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mahdollisuuksistaan ja rajoituksistaan tietoi-
seksi merkitsee ratkaisevaa muutosta siinä
tiedollisessa kartassa, jonka avulla ihmisten
toiminnoissa muotoutuvan yhteiskunnan ra-
kenteita hahmotetaan. Filosofian ja sosiolo-
gian perinteiset keinot, Bauman painottaa,
eivät siten riitä kuvaamaan postmodernia
kokemusta, vaan tarvitaan paitsi uusi sosio-
loginen teoria, myös uusi käsitys etiikasta.
Sosiologien keskuudessa vaatimus yhteis-
kunnan tarkastelemisesta habitaatin, sosiaa-
lisuuden ja minän koostamisen käsitteiden
kautta on herättänyt voimakkaitakin reaktioi-
ta (ks. esim. Sosiologia 1/97). Rakenne-
sosiologiaa, objektiivisia rakenteita sosiolo-
gian keskeisenä tutkimuskohteena pitävien
ei voi ehkä odottaakaan innostuvan Bau-
manin ajatuksista. Hänen ehdottamaansa
tarkastelutapaa näyttävätkin kannattavan
lähinnä kulttuuritutkimuksellisesti, osin jopa
“terapeuttisesti” suuntautuneet yhteiskunta-
tieteilijät, jotka kiinnittävät huomionsa ihmi-
sen elämään ja identiteettiin kontingenteissa
tiloissa tapahtuvien omakohtaisten ratkaisu-
jen ja valintojen sarjana. Ja juuri se, että so-
siaalisuuden huomataan rakentuvan pienis-
tä yksilöllisistä valinnoista, tekee etiikasta
uudella tavalla ajankohtaisen.

Modernin pyrkimys lumouksesta vapau-
tumiseen on johtanut rationaalisuuden ja
universaalisuuden perustojen kriisiytymi-
seen sekä vapauttanut ihmiset yhteisöllisistä
kiinnikkeistä postmoderniin yksilöityyn epä-
varmuuteen ja arvojen moninaisuuteen. Si-
ten moraalifilosofiaa ei voida postmoder-
nissa maailmassa esittää universaalisti eikä
yhteisöllisesti perusteltuna lakina. Mutta mitä
on tai voi olla moraali satunnaisuuden aika-
kaudella, kysyy Bauman. Toisaalta postmo-
derni suvaitsevaisuus aiheuttaa suvaitse-
mattomuutta ja välinpitämättömyyttä tunte-
mattomia kohtaan, toisaalta taas olemisen
satunnaisuuden kohtaaminen ja postmo-
dernille mielentilalle tyypillinen ambiva-
lenssitietoisuus ovat ihmisen moraalisen
toiminnan edellytyksiä. Bauman painottaa
ensinnäkin moraalisen minän ensisijaisuutta
sosiaaliseen minään nähden ja toiseksi
moraalin rakentumista sosiaalisuudessa eet-
tisesti perustattomana moraalina. Moraali-
sen todellisuuden ainoa perusta “voi löytyä
ainoastaan keskenään ja ennen kaikkea toi-
siaan varten elävien ihmisten moraalisista
impulsseista, taidoista ja kyvyistä”, ja siten
postmoderni, nyt moraalin synonyymiksi
ymmärretty etiikka on pragmaattista, muun-
tuvaa ja joustavaa sosiaalista toimintaa,
jossa valinnat tehdään ristiriitaisten impuls-
sien ohjaamana ja jossa ei (toivottavasti!)
koskaan saavuteta lopullista yksimielisyyttä.

