
paikan ja ihmistoiminnan. Päinvastoin, tällöin nojaisimmekin ajatuk-
seen, jonka mukaan keskustelu laajasti ymmärrettynä on kaiken oi-
keutuksemme viimekätinen konteksti, ja että tosi uskomus – se mikä 
on meille keskusteleville tuttua, ei varma tai olemuksellinen ”totuus” 
tai ”tieto” – voi toimia ohjenuoranamme, kun pyrimme järjestämään 
elämäämme muiden ihmisten kanssa, kun puhumme kansainvälises-
tä teoriasta tai kansainvälisestä maailmasta, kun pyrimme pärjäämään 
maailmassa. Tällöin tieteen tekemisemme on ensisijassa pyrkimystä 
järjestää omaa aikaamme ja maailmaamme haluamallamme tavalla 
kulttuurimme piirissä. john Dewey huomautti samaa todetessaan, 
että ”[t]utkimus on aktiviteettia, joka on sosiaalisesti määrittynyttä ja 
jolla on kulttuurisia seurauksia. – – Tutkimus – – ei voi paeta kulttuu-
rista viitekehystään, jossa se elää, muuttuu ja on”79.

Toisin sanoen, vaikka absoluuttinen tieto onkin saavuttamattomis-
sa, voidaan tietyssä yhteisössä tiettynä aikana saavuttaa suhteellisen 
yleisesti hyväksyttyjä, mutta ei ikuisia ja muuttumattomia, periaattei-
ta ja tulkintoja80. Tällöin tutkimusyhteisölle on tärkeintä tiedostaa tie-
don ja totuuden suhteellisuus. Sanominen, että ”politiikan tutkija on 
tuomittu oikeuttamaan uskomuksiaan”, ei ole käsien nostamista pys-
tyyn todellisuuden edessä ja kaiken mahdollisen hyväksymistä, vaan 
siinä on kyse (1) oman tiedollisen rajallisuutensa tunnustamisesta, (2) 
dogmatismin kieltämisestä ja (�) porttien avaamisesta erilaisuudelle 
ja vaihtoehtoisille näkemyksille. Kansainvälisen politiikan tieteenalan 
”kriisin” tai ”teoriasotien” suhteen voimme yhtyä Owenin näkemyk-
seen, jonka mukaan sen sijaan, että näkisimme kansainvälisen politii-
kan teoriakentän ”kaikkien sotana kaikkia vastaan”, tiedostaisimme, 
että eri kansainvälisen politiikan teoreettisille käytännöille on olemas-
sa oma roolinsa riippuen siitä, mitä aihealuetta tarkastelemme81.

79 Dewey-lainaus teok-
sessa Isacoff 2002, 61�.

80 Vrt. Peirce 1966, 101n, 
�26; rorty 2001a, 262; 
Davidson 1990, 12�; 
Davidson 2001, 67.

81 Owen 2002, 669.
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Tästä näkökulmasta tieteellä on edelleen tärkeä tehtävä ihmisten 
elämänedellytysten parantamisessa; esimerkiksi allekirjoittaneiden 
näkemyksen mukaan kansainvälisen politiikan tutkimuksen olen-
naisin anti on juuri asioiden mahdollisessa uudelleenkuvauksessa 
matkalla kohti parempaa maailmaa, parempaa meidän väistämättä 
etnosentristisillä kriteereillämme. Tällöin politiikan tutkija voi olla ha-
lutessaan tärkeässä keskustelevassa roolissa uskomusten ja lopulta 
jopa kansainvälisen politiikan muutoksessa. Samalla voisimme nähdä 
kansainvälisen politiikan tieteenalan itsekuvan oman aikamme tietyn 
yhteisön käytäntönä – meidän yrityksenämme tuottaa merkitystä ja 
samalla myös enemmän tai vähemmän järjestystä, oikeudenmukai-
suutta ja vapautta maailmaan.
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Critical realism (CR) has become one of the prominent metatheoretical frameworks
upon which substantive inquiry of world politics in the discipline of International
Relations (IR) can build. The aim of this article is to critically reconsider CR meta-
theory and its attitude to ‘get things right’ about the world. This is done, primarily,
by focusing on the existence of the correspondence theory of truth in the CR frame-
work. To support this analysis, the notions of explanatory power, retroduction and
emergence are also engaged. The article poses three broad research questions: first,
what is the relationship between external reality and human knowledge in the CR
framework? Second, what sort of logical problems does this account entail? And
last, what are the implications of the acceptance of CR metatheory for IR? The
article argues that both the emphasis on the external reality as the yardstick for
(social) scientific research and the attempt to combine fallibilism with the realist
aim of ‘getting things right’ about reality with the help of the correspondence
theory of truth are highly problematic. The article concludes that CR metatheory
could entail serious axiological problems for IR. Among the most serious ones is
the potential scientific conservatism based on realist ‘truthtalk’.
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Introduction

William James stated in 1904 about the ‘curious unrest’ in the philoso-
phical atmosphere of his time that ‘strangest of all, natural realism, so long
decently buried, raises its head above the turf and finds glad hands outstretched
from most unlikely quarters to help it to its feet again’ (James 1904: 533). In our
time, in the philosophical atmosphere of the discipline of International Relations
(IR), there exists a widely noticed ‘curious unrest’ related to the debates concerning
alternative research frameworks and their metatheoretical assumptions for the
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discipline (cf. Wæver 2007: 290�1; Monteiro and Ruby 2009). However, it is not
unfair to say that the intellectually most interesting metatheoretical frameworks
since the 1980s have been influenced by the so called linguistic turn with an emphasis
on epistemology.1 Instead of the problematic notions of ‘certain knowledge’ or
‘facts’ characteristic of the positivist-empiricist mainstream IR, these frameworks
have emphasised ‘perspectivism’, ‘social constructivism’ and ‘new relativism’ based
on the idea that all knowledge is mediated by our linguistic and cultural heritage (cf.
Lapid 1989; Jarvis 2002).

Despite the heavy influence of the linguistic turn in the recent IR (meta)-
theory, ‘the reality’ was, however, ready to strike back. For at least over a
decade, a camp of Critical Realists (CRs)2 led by Alexander Wendt, Heikki
Patomäki and Colin Wight, has been critical of the ‘textualist’, epistemic view
on truth, and has had doubts concerning the usefulness of ‘sterile and confused
epistemological debate’ (Wight 2007a: 394) within the discipline. Instead, they
have been arguing that the real differences between (IR) theories are not about
competing epistemological views, but about competing ontologies — ‘about
what kind of “stuff ” the international system is made of ’ (Wendt 1999: 35).
For CRs, the theoretical objects of study must be identified before inquiry
may advance epistemologically or methodologically (cf. Wight 2006a: 1�2).
Furthermore, they have been rigorously and influentially defending the mind-
independent, structured and emergent (social) reality as the source and
backbone of our knowledge claims. As Wendt (1999: 40) puts it most clearly,
‘what really matters is what there is rather than how we know it’. This return of
a philosophically realist perspective that endorses scientific realism and relies
on the theses of ‘ontological realism’, ‘epistemological relativism’ and
‘judgmental rationalism’ is, thus, an especially ontologically oriented way of
understanding the world, which, nevertheless, makes use of the popular notion
of socially constructed knowledge (Patomäki and Wight 2000: 224). It seems
we must echo James’ words over a century later, and acknowledge that realism
has raised its head above the turf again. Even though the very rise of realism is,
itself, somewhat surprising, the most surprising thing about it is the quarters
from which it is rising — from the quarters that claim to endorse epi-
stemological relativism and combine this with heavy realist ontology.

It may be that Kratochwil (2000) overestimated the influence of CR when
pondering whether there is a ‘new orthdoxy’ being constructed as the meta-
theory of IR.3 Nevertheless, it is clear that CR has gained influence in recent
years, and in fact it is becoming one of the prominent metatheories of IR
theorising. For instance, the acceptance of CR has been apparent in the works
of distinguished scholars such as Wendt (1987, 1999); Wight (1999, 2006a,
2007a, b, c, 2008); Patomäki and Wight (2000); Patomäki (2002); Kurki (2006,
2007, 2008); Joseph (2007); Jones (2008); Piiparinen (2009), to name a few
examples. This emergence of CR has not gone unnoticed. For example,
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Kratochwil (2000, 2007a, b); Chernoff (2002, 2007, 2009); Jackson (2008a, b) and
Michel (2009) have recently critically analysed the framework. The authors of
this article have also offered a preliminary critical analysis of the CR
framework (Käpylä and Mikkola 2009); this particular piece draws from and
elaborates the arguments therein.

These debates about CR in IR have been mostly about the metatheoretical
premises of scientific inquiry. However, CRs themselves have been unsatisfied
with the general ‘poor understanding’ of their framework (cf. Wight 2006a: 9).
For example, Kurki (2007: 369�75) claims that CR has been engaged ‘rather
superficially in IR’, and that there has been ‘a somewhat skewed notion of critical
realism’, which has mostly ignored the beneficial core arguments, methods and
political sensitivities that all ‘critical’ approaches share. Skewed or not, at the very
least CR seems to be still a rather confusing metatheoretical framework, and is
sometimes even confused with ‘political realism’ (Joseph 2007: 345).

Given this, the aim of this article is to contribute to the (critical) understanding
of the basic axioms of CR by engaging it in conceptual and metatheoretical
analysis from a pragmatist point of view.4 As such, our discussion is geared
specifically at the level of metatheory. This metatheoretical approach may divide
scholars of IR into two camps. Some scholars, such as Holsti (1989) and
Monteiro and Ruby (2009), think that metatheoretical debates have mostly a
negative impact on substantive research in IR.5 Others, such as Wendt (1999: 34),
Guzzini (2000: 156), Jackson (2009b: 463) and Kurki (2009), share a more
positive view and stress the profound importance of metadebates to help reframe
the conduct of inquiry in IR.6 Given our approach, we obviously include
ourselves in the latter camp. Thus, we do not aim to participate in the well-known
agent-structure debate at the level of social theory (cf. Wendt 1987; Dessler 1989;
Doty 1997; Wight 2006a), nor is our aim primarily to apply our metatheoretical
insights to any particular empirical cases. However, we do discuss some of the
potential disciplinary implications of CR in the last substantive section of the
article.

Now, CRs argue that their metatheory should be considered ultimately as
a metaphysical and transcendental umbrella theory concerning the conditions
of possibility for science, and not about the correctness of any particular theory
(cf. Wight 2006a: 23�24). However, we agree with Jackson (2008a: 129�30)
that a vital issue for any robust account of the status of social scientific
findings, and of the possibilities of science itself, has been the question of how
to understand the relationship between scholarly observers and the objects that
they observe. The answer to this question cannot be plainly ontological in
the metaphysical sense. Instead, the answer is, at the very least, equally
methodological and epistemological. The question becomes then whether
social sciences ought to portray and mirror the world ‘as it really is’, or whether
we are ‘trapped’ by our conceptual and linguistic frameworks in some kind of a
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‘social constructivism’, ‘cultural relativism’ and in more or less ‘deflationary’
views on truth. The question especially concerns the status of theoretical
concepts and entities in our scientific ontology: should we see them
corresponding to reality with a strict semantical reference, or should we see
them as socially constructed and fallible tools that help us to cope in the world
(cf. Lebow 2007: 17)?

It is exactly this question that makes CR so ‘skewed’, or difficult to
understand. On the one hand, CRs want to ‘get things right’ (cf. Wight 2007a:
381, 2007c: 309) in a more or less scientific realist way by endorsing the need
for ‘depth ontology’ — for heavy ontological furniture of the world — acting
as the final yardstick for valid scientific hypotheses. But, on the other hand,
they don’t forget to endorse epistemological relativism, the claim that all beliefs
are socially constructed and potentially fallible, which ultimately makes the
notion of a strong referential or correspondence relation to reality problematic.

To put it in a one-liner, this article wants to problematise whether the
‘getting things right’ attitude really gets things right. Building on this, the
article engages CR with three broad research questions at the level of
metatheory. First of all, what is the relationship between external reality and
human knowledge in the CR framework? Second, and following from this,
what sort of logical problems does the CR account, which relies on corres-
pondence, entail? And last, what are the implications of the acceptance of CR
for pluralistic social sciences, and especially for IR?

The article will proceed in the following manner. The first substantive part
of the article offers a rough summary of the CR metatheory for the reader.
After that, we will start our analysis by explicating the meaning, and the
apparent vagueness, of the CR idea of ‘getting things right’. First of all, we will
argue, pace the CR view, that there exist logically determining elements of the
correspondence theory of truth in their metatheory, and that instead of being
primarily transcendental in nature, CR in fact boils down to the notion of
correspondence. After that, we will turn our attention to the logical and empi-
rical difficulties of the CR framework in reasoning convincingly enough from
the ‘empirical adequacy’ to the ‘truthlikeness’ (as correspondence) of knowl-
edge claims in (social) science. We will analyse in detail the key notions of the
CR metatheory, all connected to the problem of ‘getting things right’. First of
all, and stemming from our pragmatist point of view, we will discuss some of
the reasons why the notion of correspondence is problematic. Second, in addi-
tion to the implicit acceptance of the correspondence theory of truth, the CR
metatheory builds more explicitly upon the notion of explanatory power when
trying to elucidate the supposed necessity of realist ontology in science. This
notion is justified with the help of two other key concepts, namely retroductive
inference and emergence. We will argue that since the existing elements of
the correspondence theory of truth overshadow the CR understanding of
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retroduction and emergence, and since the notion of correspondence is itself
deeply problematic, the CR understanding of the notions of retroduction
and emergence has severe logical difficulties. As a result, it is problematic to
use the notion of ‘explanatory power’ to further justify the superiority of the
framework.

In the final section before concluding the article, we will discuss some of the
implications, as well as potential problems, of the CR metatheory to social
scientific inquiry in IR. In particular, we will focus our discussion on the
axiology of IR. We claim that the CR framework, as a whole, is problematic
from this perspective: the emphasis on ontology coupled with the notion of
truthlikeness — in other words the very idea of ‘getting things right’ — may
result not only in the withering away of our methodological toolbox for the
study of social phenomena and world politics, but also in the worst case it may
bring with it a potentially authoritarian and foundationalist atmosphere to
social sciences in which criticism is replaced with the aim of ‘proving’ particular
metaphysical commitments true and beyond doubt.7

CR metatheory

We will start our work with a brief summary of the CR metatheory. To begin
with, the framework is based on the thesis of ontological realism. By this is
meant the assumption that the entities of external reality are, and must be,
prior to entities of mental consciousness and products of human social action
(such as language) in logic and in time. Thus, the external reality must also be
independent of our thoughts and conceptions about it (Bhaskar 1978: 21�22;
Searle 1996: 150�5; Niiniluoto 1999a: 26�27; Patomäki and Wight 2000: 223;
Sayer 2000: 10�11; Patomäki 2002: 8). This mind-independent external reality
is not considered to be ‘flat’ but deeply emergent and stratified, distinguished
by three levels: the Real, the Actual and the Empirical. Moreover, reality is not
merely ‘bare’, made up of property-less particulars, or ‘noumenal jam’ (cf.
Niiniluoto 1999a: 217), but consists of real things, powers, structures and their
potentials: for the CRs this is the level of ‘the Real’. When these powers and
potentials are activated, for one reason or another, they constitute the level of
‘the Actual’, and generate real mechanisms and processes that may be invariant
to our knowledge of them; they occur and affect even if we do not observe or
describe them (Patomäki and Wight 2000: 223; Wight 2006a: 29�30).

This notion of ‘unobservables’ — of powers that are real, and possibly
actual, yet unobservable — is closely linked to the emergent view on ontology
and causality. By the emergence of reality is meant, roughly put, that the
combination of two or several ‘underlying’ properties or mechanisms can
produce a new ‘higher level’ phenomenon or entity that is not reducible to its
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original constituents, even if these constituents are necessary for the existence
of the phenomenon or entity (Sayer 2000: 12; cf. Kim 1999: 4; Silberstein and
McGeever 1999: 182; Leon 2010). Although the phenomenon or entity may
bring with it new causal powers, the crucial point about emergent causality
is the claim that the existing real powers may or may not actualise, and they
are thus unpredictable, irreducible and out of the reach of purely empirical
observations.8

Stemming from this, CR emphasises a ‘broad’ and holistic conception of
causality in which the Humean empiricist ‘pushing and pulling’ causality in
closure is broadened into a ‘constraining and enabling’ type of causality in an
‘open system’. In an open system, two or more mechanisms may combine to
produce a new entity and causal powers, and thus unexpected new effects may
become possible through the activation of (these) new mechanisms (Bhaskar
1978: 33, 69�78, 119, 1991: 5�7, 2002: 7�8; Patomäki 2002: 76�79; Patomäki
and Wight 2000: 223�32; Kurki 2006).9 This account is seen to make possible
more complex and nuanced explanations of reality in the form of scientific
‘iconic models’ (cf. Patomäki 2002: 123�42), and to expand the scope of rele-
vant emergent, rational factors in explaining an event, including the unobser-
vable powers or mechanisms and the more hermeneutic ‘reasons as causes’. At
the level of ‘the Empirical’, then, the aim of science is to try to identify and
explain these ‘real actuals’ stemming from the emergent mechanisms of the real
external reality.

Following from this anti-reductive attitude towards external reality, CRs
also endorse the thesis of epistemological relativism, that ‘all beliefs are socially
produced and hence potentially fallible’ (Patomäki and Wight 2000: 224). By
this claim CRs aim to avoid both the possibility of ‘direct realism’10 and the
exhaustion of the real to the empirically observed. For example, according
to Bhaskar the objects of the ‘Real’ constitute what he calls the intransitive
dimension of knowledge, where the objects of external reality are invariant to
our knowledge or descriptions about them. The objects of the ‘Empirical’, on
the other hand, constitute the so-called transitive domain of knowledge. This
domain is a human-made conceptual and linguistic construction where human
propositions and theories about the reality are ‘artificial objects fashioned into
items of knowledge by the science of the day’ (Bhaskar 1978: 21�22). Although
the transitive or epistemic world may change with a theory change or new
paradigm-shift, the intransitive, external world will not (usually) change
(Bhaskar 1987: 54; Sayer 2000: 10�11).

Stemming from this Bhaskarian dualism, CRs tend to conclude that
although there exists a ‘real world’, it must remain partially alien in relation to
our knowledge about it (Patomäki 2002: 129). Nevertheless, and despite the
dualism, it is possible to create ‘a well-endorsed icon, a relatively credible
window from the transitive sphere of social scientific models to the intransitive
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world of a geo-historical causal complex’ (Patomäki 2002: 129) through
scientific investigation. Thus, although CRs acknowledge the linguistic and
conceptual elements in human belief-formation, they emphasise two essentially
ontological and scientifically realist notions concerning the ‘world of objects’:
externality and determinacy (cf. Jackson 2008a: 133). That is, they strongly
endorse that (1) there exist mind-independent, structured causal forces of nature,
and (2) these forces set limits to (as well as enable) the possibilities of human
descriptions of them. For example, we cannot linguistically redescribe that we
could fly if we jumped out of the window (Patomäki 2002: 144), or that a person
with a fatal viral disease could not actually be ill (Wight 2007a: 379). With these
examples, CRs emphasise the superiority of their ontologically oriented frame-
work over many epistemically oriented social-constructivist frameworks, which
(allegedly) underestimate the role of external reality as a constraining and
enabling factor, and overestimate the possibility of linguistic redescriptions in
human belief formation. Furthermore, and as a result, CRs warn us not to
commit an ‘epistemic fallacy’ — that ‘statements about being [could] be reduced
y in terms of statements about knowledge; i.e. that ontological questions can
always be transposed into epistemological terms’ (Bhaskar 1978: 36).11

This emphasis on ontology and the independent reality over our rational
epistemic perspectives is also definitive of judgmental rationalism in CR: even
though rationality has a social existence, reality sets limits to any rational
assertion, and any rational assertion must be about the same external reality.
Thus, there must be a rational basis stemming from this reality for evaluating
different rational theories as better than others. However, because of the con-
dition of ‘epistemological relativism’, our ‘judgmental rationalism’ must
work in the communicative and linguistic sphere of socially produced fallible
warrants. Yet the common external reality guarantees the rationality of any
rational statement, and these necessarily communicative statements cannot be
totally incommensurable (cf. Wight 1996; Patomäki and Wight 2000: 224).
Thus, it is logical to think that some vocabularies are more adequate to the
world than others, and that they are in better grips with the independent things
of the world.

Stemming from the interpretation of the theses of ‘ontological realism’,
‘epistemological relativism’ and ‘judgmental rationalism’ above, CRs share
a common chain of inference that includes the following theoretical premises:
because (1) there exists ontologically mind-independent reality, and because
(2) truth is, in the end, some sort of a semantical reference relation bet-
ween reality and language, (3) it is possible to approach the truth, and therefore
(4) the concepts of truth and falsity are applicable to judgmental rationalism,
scientific inquiry and scientific progress. On the basis of this, they also share
a common view on the relationship between truth and theory (including
its theoretical entities): the actual empirical success increases the probability,
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and serves as a fallible indicator, of the truth of a theory. As such, an
empirically verified theory could be considered approximately true or
‘truthlike’ (cf. Niiniluoto 1999a: 185�92; Wight 2006a: 29�33).

The CR logic of scientific discovery works in the spirit of inference to the
best explanation and retroduction (cf. Bhaskar 1978: 125, 135; Niiniluoto 1999a:
187; Patomäki and Wight 2000: 223�4; Wuisman 2005). That is, it starts
from a creative attempt to explain an actual observable phenomenon or an
‘unexplained amazing fact’ (Wuisman 2005: 383), then brings forth a postu-
lated ‘theoretical argument’ or an ‘iconic model’ to explain the phenomenon
that, if true, would give the best possible explanation to the explanandum, and
which can finally be empirically verified to be (at least partly) true. Thus, the
aim of scientific inquiry is to clarify and verify these postulated theoretical
‘existential hypotheses’ as true and rational. According to CRs, the superiority
of their theoretical framework over empiricist frameworks is due to bigger
explanatory power: since one can postulate unobservable entities in retro-
ductive (or abductive) inference — something that is not possible in empirically
oriented, inductive frameworks — one can better uncover and identify the
underlying mechanisms and processes of an event, and uncover deeper layers of
reality that constrain and enable action in the world (cf. Peacock 2000: 320�1).

Moreover, the CR mode of inference is seen to offer better tools for what
Wight (2007a: 385 n23) has called ontological clarification; that is to say, for the
remodification and explication of relevant ontological commitments in our
theories. This clarification is vital, not least because it is taken to help the
scholar to come up with a more comprehensive theoretical understanding
of the object of her study (cf. Lewis 2002: 17). Moreover, since neither the
explanatory power nor the success of science can be explained by chance or
miracle, it is logical to think that the best explanation — and also the necessary
condition — for both of these is the truth or truthlikeness of theories and
ontological commitments therein. Because of this, it is only rational to endorse
elements of scientific realism (cf. Kukla 1996: 298; Kaidesoja 2005: 36�37).

The ‘getting things right’ attitude and its logical problems

Correspondence theory of truth in critical realism (CR)

So far we have provided the reader with a sketch of the CR framework, and
we are now in a position to analyse it. We start this by explicating the ambi-
guity surrounding the idea of ‘getting things right’, which is at the core of CR
metatheory. This ambiguous idea, and the very question concerning the
‘skewed’ nature of the CR metatheory itself, is intimately related to the pro-
blem of whether and how to connect ontological assumptions about reality at
the level of philosophical ontology (how reality must be) with corresponding
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assumptions at the level of scientific ontology (how it is conceptualised and
studied in science).12 In fact, this problem boils down to the question of
reference: to the ‘epistemological problem of how mind and language hook on
to the world [through] a particular theory of reference’ (Wendt 1999: 53). And
more specifically, it boils down to the question related to the existence of the
correspondence theory of truth in the CR metatheory. In order to ‘get something
right’, it is logically essential to use concepts that are referring — that is
corresponding — correctly to the external reality.

Therefore, what kind of a semantical reference relation between our
theoretical concepts (in language) and the mind-independent reality are CRs
really assuming when they endorse the ‘getting things right’ attitude? Influ-
entially, Wendt (1999: 57�60) has claimed a strong thesis in which the notion
of correspondence is essential for the overall coherence of any scientifically
realist framework. As he puts it, ‘[r]ealism entails a correspondence theory of
truth, which means that theories are true or false in virtue of their relationship
to states of the world. y What makes a theory true is the extent to which it
reflects the causal structure of the world’. At first sight, then, the answer to the
question of correspondence seems to be clear enough: CR draws from scientific
realism that entails the correspondence theory of truth. However, in reality, the
case is far away from being clear.

Roy Bhaskar, the ‘founding father’ of CR — and the intellectual guide of
Patomäki, Wight and Wendt — takes a critical stance towards the whole idea
of correspondence by stating that it is ‘meaningless’ and ‘unverifiable’ (quoted
in Patomäki 2002: 146). Similarly, according to Patomäki (2002: 9�10), what
makes CR metatheoretically critical is precisely the view that ‘[n]o knowledge
simply reproduces reality or “mirrors” it. Correspondence in this sense would
not make any sense’. In the same vein — and even though he explicitly posi-
tions himself as a scientific realist who aims to ‘get things right’ — Wight
(2006a: 23�4) emphasises that the scientific realist approach is not about ‘the
naı̈ve view that science uncovers truths of the world’, but is instead, and
ultimately, a transcendental claim at the level of philosophical ontology —
‘transcendental in the sense of examining the conditions of possibility for a
given set of practices, in this instance science’. Moreover, and epistemically
speaking, Wight states that ‘scientific realism is derived from the practices of
science, not particular existing theories; such theories are always in principle
revisable and/or refutable’ (ibid.: 24). Thus, he argues that CR metatheory does
not imply a dogmatic commitment to any particular scientific postulations at
the level of scientific ontology (cf. ibid.: 252). Although ‘[s]cience is possible y
because the world consists of “intransitive” objects which form the focus of
scientific discourses’ (Wight 2006a: 29), CR endorses fallibilism in the sense
that it does not presume that the theoretical entities postulated in all scientific
theories must have existed at some point in time: ‘[s]ome may exist and some
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may not, but it is the attempt to differentiate between the two that drives
scientific enterprise on’ (ibid.: 24).

Problematically enough, the above transcendental ‘success of science’
argument distances CR from the notion of correspondence; by doing this, it
gives no answers to the question of how de facto to differentiate between two
(competing) theories or theoretical entities if we do not use correspondence-like
concepts — that is, how is it possible to ‘get things right’ in the spirit of
scientific realism? Yet Wight also holds the view that since realist ontology
accepts the idea that an entity has a set of ‘intrinsic properties owing to the
kind of object they are’, the task of science is to develop ‘accounts that capture
some sense of the objects [i.e. intrinsic properties] they purport to describe’, and
thus ‘the best scientific abstractions are those that allow us to capture most of
the attributes and ways of being of the object under scrutiny’ (ibid.: 168, 121,
217, emphasis added). Moreover, according to him, ‘[i]t is the discovery of the
real powers, propensities and forces of the world that gives science its
explanatory power’ (ibid.: 46).

But how is it logically possible to ‘discover’ or ‘capture’ anything, even in the
sense of offering a partial description of an object,13 unless by using concepts
that are seen to be in strong semantical relation with reality — that is, unless
they are seen more or less to correspond? If realism is just a bare assertion (at
the level of philosophical ontology) that there exists a mind-independent reality
in which objects have intrinsic properties in general, but which says nothing
about the particular nature of that reality (at the level of scientific ontology), it
follows that it cannot give any answer to the question of ‘reference’, to the
question of what is the relationship between theories or theoretical entities and
the real entities of the mind-independent reality, nor does it give any other
positive contribution to our scientific ontology and epistemology in the quest
for ‘getting things right’ (cf. Aronson et al. 1995: 2�3). Furthermore, if this
were the case, it wouldn’t be logically possible for a scientific realist to say that
a theory is reaching out for reality in order for science to progress, and thus
CRs wouldn’t be able to differentiate between ‘really existing’ and ‘non-existing’
(theoretical) entities. Nevertheless, this is exactly what Wight, for example,
advises us to do!

Indeed, Wight’s position is fragile when trying to combine the scientific
realist transcendental argument with his ‘getting things right’ attitude. Patomäki,
on the other hand, has been defending explicitly a more ‘social constructivist’
or ‘epistemologically relativist’ version of CR than Wight, and has tried to
deny the possibility of epistemological realism based on the idea of corres-
pondence. For example, he (2002: 161 n2) has claimed that the conventional
notion of correspondence is ‘untenable’, ‘trivial’ and ‘non-informative’.
Despite this critical attitude, Patomäki (cf. 2002: 14) is still unacceptably
unambiguous and vague towards the notion of correspondence, especially
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when claiming that a ‘metaphysical correspondence theory’ ought to be
replaced by what he calls a ‘metaphorical correspondence theory’. This
vagueness becomes clear, for instance, in his following statement:

Truth relegates the notion of correspondence between epistemic statements
and ontic objects to the status of a metaphor for the goal of scientific
practices, which aim at articulating a matching representation of components
of a complex and their essential relations. (Patomäki 2002: 148, emphasis
added; cf. Patomäki and Wight 2000: 224; Patomäki 2002: 125)

The problem is that, for Patomäki, the notion of truth is on the one hand only
a regulative metaphor — some kind of a normative goal of science — but on the
other hand a resemblance relation between theory and reality which aims for
‘matching representations’ (Patomäki 2002: 144, 148�9). That is, on the one
hand Patomäki (ibid.: 144) states that ‘[k]nowledge is transient, and neither
truth-values nor criteria of rationality exist outside geo-historical processes’,
but on the other hand, he also claims that truth must nevertheless be seen as
partially independent of justification, as something more than the actually
available evidence (ibid.: 147, 149). This two-track approach towards the
concept of truth leaves Patomäki’s position ambiguous especially in relation to
reality’s role as a yardstick for truth candidates, and in relation to the question
of how theoretical entities at the level of scientific ontology are really connected
to external reality (and the way it must be) at the level of philosophical onto-
logy. Because of this problematic dualism, we have some trouble under-
standing the following; first, what would notions like ‘resemblance relation’ or
‘matching representations’ mean in Patomäki’s version of CR; second, how
would this kind of ‘non-corresponding correspondence’ — or ‘correspondence
lite’ — actually make sense; and last, how would the Patomäkian notion of
‘resemblance’ really differ from the notion of correspondence, from strong
referential relations between theoretical entities and reality common to
scientific realism, as claimed by Wendt and strongly emphasised by Wight?
The biggest black spot for us in this kind of CR metatheory seems to be that if
truth is the goal of science, but nevertheless only in a ‘regulative metaphoric’
way, how can we know when we have a ‘matching representation’ between our
current ‘truth metaphor’ and the external reality? If we cannot know this — ‘if
theories are always tested against other theories’ (Wendt 1999: 59) — what’s
the use of the whole idea of getting these matches in the first place?14

However, despite the overall vagueness regarding the notions of corres-
pondence, truth and ultimately knowledge, CR does consider science as an
activity that aims not just at ‘empirical adequacy’ but at conforming scientific
beliefs — models, theories and propositions — to the structures of reality, to
reveal more and more about them, and to maximise the ‘expected truthlikeness’
(Niiniluoto 1999a: 97) or the ‘approximate truth’ (Wendt 1999: 59; Wight
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2007a: 383) of knowledge claims. This line of thought is, in fact, common to all
CRs. Bhaskar (1978: 144) already set the ground when stating that the task of
science is ‘to capture the stratification of the world’,

to discover which hypothetical or imagined mechanisms are not imaginary
but real; or, to put it the other way round, to discover what the real mecha-
nisms are, i.e. to produce an adequate account of them. y The key move in
this involves the postulation of hypothetical entities and mechanisms, whose
reality can then be ascertained. (ibid.: 146, 169, emphases added)

Thus, although holding the notion of correspondence ‘meaningless’, Bhaskar
was not really willing to let go of it, due to his commitment to the discovery of
the external reality as the final yardstick of scientific assertions; it is reality that
‘provides each science with its own internal inductive warrant’ (ibid.: 204).
Wendt (1999: 58) agrees: ‘[b]ringing knowledge into conformity with natural
kinds is the main task of science’. Therefore, this scientific realist aspiration
towards approximate truth must be regarded, logically speaking, as something
more than a metaphysical and transcendental argument concerning the con-
ditions of possibility for science. It must be regarded also epistemic in nature,
and because of this, CR must include the notion of correspondence in order
to be coherent, no matter how it tries rhetorically to distance itself from this
notion.

