
JANI HAKKARAINEN

PYRRHONIN 
VARJOSSA
Alunperin tarkoitukseni oli tässä kirjoituksessa tarkastella 
pyrrhonismin eli kaiken kattavan skeptisismin roolia ja  
asemaa koko D avid Humen (26.4.1711-25-8.1776) 
tuotannossa ja  täten hänen filosofiassaan, mutta jouduin  
rajaamaan tarkastelun ainoastaan alunperin 1748 nimellä 
Philosophical Essays concerning Human Understanding 
julkaistuun teokseen An Enquiry concerning Human 
Understanding (EHU), joka on Humen uudelleenkirjoitus 
nuoruuden teoksen A Treatise of Human Naturen (T) 
ensimmäisestä osasta O f U nderstanding. Syynä kirjoittaa 
Treatise uudelleen oli ensinnäkin Treatisen täydellinen 
epäonnistuminen saavuttaa Humen haluamaa yleisön 
huomiota ja  toiseksi Humen tyytymättömyys sen kirjalliseen 
ilmaisuun. Enquiry onnistuikin saavuttamaan hieman 
enemmän huomiota kuin Treatise, koska se oli erinomaises 
ti kirjoitettu viihdyttämään ja  opettamaan.

Pääasiallisena syynä siihen, että jouduin rajaamaan tarkaste 
luni ensimmäiseen Enquiryyn, oli vaikea tutkimusongelma 
sen ja muiden teosten välisestä suhteesta, toisin sanoen ovatko 

ne saman position esityksiä vai eivät. Tutkittaessa pyrrhonismin 
positiota Humen filosofiassa päälähteitä ovat jo mainitut Enquiry ja 
Treatise sekä Dialogu.es ConcerningNaturalReligion (DNR)2. Kirjal 
liselta ilmaisultaan EHU ja DNR ovat "suhteellisen” helppolukuisia 
ja tyylillisesti erinomaisia, kun taas Treatise on huomattavasti vaikea 
selkoisempi sisältäen hyvinkin tarkkaa analyysia esimerkiksi assosiaa- 
tiolaeista. Vaikka Humen itsensä mukaan häntä pitäisi lukea nimen 
omaan myöhemmistä teoksista, koska ne ovat paremmin kirjoitettu 
ja (EHU, Advertisement), on Hume tutkimus viimeistään 1940- lu 
vulta pitänyt Treatisea keskeisenä3. Mutta tässä vaiheessa minulla ei 
ole mahdollista perehtyä tähän ongelmaan ja siten keskityn vain en 
simmäiseen Enquiryyn.

Tutkimusongelmani on pyrrhonismin positio ensimmäisessä 
Enquiryssä, joka koostuu kahdestatoista luvusta (alunperin esseestä), 
joista keskeisiksi tämän ongelman kannalta nousevat luvut I (Of The 
Different Species of Philosophy), IV (Sceptical Doubts concerning 
The Operations of Understanding), V (Sceptical Solutions ofThese 
Doubts) ja erityisesti XII (Of The Academical or Sceptical 
Philosophy). Käytössä on ollut Selby-Biggen ja Nidditchin Humen 
Enquiryjen standardieditio vuodelta 1975 ja Eino Kailan epätarkka 
suomennos Tutkimus inhimillisestä ymmärryksestä (1938).

Kirjoitus on kolmiosainen. Aluksi tarkastelen Humen kirjoittami 
sen erästä kontekstia, pyrrhonismikeskustelua 1600- ja 1700- luvuil 
la, jonka jälkeen esitän Richard H. Popkinin skeptisen tulkinta- 
linjan4 mukaisen Hume -  tulkinnan ja lopuksi oman tulkintani ja 
samalla kritiikkini skeptistä tulkintaa vastaan.

HUME PYRRHONISTINA
P y r r h o n i s m i k i i s t a  u u d e n  a j a n  a l u s s a

Kun tunnetun antiikin skeptikon Sekstos Empeirikuksen teokset il 
mestyivät ensimmäisen kerran latinaksi 1562 Pariisissa, herättivät ne 
suurta huomiota ja aiheuttivat keskustelun, josta syntyi pyrrhonismi 
kiista, joka oli 1600- ja 1700- luvun filosofian eräs suurista pole 
miikeista (Gaskin 1992, xiv-xv). Termillä pyrrhonismi tarkoitettiin 
äärimmäistä skeptistä positiota, jonka mukaan inhimillinen tieto an 
karassa mielessä on mahdotonta, koska kaikkien uskomusten perusta 
on epävarma. Täten pyrrhonistin tuli pidättäytyä kaikista arvostel 
mista ja mielipiteistä. Keskustelun kysymyksenä oli: voidaanko skep 
tikolle vastata, onko läydettävissä varmaa perustaa inhimilliselle tiedolle 
vai onko filosofia tuomittu ikuiseen epävarmuuteen (Popkin 1995a,
147)?