Bauman rohkaistui kirjoittamaan
englannin kielellä asuttuaan uudessa koti-
maassaan jo 15 vuotta. Otinkin Postmoder-

nin lumon käteeni malttamattomana katso-
maan, kuinka rikas ja loppuun saakka hiottu
ilmaisu on kääntynyt suomen kielelle. En
joutunut pettymään. Teksti on sujuvaa ja vi-
vahteikasta, väliin todella nautinnollista lu-
kea, mutta väliin myös Baumanille tyypilli-
sesti paatoksellista tai jopa “messuavaa”.
Artikkelit ja loppuun sijoitettu haastattelu on
valittu sinänsä osuvasti, että teos hahmottuu
myös kokonaisuutena. Ehkä siitä huolimatta
olisin toivonut painotuksen siirtämistä sosio-
logisista kysymyksenasetteluista hieman
enemmän etiikan suuntaan. Bauman on
eräs niistä harvoista yhteiskuntatieteilijöistä,
jotka pyrkivät hahmottelemaan Levinasin
fenomenologisen etiikan kanssa yhteen-
sopivaa yhteiskunta-analyysia, ja siksi post-
modernin etiikan filosofisiin lähtökohtiin
paneutuva luku olisi mielestäni ollut kokoel-
maan tarpeellinen lisäys.

Pitää varmasti paikkansa, että ilman Zyg-
munt Baumania postmodernia koskevasta
keskustelusta olisi jäänyt puuttumaan moni
tärkeä ulottuvuus. Viime aikoina Baumanin
ajankohtaisuus on kuitenkin näyttäytynyt sel-
vimmin keskustelussa elämänpolitiikasta ja
sen yrityksistä jäsentää yhteiskunta- ja
hyvinvointipolitiikkaa uusista teoreettisista
lähtökohdista (katso Janus 3/96). Löytä-
essään — Levinasin tavoin — eettisyyden
perustan olemisesta Bauman asettaa uudel-
leen esimerkiksi giddensiläisen oletuksen it-
sensä toteuttamisen keskeisyydestä jälki-
traditionaalisessa kontekstissa. Univer-
saalien ja/tai yhteisöllisten periaatteiden
sijaan painopisteessä toki ovat ihmisten yk-
silölliset halut ja intressit, mutta post-
modernin moraalista sisältöä unohtamatta
keskeiselle sijalle nousevat sekä vastuulli-
suuden lähtökohtaisesti sisältävä moraali-
nen autonomia että mahdollisesti myös
toiseuden ja satunnaisuuden säilyttävä käsi-
tys yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuu-
desta. Kenties postmodernin keskeinen
haaste ja mahdollisuus onkin siinä, pystyykö
se hedelmällisesti yhdistämään toiseuden ja
erityisyyden merkityksellisyyden oikeuden-
mukaisuuden väistämättömään yleisyyteen?

Riikka Jokinen

1. Sami Pihlströmin väitöskirja Structuring
the World keikkuu historiallis-kuvailevan ja
systemaattis-normatiivisen lähestymistavan
välillä. Siinä esitellään laajasti sekä
pragmatismin klassikoita että sen nykyisiä
edustajia heidän kriitikoitaan unohtamatta;
mutta toisaalta teos on myös päättäväinen ja
vakavasti otettava realismin ongelman (tai
ongelmien) ratkaisuehdotus. Varmasti juuri
tästä kaksinaisuudesta seuraa, että työhön
sisältyy teesien ja näkökohtien toistoja, jo
käsiteltyihin teemoihin palaamisia, jne. Esi-
merkiksi Putnamin sisäistä realismia esitel-
lään ja kommentoidaan lukemattomia kerto-
ja joko täsmälleen tai lähestulkoon samoin
termein. Ehkä tuota toistavuutta olisi voitu
vähentää myös lisäeditoinnilla ja hieman
taloudellisemmalla kirjoitusotteella.

Toisaalta on ihailtava Pihlströmin laaja-
alaista, tarkasti dokumentoivaa lähestymis-
tapaa. Tuskin on sellaista vähänkin mielen-
kiintoista pragmatistiksi tai pragmatismin
arvostelijaksi luokiteltavissa olevaa kirjoitta-
jaa, jota hän ei käsittelisi tai ainakin
mainitsisi. Kirjan bibliografia on valtava ja
sellaisena vaikuttava. Pihlström haluaa pu-
hua kaikesta, mikä koskee pragmatistien
ontologisia käsityksiä, ja hän haluaa puhua
hyvän skolaarisen tietämyksen pohjalta.
Systemaattisen sisältönsä lisäksi teos tarjo-
aa siis myös erinomaisen yleiskatsauksen
sekä pragmatismin ontologiseen perintee-
seen että pragmatismisävytteiseen nyky-
keskusteluun ontologisista asioista.