The reason for this ‘logical necessity’ is simple enough. It is logically necessary
to endorse the possibility to refer semantically to the external reality— that is there
must exist the possibility of having a some kind of a correspondence-like relation
between scientific models and reality — if we claim that it is the external reality to
which we refer that eventually enables and sets the limits of our knowledge and
rationality. Jackson (2008a: 139) is dead right when stating that ‘it is difficult to
imagine a consistent realism that did not limit knowledge claims in this manner’.
More specifically speaking, if untrue hypotheses are incompetent since they don’t
‘fit the world’ — if they are falsified by nature — it means with logical necessity
that the ‘true’ or ‘truthlike’ ones must more or less correspond with the external
reality, and the ‘valid’ and ‘adequate’ hypotheses must be constructed with the
help of theoretical terms that refer correctly— that is, are in correspondence — to
the external objects of the world.

To sum up so far, it is essential for the reader to note our basic premise here.
We claim that CRs are indeed committed to the correspondence theory of truth
not only as a ‘regulative metaphor’ or as a definition, but also as the criterion,
of truth. Because of this, CR cannot be considered merely to be a trans-
cendental framework, operating at the level of philosophical ontology. In fact,
we suggest that CR uses correspondence-like concepts, such as ‘truthlikeness’,
‘approximate truth’, ‘resemblance’, ‘analogy’ or ‘matching’ to preserve clear
elements of the correspondence theory of truth defined as T-equivalence: ‘p’ is
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true if and only if p.15 This must include, and have implications in terms of,
specific claims about the nature of reality at the level of scientific ontology.
Thus, we agree with Aronson et al. (1995: 9) that attempts to formulate
scientific realism without some concept of truth or verisimilitude — that is,
truthlikeness — are misguided, if not downright deceptive. Truth, realism
and verisimilitude are all part of a single picture, and these concepts must
be included in any interesting and coherent version of realism. This applies
also to CR.

Correspondence and truth

So far we have established the existence of logically necessary and determining
elements of the correspondence theory of truth in the CR metatheory. Next we
will move on to elaborate why the notion of correspondence itself is meta-
theoretically untenable as the guiding principle for (social) scientific inquiry.
Our critique of correspondence is based on two pragmatist assumptions. First
of all, we always start from where we are; we are always already immersed in
particular spatio-temporal, or geo-historical, practices that create what
Gadamer (1985: 269) once called the ‘horizon’ of our thinking and under-
standing. Second, and to complement this, language is ubiquitous; ‘we can never
compare human thought or language with bare, unmediated reality [and thus]
all problems, topics, and distinctions are language-relative — the results of our
having chosen to use certain vocabulary, to play a certain language-game’
(Rorty 1982: 139�40). Or, perhaps a bit more strongly put, a particular truth
candidate is made possible by the existence of, and socialisation into, a
linguistic conceptual scheme — or a broader discursive practice — and it can
only be evaluated against an alternative candidate on the basis of the resources
supplied by the scheme and its particular normative grid of intelligibility.

These claims have received some support in recent metadebates within IR.
For example, Kratochwil (2007a: 3, 2007b: 60) has claimed that conceptual
schemes or changes in them ‘cannot be conceived of as “hitting” on a more
accurate description of how things “really” are, or of coming “closer” to the
truth’. Instead, objects of investigation of (social) sciences are the ‘formal
objects’, and the preference of one theory (with particular objects) over another
is tested ‘only against other more or less well-articulated theories’. Contrary to
Wight (2007c: 304�8) who thinks this view is ‘absurd’ and claims that ‘we
connect with the real world through [language and] theory’, we are prone to
agree with Kratochwil (2007b: 70) that the constitutive powers of language, or
linguistic practices, go all the way down, that ‘[u]nless we can know with
certainty what the real world actually is, independent of our theories, there is no
way of ascertaining whether the knowledge claims made for them truly
“represent” or “correspond” to the world’.
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On the basis of this, we could understand ourselves being in touch with
reality not in the sense of ‘representing [more or less] accurately’, but ‘caused
by and causing’ (Rorty 1991: 9). This would mean two things. First of all,
we would not conflate, too optimistically, the ‘real’ with the ‘material’ (cf.
Kratochwil 2007b: 61); and second, we would and could not understand the
‘material’ apart from the horizon of the linguistic scheme (cf. Hansen 2006:
22�23). As a result, the realist contemplation of the way the world must be for
knowledge and science to be possible would need to be contextualised from the
very start. This would also amount to what Jackson (2008a) has recently called
a ‘monist’ view, in which it is impossible to make the dualistic distinction
between two orders of being — between the real external, independent and
mostly material world (‘the things’) and the socially conditioned and shared
practices of knowledge production (thoughts, language, theory) — and in
which the latter must represent the former for knowledge, science and
ultimately truth to be possible. This view is, of course, a close relative to
Putnam’s (1981: 49) ‘internalist perspective’ where the question ‘what objects
does the world consist of ? is a question that only makes sense to ask within a
theory or a description’.

In other words, the second we actually started to talk (or think) about the
kind of categories or things the world is made of, or what causes what, we
would not be dualistically confronting, and being responsible to, the external
reality as such, but simply interacting — causing and being caused — in a
complex world as beings already engaged in a historically conditioned and
socially constructed system of signification in which the ‘things’ and ‘causes’ we
take there to be become delineated, defined and understood in particular
(although transforming) ways. We would, in short, merely test theories against
other theories — as Wendt suggested. If this is the case, it makes no sense to
talk about the external reality as such, or as a foundation of our rational
scientific judgements and practices.

Following from this, the realist notion of a ‘partially alien’ independent and
external reality as a yardstick for (social) scientific assertions becomes proble-
matic. In fact, we have serious doubts whether we can, in any way, speak about
‘externality’ and (more or less) capture the ‘real things’ of the world as they are,
independent of us. However, Wight (2006a: 252; cf. Jackson 2008b: 342),
among others, claims that being a realist concerning ontology does not mean
that it is necessary to commit oneself to a particular set of posited entities.
Nevertheless, it seems only logical to conclude that if CRs assume or claim that
there is a ‘Real Thing X’ in the world, which is, and must be, representationally
independent of us, it must also mean, in principle, that the ‘Thing X’ must have
an intrinsic feature or a set of them, some kind of a ‘dispositional essence’
(cf. Jackson 2008a: 133) by simple ‘natural necessity’ (Doty 1997: 368; cf. also
Bhaskar 1978: 183). This would also mean that the ‘Thing’ must have these
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features under any and every description, and that it is better described by these
terms than by others. A properly realist framework must maintain some notion
of this kind. However, because of the pragmatist premises above, we have
a hard time understanding what this ‘intrinsic’, ‘fixed’ or ‘real’ feature, or a set
of them, is, since there does not seem to be any criteria available to define it (or
them) by those who claim such a feature exists in the first place.

In fact, the dualism of CR gets things wrong because one simply cannot find
a way to get between language and its real referent objects in the world in order
to suggest an objective way of telling which connections between things in
Reality, and ultimately between words and particular things, are offered by
‘nature’ and which are merely invented by ‘us’ — and consequently, which
word-world connections are necessary and which merely contingent. Thus, and
if we want to use dualistic concepts here, the world is not just ‘partially alien’
but well lost (cf. Rorty 1982: 3�18, 1998: 84�91; Goodman 1988: 4; Foucault
1989: 46�49, 88�105). By this we don’t mean that we would be somehow
separated from, and unconnected to, the material world, but merely that there
are no context-independent ontological concepts, and thus all we can know
about the way the world must be is made possible in and by the human-made
and linguistic conceptual constructions beyond which we can never go.

Paradoxically, CRs themselves implicitly admit that the world is more than
just partially alien by saying that ‘no matter how much epistemological support
there may be for the existence of a given theoretical entity, the ontological
question of whether or not it exists is independent of the epistemological
claims’ (Wight 2006a: 24).16 Inversely, the point is not about the ontological claim
concerning the existence of external reality, but about the epistemological
insight that the world is ‘lost’ in the sense that it is never possible to know if/
when even our best (mature) theoretical entities describe the external reality
as it is in itself. This also means that, for example, neither the Bhaskarian
notion of ‘intransitive objects’ nor the Niiniluotoan (1999a: 29�32) notion of
‘property-individuals’17 would be acceptable, because the very idea of objec-
tive, or intransitive, particulars or their objective features is totally empty. It is
possible to talk about ‘particulars’ or their features as a part a scientific or a
common sense ontology, but one can never actually find a ‘God’s point of
view’ (Putnam 1981: 49) to grab ‘the intrinsic reality’ as it is at the level of the
‘intransitive domain’, apart from a particular framework. Therefore, both the
above realist notions as foundational elements of the mind-independent,
external and fixed ‘ontological furniture’ of the world seem to make no sense
other than as wishful transcendental a priori assumptions.

The above problematisation is a good example why the notion of ‘corresp-
ondence with reality’ with all its variants is problematic, especially in the
context of social sciences that operate in a ‘double hermeneutic’ (cf. Patomäki
2002: 123) situation: it always prompts the question ‘correspondence to what?’.
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The traditional realist answer to this question would probably be something
like ‘to external and human independent reality’. But, since we argue that this
dualistic distinction between independent external world and human observer/
linguistic scheme is problematic from the start, and that the world is hopelessly
out of our reach (or at least we can never know when we have reached it in the
sense of really ‘getting things right’), we are prone to ask further, ‘What’s the
reality really like? Please show its intrinsic nature as it is in itself to us’. A CR
would probably answer that ‘it is a bad question: you are mixing ontology and
epistemology’. Furthermore, they would probably continue that ‘epistemically
speaking, we are not aiming for similarity, for mirroring pictures of world, but
for descriptions which are (increasingly) accurate to the world by capturing
some aspects of it’ (cf. Wendt 1999: 59�60; Niiniluoto 1999a: 222�3; Patomäki
2002: 149).

This latter claim is already better, but still troubling. And it is also
connected to the first traditional claim in such a way that if we cannot talk
about ‘truth’ in the sense of an ‘end of inquiry’ or the ‘last word’ about reality
that would ‘get things right’, how could we still claim to get closer to it, or to
know when we are, in any realistic sense, giving accurate and truthlike
descriptions about the reality (or aspects of it) that, both in principle and
practice, would (and must!) always elude us? Concepts such as ‘truthlikeness’,
‘resemblance’ or ‘approaching truth’ fall with realist conception of ‘truth’,
because in both cases we would have to know beforehand that we were, or
could be, at some level truly corresponding with the world (not of our making)
in an epistemic sense. But this is something we can never know. However,
and problematic from this point of view, if we use notions like ‘matching’ and
‘resemblance’, aren’t we also presupposing strong semantical reference rela-
tions between theoretical concepts and real objects? And if so, aren’t we using
correspondence-like concepts? Moreover, if CRs truly endorsed epistemolo-
gical relativism, wouldn’t the ontological notion of ‘intransitive objects’ itself
only be an epistemic ‘transitive’ object of knowledge at the level of scientific
ontology without exhausting explanatory function, and as a result, wouldn’t
the notions of ‘intransitivity’ and ‘external reality’ be quite empty and mea-
ningless for their metatheory?18

In fact, our overall argument is that if we follow CRs and claim that the aim
of scientific inquiry is to gain truthlike knowledge about the external reality, it
is not possible to bypass the well-known problems of the correspondence
theory of truth (discussed above) simply by stating that truth is merely a meta-
phor; all knowledge is relativist; truthlike descriptions capture merely parts
of the totality of the real; or argumentative rationalism is only partly based
on external reality. In short, one simply cannot bypass the problems of the
correspondence theory of truth by redefining it, ad hoc, as the ‘resemblance
theory of truthlikeness’. The problematic remains not only intact but crucial to
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the CR framework, and it is not possible to bypass it simply because the notion
seems somehow archaic, or tiresome to analyse.

This brings along, at the very least, three consequences. If we claim with CRs
that knowledge is relativist, it seems impossible, first of all, to accept the idea of
external reality, or the possibility of non-relativistic assumptions about the way
the external reality must be. Second, it seems similarly impossible to preserve
even a fraction of the old epistemological realism, and with it the notion of
correspondence (to the external reality). And last, it seems impossible, logically
speaking, to accept the realist conception of truth if, at the same time, one
accepts the relativism and potential fallibilism of human beliefs.19

From the pragmatist perspective, the conclusion to be drawn here is the
following: CRs should either admit and acknowledge the existence of some sort
of T-equivalence (in which ‘p’ is true iff p) in their criteria of truth, resulting in
the loss of their metatheoretically critical attitude; or they should admit that
what they call ‘truthlikeness’ is nothing but a relabelled case of empirical ade-
quacy, resulting in the loss of their scientific realism.20 And if the latter is the
case, truth defined as a T-equivalence in the Patomäkian sense of a regulative,
axiological ‘metaphor’ doesn’t add any human-independent ‘content’ to the
meaning of words in that vocabulary. Therefore, it is only logical to think that
the world is ‘lost’ and to hold a thoroughly fallibilistic and ‘agnostic’ (cf.
McMichael 1985: 258; van Fraassen 1989) attitude towards ontology. In such
an attitude, it might be prudent to be cautious in terms of fixing particular
ontological (and theoretical) entities as true ones. Therefore to say that we are
‘resembling’ or ‘accurately describing’ reality, that ‘we have got closer to the
truth’ or that ‘the world does communicate with us, accepting or rejecting our
attempts to fashion it in ways to suit our interests on the basis of its specific
modes of being’ (Wight 2007b: 46) are simply too heavily put.

Explanatory power and scientific inquiry

Given that the correspondence theory of truth is an integral although proble-
matic part of the CR metatheory, it has an impact on other core notions of the
metatheory, among them the promise of increased ‘explanatory power’ gained
through ‘retroductive inference’. This claim of increased explanatory power,
however, is coupled with the notion of ‘emergence’ in order to avoid reductivist
research strategies. Next the article will move on to analyse the ways in which
the correspondence theory of truth overshadows the promise of increased
‘explanatory power’, and more broadly the three above-mentioned notions in
the CR metatheory. These critical reflections, as a whole, are meant to further
illustrate the problematic aspect(s) of CR metatheory, which aims to go beyond
‘empirical adequacy’ towards ‘truthlikeness’ of claims in (social) science.
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It is self-evident that we can never have an engagement with reality, and
especially with its ‘underlying structures, powers and tendencies’ (Patomäki
and Wight 2000: 223), other than by empirical means. Empirical engagement
with the world is simply an unavoidable human condition. CR is not, of
course, unaware of this (cf. Bhaskar 1978: 145�6; Niiniluoto 1999a: 185�92;
Patomäki 2002: 129, 132�5; Wight 2006a: 239). The crucial point to note here
is that CRs themselves state that unobservable theoretical entities cannot be
directly perceived but must be empirically identified, studied and inferred from
their effects (Wight 2006a: 51�61). This claim makes the realist jump from the
‘empirically adequate’ to the ‘truthlike’ fatally compromised from the start. If
all we have is empirical warrants, what’s the point of making the metaphysical
leap to the ‘truthlikeness’ of a postulated entity in the first place? Furthermore,
this also prompts the question of whether or how CR really differs from other,
explicitly more empirically oriented frameworks, and what’s the real benefit
of endorsing scientific realism as a metatheoretical framework for (social)
scientific inquiry?

Here, the CR answer would be explanatory power: although we need
empirical engagement with reality, it is not sufficient to answer the so-called
‘why questions’; it does not to offer us ‘depth explanations’ of phenomena or
events. According to this view, the success of a particular scientific assertion (to
explain why something happens) is made possible only by making the realist
ontological assumption that the world consists of ‘intransitive’ objects which
need to be the focus, or at least a very important part, of scientific inquiry.
That is, only because the reality has a certain structure and a way of being to
which we can more or less correctly refer, can we explain not only the efficacy
and competence of valid scientific hypotheses but also the success of science: ‘it
is the discovery of the real powers, propensities and forces of the world that
gives science its explanatory power’ (Wight 2006a: 46).

However, since the rejection of all forms of reductionism is of ‘paramount
importance’ (Wight 2006a: 37) to CR, the notion of ‘discovery’ (of reality) is
coupled with the notion of ‘emergence’. As mentioned earlier, by emer-
gence is meant, roughly put, that the combination of two or several unobser-
vable properties or mechanisms of reality help to produce a novel, higher-level
phenomenon or entity (with independent causal capacities) that, nevertheless,
cannot be reduced to its original constituents. The new phenomenon or
entity is more than the sum of its constituent parts. For example, when CRs
claim that the state is an emergent, higher-level entity with its own powers, it
cannot be reducible, pace Moravcsik (1997: 516�7, 2003: 161�2), to its
observable microlevel constituents, namely to the individual or group actors
and their demands. According to Leon (2010), the reduction of state action
to its microfoundations at the individual level would leave no reason to stop
reducing them further, to psychological, neurological or biochemical processes
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of individual actors. This would result in an unfortunate regress to
apoliticality.

The notion of ‘unobservability’ is taken to give special ‘explanatory power’
to scientific realism since unobservables with emancipatory powers — which
may or may not actualise — are seen as essential in order to ‘illuminate’ (Wight
2006a: 51), or to explain, the determining relations and necessities beyond
empirical observations (of individual actors). In this regard, according to
Bhaskar (1987: 104), ‘[e]mancipation depends upon explanation depends upon
emergence [or emergent unobservables]’. It is only the notion of emergence
that makes realist explanations in the human sciences justified (cf. Elder-Vass
2005: 315).

This also means that for the purpose of the best possible scientific expla-
nation, a retroductive, or abductive, mode of inference is needed for scientific
inquiry. The inductive mode of inference that is closely associated with
empiricist research frameworks is problematic, because it is limited to the sen-
sory observation of individual acts or properties from which one infers general
regularities. As such, inductive research strategies are confined to the study of
observable entities or phenomena. The deductive logic of inference that is
associated with social constructivist frameworks is also problematic, for two
specific reasons. First of all, the inference from a general law to a particular
act or property is not logically valid since no universal laws that would
explain human action have been, or can be, found to exist. Second, deductive
inference is taken to ignore the constraints of external reality since the logic
of inference works only intravocabularly, within the postulated theoretical
framework.21 Instead of these, CRs emphasise abductive inference. It is
only the original abductive ‘creative act’ that can answer the ‘why questions’
and explain the birth of valid scientific hypotheses beyond mere empirical
regularities or rationalism. However, we argue that the defence of scientific
realism (endorsed by CR) based on ‘explanatory power’ — and on the notions
of retroduction and emergence — has its own problems. Even if the CR goal
were not to uncover the truths of the world, but merely to give an explanation
for the conditions of possibility for science, we would still not be offered any
persuasive justification for scientific realism. Next we will discuss why this is
the case.

Let us start with the notion of retroduction, or abduction. It is true that this
mode of inference is crucial for the generation of new knowledge in (social)
scientific inquiry, but this observation does not give any conclusive justification
for scientific realism, and it does not prove that we would be referring to the
mind-independent external reality. That is, a mere suggestion of an explanatory
hypothesis does not prove anything. This is something that Peirce (1994: 5.171)
suggested a long time ago: ‘deduction proves that something must be; induc-
tion shows that something actually is operative; abduction merely suggests that
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something may be’. Moreover, it might not be prudent or worthwhile to
separate induction, deduction and abduction as distinct and independent
modes of inference; any valid chain of inference must include these all. As
Fischer (2001: 374) has suggested, ‘abductive inferences are of the kind of
hypotheses, they are logically invalid and must, therefore, be corroborated
deductively (within conceptual systems and theoretical frameworks) as well as
inductively, that is pragmatically, by experience’ (cf. Fischer 2001: 366�77;
Minnameier 2004: 78–86; Wuisman 2005: 367�70, 382�6).

Thus, the abductive ‘no miracles’-argument used as a justification for philo-
sophical realism has its problems.22 For example, as van Fraassen (1989) has
suggested, the explanatory power given by the abductive ‘inference to the best
explanation’ can only work if we have some set of hypotheses from which to
make the original choice.23 Since this ‘original choice’ is necessarily limited
by and grounded on our ambivalent prior knowledge and (culturally) specific
background assumptions, it is possible that the best possible abductive
hypothesis at hand is only the best from a ‘bad lot’ of hypotheses. Moreover,
we must hold our current views as one possible account of the world, as a
random selection from all possible explanations, and also contextualise the
explanatory power allegedly brought forth by abduction. The essential point
here is that the ‘cycle of scientific discovery’ is highly culture-laden and con-
textualised from the very start. We inevitably use our prior knowledge and our
theory-laden concepts to formulate new hypotheses in the original ‘creative act’.

In addition, the effectiveness of an abductive inference to the best explana-
tion depends on the supposed level of certainty in the background assumptions
(cf. Day and Kincaid 1994). In a diverse and pluralistic social science like IR,
its utility is highly dubious — at least if it is understood realistically with the
‘getting things right’ attitude — and the risk of committing a fallacy of ‘con-
firming the consequences’ as true with the help of our ‘preferred compositions
of reality’ is high (cf. Chernoff 2009: 392). That is, although abduction may
indeed be a good way to formulate ‘worthwhile hypotheses’ (Niiniluoto 1999b:
441), as a logical inference abduction cannot escape the essential condition of
epistemological relativism. Because of this, it is unable to confer any ‘addi-
tional’ truth-value for scientific claims, or to prove the superiority of the frame-
work in general; for all that, empirical warrant is needed.

The CR account of explanatory power coupled with the notion of emergence
is also problematic in two ways. First of all, if the nature of reality is emergent
as CRs claim, and we can never know all the constitutive, lower-level causes of
a higher-level emergent phenomenon or entity, how is it possible to support the
realist attempt to ‘get things right’ as the basis for emancipatory social science?
At the very least, it seems to us that the notion of emergence is not helpful here,
most of all because it is logically incompatible with the realist ‘getting things
right’ attitude: to ‘get things really right’ would, in fact, necessitate a reductivist
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attitude that explains higher level entities or phenomena and their independent
causal powers in terms of (the activation of ) lower-level mechanisms. This
move, however, goes against the very idea of emergence: emergent properties
or entities are ‘novel and unpredictable with new causal powers’, and, as such,
they are neither reductively explainable nor predictable (cf. Kim 1999: 10). If it
were possible to explain them in terms of their basal conditions, they would
lose their status as emergent entities with novel powers.24

For example, if the ‘state’ is an emergent entity with causal powers beyond
those of its component parts (such as human beings), CRs seem to be incapable
of specifying (1) the full range of the ontologically real, lower-level constitutive
components (most of which must exist by natural necessity), and (2) the
relative causal importance of the components that they postulate there to be. As
such, it is highly problematic to claim, in a realist sense, that a particular postu-
lated component (or a set of them) is, for example, the really real mechanism
that makes possible the emergence of an entity such as a state, or to claim with
certainty the relative causal efficacy of such a component or components in
terms of other (perhaps still unobserved) mechanisms. All this leaves, as Kim
(1999: 33, emphasis added) has suggested, the notion of emergence largely
useless for the purpose of causal/explanatory theories.

This is a problem for CRs for two reasons. First of all, if they are committed
to ‘getting things right’ about the real mechanisms of the world in a scientific
realist way, it seems very problematic to combine the notion of emergence
with the attempt to be in correspondence-like relations with ‘real causes’. On
the other hand, if they endorse emergence, and aim simply for more and more
nuanced ‘iconic models’, which can be rationally judged better or worse in
terms and at the level of our scientific ontology, it becomes problematic to say
that a certain ‘iconic model’ is actually ‘getting things right’ about the external
world because of the condition of epistemological relativism in rational
argumentation and scientific practices.

But, as we have claimed, CR boils down to the aspiration to give ‘right’ and
‘truthlike’ explanations about phenomena stemming from the emergent reality.
The essential point is that by claiming this they are incontrovertibly violating
one of the key elements of emergentism, the notion of unexplainability. It is clear
that a mere nod to the notion of emergence does not wash away the ‘dirty
laundry’ of a reductivist correspondence theory of truth from the CR meta-
theory, especially if it de facto uses the notion as the guarantee of the presumed
explanatory power in its quest for ‘getting things right’.25

Second, CRs may try to bypass our critique above by stating that we are still
arguing against a ‘straw man’: scientific realism and its promise of increased
‘explanatory power’ are and rely on essentially transcendental ontological
assumptions, not on epistemic ones. However, one must notice that both philo-
sophical and scientific ontology understood as warranted beliefs concerning the
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external reality are also epistemic. El-Hani and Pihlström (2002) are correct in
claiming that ‘emergent properties are not metaphysically real independently of
our practices of inquiry but gain their ontological status from the practice-
laden ontological commitments we make, [and moreover] ontology is not
clearly separable from epistemology, because it concerns a humanly structured
conceptualized reality’. Moreover, a purely ontological or metaphysical notion
of explanatory power is problematic because in such a case CRs would assume
emergent causal powers as possibly non-actual tendencies that can be regarded
as transcendental, beyond scientific observations. Thus, it is possible to invent
an indefinite number of hypotheses that all could, allegedly, explain the
phenomena (cf. Kaidesoja 2007). It is clear that this situation might not be very
‘explanatory’, and that we must choose — one way or another — between
competing hypotheses. In this case, what else could the explanatory power of
the ‘best theory’ be other than the practical yet value-laden ‘cash value’26 of the
theory and its assertions, achieved through empirical engagement in the world.
As a result, the theory that is seen as the most explanatory is not the one that
postulates the best non-observable theoretical entities, but the one that
provides a better explanation of the observable phenomena about which we
pose questions (cf. Chernoff 2009: 386). And this does not require scientific
realism as a theoretical framework.

Thus, it is by interacting in reality that we gain empirical and practical
reasons for ontological commitments and for believing that a given theory
is rational, adequate and plausible. But of course, we are not claiming that it
is possible to make a clear distinction between theory-independent data and
empirical facts nor that the latter can be inferred from the former (cf. King
et al. 1994). Paramount for the idea of empirical engagement is the notion that
our empirical observations are always value-laden, interpretative and
contextualised from the very start. Thus, since our ‘realistic’ commitments
and ‘referential’ relations between theoretical entities and their referent entities
must be based on these ‘biased’ empirical engagements, our ‘realism’ is ‘inter-
nal’ in nature, and our ontological commitments are not, in the strict sense,
realistic at all — in the external sense. Instead, they are heavily praxis-oriented,
and steered by our normative and political presuppositions and expected goals
of research.

However, if the aim of scientific inquiry was to escape the above relativist
and social constructivist condition and to ‘get things right’ in a more or less
scientific realist way, we would like to ask CRs a clarifying question: if the
truth(likeness) of a claim cannot be proven by providing it with empirical back-
up, how can it be done transcendentally? That is, how is the real truth-content
of any given assertion increased by deciding the ontology concerning this asser-
tion a priori in an abductive act? From our pragmatist point of view, a hypo-
thesis simply cannot be proven true, in the realist sense, on transcendental
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grounds because the very engagement in the practices of social and political life
makes the postulation of transcendental commitments problematic. Because of
this, to say that a hypothesis created with an abductive mode of inference is
‘approximately true’ seems more like a metaphysical ‘act of faith’ or a ‘trans-
cendentally authoritative pronouncement’ (Jackson 2008a: 141) than a valid
scientific statement.

Thus, we don’t seem to have any reason to prefer ontological questions over
epistemological and methodological ones. As Chernoff (2009: 391�2) argues,
‘[t]he only way we can justify any existence claim for a theoretical object is by the
superiority of a theory which postulates it, and the only way we can show the
superiority of a theory is by having answered important questions of (natural or
social) scientific methodology’; ontological clarity is only one criterion for a good
scientific theory. Of course, the lack of transcendental grounds doesn’t mean that
we wouldn’t have a set of evolving, socially accepted, distributed and sometimes
contested — in a word, value-laden — standards to evaluate the rationality or
explanatory power of theoretical postulations and/or theories (cf. Lebow 2007:
22). On the basis of this, it is completely possible to endorse abductive inference
without buying the whole realist epistemological and ontological baggage. After
all, abductive inference is also ‘of the greatest relevance to the logical foundations
of radical constructivism’ (Fischer 2001: 368), and of ‘postpositivism’ in IR (cf.
Kornprobst 2009: 99).27

CR and the Axiology of IR

Having engaged the CR metatheory rather extensively, we are now in a
position to consider the possible conclusions that could be drawn from the
above metatheoretical analysis in relation to the possibilities and limitations of
social sciences in general, and the study of world politics in IR in particular.
And specifically, we can consider the possible implications and problems of the
acceptance of the CR framework for the conduct of inquiry in IR.

The CR answer to these ‘considerations’ would be, primarily, the emphasis
on (stratified) ontology over epistemology, based on the ideas of ‘ontological
clarification’ and ‘broad causality’ that result in ‘ontological depth’ and
ultimately help the scholar of world politics to discover a truthlike description
of a phenomena or an entity of reality — to ‘get things right’ about it. In other
words, CRs would call for the careful (re)explication of the relevant ontological
commitments of any given research agenda. This task would include, to begin
with, the postulation of a broader array of theoretical entities to unveil the
complex causal nature of social reality and to explain the (general) success
of science. And second, it would also include the re-emphasis on material

Juha Käpylä and Harri Mikkola
Reconsideration of critical realism

423



conditions as the necessary basis of concrete political action, in addition to the
discursive and ideational elements.