Oli täysin selvää, että pyrrhonismin kaltainen äärimmäisyysoppi 
sai aikaan suuren vastareaktion. Ensimmäisenä vastauksen pyrrho- 
nismille antoi Michel de Montaigne (1588-1592), joka teoksensa 
Essais esseessä "Apologie de Raimond Sebond” esitti keskustelun en 
simmäisen vastaväitteen pyrrhonismille. (1) Esittäessään skeptiset 
väitteensä skeptikko on dogmaattinen eikä siten pyrrhonisti, joten 
hän on opissaan väistämättä epäjohdonmukainen. (Popkin 1995a, 
147) Toinen keskustelussa esiintynyt vastaväite oli, että (2) terveen 
ihmisen on mahdoton olla pyrrhonisti, koska on olemassa asioita, 
joita ei voi epäillä. Tämän väitteen esitti vuonna 1625 ranskalainen 
pappi ja filosofi Marin Mersenne5 (1588-1648) teoksessaan La 
Verite des Sciences contre les Septiques ou Pyrrhoniens (Popkin 1995a, 
147). Antoine Arnauldin (1612-1694) mukaan6 on olemassa evi- 
denttejä asioita, kuten maan olemassaolo, joita voi sanoa epäilevänsä, 
mutta ei ole mahdollista todella epäillä. Tästä Arnauld vetää johto 
päätöksen, että pyrrhonistit ovat valehtelijoita (Popkin 1995a, 147), 
teesi, jonka toistaa ranskalainen 1600- luvun lopun suuri teologi 
Francois de Salignac de LaMothe Fenelon7: ”He yrittävät epäillä, 
vaikka epäily ei ole heidän vallassaan.” (Popkin 1995a, 148)

Humen kannalta keskustelun keskeisiä hahmoja on Fenelonin op 
pilas, skottifilosofi the Chevalier Andrew Michael Ramsay (1686— 
1746), joka oli alunperin pyrrhonisti, mutta kääntyi Fenelonin vai 
kutuksesta katolilaiseksi 1709 tai 1710. Tunnetuimman teoksensa 
Voyages de Cyrus (1727) kuudennessa kirjassa hän käsittelee 
pyrrhonismia Pythagoraan ja Anaksimandroksen välisessä dialogissa. 
Ramsay erotti toisistaan demonstraation (demonstration), todistuksen 
(proof) ja todennäköisyyden (probability). Demonstraatio olettaa, että 
vastakkainen idea on mahdoton, tosiasian todistuksessa kaikki perus 
teet tukevat uskomusta (belief) ja todennäköisyydessä perusteet us 
koa ovat suuremmat kuin perusteet epäillä. Ramsayn mukaan fakto 
ja, kuten ulkomaailman olemassaoloa, ei voi demonstroida ja täten 
hän Popkinin mukaan myöntää tämän skeptikoiden näkökannan oi 
keaksi. Ei ole täysin varmaa, että esimerkiksi ulkomaailma on ole 
massa, koska sitä ei voida demonstroida. Ramsayn vastaus pyrr- 
honismiin onkin, että mielemme luonto on sellainen, että em m e voi 
olla uskomatta totuuteen, kun m e sen selvästi havaitsemme. Uskomme 
tiettyjä asioita todistamisen perusteella ja näitä asioita emme voi 
epäillä, vaikka emme niitä pystykään demonstroimaan. Kun tämän 
hyväksyy, voi rakentaa älyllisen ajattelusysteemin, muutoin vajoaa fi 
losofiseen mielettömyyteen. (Popkin 1995a, 148-149)