Keskityn seuraavassa kahteen sisäl-
lölliseen teemaan: ensinnäkin Pihlströmin
keskusteluun Richard Rortyn jälkifilo-
sofiasta, ja toiseksi hänen moraali-
realismiinsa. Aluksi kuitenkin esittelen
Pihlströmin kirjan yleistä systemaattista si-
sältöä ja erityisesti hänen pragmaattista
realismiaan.

2. Ontologisen realismin ongelmaa voidaan
lyhyesti luonnehtia seuraavasti. Onko ole-
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massa meidän käsitteellisistä kyvyistämme
ja taipumuksistamme riippumatonta maail-
maa, vai onko päinvastoin niin, että me itse
luomme maailman käsitteidemme avulla?
Tai jos korvaamme ‘maailman’ ‘totuudella’:
onko olemassa käsitteistämme riippumaton-
ta totuutta, vai ovatko totuudet inhimillisiä
luomuksia, meidän itsemme tekeleitä?
‘Käsitteet’ voidaan samoin korvata vaikkapa
‘ihmismielellä’, ‘kielellä’ tai ‘kuvauksilla’:
onko olemassa kielestä/mielestä/kuvauksis-
ta riippumatonta maailmaa/totuutta? Esimer-
kiksi Putnam näyttää usein puhuvan ikään
kuin näillä substituutioilla ei olisi sen suurem-
paa merkitystä. Myöskään Pihlström ei tun-
nu tekevän jyrkkiä erotteluja erilaisten realis-
min ongelman muotoilujen välille, vaan mu-
kautuu filosofian kentällä vallitsevaan kaoot-
tiseen tilanteeseen. Kun esimerkiksi Niini-
luoto joskus muotoilee ongelman käyttäen
termejä ‘mieli’ ja ‘todellisuus’, Pihlström ei
vastusta; kun Putnam puhuu sekä ‘mielestä’,
‘kielestä’, ‘kuvauksista’ että ‘käsitteistä’, Pihl-
ström seuraa Putnamia, jne. Ilmeisesti hä-
nellä ei siis ole selvää suosikkimuotoilua rea-
lismin ongelmalle.

Pihlström on huomattavan maltillinenhah-
mo, keskitien kulkija. Hän ei halua lähteä nii-
den äärirealistien kelkkaan, jotka väittävät
maailman/totuuden olevan täysin riippuma-
ton meidän hahmotustavoistamme, ja joiden
mielestä me sitten vain löydämme tai ko-
pioimme sen rakenteen kielemme/mielem-
me avulla; mutta toisaalta hän ei voi myös-
kään hyväksyä Schillerin tai Goodmanin ta-
paisten antirealistien ajatusta, että maailma/
totuus on meidän oma luomuksemme. Täs-

sä Pihlström seuraa Putnamia ja hänen si-
säisen realismin ideaansa. On varottava
sekä metafyysistä realismia että anti-
realismia. Ensinnäkin Pihlström korostaa,
että puhe maailmasta sikäli kuin se on meis-
tä riippumatta, on hyvin epäilyttävää, koska
tosiasiassa kielemme ja mielemme muok-
kaavat havaintojamme jatkuvasti. Ei ole mie-
lekästä olettaa maailman olevan tietynlainen
inhimillisestä panoksesta riippumatta: “Se,
miten maailma on, riippuu niistä episteemis-
pragmaattis-käsitteellisistä näkökulmista,
joiden kautta me rakennamme/jäsennämme/
rakenteistamme (‘structure’) maailmaa.”1

Toiseksi Pihlström sanoo, että meidän on
oletettava jonkinlaisen meistä riippumatto-
man maailman olemassaolo. “Todellisuuden
luonteen selvittäminen, tiedon hankkiminen
ja mielekäs kokeminen ylipäätään edellyttä-
vät pragmaattista oletusta sellaisen ulko-
maailman olemassaolosta, jota ihmisen mieli
tai käytännöt eivät ole luoneet.”2  Hän nime-
ää tämän oletuksen minimaaliseksi realis-
miksi. Yhtäältä meitä siis uhkaa metafyysi-
nen realismi, toisaalta antirealismi; ja kuiten-
kin kummassakin ajattelutavassa on myös
jotakin hyvää ja säilyttämisen arvoista. On
suunnistettava niiden välissä. Structuring the
World voidaan kokonaisuudessaan lukea
tämän tyyppisen kaksoisperspektiivin puo-
lustuksena, perspektiivin, jota Pihlström kut-
suu pragmaattiseksi realismiksi. (Hän kertoo
meille, että Putnam on joskus halunnut käyt-
tää termiä ‘pragmaattinen realismi’ termin
‘sisäinen realismi’ sijaan.)