These metatheoretical premises have also axiological and political conse-
quences. Kurki (2009: 441) has suggested recently that metatheoretical frame-
works — or philosophy of science (PoS) positions — should not be seen as either
‘abstract’ or ‘apolitical’; they are not merely philosophical and ‘distinguishable
from the more ‘concrete’ study of politics or international politics’. Even if there
does not exist a ‘direct or mechanical causal link between PoS positions and poli-
tical positions’ (ibid.: 444), it is possible to claim that there exists a ‘constraining
and enabling’ relationship — or what Kurki calls ‘elective affinity’ — ‘between
PoS positions and IR theorists’ political outlooks’. As such, metatheoretical
interests, and frameworks, are arguably normative and ‘politically charged’. The
crucial point to note here is that PoS is ‘an area where political debate in IR can
be, in important ways, grounded’, and that ‘there are certain kinds of avenues of
inquiry and explanatory interests that are more natural within some PoS
positions than others’ (ibid.: 450�1). As such, we are ‘more inclined to take some
[metatheoretical] leaps of faith than others and y socially and politically
consequential leanings may arise from the leaps we do take’ (ibid.: 453).
Accepting this, what is meant by the CR emphases on ‘depth ontology’ and
materialism as the basis of concrete political action? And furthermore, how
would these assumptions ‘constrain and enable’ the axiology of IR?

The CR insistence on the language of material, stratified, and often
unobservable reality, together with the notion of truthlike knowledge claims,
the emphasis on socially conditioned agency and a ‘transformational model
of social reality’, is aimed to reject not only philosophically idealist, conven-
tionalist and/or relativist argumentation, but also (ontologically) the atomistic
image of society and the related epistemological claim about the way world
politics should be studied, namely in terms of individuals and their actions
and decisions (cf. Kurki 2009: 445; Leon 2010). Related to this, Jones (2008)
and Piiparinen (2009), among others, have recently tried to point out the axio-
logical benefits of the CR framework in their studies of contemporary racism
and the actions of the UN Security Council, respectively. Jones has claimed
that even if there exists, nowadays, a critical and broad literature on racism,
it has engaged racism inadequately, ‘for the most part focus[ing] on discursive
aspects of racial power, and conceptualis[ing] race and racial oppression in
relation to identity’ (Jones 2008: 908). Somewhat similarly, Piiparinen has
claimed that a vast portion of the literature related to the study of the UN
has relied, problematically, on ‘methodological individualism’ (shared by
both political realist and idealist frameworks) according to which ‘all social
phenomena, and particularly the functioning of social institutions, should
always be seen as resulting from the decisions of individual actors’ (Piiparinen
2009: 676).
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Contrary to these tendencies, both authors have called for more depth
explanations that go beyond the discursive and individualist biases. In terms of
the former, says Jones, the scholar of global racism ought to ‘develop an under-
standing of race and racial oppression which encompasses structural dimensions
in order to account for the way in which global racial inequality is routinely
produced by an international order formally committed to racial equality and
universal human rights’ (Jones 2008: 908�9). For this, the CR framework is
helpful, mostly because it ‘locates causation at a deeper level of reality, in terms
of the operation of tendencies or mechanisms through which the causal powers
of real, structured entities are realized’ (ibid.: 912). Consequently, there exists ‘the
possibility of acquiring knowledge of social phenomena which has greater
adequacy and explanatory power than lay knowledge derived from direct
experience [such as empirically analysable discourses]’ (ibid.: 913).

In terms of the latter bias, Piiparinen has claimed in his study (of the UN
Security Council) that ‘the missing piece in the puzzle’ is the ‘conglomeration
of mechanisms and their underlying structures that possess independent
powers in relation to the decision-making of state-representatives and UN
officials’ (Piiparinen 2009: 676). In this light, CR would operate as a ‘general
approach’ (ibid.: 680) or an ‘umbrella meta-theory’ (ibid.: 681) to a research
topic, and would serve as a ‘safety net’ (ibid.) to prevent the reductionist
tendencies of methodological individualism. Moreover, says Piiparinen (ibid.:
682), ‘[f]rom the Critical Realist perspective, such [structural] preconditions
present a more interesting research object than communicative action itself, as
the former to a large extent determine the course of the latter’.

Few conclusions could be drawn from these examples. The ‘political charge’
of metatheories, the emphasis on the ‘structural preconditions’, and more
broadly the assumption of a stratified, deeper ontology, seem to suggest that
the philosophical language of CR has affinities with ‘left-leaning, transforma-
tionalist, and critical theory perspectives’ (Kurki 2009: 445), or more explicitly
‘with Marxist, historically materialist, and new left thinking’ (ibid: 444; cf.
Brown 2007; Joseph 2007). This is because of the assumption that it is only
possible to use knowledge about social conditions and their inequalities to
transform society if knowledge claims about the (political) world can be treated
as non-relative and intransitive. As Kurki (2009: 445) claims, ‘[b]eing able to
conceive of social structures as real and causally efficacious social objects,
ontologically emergent from but separable from individuals and their concep-
tions, enforces the importance of struggling politically for collective and struc-
tural transformation of social structures such as capitalism and patriarchy’. All
in all, a CR framework is seen as necessary to make possible ‘left-leaning’
emancipatory political action.28

We have nothing against emancipatory political action. In fact, the way we
see it, the core problems of CR are not at the level of political or ideological
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commitments, but at the level of metatheoretical assumptions and their
consequences for the conduct of inquiry. The call for ‘depth ontology’ in the
abovementioned CR examples (by Jones and Piiparinen) refers to the assumed
increase in explanatory power brought about by the postulation of non-
observable entities that, nevertheless, capture the operations of real structures
and mechanisms that are necessary not only for an explanatorily efficient, but
also importantly for a truthlike description of a specific political phenomenon
or entity. Now, CRs are correct in claiming that the causal traces of any given
social phenomenon are so complex that a reductive attitude based on metho-
dological individualism is not particularly explanatory and, in fact, can be seen
as a problematic premise for social scientific research. For example, the idea
that state action ought to be reduced to its microfoundations leads to a
potential (and misfortunate) regress towards biology and apoliticality. Never-
theless, the claim of ‘ontological depth’ that results from the assumptions of
‘stratified ontology’, ‘broad causality’, ‘ontological clarification’ and ‘emer-
gence’, it seems to us, cannot be the (simple) solution to the problem of
explanation in situations of complex causality, especially for two reasons.

First of all, it is unclear whether CR can maintain its realism while postu-
lating unobservable entities. If the actual detection of such entities relies on
empirical engagement in the first place, it is hard to make the distinction
between the ‘empirical adequacy’ and ‘truthlikness’ of a particular postulation.
If, on the other hand, these entities rely primarily on transcendental argument,
it becomes difficult to support the core idea of ‘getting things right’ about
reality at the level of philosophical ontology. Second, and using Ian Hall’s
(2009: 630) phrase here, it is not all that clear in the end ‘what causes what’.
That is, the CR pursuit of a ‘broad’ account of causality does not provide ‘the
means to tell which “causal conditioners” matter more than others, how they
matter or when’.

This failure to distinguish between specific sources of causality at the level
of philosophical ontology, and consequently between specific claims at the
level of scientific ontology that do and do not correspond with the external
reality (the way it must be philosophically), is something that CRs themselves
have accepted and realised. In terms of the importance of the material aspect,
Wight (2007c: 306) has admitted, very honestly, that even if social practices
have (also) their material aspect, it would be wrong to claim that it determines
them. In fact, its relevance is unspecified: ‘I do not know when and how
material circumstances might play a role in social practices and outcomes. I
suspect that there is no overarching answer and that the interplay of material
and ideational factors [or causes] varies over time and space’. Hence, Wight
(2006b: 53) admits, and again with integrity, that ‘we may be unable to deci-
sively decide, for example, between an account of the causes of international
terrorism that privileges issues of language and identity over an account that
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foregrounds material factors and national interest’. This, of course, may be
read to suggest that in situations of complex causality, the reality — as the
totality of causes — is unmappable, and hence the very possibility of being true
to it, that is being a scientific realist, may end up being problematic. And it is.

The ‘depth’ metaphor itself, at the core of CR vocabulary, is logically pro-
blematic for social sciences, especially if the relative importance of the stratified
parts of reality, and especially of its ‘material’ component, remains unspecified,
and if we understand the notion of ‘depth’ through the empirical effects of
actualised mechanisms which require us to postulate a set of non-observable
entities that would explain these empirical effects. If this is the case, then
in principle any phenomenon — such as the development of gender, sexual
orientation or a finance crisis — can be explained away with, and be based on,
numerous alternative and explanatory causes, transcendental or natural. This
point has been recently brought about by Michel (2009: 407) in regard to the
explanation of the emergence of hurricane Katrina:

Like it or not, there is no way we can decide which ‘theory’ is more accurate
or better. The force behind the causes for Katrina cannot be shown to exist
[other than through their empirical effects], as scientific realists admit, and
therefore our decision to ascribe causal power to natural processes or God is
in this case dependent upon our system of belief which is socially legitimized.
At the end of the day we have no neutral frame of reference or standard of
judgment that is at our disposal in a non-conceptualized way on the basis of
which differing claims can be assessed — there are no uninterpreted facts
and subsequently there always are incommensurable positions.

With this explanatory problematique at hand, it seems to us that it is very
difficult to be a consistent and thorough-going realist with realist metaphysical
presuppositions that logically precede any engagement in the world. This
conclusion is, of course, problematic for the CRs. But it is logically plausible.
Moreover, it warns us about the potential(ly) serious consequences that a wide
acceptance of a transcendental argumentation might have for the axiology of
social sciences.

The reasons to be aware of this problematique at disciplinary and
metatheoretical levels stem from two facts. First of all, IR as a discipline is
characterised by a plurality of metatheoretical frameworks that are politically
charged; this is something that we learned from Kurki (2009) already. Second,
IR, as a discipline, is also characterised by a plurality of theoretical frame-
works. Concrete political phenomena are explained through various ‘ideal-
typeish’ (Jackson and Nexon 2009) theories that may, and often do, draw on
incommensurable ‘scientific ontologies’ with differing and essentially instable
‘catalogue[s] of basic objects’ (Jackson 2009a: 180; cf. Glynos and Howarth
2007: 11; Lebow 2007: 18).
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In this respect, Bleiker (2000) has hit the mark in his observation about the
difficulty to explain the end of the Cold War. If the aim of IR research would
be (and is) the clarification of the reasons for the end, we are faced with a
multiplicity of ontological entities that help constitute the ‘event’ depending on
the way we look at it through a particular theoretical lens: if we approach it
through the perspective of high politics (e.g. political realism) we end up with a
set of relevant ontological entities that are drastically different than if we were
to approach it through the perspective of feminism, peace research or even
international political economy. An insightful conclusion from Jackson (2008a:
148�9) sums this up well: ‘a study conducted from the perspective of, say, a
Marxist conception of class relations represents not a definitively correct or
incorrect way of viewing the world, but rather serves as a systematic demon-
stration of what it would be like to construct the world in that way’.

This multiplicity of possible yet relevant ontological commitments makes it
hard for a scholar of world politics to arrive at an ultimate value judgement, and
thus at a consensus, about the ontology enabled by a particular theoretical frame-
work that would be more in sync with, and thus more truthlike to, the real
natural and/or social mechanisms than an ontology enabled by another frame-
work. This, in turn, opens up the conceptual possibility that there is no single
explanation for ‘the end of’ the Cold War to be found. Because of all this, the
potential for ‘overlapping’ between theoretical accounts is, as Kornprobst (2009:
89) suggests, possible and perhaps even desirable to some extent, but only if
a number of constitutive and metatheoretical assumptions can be agreed upon —
that is, if theorists ‘find a common language’ (Kornprobst 2009: 101) in dialogue.
This, however, is often not the case, not because of ‘communication failures’ or
bad argumentation, but because of deep-rooted political and normative
disagreements that simply cannot be resolved. Ultimately, it is this political split
that is the significant reason why not only metatheories but also theories may end
up being incommensurable and confrontational.29

In a situation where this kind of often incommensurable metatheoretical,
theoretical, and ultimately political debates around differing IR discourses
seem to continue ad infinitum — or at the very least they have continued for
decade after decade — without the acceptance of a single theory or a single set
of scientific ontologies by the scientific community, the CR attitude of ‘getting
things right’ that stems from the emphasis on reality and ontology may not
only be questionable but also rather problematic, if not even apolitical (cf.
Chernoff 2009: 391�2). And forgetting the political and sociological aspects
of science is highly dangerous, especially if the ultimate aim is to provide the
‘Ultimate Argument’ (van Fraassen 1980: 39), which, in some way, would
capture and find out the true mechanisms behind a given phenomenon or
entity. CR seems, at least, to imply that in principle such a goal (truth about
the mechanisms) does exist, and theoretically speaking it is possible that
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research may arrive at (or at least get closer and closer to) such a state, which,
again, would ‘get things right’ in terms of our practical/scientific and philo-
sophical assumptions. Because of this, CRs tend to suggest that it would be
desirable to move (progress!) towards a research setting in which such an
account would be possible to give (cf. Wendt 1999: 38�40).

Now, from the perspective of axiology of science, the possible ‘truthtalk’ that
often accompanies the CR framework may bring about not only ‘the false
promise of philosophical foundations’ (Monteiro and Ruby 2009, emphasis
added; cf. Jackson 2009b), but also elements of scientific conservatism that would
be deeply problematic for pluralistic social sciences, IR included.30 This is some-
thing CRs themselves have noticed. Patomäki (2002: 148), for example, admits
that a (too heavily) ontologically oriented framework could be potentially
dangerous for social sciences, since there exists the possibility of discovering one
particular (scientific) ontology as ‘real’ and ‘truthlike’. This might bring with it,
maybe unwittingly and by accident, conservative elements, ‘the authority of the
dominant’, to the scientific culture. For example, in this potentially (but certainly
not necessarily!) conservative atmosphere, it might be possible to end up with a
definitive explanation of the Cold War that would be taken as the dogma, and
hence it would have consequences for the ways in which future research
(agendas) would become framed, and future politics understood. We heartily
agree with Patomäki on this issue, and thus it is vital that we not advocate even
the possibility of cultural and scientific conservatism that could unnecessarily
limit the amount of possibly useful tools at our disposal. In short, we should
acknowledge that there are potential dangers in the claim that we speak truth to
power.

In fact, Kratochwil (2007b: 69�75) has even suggested that CR might, at
worst, end up being a ‘some type of “prophetic” realism’ based on ‘prophetic
ontology’ conjured up by ‘a charismatic leader [who] does not assemble
a following by arguing, but by saying “what is the case” ’. In this worst-
case scenario, CR may end up being a manifestation of what Chernoff (2009:
391) has recently called an ontological fallacy; that ‘we must settle on which
objects — both pre-theoretical and theoretical — belong in our ontology
before we can inquire into what we know about them’. For us, the fallacy
would mean the over-emphasis on the role of human-independent reality in
belief-fixing; that our theory construction, and in fact very understanding of
the world, would have to move logically from reality to knowledge, and that
reality could (be made to) appear to us with an unimaginable immediacy. Yet,
if we underestimate the contextuality and the value-ladenness of even our
deepest ontological commitments, we are in fact committing a dehumanisation
(and depolitisation) of human discourse and, in a way, in danger of falling once
again to a peculiar form of the ‘Myth of the Given’. Thus, to avoid the onto-
logical fallacy, it might be worthwhile, and logically more tenable, to assume
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an agnostic, fallibilistic and pragmatist attitude towards ontology, and
especially towards non-observable entities.

In terms of research methods, the ontological fallacy may lead a scholar of
world politics to think that if the external (social) reality exists in a particular
way, and if the aim of a scholar is to give an adequate and precise (that is, a
truthlike) account of this way of being, it is also logical to think that there
exists a particular method that enables the scholar to discover the way of being
better than with the help of other methods, based on extra-contextual claims.
The result of all this may easily be the withering away of our methodological
toolbox for the study of social phenomena and world politics.31

However, if CRs still want to assume that ‘ontological depth’, ‘ontological
clarification’ and ‘broad causality’ inevitably increase the truthlikeness of social
scientific claims instead of merely, and literally, increasing the broadness,
dynamicity and complex explanatory power of them in practical terms — that is
to say, if broad causality is taken to help CRs really to ‘get things right’ — it seems
to us that the burden of proof rests at their camp to show which conceptions of
science and which specific scientific claims (especially about unobservable entities)
concerning the world are, and should be, taken as truthlike, and not just
empirically adequate. Because the former kind of justification — that science does
and must capture reality — seems to us an impossible dream, the endorsement of
scientific and CR (as presented here) is, it seems to us, ultimately a contemporary
manifestation of metaphysical faith, a kind of transcendental dogma beyond any
kind of verification or falsification.

Thus, it is crucial to ask why a scholar of world politics should be a scientific
and critical realist, and why her goal should be the truth or even the truthlikeness
of her claims. It also leads to other connected questions, such as why a scholar
of world politics should think that the notions of ‘depth ontology’ and ‘broad
causality’ would somehow increase the truthlikeness of her results, and as such
would indicate the progress of (world) political science. All this is not to say,
however, that ontology does not matter, or that the contemplation of ontological
commitments could not be thought as relevant (especially in terms of causal
questions) in social scientific research or in the study of world politics. On the
contrary, every piece of social scientific research does assume ontological
commitments, explicitly or implicitly. This, we take it, is the core of Jackson’s
(2008a) call to ‘foreground’ ontology, yet in a particularly limited Weberian and
pragmatist sense. However, the logical problems we discussed above — all
undermining the CR tendency to prioritise ontology and to understand knowledge
as a kind of a correspondence relation — seem to indicate that there is no need to
aim for the kind of ‘ontological depth’ emphasised, for example, by Piiparinen and
Jones above, nor is there a need to consider ontology as primary to other aspects
of theory building or in social scientific research in general. As such, the very call
for a specific ‘ontological turn’ à la CR within social sciences is uncalled for.
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Conclusion

This article has critically reconsidered CR metatheory as a potential
foundation for social scientific research in IR. The article offered a rough
sketch of the CR framework and then discussed in the following sections
some of the problems related to the metatheory. To conclude, we found CR
metatheory to be problematic in the following ways. First of all, we argued
that CR cannot be considered as purely transcendental examination of the
conditions of science; instead, in order to be metatheoretically interesting or
meaningful, it must also take a stand in epistemic issues. Following from this,
we inferred that the endorsement of the mind-independent external reality as
the falsifier of untrue hypotheses leads CRs to uphold, by logical necessity, a
version of the correspondence theory of truth — even if described more
carefreely as what we called the ‘resemblance theory of truthlikeness’. Thus,
CR metatheory relies on an overly optimistic view on the possibility of ‘getting
things right’ — to access the pre-structured, mind-independent reality acting
as the yardstick for rational judgements, and more broadly, for scientific
claims in social sciences. Second, and related to the above, since CR
metatheory boils down to the problematic elements of the correspondence
theory of truth, the defence of scientific realism (that CR endorses) based on
the notion of ‘explanatory power’ is in trouble when combined with the
‘getting things right’ attitude. Related to this, we concluded that the CR
understanding of the notion of retroductive inference gives no evidence for the
necessity of scientific realism. Moreover, the CR understanding of emergent
causality is also problematic in relation to the notions of ‘explanatory power’
and ‘epistemological relativism’, since it seems to require, paradoxically, a
reductivist attitude when giving explanations by referring to ‘Real properties’
or ‘natural tendencies’ of the world — when aiming to ‘get things right’.
Finally, we concluded that the CR metatheory could entail serious axiological
problems for pluralistic social sciences such as IR. Among the most serious
ones is the potential scientific conservatism based on the realist ‘truthtalk’ and
desire for ‘depth ontology’.
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Notes

1 These frameworks, generally considered to be part of the so-called ‘Third Debate of IR’ (Lapid

1989), would include ‘post-structuralist’ (George and Campbell 1990; Ashley and Walker 1990a,

1990b), ‘feminist’ (Harding 1986; Enloe 1989; Tickner 1992; Sylvester 1994, 2002), ‘constructivist’

(Wendt 1992), ‘historical’ (Kratochwil 2006), and ‘pragmatist’ (Deibert 1997; Neumann 2002;

Rytövuori-Apunen 2005) frameworks. About ‘linguistic turns’ in IR, cf. Fierke (2002).

2 Henceforth, the abbreviation ‘CR’ is used to refer either to ‘Critical Realism’ as a

metatheoretical framework, or to the adjective ‘Critical Realist’, for example in the case of

‘Critical Realist’ metatheory. The abbreviation ‘CRs’, on the other hand, refers to scholars who

subscribe to Critical Realism.

3 To be clear, Kratochwil has been deeply pessimistic about the possibility of CR as the ‘new

orthodoxy’. A good summary of this can be found, for example, in Kratochwil (2007b: 68�75).
4 It is worth noticing that pragmatism(s) has also increased its influence in IR as a general

metatheoretical position. A pragmatist framework has been accepted, for example, in the works

of Deibert (1997); Cochran (2002); Neumann (2002); Owen (2002); Rytövuori-Apunen (2005);

Kratochwil (2007a); Kangas (2009); and Jackson (2008a, 2008b). Cf. also two special forums on

pragmatism in IR, the first in Millennium 31(3) in 2002, and the second in International Studies

Review 11(3) in 2009.

5 According to Monteiro and Ruby (2009: 17), metadebates tend to escalate substantial or

methodological disagreements at a lower, foundational level, and to produce ‘imperial projects’

that ‘have contributed to the fragmentation of the discipline along meta-theoretical lines’.

6 The importance of metadebates lies in the claim that they affect not just the ways in which

research is conducted but the very ways in which thinking is possible in a given discipline;

agreements on metatheories may partly define the ‘common sense’ of the discipline. For

example, as Guzzini (2000: 156) has stated, the ability to question the intellectual status quo of

the discipline involves debates about philosophical as well as political commitments:

‘[m]etatheories do matter both empirically and politically’. Or as Wendt (1999: 34) put it,

‘empirical questions will be tightly bound up with ontological and epistemological ones; how we

answer “what causes what?” will depend in important part on how we answer “what is there?”

and “how do we study it?” ’

7 A note to the reader: for the most part, we have focused our analysis of CR on the post-

Wendtian works of Patomäki and Wight, which have broadened, and made more apparent, the

emergence of CR within the contemporary (metatheoretical) debates of IR. This is especially the

case on the European side of the discipline. However, references to Wendt’s work are present in

the text, too.

8 This view on emergent reality is sometimes called ‘process ontology’ by CRs (cf. Niiniluoto 1999a:

31). For criteria for emergence, see Humpreys (1997: 341�2); cf. Elder-Vass (2005: 316�20).
9 This idea of ‘broader’ causality is linked to an Aristotelian definition of causality, where Aristotle

defined the notion not just as a ‘pushing and pulling’ or efficient causality, but more broadly based

on four categories: material, formal, efficient and final causality. This ‘broadening’ of causal

explanation allows the consideration (and assessment) of causes as complex and interacting. Cf.

Kurki (2006: 206�9); also Bhaskar (1978: 121�2, 194�5, 1987: 54�55).
10 By ‘direct realism’ is meant the possibility of a ‘direct access’ to external reality in order to

capture its way of being unhindered, as it is.

11 Bhaskar calls this fallacy also in more general terms a ‘linguistic fallacy’, cf. Bhaskar (1991:

68 n6). Cf. also Patomäki and Wight (2000: 217�8).
12 This definition draws from Jackson (2008a: 151).

13 Wendt’s (1999: 59) realist answer to the problem of ‘indeterminacy of reference’ in which

‘natural kinds’ are claimed to be either very difficult or even impossible to specify as objects of
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reference (the latter especially due to the fact that ‘natural kinds’ might not have essential

properties) is to claim that ‘natural kinds’ are constituted by ‘homeostatic clusters of properties’.

In other words, ‘individual elements in these clusters might not be essential’. Instead, all ‘kind-

definitions’ ought to be understood ‘in terms of “fuzzy sets” or “stereotypes” rather than

necessary and sufficient conditions’.

14 According to Wendt (1999: 58�59), ‘[w]hat makes a theory true is the extent to which it reflects

the causal structure of the world, but theories are always tested against other theories, not

against some pre-theoretical ‘foundation’ for correspondence’. Thus, the answer to the question

of ‘how can we know that a claim of reference is true’ must be that ‘we cannot’. However, he

suggests that ‘we should have confidence only in the referents of “mature” theories that have

proven successful in the world’. And he continues that even then ‘we can speak only of

“approximate” truth’.

15 The notion of T-equivalence is related to the so-called Tarskian definition of truth where ‘the

definition of truth for language L should entail all T-equivalences of the form x is true iff

p where x is a name of a sentence in L and p is the translation of this sentence in the

metalanguage ML’ (Niiniluoto 1999a: 59). Some philosophers have interpreted the Tarskian

view as stating merely a relationship between two languages (e.g. an object-language L and the

meta-language ML), not between language and reality. This is often called the ‘disquotational’

or ‘deflationary’ view of truth. A more realist view is suggested by Niiniluoto (1999a: 63�64;
1987: 137�8), according to whom the Tarskian definition of T-equivalence can be seen as a

version of a correspondence theory of truth in which socially constructed sentences (in language

L) are made true, and satisfied, ‘by objects in the world, not by their substitution instances in

the language’. In this article, the notion of T-equivalence refers to the realist view (of

correspondence).

16 Wight (2007c: 305) also claims, elsewhere, that ‘[a]lternative social theories think of their formal

objects in differing terms and we should accept the possibility that some of these might be of

value y [B]ecause I insist on the existence of a complex structured world beyond its ontological

specification in any given theory, then I am also committed to the view that it is probably

impossible to for any one theory to capture the totality of that reality’.

17 By ‘property-individuals’ Niiniluoto means objectively existing and necessary features or

qualities (of material) located in time and space.

18 The problem of correspondence is particularly problematic in terms of unobservable entities.

Empirically speaking, the history of science itself, and the so-called ‘pessimistic meta-induction’

(cf. e.g. Cummiskey 1992; Laudan 1981: 42), has shown that many widely accepted scientific

theories with postulated unobservable entities have indeed been incorrect from the perspective

of our current knowledge. Because of this, we must have doubts concerning unobservables even

in the today’s most warranted or mature scientific theories. Moreover, we have plenty of

examples of theoretical concepts and entities that have been practically effective in scientific use

but that have not, from today’s perspective, genuinely referred (cf. Laudan 1981). Therefore,

even if we endorsed the notion of correspondence and other semantically referring concepts, we

simply wouldn’t have any way to know whether we are corresponding with reality correctly, or

maybe just conducted, for instance, a functional ‘lucky or unlucky guess’ (Jackson 2008a: 138).

19 To elaborate the last claim a bit further: if we used the concept of ‘truth’ — if we said that

something is ‘true’ — with realist commitments, we could be in danger of losing the fallibilism of

our ‘truth claims’ simply because the very idea of claiming something true realistically implies,

or the very least strongly suggests, that ‘true statements’ could not, and perhaps need not, be

critically engaged in any way, for they are not only vouched by the external way of being, but are

also, by the very definition, undeniably true, infallible, and therefore beyond doubt. But, if we

deny the possibility of infallibilism, then the strict realist view on truth goes out the window.

And if we also reject the notion of correspondence, not only the epistemological realist view
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based on the Tarskian T-equivalence (‘p’ is true iff p) but also truth as a metaphor can be seen

trivial and unverifiable.

20 According to Niiniluoto (1999a: 67), this conclusion amounts to an ‘All-or-Nothing Fallacy’.

21 The problem for a realist is that in the cases of induction and deduction the origin of a valid

or truthlike scientific hypothesis cannot be explained: these modes of inference are not

‘ampliative’ — or truth-increasing — but only ‘truth-reserving’. That is, in a deductive inference

we must, of course, know beforehand the general hypotheses from which we deduce, and

induction can only be used for the validation of a beforehand known hypotheses simply because

a sample of data can be understood as a sample of some totality only if we know beforehand the

totality in issue.

22 This kind of justification for scientific realism has been most forcefully given by Putnam (1978),

Boyd (1984), Leplin (1987).

23 Cf. also Jackson (2008a: 137). For a critique of van Fraassen, cf. Kvanvig (1994); Psillos (1996).

24 For a detailed discussion of this problem in the context of ‘downward causality’, cf. Kim (2006:

557–8).

25 By criticising the CR use of the notion of emergence, we do not, of course, want to endorse

a positivist account of causality, but simply argue with Putnam (1992: 64) that the notion of

causation is relative to human interests, in the sense that the things or reasons we say to be

causes of something depend on the context and our understanding of the relevant alternative(s).

In fact, the CR view on broad, emergent causality is an interesting contribution in the context of

IR to the attempt to combine naturalism and holism. In particular, Kurki (2006: 209�10)
concludes that the social world is a holistic combination of a multitude of irreducible causes,

and thus the ascription of ‘causes’ must be seen as a question connected to our ‘pragmatic

explanatory interests’.

26 By the (Jamesian) notion of ‘cash value’ we do not aim to promote cruder forms of

utilitarianism or value-free and unemotional economic thinking in which merely the rationally

(in its abstract sense, as opposed to its ‘bounded’ sense) inferred benefits would bear down on

theory choice, or on human choices more generally.

27 From a pragmatist point of view, it is possible to be abductive non-realistically, or ‘internally’;

one can postulate theoretical entities to offer plausible (natural) explanations for an amazing or

troublesome phenomena or entity in the world, refer to these theoretical entities within (but not

without) the scientific and/or common sense discursive formation and ontology, test the validity

of such postulations in terms of concrete and empirical results, and when successful, gain

warrants and reasons for their acceptability. New imaginative hypotheses can help us come up

with metaphoric uses of language that create new associations and broader (and perhaps

alternative) ways of explaining a phenomenon. Against Wendt’s (1999: 47) claim that most IR

scholars are at least ‘tacit realists’, we agree with van Fraassen (1980: 23) that ‘[m]erely following

the ordinary patterns of science does not obviously and automatically make realists of us all’.

However, and to be clear, we do not want to claim that scholars should blindly follow the

existing, ordinary patterns of science, either.

28 The political nature of metatheoretical commitments applies, as Kurki correctly points out, also

to other metatheoretical positions; for example, pragmatism is often accompanied by ‘liberal

pluralist undertones’ (Kurki 2009: 449).

29 But, contrary to Monteiro and Ruby (2009), this need not be taken as a bad thing. As Kurki

(2009: 452) points out, both philosophical and political views are often held strongly, and hence

disagreement on both/either is not only probable but also desirable to some extent.

Metatheoretical debates do not lead to ‘dead ends’ because they ‘fail to enhance understanding

of our subject matter’, as claimed by Holsti (1989: 260). Instead, and as suggested by Kurki, they

‘provide, even if indirectly and in complex ways, an important grounding for political forms of

argumentation in IR theory’.
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30 The claim of conservatism is not, of course, limited and specific to CR metatheory. Social

constructivist frameworks, pragmatism included, may lead to such ends, too. For the inverted

critique of ‘authoritarianism’ (à la pragmatism), cf. Wight (2007b: 47�50).
31 To be fair, CRs have advocated the importance of methodological pluralism and epistemological

opportunism. Cf. Wight (2006a: 25�26, 257�61, 2006b: 54�55).
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Aronson, Jerrold L., Rom Harré and Eileen Cornell Way (1995) Realism Rescued: How Scientific

Progress Is Possible, London: Open Court.

