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F ilosofian uudistaminen on 
John Deweyn (1859–1952) 
tiivistelmä omasta filosofi-

astaan. On ilahduttavaa, että tämä 
helppolukuinen teos on vihdoin 
käännetty suomeksi. Siitä on luon-
tevaa aloittaa hänen laajan ja yhden-
mukaisen ajattelunsa tutkiminen. 
Dewey oli 1890-luvulta lähtien va-
kuuttunut uudenlaisen filosofian 
tarpeellisuudesta, ja Filosofian uu-
distamista (1919) seuraavina vuosi-
kymmeninä, maailman ajautuessa 
ensin talouslamaan ja sitten toiseen 
maailmansotaan, hänen näkemyk-
sensä vahvistui entisestään. Vuonna 
1948 teokseen lisäämässään johdan-
nossa Dewey julistaa uudistustarpeen 
olevan yhä pakottavampi.

Uudistus on Deweyn mukaan 
välttämätön, koska filosofian kes-
keinen piirre on sen haluttomuus 
yrittää vastata kokemuksesta nou-
seviin kysymyksiin. Näiden mer-
kityksellisten kysymysten asemesta 
filosofia on keskittynyt metafyy-
sisiin kysymyksiin, jotka kumpuavat 
kokemuksen sijaan filosofiasta it-
sestään. Täten filosofiasta on tullut 
pakopaikka inhimillisestä kokemuk-
sesta vailla merkitystä. Dewey jakaa 
Charles Sanders Peircen ja Willian 
Jamesin pragmatistisen periaatteen, 
jonka mukaan filosofian, kuten 
minkä tahansa älyllisen toiminnan, 
merkitys syntyy vain sen panoksesta 
inhimillisten päämäärien saavutta-
miseen. Siksi filosofian välinpitä-
mättömyys käytännön ongelmista, 
erityisesti vallitsevien moraalikäsi-
tysten konfliktista uusimman tieteen 

kanssa, on johtanut sen merkityksen 
katoamiseen. Filosofian uudista-
minen on Deweylle väärästä itseriit-
toisuudesta luopumista.

Antiikkinen metafysiikka
Filosofian uudistamisen viidessä en-
simmäisessä osassa Dewey pyrkii 
osoittamaan, miten metafysiikka on 
ajanut filosofian heikkoon tilaan. 
Antiikin metafysiikka syntyi Deweyn 
mukaan tarpeesta puolustaa perin-
teisiä uskonnollisia arvoja sofisti-
silta hyökkäyksiltä, joille lisääntynyt 
kokemuspohjainen tieto ne altisti. 
Metafysiikan perustana ei näin ollut 
inhimillinen kokemus maailmasta 
vaan mystinen uskomus, että maa-
ilmassa on yleisiä periaatteita, joita 
ei voida kokea mutta jotka voidaan 
todistaa puhtaalla järjellä. Koska 
antiikin tiede ei vielä kyennyt selit-
tämään ilmiöitä kovinkaan katta-
vasti ja koherentisti, kokemuksen 
tuottama tieto saatiin vaikuttamaan 
luotettavammalta asettamalla se me-
tafyysisten periaatteiden alle.

1600-luvulle tultaessa koke-
muspohjainen tieto oli kuitenkin 
lisääntynyt siinä määrin, että sitä ei 
enää voitu johdonmukaisesti alistaa 
vanhoille periaatteille. Tällöin kävi 
laajamittaisesti ilmi, että maailmassa 
tapahtuvat prosessit eivät tähtää ju-
malallisiin päämääriin vaan ovat 
ainoastaan vaikutussuhteita ilman 
metafyysistä tarkoitusta. Dewey 
väittää Francis Baconista alkaneen 
empiristisen filosofian olleen ensim-
mäinen yritys lähestyä maailmaa ko-

kemuksen kautta. Filosofit Descarte-
sista Kantiin kuitenkin vielä uskoivat 
järjen ja totuuden olevan käsitteelli-
sesti itsenäisiä kokemuksesta. Siksi 
heidän filosofiansa päätyi alistamaan 
kokemusperäisen tiedon tietoteo-
rialle, joka oli kuitenkin yhtä etäällä 
kokemuksesta kuin antiikin metafy-
siikka.

Ohjelma filosofian 
uudistamiseksi
Deweyn mukaan filosofien enem-
mistö ajatteli yhä hänen aikanaan, 
että vaikka kokemukseen pohjautuva 
tieto on kenties hyödyllistä, alati 
muuttuvana ja vaihtelevana siitä ei 
ole tietoteoreettiseksi tai metafyysi-
seksi perustaksi moraalille. Filosofian 
uudistamisen kolme viimeistä osaa 
Dewey omistaa tämän käsityksen 
kumoamiselle ja korvaavan näke-
myksensä, uudistetun filosofian, esit-
telylle. Sekä vallitsevaa metafysiikkaa 
että tietoteoriaa vastaan kohdista-
missaan argumenteissa Dewey pitää 
oletettujen aprioristen periaatteiden 
varassa argumentointia ”intellektu-
aalisena unissakävelynä” (164). Prag-
maattisen periaatteen mukaan se on 
vailla merkitystä. Niinpä tietoteorian 
uudistaminen vaatii kuvitteellisesta 
apriorisuuden käsitteestä luopu-
mista logiikan teoriassa ja siirtymistä 
kantaan, jossa kaikki ”tosiasioihin” 
(166) (verifioituihin havaintoihin) 
perustumattomat väitteet nähdään 
ainoastaan kokemuksen valossa 
muokattavina hypoteeseina. Näitä 
aikaan ja paikkaan sidottuja olet-
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tamuksia voidaan kutsua tiedoksi 
sikäli kuin ne auttavat ratkaisemaan 
käytännön ongelmia.