Pihlströmin ontologinen ekumeenisuus,
suvaitsevaisuus ja halu välttää ehdottomia
kieltoja tulee ilmi myös silloin, kun hän käsit-
telee joitakin yksittäisiä ontologisia ongel-
mia. Vaikka Pihlström ei esimerkiksi ole Tuo-
melan tai Armstrongin tapainen skientisti ja
siis metafyysikko, hän ei myöskään hylkää
tai väheksy tieteellisen toiminnan ontologista
antia, ei edes silloin kun tiede puhuu havain-
non ylittävistä ja tässä mielessä teoreettisis-
ta olioista ja prosesseista. Hän puolustaa tie-
teellistä realismia: “Meidän on selitys-
tarkoituksissa postuloitava havainnon ylittä-
viä teoreettisia olioita, eikä ole mitään hyvää
syytä omaksua skeptistä asennetta näitä oli-
oita kohtaan.”3

Mielenfilosofiassa Pihlström taas kannat-
taa Popperin kolmen maailman oppia, kun-
han maailmojen rajoja ei vain nähdä kovin
selkeinä ja jyrkkinä. Hänen “ei-reduktiivisen
naturalisminsa” mukaan Popperin kolme
maailmaa ovat toisiinsa redusoimattomia,
mutta silti toisiinsa “kietoutuneita” luonnolli-
sen maailman osia tai aspekteja. Pihlströmin
mielestä maailmat 2 ja 3 jotenkin “emergoi-
tuvat” maailma ykkösestä.4

Kaiken kaikkiaan Pihlströmin ontologia
on näiltä osin eräänlaista niiniluotolaisuutta
— tieteellinen realismi ja kolmen maailman

oppihan ovat Niiniluodon ominta antia. Pihl-
ström kuitenkin varoo Niiniluodon maailman-
katsomukseen sisältyviä metafyysisen rea-
lismin siemeniä tai jäänteitä. Hän ikään kuin
muistuttaa Niiniluotoa Putnamin sisäisestä
realismista ja sen houkutuksista. Pihlström
ei esimerkiksi usko, että totuus tulisi nähdä
ei-episteemisenä korrespondenssina.

Ontologisen fanaattisuuden, kuumapäi-
syyden ja puolueellisuuden välttäminen tuot-
taa Pihlströmille pieniä vaikeuksia hänen pu-
huessaan uskonnosta ja nimenomaan teis-
mistä. Yhtäältä lukija tuntee Pihlströmin ha-
lun olla tuomitsematta teistisiä uskomuksia
järjenvastaisina, mutta toisaalta Pihlström
kuitenkin karttaa teismin suorasukaista hy-
väksymistä, sillä tieteellinen realismi (tai
naturalismi ylipäätään) ja teismi eivät tunne-
tusti sovi yhteen ja samaan maailmanjäsen-
nykseen kovinkaan helposti. Jomman kum-
man on joustettava, ja Pihlström kallistuu
sekulaarin maailmankuvan suuntaan — mal-
tillisesti tosin, mutta kuitenkin.