Ashley, Richard and R.B.J. Walker (1990a) ‘Speaking the Language of Exile: Dissident Thought in

International Studies’, International Studies Quarterly 34: 259–85.

Ashley, Richard and R.B.J. Walker (1990b) ‘Reading Dissidence/Writing the Discipline: Crisis

and the Question of Sovereignty in International Studies’, International Studies Quarterly 34:

367–416.

Bhaskar, Roy (1978) Realist Theory of Science, Sussex: The Harvester Press.

Bhaskar, Roy (1987) Scientific Realism and Human Emancipation, London: Verso.

Bhaskar, Roy (1991) Philosophy and the Idea of Freedom, Oxford: Blackwell Publishing.

Bhaskar, Roy (2002) From Science to Emancipation: Alienation and the Actuality of Enlightenment,

London: Sage Publications.

Bleiker, Ronald (2000) ‘Editor’s Introduction’, Alternatives 25(3): 269–85.

Boyd, Richard N. (1984) ‘The Current Status of Scientific Realism’, in Jarrett Leplin, ed. Scientific

Realism, 41–82, Berkeley: University of California Press.

Brown, Chris (2007) ‘Situating Critical Realism’,Millennium: Journal of International Studies 35(2):

409–16.

Chernoff, Fred (2002) ‘Scientific Realism as a Meta-theory of International Politics’, International

Studies Quarterly 46(2): 189–207.

Chernoff, Fred (2007) ‘Scientific Realism, Critical Realism, and International Relations Theory’,

Millennium: Journal of International Studies 35(2): 399–407.

Chernoff, Fred (2009) ‘The Ontological Fallacy: A Rejoinder on the Status of Scientific Realism in

International Relations’, Review of International Studies 35: 371–95.

Cochran, Molly (2002) ‘Deweyan Pragmatism and Post-positivist Social Science in IR’, Millennium:

Journal of International Studies 31(3): 525–48.

Cummiskey, D. (1992) ‘Reference Failure and Scientific Realism: A Response to the Meta-

induction’, The British Journal for the Philosophy of Science 43(1): 21–40.

Day, Timothy and Harold Kincaid (1994) ‘Putting Inference to the Best Explanation in Its Place’,

Synthese 98: 271–95.

Deibert, Ronald J. (1997) ‘ “Exorcismus Theoriae”: Pragmatism, Metaphors and the Return of the

Medieval in IR Theory’, European Journal of International Relations 3(2): 167–92.

Dessler, David (1989) ‘What’s at Stake in the Agent-structure Debate?’ International Organization

43(3): 441–73.

Doty, Roxanne Lynn (1997) ‘Aporia: A Critical Exploration of the Agent-structure Problematique

in International Relations Theory’, European Journal of International Relations 3(3): 365–92.

Elder-Vass, Dave (2005) ‘Emergence and the Realist Account of Cause’, Journal of Critical Realism

4(2): 315–8.

El-Hani, Charbel Niño and Sami Pihlström (2002) ‘Emergence Theories and Pragmatic Realism’,

Essays in Philosophy — The Biannual Journal 2(3): Article 3.

Enloe, Cynthia (1989) Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics,

London: Pandora Press.
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ARTIKKELIT

Vapaus ennen totuutta
Richard Rortyn liberaalien ihmisoikeuksien pragmatistinen puolustuspuhe

KäpyLä JuhA – MIKKoLA hARRI

The aim of this article is to represent Richard Rorty’s pragmatist contribution to the modern hu
man rights conversation. While defending liberal human rights Rorty gives us useful insights to 
the dynamics of intercultural confrontations. our aim is, first, to show how, according to Rorty, 
statements gain their status as Truth in a given community. Secondly, we aim to represent Rorty’s 
view on the ontological questions concerning human condition – namely ”what constitutes a hu
man being?” These two questions are closely related to the political questions about human rights 
– how human rights (statements) are born, and how the expansion of human rights vocabulary 
can be justified. Rorty sees the expansion of human rights vocabulary as an evolutionary cultural 
change, as a victory of one vocabulary over another in a contested language game. That’s why 
Rorty defends free conversation as an engine for human development – and as an engine of ex
pansion of our human rights.

AbSTRAcT
”Freedom before the 
Truth – Richard 
Rorty’s pragmatist 
Apology for Liberal 
human Rights”

”All human beings are born free and equal in dig
nity and rights.” Näillä sanoilla alkaa yK:n ihmis
oikeusjulistus vuodelta �948. on mahdollista väit
tää, että ajatukset ihmisoikeuksista ja ihmisen va
paudesta ovat lyöneet – tai ovat lyömässä – yhä 
enenemissä määrin itseään läpi kylmän sodan pää
tyttyä länsimaalaisen hegemonian värittämässä 
maailmassa. Juuri nyt kysymys ”vapaudesta” ja ”ih
misoikeuksien ja demokratian levittämisestä” on 
erityisen ajankohtainen muun muassa New yorkin 
terroriiskujen sekä Afganistanin ja Irakin sotien 
myötä. yhdysvaltojen taistelut ”vapauden” puolesta 
koskettavat yhteisöjä ympäri maailmaa tavalla tai 
toisella. Samalla tämä taistelu tarkoittaa sitä, että 
länsimaiselle elämäntavalle vieraammat kulttuurit 
joutuvat yhä konkreettisemmin kosketukseen itsel
leen vieraiden tapojen, ideoiden ja uskomusten 
kanssa.

Tämä ajankohtaisuus ja ”länsimaisen Valistuk
sen läpilyönti” ei kuitenkaan tarkoita sitä, että län
simaiselle kulttuurisanastolle vieraiden yhteisöjen 
olisi helppo omaksua länsimainen kieli – tai oi

keammin, mikään ei takaa, että juuri länsimainen 
liberaali ihmisoikeussanasto tulisi olemaan hallitse
va globaali kieli. Erilaisista kulttuurisista lähtökoh
dista kumpuavien ideoiden ja sanastojen välinen 
törmäys ei yleensä suju vailla ongelmia – tämä voi
daan havaita vaikkapa yhdysvaltojen kamppailussa 
luoda demokraattinen Irak tai Afganistan. Näyttää 
jopa siltä, että monissa tahoissa ajatus länsimaisen 
vapauden levittämisestä on huonossa huudossa, 
”veren ja kurjuuden kyllästämä”. Toisaalta on myös 
esimerkkejä länsimaisen vapauden levittämisestä, 
jossa aseiden sijaan puhuvat ihmiset tilanteessa, 
jossa jo pelkkä puhe on hengelle vaarallista. Näissä 
tilanteissa yritystä levittää länsimaista vapautta ei 
katsota länsimaisten intellektuellien piirissä pahal
la, vaan suurella ihailulla. Tämän kaltaisesta toisil
leen ristiriitaisten sanastojen kohtaamisesta eräänä 
esimerkkinä voidaan nostaa esiin iranilaisen ihmis
oikeusaktivistin ja Nobelin rauhanpalkinnon vuon
na 2003 voittaneen Shirin Ebadin tapaus.

Ebadi teki historiaa voitettuaan ensimmäisenä 
musliminaisena rauhanpalkinnon ihmisoikeuksien 
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hyväksi tekemästään työstä. Ebadi ei kuitenkaan 
ole sankari omalla maallaan; länsimaalaisten libe
raalien intellektuellien hurratessa Ebadi on koke
nut vahvaa vastarintaa ja häirintää kotimaassaan 
Iranissa. oikeastaan, Ebadi on esimerkkitapaus ih
misestä, jolla on rohkeutta nousta vastustamaan 
vallitsevaa normaalidiskurssia yhteisössä, jossa va
paa puhe ei ole itsestäänselvyys. Voisi sanoa, että 
Ebadi on ikään kuin puun ja kuoren välissä toimies
saan kulttuuriyhteisössä, joka ei hyväksy hänen it
sensä kannattamaa länsimaista ihmisoikeussanas
toa. hän toteaa itse tämän vuonna 2003 Nobel
akatemialle pitämässään luennossa: ”Tämä [länsi
maisten ihmisoikeuksien ja islamistisen konserva
tiivisen tradition välinen] konflikti on havaittavissa 
ei pelkästään Iranissa, vaan myös monissa muissa 
muslimivaltioissa. Jotkut muslimit ovat oikeutta
neet despoottisia hallintoja sillä varjolla, että de
mokratia ja ihmisoikeudet eivät ole yhteensopivia 
islamilaisten opetusten ja perinteisten islamilaisten 
yhteiskuntarakenteiden kanssa […]. [Ihmisoikeus
rikkomuksilla] on juurensa näiden yhteisöjen pat
riarkaalisessa ja miesvaltaisessa kulttuurissa, ei is
lamissa sinänsä.”

Ebadi painottaa yllä olevassa sitaatissa kulttuu
rillisten uskomusten sosiologista luonnetta ja nii
den historiallisuutta. Samalla hän myös huomaut
taa muutoksen aktuaalisesta mahdollisuudesta ja 
välttämättömyydestä uskomusten suhteen: ”Jotkut 
[islamilaiset] yrittävät yhä edelleen nähdä maail
man edeltäjiensä silmin perinteisiin traditioihin 
nojautuen, ja he yrittävät ratkaista nykymaailman 
ongelmia ikivanhojen arvojen avulla. Mutta monet 
muut [islamilaiset] pyrkivät pysymään maailman 
muutosten mukana, eivätkä raahautua sivilisaation, 
kehityksen ja edistyksen karavaanin perässä, sa
malla kuitenkin kunnioittaen historiallista ja kult
tuurista menneisyyttään ja uskontoaan.”

Ebadi näkee siis ihmisen kyvykkäänä vastaanot
tamaan ennen vieraita ja uusia ajatuksia, ja muok
kaamaan itseään ja lopulta yhteisöjään näiden 
uusien ajatusten mukaan. Tällaisessa kulttuurillises
sa dialogissa on kyse kahden erilaisen, toisilleen 
ristiriitaisen – ja välillä jopa yhteismitattoman – 
sanaston välisestä kohtaamisesta. Ebadin kutsumi
en ”ikivanhojen arvojen” kannattajat eivät liene 
halukkaita omaksumaan helposti ”sivilisaatiota”, 
”kehitystä” tai ”edistystä”, jos nämä on määritelty 
liberaalein länsimaisin termein – he eivät ole val
miita hyppäämään ”edistyksen karavaanin” mat
kaan. Tällöin tämän kaltaisessa ”konfliktitilantees

sa” yhteiskunnan kehityksessä on kyse ennen kaik
kea lingvistisestä ja kulttuurisesta evoluutiosta, 
kyse on toisen sanaston voitosta suhteessa toiseen, 
jolloin uusi sanasto ottaa vanhan sanaston paikan.

Tämä artikkeli pyrkii esittämään Richard Ror
tyn pragmatistisen näkökulman nykyaikaiseen ih
misoikeuskeskusteluun. Rorty haluaa puolustaa 
länsimaista liberaalia ihmisoikeussanastoa, ja sa
malla hän pyrkii antamaan oman näkemyksensä 
kysymykseen ihmisoikeuksien levittämisen oikeu
tuksesta. Tässä levittämisen oikeutuksen ongel
massa Rorty ottaa kantaa kulttuuristen sanastojen 
ja kulttuurien kohtaamisen dynamiikkaan. pyrki
myksenämme on antaa Rortyn näkökulma kysy
mykseen siitä, mikä on logiikka sanastojen leviä
misen taustalla ja mikä on logiikka tietyn sanaston 
voitossa suhteessa toiseen sanastoon. Tarkastelum
me kohteena ovat tällöin kysymykset siitä, kuinka 
Rortyn pragmatismin mukaan totuusväittämiin on 
hyvä suhtautua, ja kuinka ihmisyys on hyvä ym
märtää. Nämä tarkastelut puolestaan pohjaavat po
liittisia kysymyksiä siitä, kuinka esimerkiksi juuri 
ihmisoikeuksiin liittyvät totuusväittämät syntyvät 
ja kuinka niiden levittämistä on mahdollista oi
keuttaa.

Ebadi on esimerkki yhteiskunnallisesta sankari
hahmosta, jolle lopulta koko Rortyn filosofia on 
räätälöity. Voisi jopa rohkeasti olettaa, että Rorty 
näkisi Ebadissa iranilaisen kulttuurin muutoksen 
moottorin, jolle hänen pragmatistisen sanaston oli
si erityisen tärkeä levitä. Eräällä tavalla Rorty ha
luaisi viedä Ebadin yhden askeleen pidemmälle 
sekulaarin länsimaisen ihmisoikeuskäsityksen tiel
le. oletammekin Rortyn pragmatistisen näkökul
man tarjoavan hyödyllisen työkalun filosofiseen ja 
poliittiseen keskusteluun ihmisoikeuksien levittä
misen oikeutuksesta, ja samalla antavan muun mu
assa Shirin Ebadille – ja muille rohkeille ihmisoi
keustaistelijoille – uusia näkökulmia suhteessa ih
misoikeuksien levittämisen oikeuttamiseen. Tässä 
siis liberaalien ihmisoikeuksien puolustuspuhe a’là 
Richard Rorty.

Totuus vailla olemusta

Aloitamme tarkastelumme tutkimalla muutamaa 
epistemologista kysymystä inhimillisen tiedon 
luonteesta ja totuusväittämien synnystä. Tämä on 
olennaista, sillä näkemyksemme ihmisyydestä ja 
ihmisen arvosta on vain yksi totuusväittämä mui
den joukossa, yksi normatiivinen arvostelma lisää 
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omassa kulttuuriperimässämme. Tarkoituksemme 
on tuoda esiin Rortyn näkemys totuusväittämien 
olemuksettomuudesta, sattumanvaraisuudesta ja 
niiden jatkuvasta muutoksesta kielen muutoksen 
myötä. Tämä pohjaa myöhemmin esitettävää ih
misoikeuksien tarkastelua.

Rortyn mukaan näkemyksissämme tiedosta ja 
totuudesta on kyse seuraavanlaisesta jaottelusta: 
katsommeko, että Totuus löydetään maailmasta, 
siis että puhumme ”Luonnonomaakieltä”, vai nä
emmekö, että totuus luodaan keskustelun kautta. 
Rortyn mukaan perinteinen tapa ymmärtää totuus
väittämien luonne on tarkastella niitä eräänlaisina 
”etuoikeutettuina representaatioina” maailmasta. 
Tämä perinteinen tapa pohjautuu Rortyn kutsu
maan mielen peilimetaforaan, jonka mukaan ihmi
sinä olemme kykeneväisiä peilaamaan maailmaa 
sellaisena kuin se on – siis on olemassa mahdolli
suus havainnoida ja todeta maailmasta jotain eri
tyisen varmalla tapaa. Tällöin totuusväittämämme 
löydettäisiin hilary putnamin kutsumasta objektii
visesta ”Jumalan näkökulmasta” käsin, ja niiden 
asema olisi näin ollen kyseenalaistamaton (putnam 
�98�, 49). Tällaisten ”tiedon perusteiden” löyty
misen analogian historia on pitkä, ja ulottuu aina 
kreikkalaiseen, platoniseen analogiaan havaitsemi
sen ja tietämisen välillä. Tämän analogian keskei
sin piirre on, että proposition totuus pohjautuu ob
jektiin itseensä, että ”[…] objekti, josta propositi
ossa on kyse, pakottaa proposition totuuden. Aja
tus ’välttämättömästä totuudesta’ on juuri ajatus 
propositiosta, johon uskotaan, koska objektin ote 
meistä on välttämätön” (Rorty �980, �57). Tällöin 
objekti näyttää olemuksensa sille, joka osaa katsoa 
sitä oikein. Samalla myös lisäkeskustelu näistä ob
jektista käsin juontuvista väittämistä olisi hyödy
töntä. Totuus olisi siis jotain varmaa ja pysyvää, ja 
se löydettäisiin maailmasta.

Rortyn mukaan tämä on kuitenkin huono tapa 
ymmärtää totuusväittämiemme luonne. Sen sijaan, 
että pyrkisimme löytämään puhdasta, varmaa ja 
välttämätöntä tietoa – siis eräänlaista ”etuoikeutet
tua representaatiota” – meidän olisi parempi suh
tautua totuuteen pragmaattisesti: ” [...] ’totuus’ on 
vain ’kohtelias’, tyhjä termi uskomuksille, joihin 
meidän on hyvä uskoa; siis uskomuksille, jotka 
ovat tällä hetkellä mielestämme niin hyvin oikeu
tettuja, että lisäoikeuttamiselle ei ole tarvetta” 
(Rorty �99�a, 24). Tällöin emme suhtautuisi tie
toon ja totuuteen väittäminä, joiden avulla pyrki
simme kuvailemaan oman itsemme suhteessa jo

honkin ihmisestä riippumattomaan todellisuuteen, 
ja täten väittäminä, jotka olisivat täysin irrallisia 
ympäröivän yhteisömme vallitsevista ajatuksista, 
vaan suhtautuisimme totuusväittämiimme proposi
tiona, joita esitämme omassa yhteisössämme. Toi
sin sanoen, sen sijaan että pyrkisimme väittämiin, 
jotka olisivat objektiivisia, pyrkisimme väittämiin, 
jotka saisivat vaikuttavuutensa yhteisöstä käsin, 
pyrkisimme mahdollisen vahvaan solidaarisuuteen. 
Tämän etnosentristisen lähtökohdan mukaan – jos 
hylkäämme ajatuksen ”lopullisesta sanastosta” – 
meidän täytyy toimia omista lähtökohdistamme 
käsin, oman sanastomme avulla. Tällöin se, mikä 
nähdään rationaalisena ja mikä fanaattisena on 
suhteellista siihen ryhmään nähden, johon näem
me välttämättömäksi itsemme oikeuttaa; siis siihen 
jaettujen uskomusten kokonaisuuteen, joka määrit
tää ”me” sanan referenssin (Rorty �99�a, 38, �77, 
2�2–2�3, 2�9; Rorty �989, 59).

Rortyn pragmatistinen totuuskäsitys näkee to
tuusväittämän siis jonakin, johon on hyödyllistä 
uskoa. Samalla tämä näkemys on myös vahvan ho
listinen. holistinen käsitys totuudesta tarkoittaa 
tässä sitä, että emme voi pohjata totuusväittämiäm
me voimaa löytämiimme fyysisen maailman parti
kulaareihin, vaan väittämiemme oikeutus on aina 
suhteessa vallitsevaan kokonaisuuteen – yhteisöön, 
kieleen ja kulttuuriin – ja siihen, miten tässä yhtey
dessä olemme kykeneväisiä ilmaisemaan ja oikeut
tamaan väittämämme; toisin sanoen sanat voivat 
olla yhteydessä vain toisiin sanoihin, ihmiset toi
siin ihmisiin. Rorty tiivistääkin tämän niin kutsu
tun ”oikeutusholisminsa” todetessaan, että ilman 
lauseita ei ole totuutta: ”siellä missä ei ole lauseita, 
siellä ei ole totuutta, lauseet ovat ihmiskielen ele
menttejä ja kielet lopulta inhimillisiä luomuksia.” 
Rortylle tästä ”kielen kaikenkattavuudesta” seuraa 
romanttinen ajatus luodusta totuudesta: ”kielet luo
daan sen sijaan että ne löydettäisiin ja täten totuus 
on lingvististen entiteettien, lauseiden, ominai
suus” (Rorty �989, 4–6; Rorty �980, �70). Tiivis
tettynä, maailma on tuolla jossain, mutta kuvauk
set siitä eivät ole. Maailma ei puhu meille, vaan 
me puhumme maailmasta.

Toisin sanoen, Rortylle uskomusten synnyssä on 
kyse puhtaasti propositioiden välisestä suhteesta – 
väitelauseen statuksesta ja asemasta yhteisömme 
keskuudessa. Tämä tarkoittaa samalla, että maail
man todellisilla asiantiloilla – ulkoisella todelli
suudella sellaisena kuin se itsessään on – ei ole 
mitään tekemistä uskomuksemme sosiaalisen oi
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keuttamisen kanssa. Sen sijaan uskomustemme ja 
maailman välinen suhde tulee Rortyn mukaan näh
dä vain ja ainoastaan kausaalisin termein. Tällöin 
uskomustemme oikeuttamisessa on kyse väitelau
seen asettamisesta sellarsilaisittain ”perusteiden 
loogiseen avaruuteen”, suhteeseen muiden usko
musten ja propositioiden kanssa. Rorty haluaakin 
erottaa jyrkästi toisistaan perusteiden (reason) ja 
syiden (cause) avaruuden. Tämä tarkoittaa sitä, 
että uskomusten totuudellisuuden arvioinnissa on 
kyse ainoastaan sanastojen sisäisistä suhteista. 
Tällöin uskomus asetetaan inhimillisen keskuste
lun alaiseksi, jota kautta uskomus saa normatiivi
sen luonteensa, ja jolla lopulta ei ole mitään muuta 
tekemistä ulkoisten kausaalisten syiden kanssa 
kuin juuri kyseinen kausaalisuhde (Rorty �999, 
232; Rorty �989, 44).

Tämä pragmatistinen totuuskäsitys on analogi
nen Rortyn puolustaman Donald Davidsonin (�986) 
kielikäsityksen kanssa, jonka mukaan kieli on dy
naamisten ”hetkittäisten yhteisymmärrysten” ta
voittelemista, ei yleinen ja systemaattinen abstrak
tio, joka olisi kaikilla kielen käyttäjillä hallussaan. 
pelkistetysti tämä tarkoittaa sitä, että kielen merki
tys on aina sen käytössä tietyssä tilanteessa dynaa
misen muutoksen moottorina, eikä ”maailman pei
laamisessa oikein”. Toisin sanoen, representaa
tioon pyrkivän mediumin sijaan kieli on Rortylle 
enemmänkin työkalu, jonka avulla ihmiset pyrki
vät selviämään maailmassa, ja aivan erityisesti 
työkalu, jonka avulla ihmiset pyrkivät sosiaaliseen 
edistykseen; toisin sanoen jo olemassa olevan, 
mutta joskus riittämättömältä tuntuvan ”uskomus
ten verkkomme” (web of beliefs) laventamiseen.

Niinpä tästä dynaamisesta, käyttöä korostavasta 
tavasta ymmärtää kieli seuraa Rortyn mukaan se, 
että kielen ja täten myös muun muassa taiteen, tie
teen ja moraalin historia pitää ymmärtää ”meta
foran historiana”. Tästä seuraa edelleen se, että 
voimme sivuuttaa ajatukset ihmismielestä ja kie
lestä jonakin sellaisina, jotka paranevat ajan myötä 
kohti jotain, mitä Jumala tai Luonto on suunnitel
lut (Rorty �998, �48). Jos emme pidä kieltä väli
kappaleena ihmisen ja maailman välillä siinä mie
lessä, että se kertoisi Totuuden ja maailman ole
muksen lopullisesti, voimme hylätä myös ajatuk
sen, että kielellä olisi joku syvä tarkoitus. Tämä 
antiteleologinen näkemys kielestä ja lopulta koko 
intellektuaalisesta historiasta on rinnakkainen 
Mendelin ja Darwinin mekanististen luonnonvali
koinnin teorioiden kanssa: ihminen, ihmisen ”mie

li”, ”kieli” ja lopulta koko kulttuuri voidaan nähdä 
olemuksettomina, kontingentteina asioina, seura
uksina satunnaisista valinnoista, jotka ovat yksin
kertaisesti tapahtuneet, sen sijaan, että ne olisivat 
keskiössä ikään kuin koko prosessin tarkoituksena. 
Davidsonin kielikäsitys, jonka Rorty jakaa, on rin
nakkainen Darwinin (muun muassa) koralliriutan 
historiaa koskevien ajatusten kanssa, sillä tämän 
analogian avulla kieli voidaan ymmärtää kokoel
mana kuolleita metaforia (Rorty �989, �6). Täten, 
Rortylle davidsonilainen kielikäsitys ja nietzsche
läinen (ja darwinistinen) käsitys kulttuurista ovat 
analogisia, sillä ne kummatkin ymmärtävät kielen 
samalla tapaa kuin ymmärrämme evoluution: ne 
kummatkin tulee Rortyn mukaan nähdä prosessina, 
jossa uudet elämänmuodot tappavat vanhoja muo
toja – ei siksi että olisi olemassa joku korkeampi, 
universaali tarkoitus, vaan täysin sokeasti (Rorty 
�989, 30–43).

Tämä tarkoittaa siis sitä, että Rortylle käyttä
mämme sanastot ovat (1) historiallisia, (2) käyttö
kelpoisia omana aikanamme ja omassa yhteisös
sämme, (3) muuttuvia metaforien kokoelmia, eikä 
(4) mikään maailmassa takaa, että käyttämämme 
sanastot olisivat aina yhteismitallisia. Ihmisoikeuk
sien sanaston leviämisen suhteen tämä näkökulma 
tarkoittaa sitä, että ihmisoikeuksia koskevien usko
musten kehitys ja muutos on mahdollista, ja aivan 
erityisesti sitä, että ihmisten oikeuksia koskevien 
näkemysten kehityksellä ei ole mitään ihmisen toi
minnasta irrallista suuntaa. Samalla länsimaisten 
ihmisoikeuksien leviäminen on mahdollista nähdä 
sattumanvaraisesti syntyneiden ideoiden asteittai
sena, evolutionaarisena leviämisenä.

Ihmisyys vailla olemusta

Tällä läpeensä olemuksettomalla ja etnosentristi
sellä totuus ja kielikäsityksellä on huomattavat 
seuraukset myös Rortyn näkemyksiin ihmisyydes
tä ja liberaaleista ihmisoikeuksista. Filosofian his
toriassa monet essentialistiset filosofit aina plato
nista Kantiin ja eteenpäin ovat yrittäneet löytää 
”ihmisen luonnollisen olemuksen”, jonkun meitä 
kaikkia suoraan ihmisyyden kautta yhdistävän te
kijän. Tämä kysymys ”ihmisyyden ehdoista” on 
olennaista poliittisen sanastomme suhteen, sillä 
periaatteessa meitä kaikkia suoraan ihmisyyden 
kautta yhdistävän tekijän löytäminen mahdollistai
si yhden oikean algoritmin luomisen, joka osoittai
si mikä on luonnollista ja luonnotonta, mikä on 
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oikein ja mikä väärin. Tämän algoritmin mukaises
ti luotu yhteisö olisi sellainen, jossa moraalisessa 
toiminnassa on kyse nimenomaisesti tietämisestä; 
siis löydettyjen – ei sosiaalisesti luotujen – ja to
sien moraalilakien mukaan oikein elämisestä. Sa
malla tässä yhteisössä keskustelun rooli oikean ja 
väärän määrittelemisessä olisi mitätön. Tämä siksi, 
että jo löydetyt essentialistiset moraalilait näyttäi
sivät tien totuuteen, jossa tulkinnalla tai vaihtoeh
toisilla näkemyksillä ei olisi sijaa tai mahdollisuut
ta. Samalla tämän algoritmin avulla määritellyt 
luonnolliset moraalilait voisivat toimia luonnolli
sen ja samalla ikuisen – kansallisen tai kansainvä
lisen – yhteiskuntajärjestyksen pohjana.

Edellä kuvailtu pyrkimys löytää ”oikean ja ai
don elämän” algoritmi vaatii tuekseen näkemyksen 
olemuksellisesta ihmisestä. Rortyn näkemyksille 
vastakkaiset essentialistiset ajatusrakennelmat yk
silön suhteen lähtevät ajatuksesta, että yksilöllä on 
olemassa selvä ydin ja keskusta; tietty syvin ole
mus, joka määrittää, mikä ja miten olla ihminen. 
Näiden ajatusten mukaan on olemassa jotakin, 
joka ei päde vain yhteen tiettyyn ihmiseen tiettynä 
aikana, vaan kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina. 
Tämän jonkin löytämisessä, oli se sitten ”Sielu”, 
”Tietoisuus” tai ”Järki”, on ajateltu olevan kyse 
jonkin universaalin, pysyvän ja ahistoriallisen ih
misen eksistenssille olennaisen edellytyksen löytä
misestä; jonkin sen, joka määrittää ihmisen ja joka 
on yksittäistä ihmistä suurempaa. Ajatuksena täl
löin on, että jos meillä on olemassa olemuksellinen 
ja luonnollinen ydin, voimme myös löytää sen ja 
oppia elämään oikein ja hyvin; toisin sanoen ”luon
nollisesti”.

Mutta kuten todettua, Rortyn pragmatismia lei
maa vahva antiessentialismi – kaiken olemukselli
suuden kieltäminen. Tämä pätee myös Rortyn his
torisistiseen näkemykseen ihmisestä; Rortyn mu
kaan ei ole yhtä oikeaa, välttämätöntä ja kyseen
alaistamatonta tapaa ymmärtää ”ihminen”; ei ole 
olemassa yhtä ”lopullista sanastoa”, jolla voitaisiin 
määrittää olion metafyysinen olemus. Näin ollen, 
Rorty kieltää jyrkästi edellä mainitun kaltaisen al
goritmin luomisen mahdollisuuden (Rorty �989, 
xv).

Sen sijaan Rorty pohjaa oman näkemyksenä ih
misyydestä varsin vahvasti Sigmund Freudin aja
tuksiin. Kritisoidessaan lopulliseen algoritmiin 
uskovaa ”metafyysikkoa” Rorty kutsuu henkilöä, 
joka näkee oman sanastonsa puhtaan kontingent
tina, sosiaalishistoriallisten sattumien myötä syn

tyneenä, ”ironistiksi”, jolla on jatkuvia epäilyksiä 
käyttämänsä sanaston suhteen, ja joka ei oleta, että 
hänen käyttämänsä sanasto kuvaisi Totuutta, ”maail
maasellaisenakuinseitsessäänon” (Rorty �989, 
73–8�). Rorty tulkitsee Freudin tuovan tukea tälle 
ironiakäsitykselleen. Tämän Freud teki Rortyn 
mukaan auttamalla meidät näkemään ihmisen ei
jumalallisena, maallisena olentona, joka on synty
nyt ja rakentunut menneisyyden kontingenttien 
sattumien rakentamana ja muokkaamana. Samalla 
Freud on olennaisessa osassa muokatessaan Ror
tyn käsitystä vailla jumalallisia moraalilakeja ole
vasta moraalista ja omastatunnosta.