Moraaliset väitteet ovat Deweylle 
tieteellisten hypoteesien kaltaisia. 
Siksi moraalifilosofian uudistaminen 
on luopumista käsityksestä, että 
noiden väitteiden pitäisi ilmentää 
välttämättömiä periaatteita. Sen 
sijaan moraaliset väitteet tulisi kä-
sittää tilannekohtaisina havaintoina 
keinoista saavuttaa kyseisessä tilan-
teessa arvokkain asia, kuten terveys, 
ystävyys tai oikeudenmukaisuus. 
Vaikka Dewey tunsi sympatiaa uti-
litarismia kohtaan, hän ei allekirjoit-
tanut jyrkkää eroa väline- ja itseisar-
voihin, sillä hänen mielestään myös 
ponnistukset arvojen toteuttami-
seksi ovat yhtä lailla arvokkaita kuin 
niiden toteutuminen. Dewey pitää 
demokratiaa ihanteellisena poliit-
tisena järjestelmänä uudistetulle mo-
raalikäsitykselle, koska se vaatii jä-
sentensä välittävän arvonsa toisilleen. 
Hän uskoo optimistisesti, että tässä 
prosessissa kaikki omaksuvat prag-
maattisen moraalikäsityksen ja tar-
peettomat periaatteelliset kiistat ka-
toavat.

Diagnoosin heikkoudet ja 
ohjelman haasteet

Filosofian uudistaminen on pikem-
minkin haasteita herättävä ohjelma-
julistus kuin loppuun asti kehitelty 
filosofinen teos. Sen väitteissä on 
silmiinpistäviä heikkouksia. Yhtäältä 
Dewey kritisoi metafysiikan asetta-
mista inhimillisen kokemuksen ylä-
puolelle, mutta toisaalta hän erottaa 
jyrkästi metafysiikan ja kokemuksen 
ja pitää edellistä yhtä vähän tietona 
kuin Descartes piti aistihavaintoja. 
Tämän abstraktin jaon tekeminen on 
kuitenkin metafyysinen väite. Dewey 
ei edes avoimesti huomioi siitä seu-
raavaa paradoksia, jonka välttäminen 
edellyttäisi uudenlaista käsitystä me-
tafysiikasta. Hän ei myöskään esitä 
mitään keinoja relativismin ohitta-
miseen, vaikka relativismi on kenties 
selkein uhka Deweyn moraali- ja 
yhteiskuntafilosofialle. Demokratia 
ei nimittäin välttämättä yhdistä ih-
misten arvoja, aivan kuten Deweyn 
mukaan mikään moraaliperiaate ei 
ole välttämättä pätevä. Päinvastoin 
demokratia voi jopa edesauttaa ar-
vojen sirpaloitumista ja lisätä ih-

misten yhteiselämää haittaavia eri-
mielisyyksiä.

Deweyn jättämiin haasteisiin 
on pyritty kuitenkin vastaamaan 
myöhemmässä filosofiassa. Quinen 
päivittämä käsitys metafysiikasta 
näyttää olevan vastausyritys Filo-
sofian uudistamisen taustalla olevaan 
paradoksiin. Myös Quinen redukti-
ivisen naturalistinen tietoteoria on 
ikään kuin jatkoa Deweyn näkemyk-
sille. Lisäksi Deweyn moraalifilosofia 
edelsi moraalista partikularismia, 
jonka yksi keskeinen tavoite on ollut 
relativismisyytöksiä vastaan suo-
jautuminen. Nykyajasta katsottuna 
Deweyn ohjelma filosofian uudista-
miseksi näyttääkin ainakin osittain 
toteutuneen.

Filosofian uudistamisen käännös 
on onnistunut ja tavoittaa mainiosti 
alkutekstin julistavan sävyn. Suo-
mentajan lyhyt johdanto käsittelee 
lähinnä Deweyn teoksen historial-
lista kontekstia sen filosofisten jäl-
kivaikutusten sijaan. Syvällisiä me-
tafilosofisia ajatuksia herättävä teos 
on suositeltavaa luettavaa kaikille 
filosofiasta ja sen historiasta kiinnos-
tuneille.

”Deweyn ohjelma 
filosofian uudistamiseksi 
näyttääkin ainakin 
osittain toteutuneen.”