Lisäksi teismi on yleensä metafyysisen
realismin malliesimerkki, ja metafyysistä rea-
lismia Pihlström ei kannata. Skientismi ja
teismi ovat peräisin samasta ankaran meta-
fyysisestä ilmastosta, jossa maailma on mitä
se on ihmisten kielestä/mielestä riippumatta.
Voidaankin epäillä, onko esimerkiksi
Jamesin teismi yhteensopiva hänen sisäistä
realismia muistuttavien käsitystensä kanssa.
Pragmatismi on hyvin ihmiskeskeistä filoso-
fiaa, jossa ihmisten omat käytännöt ja pää-
määrät ovat ontologisten jäsennyksien vii-
meisenä mittana. Kuinka tällaiseen filosofi-
aan mahtuu oletus sellaisesta olennosta,
joka on olemassa täysin meistä riippumatta,
ja jonka omat käytännöt ja päämäärät aset-
tavat sopivuuden rajoja meidän käytän-
nöillemme ja ontologioillemme? Eikö yli-
luonnollinen olento vesitä pragmatismin
perusajattelutapaa?

3. Rortyn kohdalla on hyödyllistä tehdä ero
kahden eri kysymyksenasettelun välillä sen
mukaan, mikä asia asetetaan kielen tai mie-
len “vastapuoleksi”. Yhtäältä Rorty käyttää
termiä ‘totuus’ ja väittää esimerkiksi
Hobbesia seuraten, että ihmiset luovat to-
tuuksia keksiessään ja omaksuessaan uusia
sanastoja ja puhetapoja. Koska totuuksia on
vain siellä missä on lauseita, niitä ei löydetä
valmiina “tuolta jostain” — niitä tehdään,
keksitään, valmistetaan, luodaan. Toiseksi
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hän puhuu kielen/mielen ja maailman väli-
sen suhteen ongelmasta ja väittää, että vaik-
ka totuudet ovat riippuvaisia sanastois-
tamme, materiaalinen maailma on olemassa
kielestä/mielestä riippumatta. Se on “tuolla
jossain” (“out there”).5

Rorty ei kiellä, etteikö kielipelien sisällä
voitaisi mielekkäästi asettaa totuutta koske-
via kysymyksiä jonkinlaisen korrespondens-
sitotuuden mielessä: “usein annamme maa-
ilman ratkaista kilpailun vaihtoehtoisten lau-
seiden välillä…”6  Kun olemme esimerkiksi
omaksuneet sanaston, jossa tietyt objektit
ovat parkkimittareita, näitä olioita koskevia
väitteitä voidaan verifioida vertaamalla niitä
siihen, miten maailma on jäsentynyt. Maail-
ma joko sopii tai ei sovi yhteen väitteidemme
kanssa; se joko tekee tai ei tee lauseis-
tamme tosia. Korrespondenssitotuuden idea
on kuitenkin Rortyn mielestä hyödytön sil-
loin, kun vertaamme keskenään kokonaisia
sanastoja tai kielipelejä. Kielipelit eivät sovi
tai ole sopimatta yhteen maailman kanssa.
Ne eivät vastaa eivätkä ole vastaamatta
maailman sisältöä tai rakennetta. Joku yhtei-
sö voisi esimerkiksi pitää meidän parkki-
mittareitamme rumina taideteoksina. Heillä
ei ehkä ole autoja, eikä siis myöskään mi-
tään käyttöä parkkimittareille parkkimitta-
reina. Emme voi sanoa, että tuo puhetapa on
huonompi kuin omamme, ellemme sitten jo
omaksu omaa kielipeliämme ja sen tapaa
jäsentää maailmaa. Kuten Rorty asian ilmai-
see, siirtymällä kokonaisten kielipelien tasol-
le huomaamme, kuinka keinotekoinen ajatus
representationalismi on. Sanat ja lauseet
eivät viime kädessä edusta (representoi)
mitään, mutta ne eivät myöskään epäonnistu
edustamistehtävässään: koko edustamisen
idea on Rortyn mukaan väärä.

Edes se seikka, että on olemassa mieles-
tä riippumattomien materiaalisten olioiden
maailma “tuolla jossain”, ei ole kielestä riip-
pumaton. Esimerkiksi buddhalaisissa perin-
teissä on paljon ajattelijoita, jotka epäilevät
tätä oletusta. Samoin monet kvantti-
fyysikasta kiinnostuneet filosofit ovat
ajautununeet skeptiselle kannalle. Jos Rorty
siis joskus puhuu naiivin materialistisen rea-
lismin hengessä, tämä on hänen filosofinen
idiosynkrasiansa, joka ei oikein istu hänen
laajempaan antirepresentationalistiseen
ajattelutapaansa. Myös Pihlström huomaut-
taa tästä seikasta: Rorty ei voi noin vain sa-
noa, että on olemassa maailma “tuolla jos-
sain”.7  Tämä väite on tosi vain silloin, kun
oletamme tietyt kielipelit.