Tämä ”ihmisen kontingenttius” tarkoittaa sa
malla sitä, että rortylaisille pragmatisteille ihmisel
lä ei ole mitään ihmisistä itsestään riippumatonta 
olemusta, ei sisäänrakennettua keskeistä tarkoitus
ta, joka olisi erilainen ihmisen sattumanvaraisten 
ominaisuuksien kanssa; ei siis mitään, mikä mää
rittäisi ja pakottaisi ihmisen tiettyyn muottiin (Ror
ty �998, 57). Tämänkaltainen ihmisnäkemys on 
vahvasti ”keskusajattelun” vastainen, se on vahvas
ti ”desentralisoitu”. Käytännössä tämä ajatus tar
koittaa davidsonilaisittain luopumista ajatuksesta 
ihmisestä, jolla on yksi löydettävissä oleva selkeä 
ydin (Davidson �988, 290–30�). Tällöin pyrkimys 
saavuttaa eräänlainen ”puhdistettu versio” itsestä 
on todellisuudessa mahdoton, koska ei ole olemas
sa yhtä oikeaa minää, ei ole olemassa mitään his
toriallisista kontingenteista tapahtumista irrallaan 
olevaa ihmisen paradigmaattista olemusta; tosin 
sanoen, kysymykseen ”mikä minä olen” ei ole ole
massa mitään yhtä oikeaa vastausta. Rortyn mu
kaan siis Freudin suuri rooli on ollut se, että hän 
auttoi meitä näkemään itsemme läpeensä maallisi
na, historian voimien muokkaamina ”omakohtai
suuksina” – ”sokeina jälkinä” – joilla ei ole mi
tään erityistä keskustaa, ei ihmisen olemusta, joka 
meidän tulisi löytää, jos haluaisimme olla ”aitoja 
itsellemme” tai ”elää oikein” (Rorty �989, 23–24, 
30–3�, 73–78; Rorty �99�b, �48–�53, �57).

Tämä ”ironistinen” näkemys itsestä mahdollis
taa myös uudelleenkuvauksen minuudesta ja omas
ta itsestä. Samalla se tarkoittaa oman minänsä 
kontingenssin tunnustamista; sen tunnustamista, 
että omaamme ne uskomukset ja tuntemukset, mit
kä ikinä omaammekaan, tiettyjen kontingenttien, 
erityisten ja omakohtaisten kokemusten kautta, jot
ka ovat syntyneet toisaalta yhteisömme historiassa 
ja toisaalta kasvaessamme; tämä tarkoittaisi Freu
din sanoin, että ”näemme sattuman ansiokkaana 
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määrittämään kohtalomme” – näemme elämämme 
sattuman värittämänä aina ”sperman ja munasolun 
kohtaamisesta lähtien” (Freud �990, 230). Tämän 
näkemyksen mukaan yksilö on vain kokoelma his
torian täysin mielivaltaisesti – ilman mitään ennal
ta määrättyä suunnitelmaa ”sokeasti” – painamia 
jälkiä. Samalla uskomustemme muutoksen kausaa
linen syy voi olla jokin hyvin spesifi jonkin oman 
elämämme varhaisemman objektin, henkilön tai 
sanan aiheuttama. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä 
tahansa, minkä tahansa sanan kuulemisesta ”puun 
lehden väriin ja ihon kosketuksen tuntemukseen”, 
voi olla tärkeä ihmisen itsetietoisuuden kannalta. 
Tämä ajatus on jyrkästi vastakkainen sen ajatuksen 
kanssa, jonka filosofit ovat ennen nähneet olennai
sena; ajatuksen, jonka mukaan olennaista ovat uni
versaalit, meille kaikille yhteiset kokemukset ja 
olemukset. Mutta, kuten Rorty toteaa, Freudin jäl
keen meidän jokaisen kontingentit ja omakohtaiset 
”sokeat jälkemme” ovat olennaisessa osassa itse
tuntemuksemme kannalta (Rorty �989, 36–38). 
Tämä lähtökohtiemme kontingentti ”sokeus”, siitä 
seuraava uudelleenkuvauksen mahdollisuus ja pla
tonisen ajatuksen ”itsensä näkemisestä tarkemmin” 
kieltäminen mahdollisti nähdä kuvaukset itsestä 
työkaluina haluttuun muutokseen.

Edellä kuvailtu Rortyn näkemys ihmisyydestä 
on tärkeässä osassa tarkastellessamme Rortyn nä
kemystä moraalista ja omastatunnosta – kysymystä 
siitä, miksi meidän tulisi olla kilttejä kanssaihmi
sillemme, ja miksi meidän tulisi kunnioittaa ihmis
oikeuksia. Maallistaessaan yksilön minuuden 
Freud auttoi Rortyn mukaan maallistamaan myös 
yksilön omantunnon ja moraalin näkemällä niiden 
alkuperän elämämme kontingenteissa tapahtumis
sa. Tämän näkemyksen mukaan myös moraalimme 
ja omatuntomme on yhtä historiallisesti määräyty
nyt, se on yhtä paljon ajan ja sattuman tuotosta, 
kuin esimerkiksi poliittinen tietoisuutemme. Tämä 
ajatus on jyrkästi vastakkainen esimerkiksi Kantin 
ajatukselle kaikkia ihmisiä yhdistävästä kategori
sesta moraalisäännöstöstä, joiden alaiseksi meidän 
tulee tietyt teot alistaa, jos haluamme olla moraali
sia. Rortyn mukaan Freud auttoi meitä näkemään, 
että myötätunnossa ja säälissä ei ole kyse kaikkien 
omaamasta ihmisen olemukseen kuuluvasta kaikil
le samanlaisesti yhteisestä ”luonnonlahjasta”, vaan 
että esimerkiksi säälintunne voi kanavoitua hyvin
kin spesifisti vain hyvinkin spesifeihin ihmisiin. 
Toisin sanoen, Freud auttoi meitä näkemään, kuin
ka voimme väsymättä taistella ystäviemme puoles

ta, ja samalla unohtaa täysin muiden ihmisten vielä 
mahdollisesti suuremman tuskan. Samalla hän aut
toi meitä näkemään, kuinka joku voi olla säälimä
tön keskitysleirin vartija ja rakastava isä samaan 
aikaan (Rorty �989, 32).

Tämän näkemyksen mukaan moraalissa ei ole 
kyse jostakin ehdottomasta ja kategorisesta, jonka 
jaamme kaikkien muiden lajimme jäsenten kanssa, 
vaan moraalin ja omantunnon synty tulee nähdä 
suhteessa oman elämämme kontingentteihin ”oma
kohtaisuuksiin”; samalla myös yksilön moraalinen 
sanasto on yksilölle paljon enemmän ”räätälöity” 
kuin perinteiset moraaliteoriat ovat olettaneet. Ror
tyn mukaan ei ole olemassa mitään olemukselli
sesti inhimillistä ”järkeä”, joka universaalisesti ja 
ehdottomasti määräisi moraalisen toiminnan kri
teerin. Näin ollen, Rortylle Freudin opetukset täs
määvät sen kanssa, mitä hän oppi muun muassa 
Sellarsilta: yhteisössämme ei ole olemassa mitään 
etukäteen annettua, jota ihmiset eivät sinne itse 
olisi laittaneet. Samalla moraalisäännöt ovat histo
riallisesti kontingenttien tapahtumien kautta synty
neitä, eikä mikään ”jumalallinen”, kuten ”ihmisen 
olemus” tai ”järki” voi niitä yhteisöömme synnyt
tää ilman moraaliuskomusten sosiologista oikeut
tamista, niiden asettamista ”perusteiden loogiseen 
avaruuteen”. Näin ollen meidän ei tulisi nähdä mo
raalisuutta jumalallisena äänenä sisällämme, vaan 
omana äänenämme oman yhteisömme jäsenenä, 
yhteisen kielen puhujien keskuudessa.

Tämä väistämättömän etnosentristinen lähtö
kohta tarkoittaa samalla sitä, että meidän täytyy 
välttämättä toimia omista lähtökohdistamme käsin 
(work by our own lights). Tämä tarkoittaa, että jon
kin toisen ryhmän ehdottamat uskomukset täytyy 
testata yrittämällä liittää niitä omaan uskomustem
me verkkoon – siis katsomalla, kuinka koherentisti 
ne sinne sopivat. Samoin se, mikä nähdään moraa
lisena ja mikä moraalittomana on suhteellista sii
hen ryhmään nähden, johon näemme välttämättö
mäksi itsemme oikeuttaa; siis siihen jaettujen us
komusten kokonaisuuteen, joka määrittää sanan 
”me” referenssin. Tai Sellarsin termein, moraali
suudessa on kyse ”meintentioista” (weintentions) 
– tällöin moraalittoman toiminnan ydin on siinä, 
mitä me emme tee (Rorty �999, xxix, 72–77; Ror
ty �989, 32–34, 59–60; Rorty �99�a, �99–20�, 
2�2; Rorty �998, 207; Sellars �968, 222; oakeshott 
�99�, 78–79).
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Ihmisoikeudet vailla olemusta

Edellä olemme käsitelleet Rortyn antiessentialisti
sia näkemyksiä totuusväittämien kielellisestä oi
keuttamisesta ja olemuksettomasta ihmisyydestä. 
Nämä näkemykset pohjaavat Rortyn poliittista 
agendaa – länsimaisen liberalismin puolustuspu
hetta. Jos – kuten Rorty olettaa – moraalisuus ei 
voi nojata mihinkään ikuiseen ja universaaliin mo
raalilakiin, kuinka sitten ihmiset luovat moraalia, 
ja miksi ihmiset käyttäytyvät usein tietyn moraalin 
ohjaamana? Toisin sanoen, miksi meidän tulisi 
puolustaa Rortyn mukaan ”liberaaleja ihmisoikeuk
sia”, miksi meidän on mahdollista puolustaa ”de
mokratian levittämistä” ja miksi meidän on helppo 
hyväksyä mahdollisuus esimerkiksi läpeensä seku
laarista, länsimaisesta Iranista – tai läpeensä teisti
sestä Suomesta?

Rortyn antiessentialistisen näkemyksen mukaan 
– ja siitä seuraten – niin sanottu ”ihmisoikeus
foundationalismi”, pyrkimys pohjata ihmisoikeu
det johonkin meidän kaikkien suoraan ihmisyyden 
kautta jakamaan ominaisuuteen, on ”väärä” ja van
hentunut lähestymistapa ihmisoikeuksiin. Kuten 
hän sanoo, ”[i]hmioikeusfoundationalismi on 
edelleen jatkuva kvasiplatonilaisten pyrkimys saa
vuttaa lopullinen voitto vastustajistaan.[…] 
[V]äite, että tämä yritys on vanhentunut, vaikuttaa 
minusta sekä oikealta että tärkeältä; […] kysymys 
siitä, omaavatko ihmiset todella helsinkijulistuk
sessa [Helsinki Declaration]� luetellut oikeudet, ei 
ole kysymisen arvoinen. […] [M]ikään moraalisel
le valinnalle olennainen ei erota ihmisiä eläimistä 
paitsi maailman historiallisesti kontingentit faktat, 
kulttuuriset faktat” (Rorty �998, �70).

on huomattava, että ihmiset, jotka haluavat hy
lätä edellisen väitteen, voivat kutsua sitä ”kulttuu
rirelativistiseksi”, koska se ei ole näennäisesti so
piva sen ajatuksen kanssa, jonka mukaan liberaali 
ihmisoikeuskulttuuri on moraalisesti muita kult
tuureja ylempiarvoisempi. Rorty yhtyy kuitenkin 
täysin ajatukseen ihmisoikeuskulttuurin ylemmyy
destä:

”olen samaa mieltä, että meidän [ihmisoikeus
kulttuurimme] on moraalisesti muita kulttuurei

ta ylempiarvoisempi. […] perinteisesti, morali
teettia ’pohjaavaa’ jaettua inhimillistä attribuut
tia on kutsuttu nimellä ’rationaalisuus’. Kult
tuurirelativismi on assosioitu irrationalismiin, 
koska se kieltää moraalisesti relevanttien trans
kultturaalisten faktojen olemassaolon. […] 
[Tässä mielessä on todellakin oltava Rortyn 
mukaan irrationalisti.] Mutta ei ole välttämä
töntä olla irrationalisti siinä merkityksessä, että 
lakkaisi tekemästä omaa uskomusten verkkoaan 
niin koherentiksi, ja niin selkeästi rakentuneek
si, kuin mahdollista. [Tästä näkökulmasta] 
foundationalistiset projektit ovat vanhanaikais
tuneet. Näemme omassa tehtävässämme olevan 
kyse oman kulttuurimme – ihmisoikeuskulttuu
rin – tekemisestä itsetietoisemmaksi ja voimak
kaammaksi, ennemmin kuin sen ensiluokkai
suuden osoittamisesta muille kulttuureille veto
amalla johonkin transkulttuuriseen” (Rorty 
�998, �7�).

Toisin sanoen, Rorty ei usko että tätä ylemmyyttä 
voidaan puolustaa universaalin ihmisen olemuksen 
olemassaololla; sillä jos oletetaan näin, oletetaan 
myös ajatus ylemmästä tiedosta ihmisen todellises
ta luonnosta, joka määrittelee myös moraalisen 
toiminnan rajat, tai Rortyn kielellä, tehdään ”väite 
tiedosta ihmisen olemuksen suhteen”. Mutta kuten 
olemme nähneet, Rortyn muun muassa Freudiin 
pohjaava näkemys ihmisestä ei salli ajatusta ihmi
sen aidosta olemuksesta.

Sen sijaan Rortyn mukaan moraalisten intuitioi
den muutoksessa on kyse ennemmin ”tunteiden 
manipuloinnista” kuin lisääntyneestä tiedosta ih
misen olemuksen suhteen, ja ajatusta toisten ih
misten kunnioittamisesta voidaan parhaiten levit
tää tätä kautta. Rorty kirjoittaa:

”Me pragmatistit lähdemme väittämään siitä 
faktasta lähtien, että ihmisoikeuskulttuurin syn
tymisessä ei ole kyse lisääntyneestä tiedosta 
moraalin suhteen vaan siinä on kyse surullisten 
ja sentimentaalisten tarinoiden kuulemisesta, 
että luultavasti ei ole olemassa sen kaltaista tie
toa mistä platon haaveili. Väitämme edelleen, 
että koska mitään hyödyllistä työtä ei näytä teh
tävän pohjaamalla ahistorialliseen ihmisluon
toon, ei luultavasti ole olemassa kyseistä luon
toa, tai ei ainakaan mitään kyseisessä luonnos
sa, joka olisi relevanttia suhteessa moraalisiin 
valintoihimme […] [T]ämänkaltainen kasvatus 
[tunteiden manipulointi] saa erilaiset ihmiset 
riittävän hyvin tuntemaan toisensa, jotta he tun
tisivat vähemmän houkutusta ajatella itseään 
erilaisia ihmisiä ainoastaan kvasiihmisinä. Tä

� ”helsinki Declarationilla” Rorty viittaa terveydenhoito
alan yleiseen eettiseen säännöstöön koskien ihmisten oi
keuksia lääketieteellisessä tutkimuksessa. Ks. World Medi
cal Association Declaration of helsinki (wwwdokument
ti).
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mänkaltaisen tunteiden manipuloinnin tavoite 
on laajentaa termin ’kaltaisemme ihminen’ re
ferenssiä” (Rorty �998, �70–�72. Korostus li
sätty).

Toisin sanoen, Rortylle moraalisessa kehityksessä 
on näin ollen kyse juuri sanan ”me” viittausalan 
laajentamisesta: ”yksilön moraalisessa kehitykses
sä, ja koko ihmislajin moraalisessa edistyksessä, 
on kyse ihmisten minuuden uudelleenrakentami
sesta niin että niiden suhteiden moninaisuus, jotka 
ovat tämän minuuden rakentaneet, laajenee. Tämän 
itsensälaajentamisprosessin ideaalirajat ovat mi
nuudessa, josta kristilliset ja buddhalaiset ajatukset 
pyhimyydestä ovat uneksineet – ideaaliminästä, 
jolle kenen tahansa ihmisen nälkä ja kärsimys […] 
on syvästi kivuliasta. [Samalla] termi ’moraalivel
vollisuus’ tulee yhä vähemmän soveltuvaksi sitä 
mukaa, kun identifioidumme enemmän heihin kei
tä autamme: siis mitä enemmän me mainitsemme 
heitä kertoessamme tarinaa siitä, keitä me itse 
olemme, sitä enemmän, miten heidän tarinansa on 
myös meidän tarinamme”. Näin ollen, ”[o]n paras
ta ajatella moraalisessa kehityksessä olevan kyse 
lisääntyneestä sensitiivisyydestä, lisääntyneestä 
responsiivisuudesta yhä suuremman ja suuremman 
ihmis ja asiamoninaisuuden tarpeiden suhteen. 
[…] pragmatistit ajattelevat, että ajatus jostakin 
meitä eteenpäin viitoittavasta noninhimillisestä 
tulisi korvata ajatuksella yhä useamman ja useam
man ihmisen ottamisesta mukaan yhteisöömme – 
yhä enemmän ja enemmän erilaisten ihmisten ha
lujen ja intressien ja näkemysten ottamisesta huo
mioon”. (Rorty �999, 79–82)

Toisin sanoen, Rortylle pyrkimyksenä on levit
tää länsimaalaista, liberaalia, sosiaalidemokraattis
ta sanastoa, joka pitää sisällään ajatuksen suvaitse
vaisuudesta ja ihmisten välisestä solidaarisuudesta. 
hän haluaa levittää edellä mainittua sanastoa yh
teisöihin, joiden kulttuureihin ei ole kuulunut aja
tus inklusivistisesta mekäsityksestä ja länsimaisis
ta ihmisoikeuksista. Tämä ”mekäsityksen” levittä
minen tarkoittaa, että olennaisinta on Rortyn mu
kaan vain ja ainoastaan kysymys siitä, kuka laske
taan kuuluvaksi kanssaihmiseksi; siis rationaali
seksi toimijaksi siinä ainoassa relevantissa mieles
sä, jossa rationaalinen toimijuus on synonyymi jä
senyydelle meidän moraalisessa yhteisössämme. 
Esimerkiksi suurimmalle osalle valkoihoisia ihmi
siä tummaihoisia ihmisiä ei laskettu mukaan paitsi 
aivan viimeaikoina, suurimmalle osalle kristityistä 

pakanoita ei laskettu mukaan muuta kuin vasta vii
me vuosisatoina, natseille juutalaisia ei laskettu 
mukaan.

on edelleen painotettava, että Rortyn mukaan 
Kantin sekularisoitu kristillinen pyrkimys laajen
taa kunnioituksen piiri kaikkia ihmisiä kohtaan oli 
– ja on edelleen – erinomainen ehdotus. Rorty ei 
halua kiistää tätä tavoitetta. päinvastoin, hän ha
luaa yksinkertaisesti huomauttaa, että tätä pyrki
mystä ei ole koskaan pohjattu, eikä sitä tulla kos
kaan pohjaamaan, mihinkään neutraaliin premis
siin. Toisin sanoen, tällöin valta ja voima määrittä
vät myös ”moraalista kehitystä”. Jos meillä ei ole 
käytettävissä mitään yleismaailmalliseen ”järkeen” 
pohjautuvaa moraalilakia, ”joudumme” nojaamaan 
ihmisiin, joilla on valta muuttaa asioita, emmekä 
johonkin voimakkaiden ihmisten sisälle rakennet
tuihin meitä kaikkia yhdistävään ominaisuuteen, 
jolla olisi pakottava ote näistä voimakkaista ihmi
sistä. Toisin sanoen, tunteen merkityksen korosta
minen suhteessa järjen määräyksiin tarkoittaa sitä, 
että voimakkaat ihmiset, kuten länsimaiset report
terit, aktivistit ja poliitikot, lopettavat toisten sorta
misen ”pelkästään kiltteyttään” ennemmin kuin 
moraalilain ohjaamana. Tämä tarkoittaa samalla 
sitä, että moraalinen kehitys kulkee ylhäältä alas
päin eikä päinvastoin; Rortyn mukaan korkeassa 
asemassa olevat ihmiset pitävät tulevaisuutta käsis
sään, kaikki riippuu heistä, eikä ole olemassa mi
tään heitä voimakkaampaa nonkonversationaalista 
voimaa, johon voisimme vedota heitä vastaan. Täl
löin ihmiset, joilla on suuremmat valtaresurssit 
usein kykenevät saamaan väitteensä ”näyttämään 
hyvältä”. Jos hylkäämme platonin ajatuksen ihmi
sen aidosta olemuksesta ja Kantin ajatuksen, jonka 
mukaan on rationaalista olla moraalinen, ei ole 
olemassa mitään, mitä vasten rationaalisuus ja mo
raalisuus määrittyisivät universaalisti ja ikuisesti. 
Sitä vastoin, näemme Rortyn mukaan ”moraalisuu
dessa” ja ”moraalisessa kehityksessä” olevan kyse 
”sentimentaalisuuden kehittymisestä” – lisäänty
neestä kyvystä nähdä itsensä toisen tilanteessa.

Tämä tarkoittaa, että ”moraalisen kasvatuksen” 
ei tule pyrkiä vastaamaan egotistille kysymykseen 
”miksi minun tulisi olla moraalinen”, vaan sen tu
lee vastata paljon yleisempään kysymykseen ”mik
si minun tulisi välittää vieraasta ihmisestä, ihmi
sestä, joka ei ole sukua, ihmisestä jonka tavat äl
löttävät minua.” Tähän ei voi olla vastauksena 
”koska sukulaisuus ja tavat ovat moraalisesti irre
levantteja kaikkien lajimme jäsenten jakamiin mo
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raalisiin velvoitteisiin nähden”. Sen sijaan, parem
pi vastaus on ”pitkä, surullinen ja sentimentaalinen 
tarina”, joka auttaa meitä esimerkiksi ajattelemaan, 
millaista olisi olla kaukana kotoa vieraiden ihmis
ten keskuudessa, tai miten meille vieraan ihmisen 
äiti surisi oman lapsensa perään. Rortyn mukaan 
juuri tämänkaltaiset, vuosisatoja toistetut ja muun
nellut tarinat, ovat ”johdattaneet meidät rikkaat, 
(verrattaisessa) turvallisuudessa elävät, voimakkaat 
ihmiset suvaitsemaan ja vaalimaan voimattomia 
ihmisiä, joiden tavat tai uskomukset näyttivät ensin 
loukkaavan meidän omaa moraalista identiteet
tiämme” (Rorty �998, �77–�85, 205; Rorty �999, 
77–80; Rorty �989, �9�–�93; Rorty 200�b, �3).

Rorty siis kannattaa vahvasti ihmisoikeuskult
tuuria, mutta kieltää jyrkästi sen, että tämä kulttuu
ri voisi pohjata mihinkään erityiseen ja universaa
liin filosofiseen argumenttiin todellisuuden luon
teesta. Tämä tarkoittaa väistämättä myös sitä, että 
ihmisoikeudet eivät ole sen enempää ihmiskunnan 
”kohtalo” kuin on esimerkiksi ”ydinaseholokausti 
tai demokraattisten hallitusten korvaaminen viha
mielisillä sotapäälliköillä”; samalla demokratia ei 
pohjaa muuttumattomaan ihmisen luontoon, vaan 
se tulee nähdä lupaavana kokeena (experiment) 
”tietyn eläinlajin tietyn lauman keskuudessa”, mei
dän keskuudessamme (Rorty �999, xxxii, ��9). 
Toisin sanoen, mikään ihmisestä riippumaton voi
ma ei takaa ”demokraattista Afganistania”, eikä 
liioin anna mitään ikuista varmuutta ”eurooppalai
selle elämäntavalle”.

Samalla Rortylle kysymys ”omaavatko ihmiset 
todella länsimaiset ihmisoikeudet” ei ole olennai
nen, sillä tämä kysymys olettaa, että moraalisessa 
kehityksessä on kyse lisääntyneestä, sosiaalisista 
käytännöistämme riippumattomasta tiedosta mo
raalin suhteen. Samalla Rortyn pragmatistisesta 
lähtökohdasta käsin kysymys ”onko tämänkaltaista 
tietoa moraalista todella olemassa” ei ole olennai
nen käytännön tarpeitamme ajatellen. olennaista 
on kysymys tehokkuudesta – siis siitä, kuinka pys
tymme parhaiten luomaan ja toteuttamaan ”Valis
tuksen ajan luonnosteleman utopian ihmiskunnan 
sekulaarista veljeydestä”. Toisin sanoen, Rortylle 
epäilykset moraalisesta tiedosta eivät johdu väit
teiden episteemisestä statuksesta vaan kausaalises
ta tehokkuudesta.

puhuttaessa ”kausaalisesta tehokkuudesta” ky
symys on pyrkimyksestä levittää ihmisoikeuskult
tuuria mahdollisimman tehokkaasti, ja juuri tässä 
työssä eivät Rortyn mukaan ole olennaisessa osas

sa filosofiset argumentit todellisuuden luonteesta. 
on selvä, että nykyisessä maailmanpoliittisessa, ja 
myöskin älyllisessä, tilanteessa puhuminen ”ihmis
oikeuksien mahdollisimman tehokkaasta levittämi
sestä” on omiaan nostamaan syytöksiä ”kulttuuri
imperialismista” tai ”valkoisen miehen taakasta” 
tai ”eurosentrismistä” tai vaikkapa ”supremismis
ta”. Tämä siksi, että nykyään on varsin yleinen nä
kemys, jonka mukaan jokainen kulttuuri on itses
sään säilyttämisen arvoinen, jokainen kulttuuri on 
itsessään oma yhteismitaton taideteoksensa, eikä 
meillä ole mitään filosofista perustaa ja mahdolli
suutta asettaa näitä kulttuureja arvojärjestykseen. 
Toisaalta, laajasti on myöskin hyväksytty näke
mys, jonka mukaan tietyt kulttuurit – esimerkiksi 
kulttuurit, joihin kuuluvat keskitysleirit – eivät 
välttämättä ole kovinkaan suositeltavia. Rortyn 
mukaan ”eurosentrisen syyllisyyden” painamilla 
ihmisillä on nähtävissä jossakin määrin taipumusta 
ajatella, että ainoastaan alistetut ja sorretut kulttuu
rit ovat ”aitoja” ja ”valideja”; tässä mielessä ”olla 
sivistynyt” tarkoittaa samaa kuin nähdä alistetut 
kulttuurit, kolonialismin ja taloudellisen imperia
lismin uhrit, arvokkaampana, kuin mikä tahansa, 
mitä nykyinen ”steriili ja ytimeen asti mätä” Länsi 
tekee. Rortylle tämä ajatus tuntuu kuitenkin tasan 
yhtä epäilyttävältä kuin ajatus siitä, että kaikki 
kulttuurit eurooppalaisen kulttuurin ulkopuolella 
ovat ”lapsellisia” tai ”irrationaalisia”.

Toisin sanoen, Rortylle kyse ei ole siitä, mikä 
kulttuuri on eniten ”aito”, vaan kyse on yhteisöjen 
luonnollisesta muutoksesta ja kehityksestä. Rorty 
käyttää Richard Dawkinsin lanseeraamaa ja me
metiikasta tuttua käsitettä ”meemi” (meme) kuvaa
maan tätä kehitystä (Dawkins �993, 207–2�9). 
”Meemi” on kulttuurinen vastinpari geenille (gene), 
se on kulttuurin välittymisen yksikkö: moraalisen 
hyväksynnän sanat, musikaaliset fraasit, poliittiset 
sloganit ja stereotypiat ovat kaikki esimerkkejä 
”meemeistä”. Samalla tavalla kuin tietyn biologi
sen lajin voitto tietystä toisesta lajista eloonjäämi
sen taistelussa voidaan nähdä geenien kautta, myös 
toisen kulttuurin voitto toisesta kulttuurista voi
daan nähdä ”meemien” kautta; taistelun sosiaali
sesta tilasta voittaneina, kopioituneina ja kulttuuri
sen evoluution myötä muuttuneina ja muuntautu
neina ideoina, tai Rortyn termein sanastoina. on 
huomattava, että nämä molemmat voitot – biologi
set ja kulttuuriset – ovat tietyssä mielessä neutraa
leita; niissä on kyse kontingenttien sattumien ket
juuntumisesta, ei ”oikean” tai ”totuudellisen” il
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menemisestä. Tästä näkökulmasta myöskään eu
rooppalainen ihmisoikeuskulttuuri on puhtaasti so
kean sattuman tuotos.

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kukaan ei voi 
tietää, miten yhteisömme kehittyy, mutta ei ole 
olemassa mitään syytä toivoa ikuista elämää ny
kyisille kulttuurisille eroille sen sijaan, että toivoi
simme, että nämä muokkautuisivat uuteen ja mie
lenkiintoisempaan suuntaan. Tämän näkemyksen 
mukaan kulttuurit muuttuvat, kun tietty toinen, ky
seisellä tietyllä hetkellä ”paremmaksi” nähty kult
tuuri ottaa asteittain sen paikan. Kysymys siitä, 
onko eurooppalainen ihmisoikeuskulttuuri ”parem
pi” kuin muut kulttuurit, ei ole olennainen. Kysy
mys on siitä, että se on rortylaisittain meidän ”li
beraalien länsimaisten sosialidemokraattien” näkö
kulmastamme parempi, eikä sen levittämisyrityk
sessä ole mitään erityisen ”moraalitonta”. Rortylle 
eurooppalaisen puhetavan levittämisessä ei ole mi
tään väärää; tämän sanaston opittuaan ihminen voi 
haluta hylätä vanhan sanastonsa ilman pakottamis
ta tai uhkailua. Rorty ei siis missään mielessä kan
nata ”sotilaallista humanismia” – aseellista demo
kratian levittämistä (Rorty 2003).

Edellä sanottu mielessä pitäen, Rortylle liberaa
lille yhteisölle ominaiset ihmisoikeudet eivät poh
jaa mihinkään neutraaliin ja historiattomaan pre
missiin; ne ovat sosiaalisia, ihmisten toiminnan 
kautta kontingentisti syntyneitä rakennelmia. Täl
löin myös kysymys ihmisoikeuksista voidaan to
dellisuudessa tyhjentää seuraavaan kysymykseen: 
ovatko inklusivistiset yhteiskunnat parempia kuin 
eksklusivistiset yhteiskunnat? Toisin sanoen, kysy
mys kuuluu ovatko yhteisöt, ”jotka rohkaisevat su
vaitsevaisuuteen harmittoman poikkeavuuden suh
teen suositeltavampia kuin yhteisöt, joiden sosiaa
linen koheesio on riippuvainen samankaltaisuudes
ta, vieraiden pitämisestä kaukana ja nuorisoa kor
ruptoivien henkilöiden eliminoinnista” (Rorty 
�999, 86. Korostus lisätty).