Kielen totuuksia luova voima antaa taus-
tatukea Rortyn jälkifilosofiselle projektille.
Koska totuudet ovat inhimillisiä tuotoksia, ei
kannata jatkaa filosofisten teorioiden kehitte-
lyä, sikäli kuin nuo teoriat ymmärretään riit-
tävien ja/tai välttämättömien ehtojen
antamisena sille, että jotakin asiaa voidaan
todella pitää tietynlaisena (totena, todellise-
na, hyvänä, rationaalisena, kausaalisena,
filosofiana, tieteenä, mentaalisena tilana,
vapaana tekona, moraalisena käytäntönä,
jne.). Totuuksien kieliriippuvuus on tunnus-
tettava sillä tavoin, että tyydymme kuvaa-
maan ja vertailemaan erilaisia sanastoja ja
puhetapoja. Filosofian normatiivinen puoli
häviää: emme enää sano, mitä ihmisten pi-
tää uskoa tai miten heidän pitää toimia, vaan
yksinkertaisesti toteamme kielipeliemme
ominaispiirteet ja asetamme sanoja ja lau-
seita uusiin kielellisiin yhteyksiin, uusiin kieli-
peleihin. Voisi sanoa, että totuudet ovat
kielipelisidonnaisuutensa takia sattumanva-
raisia; ja koska ne ovat sattumanvaraisia, fi-
losofia normatiivisena harrasteena on tullut
tiensä päähän.

Rortyn mukaan on huomattava, että
myös filosofiset totuudet ovat satunnaisia
kielipelien tuotoksia. Ei pidä antautua sellai-
sen omahyväisen illuusion valtaan, että sii-
nä missä muiden ihmisten totuudet ovat hei-
dän kielipeliensä sisäisiä asioita, filosofit löy-
tävät totuuksiaan kielipelien ulkopuolelta —
antirepresentationalismia on sovellettava
myös filosofian sisällä. Jopa se rortylainen
totuus, että totuudet ovat riippuvaisia omis-
ta sanastoistamme ja puhetavoistamme, on
sidoksissa tiettyyn kielipeliin, jonka
rationaalisuussäännöt eivät aina vastaa mui-
den kielipelien sääntöjä: Rortylla ei ole
idealleen sellaisia argumentteja, joiden päte-
vyyttä kukaan rationaalinen henkilö ei voi
kieltää.

Mistä siis johtuu Pihlströmin negatiivinen
asenne Rortyn jälkifilosofiaa kohtaan? Hä-
nen ydinargumenttinsa on ontologisen rea-
lismin perusidean toteaminen: “Rortyn käsi-
tyksen pohjalta on mahdotonta ajatella maa-

ilmaa (‘think about the world’) missään nor-
maalissa mielessä.”8  Rortyn tulisi hyväksyä
minimaalinen realismi.

Yllä esitetyn perusteella voimme kuiten-
kin epäillä, haluaako Rorty todella kieltää
kielestä/mielestä riippumattoman maailman
olemassaoloa tai mahdollisuutta hankkia tie-
toa tuollaisesta maailmasta. Joskus hän toki
näyttää esittävän tämän äärimmäisen anti-
realistisen kannan, mutta reiluuden nimessä
on pantava merkille myös tuo vastakkainen
evidenssi, evidenssi, jonka mukaan Rortyn
mielestä on olemassa jonkinlainen kielestä/
mielestä riippumaton maailma, josta me pu-
humme ja kirjoitamme, ja jota me havain-
noimme ja ajattelemme. Lisään tähän, että
tuollaisen maailman olemassaolo on kuiten-
kin kielipelien sisäinen asia. Joissakin kieli-
peleissä ei ehkä puhuta maailmasta “tuolla
jossain”.

Rortyn antirepresentationalismia ei tule
sekoittaa Pihlströmin antirealismiin. Käsit-
tääkseni Rortyn antirepresentationalismi ei
tarkoita, että me emme voisi puhua maail-
masta tai ajatella sitä. Kyse on vain siitä huo-
miosta, että representaation idea alkaa vai-
kuttaa epäilyttävältä, kun tarkastelemme ko-
konaisia kielipelejä ja niiden maailma-
suhdetta. Se ei ole epäilyttävä siksi, että me
olisimme aina tekemisissä pelkästään
representaatioiden kanssa, emmekä kos-
kaan pääsisi käsiksi maailmaan itseensä,
vaan siksi, että representaation käsite ei ole
enää hyödyllinen lainkaan. (Antirepresen-
tationalismia ei pidä sekoittaa myöskään
sellaiseen antirealismiin, jossa kielletään
representoivien subjektien olemassaolo —
jälkimmäisen käsityksen mukaan subjekti ei
voi luoda maailmaa, koska siinä ei ole
subjekteja lainkaan.)

Pihlströmin mukaan “Rorty on […] aivan
yli-innokas väittäessään, että meidän tulee
hylätä kaikki filosofian perinteiset ongel-
mat.”9  Hylätä kaikki filosofian perinteiset on-
gelmat? Usein Rorty todellakin puhuu ikään
kuin filosofisten teorioiden muotoilusta ei oli-
si mitään iloa tai hyötyä. Tässä hän menee
liian pitkälle. Ensinnäkin, eihän jälki-
filosofeilla olisi kohta mitään mielenkiintois-
ta tekemistä, jos ihmiset eivät kehittelisi uu-
sia filosofisia teorioita. Jos filosofinen perin-
ne sattuisi kuolemaan, meidän pitäisi ikui-
sesti kommentoida Platonia, Kantia, Hus-
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serlia ja Hintikkaa. Tämä on kauhistuttava
dystopia. Toiseksi, filosofiset teoriat voivat
synnyttää  kiinnostavia ja ehkä hyödyllisiäkin
keskusteluja. (Ajatelkaamme vaikkapa
Rawlsin yhteiskuntafilosofiaa.) Kuten Heikki
Kannisto kerran ilmaisi asian, tilanne on ai-
van sama kuin musiikissa: haluamme kuulla
uusia kappaleita ja teoksia sen sijaan, että
kuuntelisimme jatkuvasti Beethovenia ja
Elvistä. Kyse ei ole välttämättä totuuden löy-
tämisestä tai totuuden lähestymisestä, vaan
silkasta uutuuden viehätyksestä. Samalla
tavoin me haluamme puhua uusista filosofi-
sista teorioista uusilla termeillä.

Pihlström näyttää olevan oikeassa sano-
essaan, ettei Rorty ole kyennyt argumen-
toimaan vakuuttavasti jälkifilosofisen kantan-
sa puolesta. Mutta kuinka hän voisikaan niin
tehdä? Eikö Rorty itse sano, että jälki-
filosofisen lähestymistavan omaksuminen
edellyttää eräänlaista ei-rationaalista hyppyä
tai katkosta? Voimme toki luonnehtia sekä
filosofisen että jälkifilosofisen ajattelutavan
etu- ja haittapuolia (mm. sitä, että jälki-
filosofia sopii paremmin yhteen antiessentia-
lismin kanssa, kun taas filosofin on uskotta-
va jonkinlaisiin olemuksiin); mutta loppujen
lopuksi näin suurta maailmankatso-
muksellista kysymystä ei voida ratkaista
argumentaation avulla. Joskus argumentit
loppuvat, ja valinta eri lähestymistapojen
välillä voidaan suorittaa vain arationaalisesti,
ilman perusteita — riittävän perusteen peri-
aate ei aina sovellu.