Tähän on luonnollisesti mahdollista kysyä ”pa
rempi yhteisö kenen kriteereillä?” Rortylaisilla 
pragmatisteilla ei ole mitään yksityiskohtaista vas
tausta tähän, vaan heidän täytyy sanoa jotakin tyy
liin ”enemmän sitä mitä me pidämme hyvänä ja 
vähemmän sitä mitä me pidämme huonona”. Täl
löin ”parempi” merkitsee nimenomaan ”suositel
tavuutta” – suositeltavuutta meidän silmissämme. 
Kuten olemme huomanneet, Rortyn mukaan me, 
jotka haluamme puolustaa ensimmäistä vaihtoeh
toa ja ihmisoikeuskulttuuria, emme voi kuitenkaan 

antaa mitään ahistoriallista filosofista perustaa us
komuksellemme. Samalla emme voi löytää mitään 
kaikille ihmisille kaikkina aikoina yhteistä ominai
suutta, jonka painoarvo olisi suurempi kuin esi
merkiksi rodun tai uskonnon. Toisin sanoen, tämä 
tarkoittaa että emme voi löytää mitään essentialis
tisten filosofien toivomaa algoritmia, jonka avulla 
voisimme määrittää Totuuden ja Valheen ja oikean 
ja Väärän samalla tavalla kaikkialla ja kaikkina ai
koina.

Tämä siksi, että meillä on vaikeuksia määrittää, 
mikä tämä jokin meitä kaikkia yhdistävä ja algorit
min taustalla oleva ominaisuus olisi. Esimerkiksi 
pyrkimys kivun välttämiseen ei voi toimia tällaise
na perustana, sillä siinä ei ole mitään erityisesti in
himillistä; jos kipu olisi kaikki, mistä todella on 
kyse, olisi ”moraalisesti yhtä tärkeää suojella jänik
siä ilveksiltä kuin juutalaisia natseilta.” Samoin jos 
hyväksymme Rortyn totuuteen ja kieleen liittyvät 
päätelmät, ei auta sanoa, että järki yhdistää meitä 
kaikkia, sillä tästä näkökulmasta ”olla rationaali
nen” tarkoittaa samaa kuin ”kyvykäs käyttämään 
kieltä.” Mutta maailmassa on olemassa monia kie
liä, joista suurin osa on eksklusivistisia. Rortylle 
ihmisoikeuskulttuurin kieli ei ole yhtään sen tun
nusomaisempi lajillemme kuin kielet, jotka painot
tavat ”rodullista tai uskonnollista puhtautta”. Rorty 
ehdottaakin, että meidän tulisi jättää taaksemme 
yritykset löytää jokin filosofien toivoma suuri, mei
tä kaikkia yhdistävä ominaisuus tai tekijä, ja kes
kittyä ennemminkin niihin pieniin tekijöihin, jotka 
erottavat meitä. Tästä näkökulmasta moraalisessa 
kehityksessä on kyse usein varsin spesifin ja raja
tun syyllisyyden ja empatiantunteen laajentami
sesta, ennemmin kuin jonkin ”toden ja syvällisen 
tarkasta näkemisestä” (Rorty �999, 86–87). Täten 
olennaista on keskittyä tiettyjen paikallisten erojen 
minimointiin kerrallaan, ei niinkään partikulaarien 
ylittämiseen ja kurottamiseen kohti universaalia.

Toisin sanoen, ”[…] älyllisessä ja moraalisessa 
kehityksessä ei ole kyse pääsemisestä lähemmäksi 
Totuutta tai hyvää tai oikeaa, vaan siinä on kyse 
imaginatiivisen voiman kasvamisesta. Näemme 
mielikuvituksen olennaisimpana kulttuurisessa evo
luutiossa, voimassa, joka – rauhan ja vaurauden 
avulla – jatkuvasti työskentelee tehdäkseen ihmi
sen tulevaisuuden rikkaammaksi kuin menneisyy
den. Mielikuvitus on sekä fysikaalista universumia 
koskevien uusien tieteellisten kuvien että uusien 
mahdollisia yhteisöjä koskevien näkemysten lähde. 
Siinä on kyse siitä, mitä Newtonilla ja Kristuksel
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la, Freudilla ja Marxilla, oli yhteistä: kyky kuvailla 
tuttua tuntemattomin [ja uusin] käsittein” (Rorty 
�999, 87. Korostus lisätty).

Vapaus ennen totuutta

Juuri mielikuvitus nähdä asioita uudella tavalla ja 
mahdollisuus julkituoda näkemyksiään on olen
naista myös moraalisessa kehityksessä. Kuten Ror
ty Freudilta oppi, yhteiskunnallisessa ja yhteisöjen 
välisissä kehityksissä on kyse yksityisten obses
sioiden ja julkisen tarpeen sattumanvaraisesta yh
tymisestä; siis alun perin yksityisten metaforien 
”kuolemisesta” osaksi normaalia kielenkäyttöä. 
Samalla, jos moraalinen uskomus ei voi olla mo
raalista tietoa, jos se ei voi pohjata mihinkään in
himillisen toiminnan ja kielen ulkopuoliseen todel
lisuuteen, niin myös moraalisen uskomuksen pe
rusta on inhimillisessä keskustelussa. Toisin sa
noen, sen perusta on siinä mitä kanssaihmisemme 
sallivat meidän sanoa, siinä mitä juuri me teemme, 
ja mikä on juuri meille oikein ja hyväksyttävää ky
seisessä historiallisessa tilanteessamme. Vain tämä 
moraaliuskomuksemme sosiologinen oikeuttami
nen voi tehdä uskomuksestamme hyvän tai oikean; 
sitä ei voi perustella jokin keskustelun ulkopuoli
nen meidän kaikkien jakama ominaisuus tai maail
man Totuus. Kuten olemme huomanneet, Rortylle 
kieli on ”läsnä kaikkialla” (the ubiquity of langu
age); tämä tarkoittaa sitä, että ”kaikki ongelmat, 
aiheet ja erottelut ovat suhteellisia kieleen nähden 
– seurauksia valinnastamme käyttää tiettyä sanas
toa” (Rorty �982, �40. Korostus lisätty). Samalla 
myös moraalisessa ja intellektuaalisessa kehityk
sessä on olennaisinta uusien ja tuoreiden sanasto
jen luominen, sillä tämä mahdollistaa vanhojen 
instituutioiden ja käytäntöjen kuvailun uudella ja 
hyödyllisemmällä tavalla. Tämän vuoksi on olen
naista taata riittävän laaja vaihtoehtoisten kuva
usten valikoima ja näin ollen samalla mahdollistaa 
kielen muutos.

Tämä mahdollisuus osallistua keskusteluun tar
koittaa samalla sitä, että rohkeiden ja mielikuvi
tuksellisten uudistajien – kuten esimerkiksi artik
kelimme alussa mainitsemamme ihmisoikeusakti
visti Shirin Ebadin – usein perifeerinen ja epänor
maali kieli voi muuttua ”normaaliksi diskurssiksi”, 
laajemman kulttuurin kieleksi sen hyödyllisyyden 
perusteella, ei koska se peilaa maailmaa oikein. 
Näin ollen ihmisoikeuksiakaan ei voi perustella 
maailman meille antamien eikä kielellisten tosi

seikkojen pohjalta, vaan ne tulee nähdä sattuman
varaisesti syntyneinä meille länsimaisille ihmisille 
luonnollisen tuntuisina ideoina. Esimerkiksi poliit
tinen keskustelu naisten asemasta tulee nähdä ni
menomaan poliittisena, ei esimerkiksi pyrkimyk
senä nähdä ”naiseutta” oikein ja tarkasti. Samalla 
länsimaisten ihmisoikeuksien leviäminen vaikkapa 
Iraniin on täysin mahdollista. Itse asiassa, se olisi 
meille suotavaa, sillä tällöin korvautuisi meille tie
tyt julmalta näyttäytyvät tavat puhua ihmisyydestä 
meille hyväksyttävämpään muotoon.

Samalla, kuten edellä olemme nähneet, ei ole 
olemassa yhtä paradigmaattisesti oikeata tapaa olla 
aito ihminen, ei ihmisen olemusta. Tällöin moraa
lisuutta ei leimaa moraalilakien noudattaminen, 
vaan mahdollisuus osallistua ”moraaliseen reflek
tointiin”. ”Moraalinen reflektointi” tarkoittaa ih
misen kykyä verrata itseään suhteessa muihin ih
misiin ja kykyä tuntea solidaarisuutta tiettyä ihmis
ryhmää kohtaan; nähdä tietyt ihmiset moraalisen 
huolenpidon alaisina ja toiset moraalimme rajojen 
ulkopuolella. Toisin sanoen, julkisen moraalisen 
reflektoinnin sanastomme on väistämättä etnosent
rististä, tietyn samaistumamme moraalisen yhtei
sön historiallisesti ja kontingentisti tuottamaa. Täs
sä mielessä liberalismin sanasto ei ole mitenkään 
etuoikeutettu ”lopullinen sanasto”, vaan se on vain 
yksi monista mahdollisista moraalisen reflektoin
nin sanastoista. Kuitenkin, monista muista moraa
lisen reflektoinnin sanastoista poiketen, liberalis
min sanasto on inklusivistinen; se pyrkii laajenta
maan sanan ”me” referenssiä yhä erilaisempiin ja 
laajempiin ihmisryhmiin.

Tästä näkökulmasta, kun pidämme mielessä, 
että Rortylle inhimillisessä kehityksessä on kyse 
sanastojen muutoksesta, ja että Rortyn kutsumien 
”vahvojen runoilijoiden” mielikuvitus on olennai
sessa osassa tässä kehityksessä, ei ole vaikea näh
dä, miksi juuri liberalismi on paras vaihtoehto 
Rortylle. Kuten olemme huomanneet, Rortylle ei 
ole olemassa yhtä ”luonnollista ja oikeaa” tapaa 
olla ja elää, ja koska niin yksilön kuin yhteiskun
tienkin muutoksessa on kyse sanastojen muutok
sesta, on olemassa loputtomasti erilaisia tapoja, ja 
loputtomasti erilaisia sanastoja inhimillisen elä
män järjestämiseen. on kuitenkin huomattava, että 
vaikka meillä ei olisi filosofista mahdollisuutta 
määrittää yhtä oikeaa ”lopullista sanastoa”, voi 
meillä käytännössä olla käytössämme ”aito ja käy
tännöllinen ’lopullinen sanasto’”, jos tämä tarkoit
taa, että tietyt kysymykset ja aiheet ovat tietyn yh
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teisön keskuudessa tabuja, jos oletamme, että tietyt 
vastaukset ovat ikuisia ja lopullisia, että jotkin ky
symykset ovat apriorisia ja etuoikeutettuja, ja että 
on olemassa jokin luonnollinen järjestys ja hierar
kia keskustelulle. Juuri tämänkaltaista yhteisöä 
rortylainen liberalismi yrittää välttää. Liberalismin 
vahva puoli, ainakin meidän länsimaisessa holo
kaustin jälkeisessä ihmisoikeuskulttuurissa kasva
neiden ihmisten näkökulmasta, on sen sallimassa 
pluralismissa; kyvystä sietää erilaisuutta ja halusta 
kuunnella erilaisia mielipiteitä, halusta olla suvait
sevainen ja halusta oppia uutta. Rorty kirjoittaa:

”Liberaalin yhteisön keskeinen idea on, että jos 
käytämme sanoja tekojen sijaan, suostuttelua 
voimankäytön sijaan, mikä tahansa on hyväk
syttävää [anything goes]. Tätä avomielisyyttä ei 
tulisi vaalia, koska, niin kuin Kirjoitukset opet
tavat, Totuus on suuri ja se tulee vallitsemaan, 
eikä myöskään, koska […] Totuus tulee aina 
voittamaan vapaassa ja avoimessa kohtaamises
sa. Sitä tulisi vaalia sen itsensä tähden. Libe
raali yhteisö on yhteisö, joka on tyytyväinen 
kutsumaan ’todeksi’ sitä, mikä tahansa tällais
ten kohtaamisten lopputuloksena ikinä onkin. 
Juuri tämän vuoksi liberaalia yhteisöä palvelee 
huonosti yritykset varustaa se ’filosofisella pe
rustalla’. Tämä siksi, että pyrkimykset tämän 
kaltaisen perustan luomiselle olettaa ennakolta 
aiheiden ja argumenttien luonnollisen järjestyk
sen, joka on vanhojen ja uusien sanastojen koh
taamista edeltävä ja [tämän kohtaamisen] tu
lokset syrjäyttävä” (Rorty �989, 52).

Jos ei ole löydettävissä mitään essentialistista algo
ritmia, jolla ratkaista kaikki mahdolliset ongelmat 
”totuudellisesti ja oikein”, on totuuden määrittelys
sä kyse aina välttämättä uskomusten sosiaalisesta 
oikeuttamisesta; tällöin totuus on se, mikä on lop
putuloksena ”vapaan ja häiriöttömän keskustelun” 
tuloksena (Rorty �989, 84). Juuri liberalismin mah
dollistama vapaus osallistua keskusteluun, ja libe
raalin ihmisen halu välttää aiheuttamasta kipua ja 
nöyryytystä, sekä halu kuunnella muiden ihmisten 
mielipiteitä on olennaista rortylaisessa liberalismis
sa. Näin ollen, Rorty voikin sanoa ”pidä huolta va
paudesta ja totuus pitää huolta itsestään”, tarkoit
taen: pidä huolta, että jokaisella ihmisellä on mah
dollisuus asua yhteisössä, joka lähtökohtaisesti hy
väksyy erilaisten mielipiteiden vapaan julkituomi
sen, niin keskustelun tuloksena on aina välttämättä 
erilaisista rajatuista vaihtoehdoista tiettyjä inhimil
lisiä tarkoitusperiä hyödyllisimmin palveleva oi

keutettu, ja samalla ainakin toistaiseksi tosi, usko
mus – vain toistaiseksi, sillä tulevaisuus voi tuoda 
mukanaan aina entistä parempia vaihtoehtoja, jotka 
asettavat vanhat näkemyksemme naurunalaisiksi 
(Rorty �989, �76). Itse asiassa, jos hyväksymme 
esittelemämme Rortyn ”filosofiset premissit” to
tuusväittämisen sosiaalisesta ja kielellisestä oikeut
tamisesta, vaatii kulttuurin muutos välttämättä sa
nan ja puheenvapautta ja riittävän turvallista yhtei
söä, jossa väitteitä voi esittää. Tästä näkökulmasta 
on helppo nähdä, kuinka Rortyn filosofia pohjaa 
hänen poliittista agendaansa, ja toisin päin.

Tiivistettynä, meidän tulee Rortyn mukaan pyr
kiä siihen, että mahdollisuus ”omakohtaisten haa
veiden” toteuttamiseen olisi yhtäläinen kaikille. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi Rortylle sitä, että 
”länsimaisten ihmisoikeuksien” ihmisen vapautta 
ja autonomiaa koskevat periaatteet olisivat voimas
sa kaikkialla. Tämä vaatii yhteisöiltä tiettyä ”libe
raalisuutta” rortylaisittain: Rortylle liberaali yhtei
sö on sellainen, jonka ideaalit voidaan saavuttaa 
käyttämällä suostuttelua voimankäytön sijaan, ja 
käyttämällä uudistuksia vallankumousten sijaan. 
Kyse on siis vapaan ja avoimen nykyisten kielellis
ten käytäntöjen ja uusien kulttuuristen ehdotusten 
kohtaamisesta, ja näistä syntyvistä uusista ”hori
sonttien fuusioista” – hetkittäisistä yhteisymmär
ryksistä. Tämänkaltaisen dynaamisen yhteisön 
”heros” on ”vahva runoilija”, koska hän huomaa 
että hän on, mitä hän on, koska häntä aikaisemmat 
”runoilijat” ovat puhuneet siten kuin he ovat puhu
neet; ei siksi, että he olisivat arvioineet oikein Ju
malan tahdon tai löytäneet oikean ihmisen ole
muksen. Samalla, Rortyn sanoin, ”[…] ideaalilla 
liberaalilla yhteisöllä ei ole muuta tarkoitusta kuin 
vapaus, ei muuta päämäärää kuin katsoa kuinka 
[vapaat ja avoimet] kohtaamiset etenevät ja hyväk
syä lopputulos. Sillä ei ole muuta päämäärää kuin 
elämän tekeminen helpommaksi runoilijoille 
[…]”(Rorty �989, 60–6�).

Samalla tämä tarkoittaa, että ”[…] Vapaus on 
tärkeämpi kuin Totuus: on parempi nähdä tutkimus 
mielikuvituksemme, ja täten myös vaihtoehtojem
me, laajentamisena, kuin nähdä se yhä suuremman 
ja suuremman asiajoukon ymmärtämisenä oikein” 
(Rorty 200�a, �88. Korostus lisätty).

Lopuksi

Artikkelissamme olemme konstruoineet Rortyn ar
gumentin liberaalien ihmisoikeuksien ja niiden le
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vittämisen puolustukseksi. Rortyn argumentin mu
kaan emme voi pohjata käsityksiämme ihmisyy
destä ja ihmisoikeuksista mihinkään etuoikeutet
tuihin väittämiin – emme maailman meille tarjoa
maan, emme kielen avulla saavutettavaan totuu
teen, emmekä myöskään ihmisyydestä itsestään 
kumpuaviin välttämättömyyksiin. Sen sijaan, käsi
tyksemme ihmisyydestä ja samalla ihmisoikeuk
sista ovat aina kielemme ja samalla kulttuurimme 
muokkaamia, meille tuttuja väittämiä siitä, mitä 
ihmisenä oleminen on, vaatii ja edellyttää.

Ihmisoikeustaistelija Shirin Abedi totesi Nobe
lin rauhanpalkintotilaisuuden juhlaluennossaan 
juuri tämän: yhteisöt eivät saa perustella käytäntö
jään sokeasti vetoamalla ”ikuisiin totuuksiin”, ja 
täten luoda yhteisöjä, joissa vapaa keskustelu siitä, 
mikä on hyvän ihmiselämän kannalta olennaista, 
on kiellettyä. Tässä mielessä Abedi on Rortyn 
edustaman filosofian heros, sillä Abedille vapaus 
on monesti ollut tärkeämpää, kuin yhteisöissä val
linneet ”totuudet”. Se, missä Rorty ja Abedi kui
tenkin hieman eroavat, on länsimaisen ihmisoikeus
käsityksen perustelu: Abedille nämä jalot oikeudet 
ovat ihmisyydestä kumpuavia välttämättömyyksiä, 
joita hän kaipaisi myös kanssaihmisilleen Iranissa, 
kun taas Rortylle ne ovat sattuman kautta synty
neitä tapoja järjestää meille tuttu länsimainen inhi
millinen, mielekäs ja turvallinen elämä. Tavallaan, 

jos Rortyn argumentaatiota lukee rivien välistä, 
voisi jopa todeta, että Abedi on ideaali henkilö, 
jonka Rortyn voisi katsoa toivovan ”kääntyvän” 
pragmatistiksi, ottamaan seuraavan intellektuaali
sen askeleen sekulaarin, inhimillisen kulttuurin 
tielle.

Tämä sekulaari tie tarkoittaisi sitä, että ”Juma
lallisen” tai ”Filosofisen” sijaan ihmisoikeuksissa 
olisi lopulta kyse vahvasti kulttuurisista ja lopulta 
poliittisista väittämistä siitä, miten ihmiselämää ja 
yhteisöjä tulisi järjestää. päinvastoin kuin univer
saalit ja jumalalliset totuudet, poliittiset väittämät 
ovat aina ajassa ja paikassa kiinni, ne ovat muuttu
via kielellisiä kokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa 
luonnollisesti samalla sitä, että ”totuudet” syntyvät 
poliittisen toiminnan kautta, ja sitä että totuuksien 
määrittelyssä on aina kyse vallan käytöstä, toisen 
arvon voitosta suhteessa toiseen. Tästä näkökul
masta meidän länsimaisten ihmisten halu nähdä 
omat totuutemme universaaleina on hyväksyttävää, 
ei siksi että ne olisi perusteltu universaalein ter
mein, vaan siksi että koemme juuri oman elämän
tapamme olevan se ihmisarvoisen elämän mittari. 
Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että arvomme oli
si muuttumattomia. Tärkeintä on antaa mahdolli
suus arvojen muutokselle, ja juuri siksi vapaus on 
tärkeämpi kuin totuus.
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Compassion is a key moral emotion of liberal modernity. Traditionally, it is seen as an
unproblematic moral compass, both theoretically and ethico-politically. This applies
especially in the case of humanitarian action, which hinges on the compassionate
impulses of individuals – to care, to give and to act – in the face of distant suffering.
The article takes a critical approach to compassion. It argues that humanitarian action is
incomprehensible outside of a general theory of how compassion structures the encounter
between the suffering object of relief and the caring public. It does this by elaborating a
pragmatist and eclectic approach to compassion in which seemingly internal affective
responses have a socio-political existence and are already enabled by productive power,
in particular by socially circulated and embodied narrative frames. By engaging a
representative sample of NGO imagery related to the 2010 post-earthquake response in
Haiti, the article illustrates not only how specific narrative frames seek to both elicit and
govern the ways of feeling compassion, but also how these aesthetic and emotional
practices are ethico-politically problematic in portraying distant sufferers and facilitating
action. As a result, the benevolent self-image of compassion becomes circumspect.
The article concludes by exploring two alternative avenues for compassion and caring.

Keywords: compassion; humanitarianism; representations; productive
power; NGOs; crisis

‘Compassion, like many of our other complex emotions, has a heady
political life’.

Elisabeth V. Spelman: Fruits of Sorrow

Introduction

Compassion is one of the central emotions of modernity. As Michael Barnett
(2011, 49) has recently observed, ‘[t]he revolution in moral sentiments and the
emergence of the culture of compassion is one of the great unheralded
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developments of the last three centuries’. Today, compassion is seen as an
important ‘humanitarian’ (Sznaider 1998, 128), ‘connecting’ (Clark 1997, 5)
and ‘caring’ (Porter 2006, 108) emotion that extends the boundaries of the self
and works for the alleviation of human suffering ‘out there’. Because of this, it
has been – and still is – a normative and prescriptive emotion with a positive
valence and benevolent character: we are compassionate, and if we are not, we
certainly should be!
This high regard of compassion stems from the recognition that emotion

and morality are connected. Since contemporary Western societies
emphasize individual autonomy and freedom, they face the problem of
moral obligation: are we responsible for the welfare of others, and why, in a
society that views individuals as free and self-interested agents? As a
response, it is increasingly said that our moral sense is grounded in – or at least
motivated and influenced by – emotion instead of theoretical moral knowledge
(Rorty 1998). ‘Morality’, as Prinz (2009, 2) puts it, ‘is a human construction
that issues from our passions’. And passions, particularly benevolent ones like
compassion, are seen as irresistible and compelling in their moral role, relating
us to others and motivating us to do the right thing.1

This is especially the case with recent liberal political thought that –

despite conceptual differences – has taken the emotion of sympathy (Rorty
1998) or compassion (Nussbaum 2001) as the moral compass without
which our ethical or moral sensibility cannot operate. While critical of the
popular idea that compassion is a natural passion, these key liberal thinkers
still argue that without fine-tuned capacity for painful fellow-feeling we are
blind to the suffering of others and to the potentially cruel implications and
consequences of our actions. As Nussbaum (2001, 391–2) has put it, compas-
sion is ‘the eye through which people see the good and ill of others, and its full
meaning. Without it, the abstract sight of calculating intellect is value blind’.
Despite its clear importance to liberal modernity, compassion has largely

been bypassed as an object of analysis in mainstream International
Relations (IR).2 Until relatively recently, the same could be said of emotions
more generally. However, beginning in earnest with Neta Crawford’s
(2000) analysis of ‘the passions’ in realism and liberalism, the discipline has
begun to move, text by text, away from its ‘rationalist’ comfort zone in
areas of strategic or purposive action.3 This development is important,

1 On the problem of ‘emotivism’ in morality, see Ahmed (2004, 193).
2 This is counter-intuitive since compassion is not only an important ethico-political emotion,

but also one that has received interest in other disciplines; see Rorty (1998), Boltanski (1999),
Nussbaum (2001), Spelman (2001), and Berlant (2004).

3 See Ross (2006), Bleiker and Hutchison (2008), Fattah and Fierke (2009), Sasley (2011),
Bially Mattern (2011), and Sylvester ed. (2011).
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because it acknowledges the rich totality of human experience – that which
is subject to analysis – and broadens the realm of ‘properly political’modes
of action to include those areas where emotion arguably features as a
central element. Consequently, for at least some in the discipline, affective
aspects of political life are being taken seriously.
This article is part of this scholarly trend. It agrees that emotions matter

for explaining international outcomes, and, through an analysis of com-
passion, it generates an additional insight: different kinds of emotions
enable different kinds of politics. Take this article’s substantive area of
focus, humanitarianism: actions undertaken to relieve the suffering of dis-
tant strangers (Barnett and Weiss 2008; Walker and Maxwell 2009).
In global politics, themes of compassion, care, and moral obligation find
their starkest expression in contemporary humanitarian assistance, where,
as Peter Redfield (2008, 196) observes, ‘concern for human life serves as a
key value in international moral discourse’. To create moral attention to
suffering and crisis and accumulate private funding for help, humanitarian
organizations rely on the systematic use of emotionally appealing and
‘ethically informed’ advertising campaigns, an example of which is found
in Figure 1.
Emotionally appealing images of suffering constitute one of the core

mechanisms, or technologies, of contemporary humanitarianism. An iconic
image of distant suffering is said to promote the humanitarian cause more
expediently than purely textual forms of communication (Dauphinée 2007;
Douzinas 2008, 76). But how is it that emotions are translated into action?
What makes an image, such as that in Figure 1, effective as a commu-
nicative device – if indeed it is effective? And why is it, as we find in the
third section, that humanitarian campaigns tend to evoke similar themes?

Figure 1 Save the Children (USA) – 14 January 2010 – http://www.savethechildren.org –
REUTERS/Eduardo Muno
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These questions call serious attention to the complex role of emotions in
driving this domain of practice.
We argue that humanitarian action is incomprehensible outside of a

general theory of how emotions – and compassion, in specific – structure
the encounter between the suffering object of relief and the caring public.
Specifically, our theoretically pragmatist and eclectic approach to com-
passion points us to the ways in which seemingly internal, even hard-wired,
emotions are in practice already enabled by forms of productive power.
In other words, when humanitarians fundraise through images of suffering
(or even smiling) children, what sets the humanitarian machinery into
motion is not simply an innate biological impulse – compassion is already
mediated – but the ways that images and messages become intelligible
through specific, already constituted frames, frames that are subsequently
reconfigured by the images.
This insight leads us to pose several critically oriented framing questions.

Could compassion be ontologically malleable, that is ‘educated’ or
even ‘manipulated’ (Rorty 1998)? And if so, could it also become ethico-
politically problematic, that is ‘calculating’ (Woodward 2004) or some-
times even ‘malevolent’ (Garber 2004)? In other words,what if compassion
is not the endogenous moral compass we often take it to be, but in fact an
object of politics on its own right?What if compassion is an effect of social
and political life in addition to being a motivating cause? What if (part of)
our capacity to feel compassion is a result of subtle forms of cultivation,
power and governance? And, precisely because of this, what if compassion
does not always get the world of suffering right? What if the concrete
practices of reproducing – both eliciting and expressing – compassion are,
themselves, morally suspect? And, stemming from this, can compassion
be saved?
To investigate this problématique, the article proceeds in four substantive

steps. In the first section, we theorize the emotional encounter between an
appealing image and its spectator, and highlight their co-constitutive
interplay as well as the role of productive power in governing it. The second
section enters the encounter from the ‘spectator side’ and elaborates an
eclectic theoretical account of compassion as a conditional and governed
embodied experience with narrative logics. The third section then approa-
ches the encounter from the ‘image side’ and empirically illustrates concrete
efforts at governing compassion in fundraising and awareness campaigns
after the 2010 earthquake in Haiti. Two regulative narratives – ‘youth and
gender’ and ‘crisis and urgency’ – are highlighted. Key ethico-political
problems of these narratives are also discussed, to the effect that the very
benevolent self-image of compassion may in fact become circumspect.
Finally, in the fourth section, the article explores potential alternatives for
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compassion, care and engagement with distant suffering, specifically pluralistic
photography and linking compassion and outrage.

Government of compassion: imagery, spectator, and interplay

The humanitarian task is not an easy one. Aid agencies must convince
publics to part with funds to assist distant strangers, otherwise out of sight,
out of mind and unknowable (Kennedy 2009). As such, one of the most
immediate concerns of humanitarians is to connect the potential recipients
and providers of relief, and to do so in a way that is both ethical and
efficient. This problem divides into two practical sub-problems for aid
agencies. First, how to overcome distance and bridge the gap between
sufferers and helpers, both geographically and culturally? And, second,
how to motivate and emotionally activate the target audience? In short,
the question is: how can compassion and compassionate practices be made
possible?
This article starts with the assumption that technology, and especially

imagery as a technology, has provided a contemporary solution to
the problems of distance and motivation. By technology we mean both
technology as ‘high-tech, scientific and mechanical means of fulfilling tasks’
and also technology in a more basic sense, ‘as arts, skills, and crafts – ways
of doing things’ (Haskell 1985; Kennedy 2009). For humanitarianism,
efficient transportation and logistical capabilities as well as new forms
of information technology have intensified global interconnectedness,
making the provision of aid increasingly efficient and timely in times of
crises. But it is especially images, in concert with technologies such as the
internet, computers, digital cameras, and television, that have shrunk the
world geographically and – importantly – culturally, morally, and emotionally.
As Kennedy (2009) has put it, ‘through the medium of the photograph the
viewer is drawn into the position of being witness to these distant events. In this
way, suffering becomes real to those who are elsewhere’.
Inasmuch as it has been studied in global politics, the role of imagery has

been investigated from two broad theoretical perspectives. For the most
part, the emphasis has been on the image itself, and specifically on the ways
in which images frame human apprehension of reality. This entails a com-
mitment to photo-constructivism: images do not represent the world as it is,
but are constitutive of the very ways in which individuals come to know and
experience – or remain ignorant and obtuse of – the world due to aesthetic
choices by their producers (Bleiker 2001, 512; Bleiker and Kay 2007, 143).
As such, recent photo-constructivist research has tended to focus on how
images are framed to ‘either reproduce dominant forms of discourse’
or how they ‘provoke critical analysis’ in and about world politics

Cruel to care? 259



(Shapiro 1988, 130). This characterizes recent IR research on imagery in
war, genocide, humanitarianism and popular culture.4

An alternative approach – and one with which this article has sympathies –
has led scholars to look past the image itself, to the receptive audience and/
or a particular spectator viewing the image. While recognizing the power of
hegemonic discourses, it is equally apparent that images are apprehended in
ways that hinge on the identity of the viewer. In other words, if images do
help organize the way we register reality, then they are also ‘bound up with
the interpretive scene in which we operate’ (Butler 2009, 71). Consequently,
the causal capacity of imagery must be seen as dependent on the contingent,
socially conditioned identity (Rorty 1989) – and here the emotional identity
(Oksenberg Rorty 2008) – of the spectator.5

This is something that recent studies on imagery in IR have started to
notice, though this observation has yet to be extended to emotions,
including compassion. For example, Bleiker and Kay (2007, 143) have
observed that while framing an image is important, ‘a photograph cannot
speak for itself. It has to be viewed and interpreted’. Importantly, the
interpretation of an image is intertwined not only with ‘previous experiences’,
but also with ‘values and visual traditions that are accepted as common
sense by established societal norms’. Similarly, Möller (2010, 116) has
suggested that the images of genocide in Rwanda are recognizable ‘if they
appeal to the images that the viewers already carry with them as visual
memories’, while Campbell (2002, 159) has argued that the famous 1992
‘barbed wire picture’ and debate about concentration camps in Bosnia is
only comprehensible when read through the ‘collective memory’ of the
Holocaust. As these insights suggest, images can be thought to have com-
plex socially produced meanings only insofar as they function to perpetuate
the already-existing and internalized ‘preferred meanings’ of the political
order (Rose 2007, 87) – that is, when there is a collective ideological ethos
through which ‘one reads into the photograph what it should be saying’
(Sontag 2003, 29).
This article seeks to integrate these insights about imagery, spectators and

context into an approach that focuses on government6 – specifically the

4 See, respectively, Butler (2009), Möller (2010), Bleiker and Kay (2007), and Nexon and
Neumann (2006).

5 According to Oksenberg Rorty (2008, 22), we often explain emotional reactions in a limited
way by referring only to the ‘immediate’ instead of the ‘significant’ cause, in our case by focusing
primarily on the efficient causal power of an image of suffering instead of asking why – for what
personal or social reasons – a particular image is causally efficacious on some (but not others).