4. Metaetiikassa Pihlström kannattaa vah-
vaa realismia (tai objektivismia): moraali-
sääntöjä, -normeja ja -arvoja on olemassa
yhtä tiukassa mielessä kuin pöytiä ja
mikrofysiikan postuloimia olioita. (Sana ‘vah-
va’ on tässä tosin hieman ongelmallinen,
koska pöydät ja mikrofysiikan oliot ovat ne-
kin olemassa vain inhimillisten käsitteellisten
käytäntöjen myötävaikutuksella.) Hänen
pääargumenttinsa on putnamilainen. Putna-
min mukaan meidän oletettava arvojen
objektiivinen olemassaolo, koska muussa ta-
pauksessa emme kykene esittämään selvi-
tystä sille, miksi postuloimme sellaisia ei-
normatiivisia olioita ja prosesseja kuin
postuloimme. Quinen termein emme kykene
perustelemaan reifikaatioitamme. Sikäli kuin
siis hylkäämme metafyysisen realismin ja
hyväksymme inhimillisten tekijöiden merki-
tyksen maailman muotoutumisessa,
ei-normatiivisen maailman olemassaolo
edellyttää normatiivisen maailman olemas-
saoloa. Haluamme esimerkiksi tieteellisten
teorioiden olevan mahdollisimman koherent-

teja, yksinkertaisia ja tosia. Nämä kaikki ovat
arvoja, emmekä voi erottaa niitä siitä toimin-
nasta, jossa tieteellisen maailmankuvan
mukainen maailma luodaan. Jos nuo arvot
heitetään yli laidan, tieteellinen maailmanku-
va romahtaa niiden mukana. Toisin sanoen
ei-normatiiviset tosiseikat ja arvot ovat
tosiinsa kietoutuneita. Jos pyyhimme pois
arvot, hävitämme samalla myös faktat.

On kuitenkin epäselvää, miten Putnamin
ensimmäinen argumentti voisi perustella ni-
menomaan moraalisten arvojen objektiivisen
olemassaolon. Tarvitsemme toki yksinkertai-
suuden ja johdonmukaisuuden tapaisia ar-
voja silloin kun haluamme puolustaa tieteel-
lisiä käsityksiämme; mutta mitä tekemistä
näillä arvoilla on moraalin kanssa? Miksi
emme voisi olla objektivisteja tieteellisten
arvojen suhteen ja subjektivisteja moraali-
arvojen suhteen? Lisäksi voimme ihmetellä,
edellyttääkö tieteellisten väittämien puolus-
taminen todellakin tieteellisten arvojen ob-
jektiivisuutta. Miksi tieteelliset käytännöt ei-
vät voisi perustua subjektiivisille arvoille?
(Pihlström huomautti keskustelussa, että
ehkäpä Putnam ei tässä yritäkään puolustaa
moraalirealismia, vaan esittää ainoastaan
seuraavan väitteen: koska objektiiviset
moraaliarvot eivät ole yhtään sen oudompia
kuin objektiiviset tieteelliset arvot, ei ole mi-
tään ihmeellisiä metafyysisiä syitä sille, mik-
si moraaliobjektivismi ei voisi olla tosi. Tämä
on mahdollinen lukutapa; mutta samalla se
tekee Putnamin argumentista melko vaati-
mattoman ja kunnianhimottoman. Objektivis-
mikysymyshän jää silloin edelleen avoi-
meksi.)

Putnam on esittänyt toisenlaisenkin
moraalirealismin puolustuksen. On olemas-
sa objektiivisesti huonompia ja parempia
eettisiä käsityksiä, koska “näin me — ja
sisällytän itseni näihin “meihin” — puhumme
ja ajattelemme, ja näin me tulemme puhu-
maan ja ajattelemaan.”10  Pihlström hyväk-
syy myös tämän argumentin.

Putnam liioittelee. Meillä on myös sellai-
sia sanastoja ja kielipelejä, joissa moraali
nähdään auttamattoman subjektiivisena il-
miönä: on esimerkiksi hyvin tavallista, että
moraaliset arvot luokitellaan makuasioiksi tai
kasvatuksemme tuottamiksi tottumuksiksi,
joita ei kannattele mikään objektiivinen todel-

lisuus. Filosofeista esimerkiksi Edvard Wes-
termarck ja John L. Mackie leikkautuvat
putnamilaisen kollektiivin ulkopuolelle. On
oikeastaan hämmästyttävää, kuinka
monoliittisena ja vivahteettomana Putnam
näkee sosiaalisen maailmamme. Mielestäni
Pihlströmin olisikin luettava hänen
tekstejään hieman kriittisemmin.

Arto Tukiainen
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