6 This conceptualization has close affinities with the Foucauldian tradition in which the practice
of governing is understood as the ‘conduct of conduct’, referring to all efforts to shape, cultivate, guide
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government of compassion – in and through aesthetic encounters. For this,
we first draw on Judith Butler (2004, 141), who has reminded us that
images ‘are framed, surely, but they are also playing the frame’. This obser-
vation opens a window of opportunity for a political understanding of the
emotional encounter between an image and its spectator that builds on the
above discussion, but relies on neither the (appealing) image nor the (feeling)
spectator alone. Instead, it foregrounds the vital co-constitution and interplay
between the image and its spectator, and does that by conceptualizing the
efforts to regulate – indirectly through social conditioning – the very forms of
the ‘playfulness’ of the encounter that lead up to the emotion itself.
We also turn toMichael Shapiro (1988, 128, 149–50), who has discussed

the ‘reading of photographs’ as a practice conditioned by a set of ‘social
codes’ with which the photograph and the spectator interact. In particular,
he argues, there are subtle ‘meaning-engendering norms’ that are always
already involved in both the production and reception of imagery and limit
the potential for meaning variance. As a result, there is often a ‘congruence
between photographing something and looking at it, and thus there is a
tendency for the photograph to be reconciled with the social order’. These
normative and normalizing codes do not appear in a void, but originate
in what scholars of social semiotics theorize as the ‘production regimes’
and ‘reception regimes’, respectively. Both of these regimes, in turn, are
embedded in a broader regime that the semioticians define as the ‘logonomic
system’, that is as ‘the set of rules prescribing the conditions for production and
receptions of meanings’ (Hodge and Kress 1988, 4).
Now, to be clear, while the analytical attention on imagery and the

regimes that regulate their production and reception is important, it is the
register of compassion that plays the central role in this article. Thus,
our focus is on the production and expression of compassion that takes
place in and through aesthetic encounters between appealing NGO imagery
and their sympathetic spectator-donors. This means that we need to specify
our approach from the ‘aesthetic’ in general to the ‘emotional’ and the
‘compassionate’ in particular. From this perspective, the analytic of pro-
duction and reception regimes helps define not merely an aesthetic but an
emotional regime of compassion7 in which the encoded acts of producing

or direct the way individuals act and conduct themselves (Rose 1999, 3). However, most Foucault-
inspired work on government and power has focused on ‘governmental rationality’, and there is an
acute need ‘to seek out the a-rational […] elements of international thought, policy and action’ (Dean
2010, 249).

7 We draw from Reddy’s (2001, 129) idea of the ‘emotional regime’. Unlike Reddy, however,
we highlight the discursive reproduction of compassion and do not equate the ‘emotional regime’
with the acknowledged ‘political regimes’, namely sovereign states.

Cruel to care? 261



and expressing compassion are inculcated and regulated through discourse
and action in the social sphere. The practical upshot of this is, of course,
that the very ways in which individual capacities to ‘read’ and ‘feel’ images
are conditioned end up bearing upon the range of possibilities for moral and
humanitarian action: images condition reception that conditions action, the
sustenance of which may call for new images, and so on.
Crucially, from a political perspective, this implicit form of regulation –

or of government – relies on a subtle mode of power that is ‘productive’
(Foucault 1980). Productive power refers to the ‘constitution of […] social
subjects with various social powers through systems of knowledge and
discursive practices of broad and general social scope’ (Barnett and Duvall
2005, 55). In this article, productive power functions to shape particular
kinds of feeling subjects by encoding specific preferred emotional outcomes
(e.g. compassion for a suffering woman) with the embodied premises
(e.g. norms of women as non-violent and requiring assistance) through
aesthetic encounters. As such, productive power does not repress compas-
sionate subjects and their instincts, but seeks to cultivate individuals
into certain taken-for-granted – and often hegemonic – ways of feeling and
performing compassion.8

Governed compassion: an eclectic reading

The government of compassion depends on the ability of humanitarian
imagery to interact with the contingent and socially conditioned emotional
identities of their spectators in a way that makes the successful performance
of compassion possible. To support this claim, we elaborate a theoretical
approach to compassion that allows for and makes possible three broad
claims: first, that there exist shared compassionate dispositions among
the recipient spectators; second, that these dispositions may have con-
textual origins; and, finally, that experiencing compassion is a narratively
structured and conditioned act (i.e. a practice) with onto-epistemic
consequences: it provides an affective way of connecting to and seeing
the world and thus also helps re-constitute its referent objects (as well as the
feeling subject).

8 In emphasizing ‘seeking’ or ‘striving’ we acknowledge that productive power is neither
totalizing in its impact nor universal in its reach. Indeed, this is precisely why its effects are
ultimately contestable; power implies resistance. We also recognize that discrete actions (e.g.
giving money) owe to multiple logics, which include directly traceable compassionate action as
well as habit (i.e. a practice of giving). This said, compassion relies on social conditioning, which
seeks to provide individuals with immediately familiar and uncontested – that is normalized –

ways of apprehending and responding to suffering. Consequently, even habitual giving, when
precipitated by habitual representations, suggests the internalization of proper practices.
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Compassion: traditional characteristics

Lauren Berlant (2004, 1) has claimed that there is ‘nothing clear about
compassion except that it implies a social relation between spectators
and sufferers, with the emphasis on the spectator’s experience of feeling
compassion and its subsequent relation to material practice’. However,
even this observation implies a standard view: compassion is an altruistic
emotion in which a person is capable of placing herself into the skin of
another fellow human being, of experiencing some of the pains and sufferings
of that person, and thus becomingmotivated to either alleviate (immediate aid)
or ameliorate (long-term social transformation) her condition.
In more detail, and to add clarity to Berlant’s framework, compassion has

four key characteristics. First, compassion apprehends: not only does it
push the boundaries of the self outwards, but it also offers an affective way
of understanding – and reconstituting – afflicted human beings. Second,
compassion touches: it engages with the pains of (certain) others and thus
activates non-sufferers affectively, consciously and unconsciously. Third,
compassion promotes action: it entails a disposition to perform beneficent
actions to either alleviate or ameliorate suffering unless there are extra-
ordinary obstacles (e.g. distance) or the assistance is clearly inappropriate
(e.g. it risks the sufferer’s autonomy). And, finally, compassion connects: it
assumes and reproduces a sense of shared humanity in which the sufferer is
perceived as a fellow human being9 (Blum 1980; Nussbaum 2001; Garber
2004; Jimenez 2009).
In everyday use, compassion is often conflated with related emotions or

sentiments, most notably with empathy, sympathy and pity. Empathy
entails a non-evaluative sharing of any emotional state with another person,
regardless of its type, quality or intensity. As such, it may be involved in
compassion, but does not necessitate painful suffering, nor does it involve
appraisals or interpretations that such suffering is either significant or
harmful to someone (Nussbaum 2001, 302; Batson 2009). Sympathy, on
the other hand, comes close to compassion and has frequently been used
synonymously (Clark 1997; Rorty 1998). If one wants to find some dif-
ference between the two, it is perhaps that compassion is ‘more intense’ and
‘suggests greater suffering’ (Nussbaum 2001, 302) or that sympathy is more
distant, i.e. it has lost the ‘sense of direct engagement’ (Jimenez 2009).
Finally, in its contemporary usage, pity has come to have negative

nuances of condescension, superiority, and even blameworthiness with

9 However, the compassionate connection is typically asymmetrical, not least because the
sufferer is the ‘one down’ (Clark 1997, 20–1). As such, the moral authority of compassion relies
dubiously on the experience of equality from the perspective of the well-off non-sufferer even if it
is accompanied by an acknowledgement of an empirical inequality.
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regard to the sufferer. It is characterized by an attitude of fundamental
difference and asymmetry. For the pitier, certain kinds of misfortunes and
painful experiences are correlated with certain kinds of people – people
different from the pitier herself (Nussbaum 2001, 301; Spelman 2001, 120).
Pity is also often emotionally shallower than compassion. It is a com-
miserating sentiment – as in ‘feeling sorry for another’ (Jimenez 2009) – that
lacks a more direct and affective connection with the sufferer. Precisely
because it is asymmetric and intellectual, pity tends to be motivationally
restricted. It easily leads to the misappropriation of suffering without any
genuine attempt to alleviate it, such as in voyeuristic and pornographic
consumption of dehumanizing imagery of suffering for curiosity, pleasure
or narcissism (Halttunen 1995). As we highlight in the third section, the
dividing line between compassion and other emotions – notably pity – is
often quite fragile; consequently, in practice, asymmetry, dehumanization
and even paternalism can never fully be escaped.

Compassion as socio-political

Most modern accounts of emotion share an overwhelming tendency to
explain emotionality internally and individually, from the perspective of the
isolated feeling subject. This bias is especially evident in the on-going
debates on whether emotion should be thought of primarily as affective or
cognitive – that is as biologically evolved and hard-wired embodied reac-
tions conducive of survival and social life (Zajonc 1984; LeDoux 1996;
Damasio 2003; Prinz 2004) or as informed responses that involve emotion-
typical thoughts, beliefs, appraisals, or evaluative judgements about the
object of an emotion (Solomon 1980; 2003; Lazarus 1984; Roberts 1988;
Nussbaum 2001). Given the focus on the individual – on her body, brain or
cognition – emotions are often conceptualized as asocial and apolitical
phenomena insofar as they are thought to be unaffected by the workings of
social norms or rules (Hochschild 1979; Parkinson 1996). As a result, the
study of emotion is often limited to psychology, philosophy or, recently,
neuroscience, and it does not, and need not, pay serious attention to the
contextual origins of emotional behaviour.
This bias also applies to the emotion of compassion. Advocates of the

affective view typically maintain that compassion is a natural and invo-
luntary reaction of co-suffering – a ‘passion of compassion’ (Arendt 1990)
or an ‘irresistible compassion’ (Fiering 1976). Some emphasize that it is a
basic human emotion the core of which is the ‘non-cognitive element of pain
or distress at the pain or distress of others’ and which – in its most primitive
form – boils down to the ‘instinctive distress caused by, rather than at, the
suffering of others’ (Crisp 2008, 240–1). Others admit the importance of
painful feeling, but are more interested in establishing whether and how
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such experiences recruit non-conscious brain systems for sensing and reg-
ulating the body functions of compassion. They highlight the importance of
homeostatic regulatory mechanisms that typically characterize and regulate
the more ‘basic emotions’. In particular, compassion for other people’s
physical pain is said to ‘co-opt neural mechanisms for personally experi-
enced pain most efficiently and directly’, whereas compassion for social
pain in psychological or moral situations ‘build[s] on these same mechan-
isms but may operate less efficiently and directly’ (Immordino-Yang et al.
2009, 8024).
The cognitive view, on the other hand, focuses on individual cognitive

processing and the cognitive structure of compassion that is necessary for
co-suffering. From this perspective, compassion is an ‘informed passion’
(Spelman 2001, 85) that is the result of – or emerges with – characteristic
beliefs or appraisals that the compassionate person must hold about the
object of compassion and her misfortunate condition, often aided by ima-
ginative dwelling on the predicament of the sufferer. Typically, going back
to Aristotle, these include three key components: first, the misfortune and
suffering of another must be serious rather than trivial, for example serious
mental or physical pain rather than irritation, say, at losing a pen. Second,
the person is not to be blamed for her misfortune and suffering, or at the
very least the suffering is out of proportion to her fault. And, third, the non-
suffering person must be able to consider herself subject to a similar
fate with the sufferer (Aristotle 1959, 1385b–1386a; Blum 1980, 507–11;
Nussbaum 2001, 306).
For us, compassion is not, strictly speaking, affective, cognitive or even

individual, despite the common sense view that we experience it privately,
as my feeling in my life for the pains of someone else. Our approach to
compassion is eclectic; we appropriate insights from contending scholarly
traditions and merge them together for the broader purpose of constructing
a socio-political account of compassion (Rorty 1982, 151; Katzenstein and
Sil 2010).10 Thus, we agree with the affective view that the human body and
automatic affective processing play a crucial part in, and are a precondition
for, compassionate upheavals. However, we also claim with the cognitivists
that there is more going on in compassion than, say, a constantly correlated
firing up of certain pain (or mirror) neurons or the activation of specific
parts of our pain-related nervous systems. Some form of ‘cognitive activity’ –
including affective appraisal – seems necessary if we are to apprehend and
bring home someone as an appropriate object of compassion, that is as a

10 See Rorty (1982, 151) on ‘strong misreading’; for a critical discussion, see Bernstein
(1998, 286).
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person who is in pain and whose well-being is in jeopardy in a way that
touches us. In this sense, we should avoid reducing ‘affective’ or ‘irresistible’
to the ‘primitive’, since even automatic neural processing can involve
complex symbolic significances condensed into an instant meaning
(Lazarus 1984, 124).
We also maintain that there is more going on in compassion than a mere

conscious feeling of pain. We accept that painful sensations arising from
neural and somatic activation are frequently associated with compassion
and thus characteristic of both lay and scholarly understandings of the
emotion. Yet compassion can also be non-conscious, and even when con-
sciously experienced it is not reducible to pain since pain sensations can be
related to various other emotions, too (Nussbaum 2001, 58–9, 325–6;
Jaggar 2008, 380).
Having said this, we acknowledge that the cognitivists have often cut

their approach too thin by overemphasizing the role of conscious beliefs,
thoughts or judgements – for example beliefs about ‘size’ and ‘fault’
regarding the suffering. Porter (2006, 102), for example, suggests that a
compassionate person is ‘making a reasoned judgment’ about the needs of a
specific person or group ‘after careful consideration’. By doing this, cogni-
tivists overlook unconscious or embodied responses (LeDoux 1996), bodily
sensations (Crisp 2008) and/or social and cultural influence (Ahmed 2004)
on the emotion. In this respect, a corrective move towards a view of com-
passion as a socially inculcated ‘judgment of the body’ (Solomon 2003,
189) is in order. Second, a cognitivist commitment to a strict formal
structure of compassion may result in a limited understanding of concrete
cases where compassion is ‘irrational’ (or socio-political). For example,
compassion for a justly incarcerated inmate would be impossible since it is
incompatible with the appraisal of fault (Crisp 2008, 235–8).
On these grounds, we suggest a working definition for a socio-political

compassion. Compassion is an embodied yet socially informed response
in which an intimate connection between a sufferer and a non-sufferer
becomes established through the latter’s acknowledgement and
co-experiencing with the former’s pain or misfortune. As such, compassion
is often, and in time, experienced as a painful sensation, and the overall
emotional attitude may be further embellished or perpetuated by higher
cognitive processing, including beliefs or thoughts about the suffering
object of emotion and her negative condition. The emergence of the
compassionate connection typically motivates acts towards the mitigation
of suffering, though the practical form of mitigation – for example
immediate aid or eradication of the causes of suffering (including their
financial support) – remains subject to social formation; compassion has no
essential action tendencies.
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To understand compassion as social is, in part, to return to the etymo-
logical origins of the word ‘emotion’. The English word ‘emotion’ comes
from Latin and French expressions for moving or migrating from one
place to another, or for exciting, agitating, or stirring up (Crawford 2000,
123–4). For the emotion of compassion, this implies that it is often seen as a
motivational cause of social or political action, such as the alleviation or
amelioration of pain. This is the case in humanitarian assistance (Barnett
2011) or human rights promotion (Hunt 2008). However, this is only a
part of the story. Compassion itself can also be understood as an effect of
socio-political life. From this point of view, to claim that compassion is
socialmeans not only that its expression requires a social situation between
suffering and non-suffering, but also that the emotion itself is constituted by
a range of social resources – we highlight imagery, narratives and norms –
that individuals need to (make) sense (of) suffering in social reality and to
make themselves emotionally intelligible to each other.
The stronger claim that compassion is political means that emphasis is

placed on productive power and the government of compassion. Not only
are compassionate reactions facilitated and informed by adopted social
resources, but these social resources seek to condition and regulate the
specific ways of feeling, expressing and enacting it: they enable appropriate
and constrain inappropriate compassionate behaviour, such as in terms of
the production of proper and deviant objects, intensities or instantiations of
compassion or forms of compassionate action. For example, as we highlight
in third section in terms of appropriate objects, compassion is often elicited
and regulated through imagery of suffering children or women, but less so
of adult men, because of the social construction of the female gender as non-
violent, vulnerable and in-need of compassionate male protection. Toge-
ther, these social and political aspects amount to a claim that our compas-
sion discourse, constitutive of the experience itself, is comprised of
ideological ‘models of and models for how one should feel and behave’
(Myers 1979, 345).11

To sum up, we argue that compassion is not a natural passion, a biologi-
cally programmed affect, or a rational appraisal that relies on a formal set of
beliefs about the suffering person and her condition. Instead, it can be seen as
a conditional and governed socio-political emotion. What is crucial in this
view of com-passion is the social production of taken-for-granted familiarity,
intimacy and importance through which the co-sufferer becomes instinctively
connected to the adjacent or distant sufferer in a way that – as Arendt

11 On the ‘social’ aspect, see for example Armon-Jones (1986) and Parkinson (1996); on the
‘political’ aspect, see Abu-Lughod and Lutz (1990), Jaggar (2008) and Butler (2009).
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(1990, 85) once put it most starkly – she is truly ‘touched in the flesh’ and
‘stricken with the suffering of someone else as though it were contagious’. But
unlike Arendt, who endorsed a largely internalist position, we argue that the
very capacity to apprehend suffering bodies and to irresistibly co-suffer with
them is often calibrated, and governed, through the circulation of social
resources that we (have) come to learn as inherent and foundational parts of
our embodied being. The bodies in pain out there are apprehended, and felt
and cared for, only insofar as they are already within us.

Compassion as narrative

There are two obvious analytical ways to approach compassion as a socio-
political emotion. On the one hand, it is possible to focus on the productive
power of language and narrative, or discourse, in the relevant political and
emotional regime (Abu-Lughod and Lutz 1990; Rorty 1998).12 On the other
hand, the focus could also be on the productive power of social practices that
tend to precede the adoption of language and discursive resources, at least
when seen from the perspective of developmental psychology (Allen 2008,
166–7). Given our focus on narrative in both compassion and imagery, we
highlight the first, discursive alternative. That said, we do acknowledge the
interdependency of discourse and practice in the course of our argument.
In our discursive approach, we draw from the work of the late neo-

pragmatist Richard Rorty, who emphasized the importance of language
and its radical consequences for Western thought on subjectivity and
knowledge. In particular, Rorty (1989, 21) maintained that we have ‘no
prelinguistic consciousness to which language needs to be adequate, no
deep sense of how things are which it is the duty of philosophers to spell
out in language. What is described as such a consciousness is a simply a
disposition to use the language of our ancestors, to worship the corpses of
their metaphors’. We build on this ontological idea that language – or more
broadly discourse – may penetrate who we are and what we know and do
not merely at the level of the conscious (beliefs), but also the unconscious
and the embodied (emotion).
In more detail, our central assumption is that there is a close connection

between feeling selves and stories; that a ‘life as led is inseparable from a life
as told’ (Bruner 2004, 708). This narrative view of the feeling self assumes
not only thatwhat is told but also how it is told is important, in so far as ‘the
ways of telling and the ways of conceptualizing that go with them become
so habitual that they finally become recipes for structuring experience itself’

12 For us, ‘narratives’ and ‘discourse’ are ultimately about practical knowledge and objects,
and their production, in and through various media, ranging from written text to images and
beyond.
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(Bruner 2004). In this sense, the key feeling of compassion – just like other
forms of human ‘doings’ ranging from thought to action – may be under-
stood as ‘enacted narratives’ (MacIntyre 1985, 211–2). This view entails
that we all live out narratives in our lives and tend to understand our own
lives, as well as the lives, (painful) experiences and actions of others, in
terms of narratives we have acquired and are capable of enacting, and to
some limited extent verbalizing.
The role of narratives is particularly important in terms of compassion.

From a narrative viewpoint, compassion is a social construct reliant on
what Rorty (1998) has called ‘sentimental education’ or ‘manipulation
of sentiment’. This view holds that our embodied moral intuitions about the
right thing to do are deep down quotidian: they owe nothing to ‘increased
moral knowledge’ and everything to ‘hearing [and seeing] sad and senti-
mental stories’ (Rorty 1998, 172). From this follows that the answer to
the humanitarian moral question ‘Why should I care about a complete
stranger?’ relies on socially circulated narrations that work, or have
worked, to create familiarity, intimacy and care between distant strangers
from the point of view of the person not in pain or distress: ‘Because this is
what it is like to be in her situation – to be far from home, among strangers’,
‘Because her mother would grieve her’, and so on (Rorty 1998, 185).
Narratives play a significant part in the conditioning and regulating of our

moral sensibilities, or lack thereof (Nussbaum1992, 286–313). This is because
we tend to learn in social life how, for whom and when to feel compassion in
particular situations, and conversely how, for whom and when not to. These
stories express their narrative theme (suffering) and structure (tragedy),
implant in us their social and emotional dynamics (passive suffering and active
compassion), and highlight key subjects (e.g. archetypical suffering children or
women).13 The stories we receive, though not of our own making, are ulti-
mately internalized and embodied by us. Once/if embodied, and familiar, they
bear upon the way we come to apprehend the world and suffering therein.
Reminiscent of the age-old pragmatist premise that beliefs are ‘rules of action’
(Peirce 1997, 33), this article maintains that tragic narratives entail embodied
rules for our sentimental and, especially, compassionate behaviour.

Governing compassion: humanitarian narratives in post-earthquake Haiti

It is frequently said that humanitarianism represents the better instincts of
humanity. Humanitarians are the ‘last of the just’ (Rieff 2002, 333), acting
to relieve human suffering across the globe. These grand ambitions carry

13 On classical ‘tragedy’ and modern ‘drama’, see Camus (1970). On ‘form’ in narrative
experience, see Bruner (2004, 696–7). On ‘content’, see MacIntyre (1985, 27–9).
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correspondingly grand costs; the humanitarian field was funded to the
tune of $18.2 billion in 2010, and needs far exceed resources (Stoianova
2012). The organizations populating this field face acute funding impera-
tives, both to serve their ethical mission (Walker and Maxwell 2009) as
well as to sustain their organizational existence (Cooley and Ron 2002).
Consequently, NGOs have embraced private voluntary assistance; today,
donations from individuals are the fastest growing segment of the funding
pool and the single largest source (57%) of NGO funding.14 In 2010, the
vast majority of this private funding – $4.9 billion of $5.8 billion – was
given to NGOs (Stoianova 2012, 5).
In order to stimulate this private funding, humanitarian agencies rely

heavily on image-centered advertising. As Jonathan Benthall writes,
disasters do not exist – save for the victims – unless publicized. In this
sense media and humanitarian representations actually construct disasters
(Benthall 1993, 27; see also Calhoun 2008, 82–9). Through the medium of
the photograph or video the spectator is drawn into the position of being
witness to these distant events.
Existing scholarship has suggested that humanitarian advertising cam-

paigns tend to rely on a fairly consistent set of motifs (Halttunen 1995;
Manzo 2008; Kennedy 2009).We agree. However, this research has largely
failed to connect these general observations to specific empirical evidence
from advertising campaigns. In this section, we draw on research collected
during the response to the 2010 earthquake in Haiti – by number of orga-
nizations, the largest ever mobilization – to analyze the interlinkages among
representations, compassion and humanitarian action. We supplement this
data with observations made during the Syrian civil war (2013). Although
the crisis in Syria differs in fundamental ways from that in Haiti – notably,
as a man-made, not (ostensibly) natural, event – NGOs have narrated it in
similar ways.
In particular, we are interested in reading these images and messages to

tease out the narratives through which aid agencies seek to connect us to
distant suffering, and, in so doing, to govern the way we come to feel
compassion now and in the future. As such, we investigate: What are
the narratives that seek to govern the performance of compassion in the
interplay between appealing image and its spectator-donor? Through
which narratives do we construct and recognize suffering? What themes
make images intelligible, and thus facilitate a reading of them that elicits
compassion and compassionate action? We also investigate and discuss

14 As a share of humanitarian funding, private contributions grew from 17% in 2006 to 32%
in 2010 (Stoianova 2012, 5).
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critically: What are (some of) the ethico-political problems of such narrations
in the context of contemporary humanitarianism?
On January 12, 2010, Haiti was devastated by a 7.0 magnitude earth-

quake, its epicenter just 25 km west of Port-au-Prince. The earthquake was
the second deadliest in the last 100 years; it left 230,000 dead, 300,600
wounded and 2.3 million displaced – in a country of 10million (IASC 2010;
Bhattacharjee and Lossio 2011). Large swaths of the capital’s housing stock,
architectural heritage and infrastructure were destroyed. The humanitarian
response to the earthquake was unprecedented; it is estimated that 1000–
2000 agencies were involved (IASC 2010) and charities raised more than
$1.4 billion for relief and recovery (Lieu 2011). This outpouring of support
was fueled by media and NGO accounts of the suffering and devastation;
the encounter between donor and Haitian was mediated by images and
depictions of the earthquake and the compassionate response was channelled
through aid agencies.
The universe of potential cases (i.e. images) is quite large indeed. We

focus our analysis on the websites (homepages) of a selection of Western
NGOs. This bracketing appears justifiable for two reasons: first, humani-
tarian organizations receive a substantial – and increasing – percentage of
their funding through direct online contributions. For instance, during the
Haiti earthquake response, Boston-based Partners in Health raised $23.2
million online, 27.6% of its total fundraising. Among others, World Vision
(39.4%), Doctors Without Borders USA (21.8%), Catholic Relief Services
(10.7%) and Islamic Relief USA (47.0%), also raised significant sums
online (The Chronicle 2011). Second, websites provide a fairly direct link
between images, messages and action (giving).
Our data consist of homepage screenshots – the very first image(s) and

messages a visitor would have seen – for 25 aid agencies, recorded each day
for the first 2 weeks (14 days) after the earthquake – 14–26 January 2010 –

a total of 350 images.15 We returned to these same agencies on 31 August
2013, as discussion of international intervention in Syria reached its zenith.
The 25 agencies were selected to be broadly representative of the sector; our
study includes the largest organizations, namely CARE, Catholic Relief
Services (CRS), Médecins Sans Frontières (MSF), Oxfam, Save the Children
and World Vision International (WVI), which together deliver the ‘lion’s
share’ of all emergency assistance (Walker and Pepper 2007, 5), as well as a
range of far smaller organizations. We would suggest that it is particularly
important to focus on the largest actors, as, by virtue of size and reach, they

15 However, it should be noted that the vast majority of agencies did not substantially update
their imaging and messaging on a daily basis.
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can be said to define the sector. See Appendix I for a list of agencies and
dominant motifs.
While we sampled from a wide range of organizations – varying in size,

faith orientation (11 are faith-based and 14 secular) and location (12 are
headquartered in the United States and 13 in Europe) – we found
a remarkable degree of consistency in humanitarian representational
practices. (In fact, in several cases, as we highlight below, different NGOs
actually used the same images.) The fact that common themes transcended
organization type speaks to the power of collective social understandings
and to the strength of narratives about the way suffering is framed and told.
Consequently, what is often seen as the result of a spontaneous outpouring
of compassion happens in the first place because images resonate with the
socially constituted, embodied emotional identities of the target audience.
We focus our analysis on two primary themes – understandings of youth
(with discussion of gender) and motifs of crisis and urgency.

Narratives of youth and gender (governing compassion)

Scholarship on humanitarianism has highlighted the key role of a familiar –
or archetypical – stock of characters in the often-repeated crisis narrative
with which the popular understanding and dynamics of emergencies are
constructed (Chandler 2001, 690; Douzinas 2007, 12–4).16 In our analysis
of aid agency websites, we found that the most common characters depicted
in the Haiti crisis narrative were children, who were featured by 21 of 25
agencies (84%) in the 2 weeks after the earthquake, frequently as the
dominant imagery. More recently, in Syria, among agencies responding to
the crisis, 15 of 19, or 79%, portrayed children. Figure 1, from British
charity Save the Children, provides an example of a typical advertisement;
it depicts an injured Haitian child, gazing at the camera; also visible are the
healing (intervening) hands of the doctor. This image headlined Save the
Children’s webpage for 7 days after the earthquake; this exact image was
used by CARE International and Caritas Internationalis. This replicates
findings made elsewhere; as Kate Manzo (2006, 10) has argued, ‘the
dominant iconography of the majority world as a whole is […] the lone
child photographed in close-up’.
The second archetypical character in the humanitarian narrative is the

female. This can be a young girl in which age and gender factors co-exist,
but also an adult woman – often accompanied by children – in which
gender remains the key constitutive factor. Our analysis supports this.

16 The narrative is typically populated by passive victims (often adolescent or female), active
helpers (generally white and western), and, should the need arise, the vile villain (a localized
source of misery).
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For example, we found that female subjects, including adult women, were
far more likely to be depicted than adult males, particularly in the Syria
crisis.17 Like the children, adult women were also frequently portrayed as
inactive victims in need of help. Figure 3, from Samaritan’s Purse (United
States), illustratively depicts a woman with her hand extended; this
unspoken plea for help is accompanied by a message asking for ‘Help for
Haiti Quake Victims’ and a link to donate online.
A photo of a child or woman means little in and of itself; it is the context,

both suggested (as by the text) and implicit (the normative environment),
that fills it with meaning. These advertisements are intelligible – and our
emotional reaction made possible – inasmuch as they interact with over-
arching and paradigmatic narratives of youth and gender. In more detail,
these images derive their emotional weight from three related narrative
frames that, collectively, constitute the ‘legitimate’ victim character: anonymity,
passivity, and innocence.
First, humanitarianism is based on ethical obligations, such as imparti-

ality and humanity, that require transcending particulars, be it kinship,
background or even acquaintance; agency images focus on universal

Figure 2 Plan Finland (Finland) – 14 January 2010 – http://www.plan.fi

17 Among agencies fundraising for Syria, nine included images with women (usually accom-
panied by children); only two featured adult men. In Haiti, the gender divide was not nearly as
acute, a fact attributable to the prevalence of one image in particular (Figure 4), used by five
agencies. Moreover, as Figure 4 suggests, depicting a man (sex) is scarcely the same as depicting
masculinity (gender).
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symbols – women and children, suffering and destruction – to cut across
boundaries of comprehension. The marketed image thus sheds much of the
specificity of the locale and situation in favor of universal markers. One
scholar has called this ‘anonymous corporeality’: humanitarian images portray
‘generalities of bodies’ (Malkki 1996, 388). Here, though we know that events
have occurred in Haiti, it is nonetheless true that the injured child or desperate
woman seen on one aid agencywebsite could easily be found (andwere found,
in the cases of Figures 1 and 4) on almost any other. Generic images ultimately
deny the very particulars that make people something other than anonymous
bodies. ‘Haitian in need’ is all we (need to) know about them. These images do
not dehumanize, as such, but humanize in a particular mode: a mere, bare,
naked or minimal humanity is set up (Malkki 1996, 390; Douzinas 2007;
Calhoun 2008). It is into this minimal humanity – this ultimately empty
vessel – that our thoughts, hopes and care are typically poured.
Second, and stemming from this, advertising images, often operating at

the register of the tragic, subordinate the self to the physical body and its
pains. The images tend to portray bodies – ‘bare life’ – not political beings –
or ‘qualified life’. What are the children in Figures 1 and 2 actually doing?18

The child of the humanitarian advertisement merely stares at us with
pleading eyes. She is filling her role. Whether the advertisement is from Save
the Children or Plan Finland, all too frequently the subject of the nonprofit
campaign is helpless and forlorn, defined not by agency or ability but rather
by vulnerability, deficiency and inactivity. And, while Figures 3 and 4 depict
adults, the images are scarcely more empowering. In Figure 3, the woman’s

Figure 3 Samaritan’s Purse (USA) – 15 January 2010 – http://www.
samaritanspurse.org

18 On the new stereotype of the smiling child, see Benthall (1993) and Manzo (2008).
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apparently desperate gesture for help is reinforced by the capitalized text
‘Help for Haiti Quake Victims. Donate Online Now’.
As one vocal critic of contemporary humanitarianism has claimed,

the ‘subject’ – or archetypical character – of the alleviative humanitarian
narrative is often portrayed as a tragic and impotent victim ‘whose dignity
and worth has been violated. Powerless, helpless, innocent, her basic nature
and needs have been denied’ (Douzinas 2007, 12). Consequently, the
subject is acted on and for; she cannot herself act or even speak because
she is not qualified.19 Passivity thus works in support of the third key
narrative frame – threatened innocence and potentiality. According to the

Figure 4 Action Contra La Faim (France) – 14 January 2010 – http://www.
actioncontrelafaim.org – REUTERS/Reuters TV – © ACF

19 This is illustrated by the Médecins Sans Frontières tradition: ‘Save lives: that is the mission
of the global doctor. He is too busy feeding rice to hungry mouths to listen to what these mouths
are saying. […] The bodies he cares for are disembodied’ (Alain Finkielkraut, quoted in Barnett
and Weiss 2008, 45–6).
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humanitarian narrative, the objects of aid campaigns have great potential,
but they cannot fulfil this promise without our help. We can help create
‘lasting change for children in need’, as Save the Children reminds us in
Figure 1. In this way, ad campaigns justify action and intervention on
ultimately paternalistic grounds. In emphasizing generic figures of children,
aid agencies subtly, perhaps even unconsciously, pull from deep and
embodied cultural reservoirs to depict large parts of the world as innocent,
passive and replete with potential.20

The existence of these narratives and their patriarchal logic of masculine
protection is something that feminist scholars in particular have discussed.
Feminist literature illustrates how women (and particularly young girls)
are often thought of, and narrated as, what Elshtain (1995, 4) has
called ‘Beautiful Souls’. This is a cultural trope that constructs females
as ‘nonviolent, offering succor and compassion’ – as representatives of
socially sanctioned innocence. Similarly, feminists have pointed out how
the discourses of dangerous societal life (Young 2003) and world politics
(Enloe 1990, 12–3; Tickner 1992, 58–9) often tend to construct the ‘real
man’ as ‘the protector’ who will suppress his fears and defend the weak,
paradigmatically children and women, in emergency situations. Women,
according to this logic, are constructed as ‘the protected’; they are expected
to (gratefully!) seek protection from males, from their fathers and/or
husbands. As such, women and children are seen, importantly, as both
the community’s most valuable possession and the most vulnerable part
susceptible to defilement and exploitation. Particularly in the case of
humanitarianism, the extensive focus on universal images of women and
children in positions of passivity plays off of existing gendered narratives to
produce the world as a space of threatened innocence requiring external
assistance.
Why not focus on active people? As Barbara Harrell-Bond (1985, 4)

noted nearly three decades ago, ‘Who would give money to refugees to help
themselves? Humanitarian agencies are in a straitjacket with little else than
human misery upon which to base their appeals’. Our point is not that we
should criticize or congratulate nonprofit campaigns for focusing so
strongly on children or women. Rather, it is merely to observe that com-
passion in these cases hinges on a certain implicit understanding of who and
what is deserving of compassion – on who is the ‘real refugee’ (Malkki
1996), whose is the paradigmatic ‘real body in pain’. The advertisements
are drawing from deep and embodied cultural reservoirs whereby the

20 This view has numerous cultural antecedents. In the United States, it is embodied in the
notion of equality of opportunity, which is closely related to merit-based advancement in society
(Levin 1981; Roemer 1998).
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childhood years are associated with victimhood, passivity and innocence.
This is why even though – empirically speaking – the ‘real world’ victims of
crisis are not exclusively pre-pubescent or without agency, they are often
portrayed as such.
In addition to their undemocratic, reductionist or paternalistic tenden-

cies, our focus on emotions suggests that these representational practices
may be ethically problematic and even counterproductive in several addi-
tional ways. Perhaps most strikingly, such representations may end up
eliciting pity instead of compassion. Unlike compassion, which assumes
intuitive identification and co-suffering – and thus also a shared humanity –
pity stems from a separation through which the sufferer is not only seen as
particularly vulnerable to adversity, but maybe even partly or wholly
to blame for it. This is possible, for example, when pre-existing visceral
cultural biases such as racism or misogyny dampen the affective identifi-
cation with the sufferer in an image. At worst, visceral biases may lead to
a total disregard and lack of moral attention (Spelman 2001, 34–58;
Jaggar 2008).
Similarly, pity may result when a representation of particular suffering is

used to establish attention to a broader negative collective condition that
surpasses both the image and the individual suffering (Boltanski 1999, 4).
The portrayal of the suffering man in the rubble to draw attention to the
‘Haiti emergency’ in Figure 4 as well as the three distressed women to
highlight the cause of the ‘Haiti quake victims’ in Figure 3 are cases in point.
When a person no longer co-suffers with the particular sufferer but con-
cerns herself with a discursively established collective – ‘quake victims’ or
‘Haitians’ – she may easily end up neither personally stricken nor bodily
engaged, but merely intellectually sorry for the suffering of the generalized
collective – ‘them’ – out there (Arendt 1990, 85). Consequently, while pity
may lead to some form of action, inasmuch as this action is facilitated
by explanatory frames that are premised on the presumption of inequality,
this action is likely to be partial; it certainly precludes direct engagement
with the (structural) causes of chronic vulnerability.
Representations depicting intimate bodily states or afflictions may also

become conducive of voyeurism, if not wholesale ‘pornography of pain’
(Halttunen 1995). In such cases, spectators of sensational imagery are not
indifferent to the suffering, but express controversial emotional responses
to them; they may be curious, fascinated or even sadistically excited by the
spectacle of suffering in distant places. Given the pleasure, voyeuristic
spectators may be reluctant to lift a finger to end the suffering; images do
not result in any significant action for change. This criticism is often raisedwith
regard to pity. Insofar as pity raisesmoral concern but produces scant action to
change, it may amount to a self-gratifying practice, the core of which is the
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public declaration of one’s ‘virtue’ through the announcement of one’s feelings
about the continuing suffering of others (Spelman 2001, 64–5).

Narratives of crisis and urgency (translating compassion into action)

The sense of urgency is tangible in the humanitarian imaginary. Humanitarian
images often shout out: suffering is present, action is needed, and there is no
time to lose (Boltanski 1999, 80). Indeed, increased sensitivity to sudden
and urgent crises has become so common that it is today ‘celebrated as an
indication of growing cosmopolitanism and conscience’ (Calhoun 2008,
85). Tragic, mobilizing themes of contingent and severe loss, crisis, and
calamity are thus constants in non-profit campaigns. Together with images
of children, they constitute two of the omnipresent themes of contemporary
humanitarian advertising. Indeed, often, these themes are combined into a
master narrative, such as in the specter of ‘childhood lost’. Here, emotions
of compassion elicited by images of distressed children fuse with feelings of
shock and anxiety.
The image in Figure 4 is a good example of the ways in which crisis and

urgency were invoked to advertise the Haiti earthquake. ‘Haiti Emergency’,
the headline shouts; ACF ‘is urgently intervening’. The photo is evocative; a
man, in the rubble, desperate for a hand up (or out). This exact image was
also used by Muslim Hands (United Kingdom), Trócaire (Ireland), Islamic
Relief (United Kingdom) and the International Committee of the Red Cross
(Switzerland) – five of the 25 organizations we studied – and other NGOs,
including American Refugee Committee (United States) and Concern
Worldwide (Ireland), used thematically related pictures of Haitians being
pulled from rubble. In total, 60% of agencies surveyed, or 15 of 25, empha-
sized rubble in their homepage images. Other avatars of crisis and urgency
included injuries (76% of agencies) and the use of a bull’s-eye to mark the
epicenter of the earthquake, as shown in Figure 1 (36% of the agencies).
In Syria, too, crisis serves as a common denominator. This is apparent in the
Muslim Hands (United Kingdom) advertisement in Figure 5, in which rubble
and distraught children illustrate the claim that Syria is in ‘crisis’.
We have argued that compassion is an essentially ambivalent socio-

political emotion. Though it implies the motivation of acts to mitigate suf-
fering, the emotion makes no essential claims about the targets of assistance
or the alleviative actions themselves. The production of compassion, then,
implies both the elicitation of the emotion – which we have argued occurs
through established narrative frames (youth and gender) – as well as its
translation into action. Crisis is the glue that connects the emotional spark
to the compassionate resolution. It does so in two related, but conceptually
distinct, ways.
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First, crisis motivates through the parsimony of its narrative. Crisis, in its
most visceral sense, signals the obvious: the sudden disruption of social
order and the potential for (or realization of) severe loss, misery, and
adversity, individually as well as collectively. In short, it is the harbinger
of bodily pain, threatened innocence, vanishing lifestyles, and lost social
stability. In a sense, then, not only individual sufferers but also the very
body politic may become the extended object of worry and compassion;
lose social order and you may lose individuals (most notably innocent
children and women), too (Aaltola 2009). In this way, anxiety, worry and
compassion can become closely connected in the call for immediate acts of
humanitarian assistance. The crisis narrative is one of haste: we must act
now, before it is too late.
The crisis narrative is elegant in its simplicity. When, with regards to

Syria, WVI states that there is ‘dire need’, UNICEF claims that ‘Syrian
children need us today’, or ACF references the ‘critical situation’, all that is
conveyed of the situation is its urgency; it has otherwise been stripped of
context or attribution of blame. Inasmuch as complexity is the enemy
of action, a direct message has motivational power. It may even be
smart strategy; though definitions of humanitarianism do not distinguish
between natural and man-made crises – given that the impact of a disaster
is a function of preexisting vulnerabilities – in practice, donors do

Figure 5 Muslim Hands (UK) – 31 August 2013 – http://muslimhands.org.uk
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make distinctions.21 Consequently, ‘crisis’ and its familiar representations –
rubble, injuries and camps – attempt to activate donors’ compassion while
bypassing messy or inconvenient political realities. However, these generic
representations may also be counterproductive as they largely relieve the
(Western) spectator from the burden of reflecting on the historical, social
and political causes of pain in distant places – including one’s own potential
causal connection (Belloni 2007, 455–6). The villain in the Haitian narra-
tive is the earthquake; in the Syrian case, it is an abstract invocation of
‘crisis’ or ‘civil war’. French colonial and American interventionist histories
are thus excised. What is more, the ‘act now, reflect later’ mentality
arguably contributes to the sorts of inefficiencies, competitive pressures and
even harmful outcomes that habitually plague interventions, including in
Haiti (e.g. IASC 2010).
Second, urgency cultivates compassion in favor of particular kinds of

responses. The language of crisis and compassion evolves rapidly into a
discourse of opportunity: distant destruction is seen as creative (Aaltola
2012, 70). In these cases, the emotion of compassion may be coupled with
the emotion of hope. It is precisely because emergencies disrupt the estab-
lished order that they create potential for action and space for social
change. As Kevin Rosario (2007) and others22 have observed, disasters
have historically played a prominent role compelling the rethinking and
revising of government and the organization of the economy. Today,
Rosario argues, disasters have taken on an evenmore central role in a world
lost to artifice and illusion. In this context, disasters are singularly ‘real’
and deserving of unique attention.23 Indeed, with regards to Haiti, former
President Bill Clinton suggested that ‘the earthquake opened an opportu-
nity for the international community to remake Haiti into a thriving
democracy that would serve as a model for development efforts in other
parts of the world’ (quoted in McKinnon 2010).
As this last comment highlights, modern compassionate humanitarianism –

even if not always consciously instrumentalized to promote specific
foreign policy goals – has been increasingly ambitious in its efforts to
‘help out’ people amidst crises. What scholars call ‘new humanitarianism’

(Duffield 2001; Fox 2001) has mixed immediate assistance with long term

21 For example, three of the four most successful Disasters Emergency Committee (United
Kingdom) crisis appeals have been natural disasters. Among these, the DEC raised £392m for the
tsunami (2004) and £107m for Haiti (2010). In comparison, in the first five months of the DEC’s
Syria appeal, £19m was raised (DEC 2013a, 2013b).

22 See for example Woodward (2004) on conservative compassion.
23 Similarly, Aaltola (2012, 68) writes of disasters as ‘revelatory’; they seem to lead to ‘pure

and authentic human knowledge’ and ‘senses of real and authentic meanings’.

280 JUHA KÄPYLÄ AND DEN I S KENNEDY



goals of promoting human rights and transforming societies into law-
abiding, market-based (neo)liberal democracies. This progressive agenda
carries the risk, however, that political debate on the future of society (e.g.
Haiti) will be subsumed under an ethics of compassion and hope; and
furthermore, that local social engineering will effectively be outsourced to
assumedly well-meaning international (or private) actors over and beyond
the reach of democratic decision-making – in the case of Haiti to the US
government and the international humanitarian community.24

When the discourse of urgent crisis comes in touch with actual or
potential social disorder, it can easily merge with the discourse of security
that is dominated by the emotion of fear. This is because specific kinds
of crises, for example those involving state failure, pandemic disease or
terrorism, are not only about tragic local misery and compassionate
responses, but also about potentially mobile sources of danger and dis-
ruption, contagious disease or massive refugee flows, that may spread from
the crisis zone to the wider regional or international space. These threats
raise fear, and call for acts of ‘compassionate containment’ (Aaltola 2012,
63–5) under the broader rubric of ‘humanitarianism as containment’
(Donini 2010, 223), understood here as either the ‘provision of minimum
assistance to ensure that crises do not spin out of control’ or the ‘incor-
poration of humanitarian action in the world ordering and security strate-
gies of the North’. Both are present in the immediate aftermath of Haiti.
The first is evident in the overall humanitarian effort, which sought to save
individuals in dire straits and functioned to contain the crisis and its
symptoms (e.g. refugee flows) in Haiti itself. The second is exemplified by
the US military’s provision of tens of thousands of portable radios on which
they streamed messages advising Haitians not to leave their devastated
homeland for the United States by boat (Aaltola 2012, 63–4).

Beyond governed compassion: potential for alternatives?

Our discussion of compassion has complicated perceptions of what is often
seen as an unequivocally benevolent and virtuous emotion. In the context of
humanitarianism, we have highlighted the extent to which compassion is
implicated in problematic practices of representation vis-à-vis distant suf-
ferers as well as how compassion – especially when coupled with other
emotions (e.g. pity) –may be mobilized in support of certain forms of action
and assistance. It may be that some of this is inscribed in the form itself;
representations are always partial (Kennedy 2009). However, insofar as

24 Even before the earthquake in Haiti, NGOs delivered 70% of all healthcare and private
schools (mostly operated by NGOs) provided for 85% of education (Zanotti 2010).
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our argument relies on a socio-political understanding of the emotion,
including its action-responses, there is the possibility that compassion might
be cultivated to evade some of the problems we have identified. In short, we
want to consider whether compassion can be saved as a humanitarian
emotion, or, alternatively, whether compassion can be linked to other,
richer emotional responses in order to enable new kinds of politics.25

Saving compassion: pluralizing representation of suffering

The very process by which compassion is traditionally elicited and gov-
erned in the humanitarian imaginary is the same process that ultimately
silences – or, at least, marginalizes – the voices of distant sufferers. In
playing on socially circulated and embedded narrative frames, humanitar-
ians risk perpetuating what Richard Bernstein (1998, 71) has called ‘ethical
imperialism’, that is a practice in which ‘the language of reciprocal recog-
nition and reconciliation masks the violent reduction of the alterity of
“the Other” […] to “more of the same”’. And yet, arguably, these practices
also fail to realize the full potential of compassionate action. This is because
compassion, as defined, emerges out of an intimate connection between
sufferer and non-sufferer such that the former’s pain or misfortunate is
co-experienced. Generic representations (may) create knowledge, but they
lack the specificity to facilitate intimacy, and their mediation weakens the
power of the human connection. As an alternative, we would suggest
practices that empower those who suffer, such as through increased sensi-
tivity to local voices, wishes and experiences.
The work of Bleiker and Kay (2007, 151–9) on ‘pluralistic photography’

and compassion is instructive. Pluralistic photography seeks an alternative
to the ‘shocking’ and essentially top-down representational practices
adopted by the Western mainstream media (including NGO campaigns).
Instead, it starts at the local level and puts the camera in the hands of those
who are traditionally the objects of care. These specific persons – young or
old, male or female – are thus activated as agents; they are able to convey
and validate their own diverse, often mundane experiences and social
practices even during a time of crisis and pain. For example, Tenanesh

25 Our focus on compassion and its socio-political regulation ultimately led us to exclude a
detailed discussion of an Arendtian alternative. Not only was Arendt’s theoretical position on
compassion problematically internalist – she saw compassion as a passion (Arendt 1990, 84–5,
88–9) – but given her argumentative understanding of politics she also saw little to no role for
compassion – as a compulsive passion – in the political sphere (Arendt 1990, 86–7). Thus, she
sought an alternative, (com)passion-free public approach to responding to suffering from the
principle of solidarity. This left compassion both unimportant for, and untouched by, public life.
See Spelman (2001, 59–89) and Newcomb (2007). However, Arendt’s experiential and essayistic
approach to theory bears resemblance to our eclecticism; see Hyvönen (2014).
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Kifyalew, a 12-year-old child living with HIV/AIDS in Ethiopia, could –

and did – express what Bleiker and Kay called ‘playful defiance’ (Bleiker
and Kay 2007, 156) by simply documenting her everyday attempts to live a
normal, and recognizable, childhood, despite her disease. In so doing,
pluralistic photography seeks to disrupt existing power hierarchies that
mediate the cross-cultural humanitarian encounter, especially ‘the ability of
western photographers and media representations to frame the suffering of
others’ (Bleiker and Kay 2007, 151).
However, pluralistic photography is not without its challenges, some

which Bleiker and Kay (2007, 157–9) also acknowledge. First, it remains
intertwined with certain power relations even if it is stripped of others.
Who, for example, provides the technology and aesthetic and political
know-how to take photos? It is conceivable that the involvement of
Western activists and NGOs in facilitating pluralistic photographic prac-
tices places local individuals under the influence of Western assumptions
about representation and agency. Consequently, using a local photo-
grapher does not guarantee different kinds of images.26 Second, pluralistic
photography may not have the same impact as traditional imagery. Images
could be unintelligible to Western (donor) audiences if they differ too
dramatically from the norm. Even beyond this, local imagery may simply
face challenges of market penetration given that larger organizations have
greater ‘voice’; absent widespread adoption of these practices, indigenous
photographs may be marginalized. Third, it remains unclear in what kinds
or phases of crises pluralistic photography is viable. It may well be that
these practices are possible in the context of persistent, slow-moving events
(e.g. a person living with HIV/AIDS), but unavailable or counterproductive
during the acute phase of a natural disaster (e.g. in Haiti).

Politicizing the response to suffering: compassion and anger

Transforming representational practices may address some of the problems
that the governance of compassion entails, but even pluralistic representa-
tions confront the problem of translating compassion into action. As we
have outlined, compassion implies a disposition to action, but the emotion
is inherently agnostic about the precise nature of the alleviative action
required. Traditional compassion emphasizes the urgent crisis, the unfor-
tunate individual and the immediate alleviation of her suffering as a form of
beneficence. (Compassion functions for humanitarians as a ‘blank check’
authorizing action – in haste – to respond to crises.) While not without
merit, this ‘benevolent’ form of compassion is ethico-politically limited

26 In one study of indigenous photography, D. J. Clark (2004) found that economic forces
shaped the final publication of photos more than ethnicity and local knowledge.
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insofar as it does not motivate the spectator to ask critical causal and eva-
luative questions, such aswhy did the suffering occur now orwhomight be
responsible. Consequently, though action may result, crisis factors remain
misunderstood and often re-emerge in the future.
Compassion can be rehabilitated, but to do so requires rethinking the

assumption that compassion can (or should) stand alone. An alternative is
to view compassion as a stepping stone that requires further, more critical
emotional support to flesh out its action orientation. As Matthew Newcomb
(2007, 107) has suggested, compassion can lead to imaginative connections
between people ‘when it is not a totalizing concept or sole basis for relationship’.
We have already discussed a variant of this, namely the evolution of

compassion into hope. When crises are seen as opportunities they create
hope for social progress; the so-called ‘root causes’ of crises can be tackled
and future calamities avoided, primarily by introducing liberal political and
economic order as a beneficent and effective solution. However, we have
found that this is done at a certain cost; external crisis dynamics are
bracketed out, questions of blameworthiness are at best local and political
debate is replaced by self-serving ethics and international paternalism.
A potentially more critical and politicizing alternative involves the evo-

lution of compassion into anger. The work of Spelman (2001, 78–82) on
‘outrage’ or of Boltanski (1999, 57–76) on ‘denunciation’ is instructive.
This alternative is especially relevant for our discussion of compassion
because becoming morally outraged requires, and emerges from, a moral
attention to distant suffering; if there is no moral attention to suffering in
Haiti, there is no reason to become indignant about it in the first place.
Compassion implies moral attention to suffering; it can be transformed
and empowered by anger when distant suffering is apprehended in its
context, as a case of historical and political injustice instead of as a sudden
and urgent crisis. The benevolent humanitarian response is replaced by a
politics of justice.
The very possibility of anger depends on a distinction between ‘ordinary’

and ‘avoidable’ suffering, that is suffering that has either natural or political
origins (Boltanski 1999, 67). To the extent that disasters such as the Haiti
earthquake are presented as exclusively ‘natural’ events, they are stripped of
any notion of political causality. This much was clear in our image analysis.
Avoidable suffering, on the other hand, is not merely distressing; it is
unacceptable due to its social and political causes and, thus, also potentially
interesting. To enable anger, then, one must first reconsider the ‘ordinariness’
of suffering, even in ostensibly natural events like the Haiti earthquake.
The outrage elicited by ‘avoidable’ distant suffering is of a specific kind.

Given the geographical separation, compassion filtered through anger is likely
to take the form of public accusation or condemnation as opposed to, say,
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violent retribution at the site of suffering. The response, in other words,
appears in an argumentative and oftenwritten form. This means that while the
accusation is an emotional response, it is also a response that must be able to
‘tone down’ to provide a composed and detailed case (Boltanski 1999, 65). For
instance, as Ashley Smith (2010) asked after the Haiti earthquake:

Why were 60 percent of the buildings in Port-au-Prince shoddily con-
structed and unsafe in normal circumstances, according to the city's
mayor? Why are there no building regulations in a city that sits on a fault
line? Why has Port-au-Prince swelled from a small town of 50,000 in the
1950s to a population of 2 million desperately poor people today? Why
was the state completely overwhelmed by the disaster?

For Smith, as for others, such as Zanotti (2010), the disaster emerged out
of the intersection of geological events with geopolitical realities, namely
the aggregate effect of US-promoted neoliberal economic plans that
exacerbated inequality, contributed to deforestation and the deterioration
of infrastructure and left the Haitian state reliant on foreign assistance. ‘The
fault line of U.S. imperialism’, concluded Smith (2010), ‘interacted with the
geological one to turn the natural disaster into a social catastrophe’.
This illustrates the potential for outrage or anger to combine with com-

passion to yield more fundamental engagement with political realities.
However, outrage also faces challenges. First, there is the danger that the
act of accusation is simply a hollow substitute for action. Anger at unjust
suffering may lead to mere public denunciation that costs little and helps
appease the conscience of the accuser while having little or no effect at
reducing the suffering. In other words, anger does not provide the most
sound basis for political action. Second, there is the practical problem of
establishing the connection between suffering and its cause. The more dis-
tant and complex the connection, as in the case of the long, complicated
U.S. relationship with Haiti, the more difficult it becomes establish a water-
tight case – and the greater the risk, again, of oversimplification. Third,
forceful accusations – and the resulting scrutiny of the accuser – may
de-legitimize the argument. For example, that Smith’s accusation appears in
an avowedly critical left-wing venue may confer a bias (he’s a socialist) that
marginalizes his case in the eyes of the broader public, and certainly in the
United States (Boltanski 1999, 62, 70). Finally, the step from compassion in
the face of distant suffering to anger over the avoidability of this suffering
suggests a third step: awareness of one’s implication in the very political
order that has enabled this suffering in the first place. After all, those who
donate or intervene are able to do so by virtue of their privileged subject
positions in overarching economic, political, and social structures.
This final step may be a bridge too far; in any case, it requires more
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concerted action (and more self-critique) than it takes to click a button and
‘donate now’ (Figures 1–5).

Conclusion

This article is framed around a seemingly counterintuitive question: can it be
‘cruel to care’? For many, as we have outlined, compassion is a moral compass
that essentially gets the world ‘right’. It is compassion that alerts us to the
suffering outside of our own lives and compassion that enables alleviative
action in the service of a greater good. Yet, this article has suggested that there
is far more to compassion than the prevailing view typically assumes.
This article has argued that compassion is an essentially ambivalent

socio-political emotion; what is frequently interpreted as an innate human
impulse is ultimately the result of the workings of the productive power of
social resources. It is productive power that cultivates and regulates
our ‘ordinary’ capacity for co-suffering and, thus also, our potential for
relieving distant suffering. By engaging a representative sample of NGO
advertising imagery related to the 2010 post-earthquake response in Haiti,
the article illustrated not only how specific narrative frames – ‘youth and
gender’ and ‘crisis and urgency’ – seek to both elicit and govern the ways of
feeling compassion, but also how these aesthetic and emotional practices
are ethico-politically problematic in their portrayals of distant sufferers
and in the kinds of actions they facilitate. Finally, the article highlighted two
potential alternatives to governed compassion, namely pluralistic repre-
sentation and the response of moral outrage. Neither is a panacea – our
analysis identified limitations in both approaches – but collectively they
suggest that there need not be one hegemonic response to distant suffering.
To the extent that our argument and critical elaboration is plausible,

there is clearly ground for a critical reconsideration of both the standard
view of compassion and of the ethico-political implications of responding.
This has potentially significant implications for the future study and
understanding of compassion and compassionate humanitarianism because
it underscores the ubiquity of relations of power and domination, even in
areas widely held to be virtuous or beyond reproach. Moreover, it suggests
the need for a continued investigation of the role of emotions in Interna-
tional Relations theory writ large; our findings with respect to socio-
political embeddedness likely have applicability vis-à-vis other emotions.
All this does not imply that compassion is an altogether (or even necessa-
rily) nefarious emotion. What it does suggest, however, is that compassion
is – in practical terms – an ambivalent political emotion with both positive
and negative consequences. Care and cruelty may not always be that
far apart.
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Appendix 1

Agency State Faith Dominant Iconography Child Rubble Injuries Map

Action Contre La Faim France Secular Man in rubble, beckoning for help. X X X
American Jewish World Service USA FBO Rubble, destruction; Haitians engaged in relief

operations.
X

American Refugee Committee USA Secular Injured woman helped from rubble by Haitian men. X X
CARE International USA Secular Injured child treated by medical personnel X X X X
Caritas Internationalis Vatican FBO Injured child treated by medical personnel. Later:

Injuries; smiling children, rebuilding.
X X X

Catholic Relief Services USA FBO Haitians actively engaged in recovery operations; rubble. X X X X
Concern Worldwide Ireland Secular Haitians actively engaged in recovery operations; rubble. X X X
Feed My Starving Children USA FBO Child looking up while eating. X
FinnChurchAid Finland FBO Youth covered in dust, blood, looking down. X X
Goal Ireland Secular Initial: Haitians sleeping on ground. Later: Staff

unloading supplies.
X

Int’l Committee of the Red Cross Switz. Secular Initial: Haitians in rubble. Later: Rebuilding. X X X
Islamic Relief UK FBO Initial: Map; man in rubble, beckoning for help. Later:

Rebuilding.
X X

Lutheran World Relief USA FBO Map, then IDP camp. X X
Médecins Sans Frontières - USA USA Secular Medical scenes - doctors/nurses caring for patients. X X X
Médecins Sans Frontières

International
Switz. Secular Medical scenes - doctors/nurses caring for patients. X X

Muslim Hands UK FBO Man in rubble, beckoning for help. X X
Oxfam International UK Secular Initial: Haitians standing/working in rubble. Later: Life

in the camps.
X X X

Partners In Health USA Secular Medical scenes - doctors and nurses; images of active
locals.

X X

Plan Finland Finland Secular Close of up injured child's face. X X X
Plan USA USA Secular Child looking at camera. Neutral expression. X
Samaritan's Purse USA FBO Tearful woman, hand extended. X X X X
Save the Children UK Secular Initial: Map with target; injured child treated by medical

personnel. Later: Smiling child.
X X X

Trócaire Ireland FBO Initial: Man in rubble, beckoning for help. Later:
Children receiving food; recovery.

X X X

UNICEF N/A Secular Haitians actively engaged in recovery operations; rubble. X X X
World Vision International USA FBO Map of Haiti; medical scenes involving children; rubble;

unloading goods.
X X X X

84% 60% 76% 36%
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