Ramsayn kaltaista vastausta pyrrhonismille kehitteli eteenpäin toi 
nen skottifilosofi Andrew Baxter (1686-1750) tutkimuksessaan An 
Enquiry into the Nature o f  the Human Soul, joka ilmestyi ensi kerran
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1733. Teoksen toisessa kirjassa hän Popkinin mukaan hyökkää Ge 
orge Berkeleyn kimppuun. Berkeleyn väitetään esittäneen, että mate 
riaalisen maailman olemassaolon demonstraatio olisi mahdotonta ja 
ristiriitaista. (Popkin 1995a, 149-150) Baxterin mukaan minkään 
olion, Jumalaa lukuunottamatta, olemassaoloa ei voida demonstroi 
da, koska olio on aina vain mahdollinen, ei välttämätön. Hän väittää, 
että pyrrhonistit tekevät tästä itsestäänselvyydestä väärän johtopää 
töksen olla uskomatta demonstroimattomaan, kun uskomuksen pe 
rusta (todistus) on laajassa aistikokemuksen antamassa evidenssissä, 
joka pakottaa meidät uskomaan esimerkiksi materiaalisen maailman 
olemassaoloon. Täten pyrrhonisti yrittää jotain mahdotonta: epäillä 
sitä, joh on  hänen on pakko uskoa. (Popkin 1995a, 150) Näkemykseni 
mukaan kyseessä onkin keskustelun toisen vastaväitteen ensimmäi 
nen muoto (2.1), jonka mukaan on olemassa uskomuksia, joita tu 
keva evidenssi on niin vahva, että me emme niitä voi epäillä. Baxter 
ottaa esille myös jo Montaignen esittämän väitteen pyrrhonistin 
epäjohdonmukaisuudesta. Kuten Popkin toteaa, jälleen pyrrhonis- 
tien argumentteja ei osoiteta vääriksi, vaan hänen epäilyjään väite 
tään mahdottomiksi (Popkin 1995a, 150).

Tämän toisen vastaväitteen toinen muoto (2.2) oli, että luonto te 
kee skeptisismin mahdottomaksi. Tällaisen vastauksen antoi sveitsiläi 
nen filosofi Jean Pierre de Crousaz8 (1663-1750), joka Popkinin 
mukaan oli lockelainen (Popkin 1995a, 150). Hän oli Sekstoksen, 
Pierre Baylen ja Claude Huetin9 voimakas kriitikko, joka oli todella 
huolissaan pyrrhonismin kasvavasta suosiosta ja sen tuhoisista seura 
uksista moraaliin ja uskontoon. Hänen mukaansa pyrrhonismi on 
pahimman muodon hulluutta, jonka seurauksena ”olisi uskonnon, 
hurskauden, oikeuden, kaupan ja yhteiskunnan hajoaminen.”10 
"Luonto pakottaa meidät uskomaan ja tätä luonnon pakottamista ei 
voida tehdä tyhjäksi.”11 (Popkin 1995a, 151-152) Crousaz jaotteli 
pyrrhonistit kahteen luokkaan: totaaliset ja osa-aikaepäilijät. Osa-ai- 
kaiset epäilevät vain ollakseen kiistanhaluisia, mutta kun kiista on 
ohi palaavat he normaaleihin tunteisiin ja uskomuksiin, koska he ei 
vät voi tukahduttaa luontoa. (Popkin 1995a, 150-151) Samankaltai 
sen vastauksen antoi Blaise Pascal12 (1623—1662) sanomalla: "Luon 
to kumoaa skeptikot [.]” Hän tosin ei halunnut asettua Popkinin 
mukaan keskustelussa kummallekaan puolelle ja lisäsi edelliseen: 
”...ja järki kumoaa dogmaatikot.” (Popkin 1995a, 148) Myöhem 
min tulemme näkemään, että Humella tämä toinen muoto toisesta 
vastaväitteestä on erittäin oleellinen.

Crousazn hyökkäyksen kohde Bayle13 (1647—1706) on Popkinin 
mukaan tulkittava pyrrhonismin kannattajaksi pyrrhonismidebatis- 
sa, mutta hän ei perustele väitettään millään tavalla (Popkin 1995a,
151). Cambridgen filosofian sanakirjan mukaan Bayle näki itsensä 
kristittynä skeptikkona, joka oli skeptinen mahdollisuuksiin filoso- 
foimisella saavuttaa ymmärrystä ja huvia (Audi). Myös Elisabeth 
Labrousse näkee Baylen suurena filosofian kriitikkona (Labrousse 
1983, 72) ja skeptisismin roolin Baylella olevan tienavaaja fideis- 
mille. Koska järki on kapasiteetiltaan rajoittunut, se johtaa meidät 
skeptisismiin ja luo täten tyhjiön, jonka usko voi täyttää. (Labrousse
1983, 59-60)

Kaksi lähdettä osoittavat, että Hume oli tietoinen pyrrhonis- 
mikiistasta. Ensinnäkin historialliset faktat: muistikirjat osoittavat, 
että Hume luki sekä Fenelonia että Baylea (erityisen innokkaasti 
Dictionaryä) ja Hume todennäköisesti tiesi Crousazn teokset ja oli 
lukenut arvioita Examenista. Matkustaessaan 1730-luvun alussa 
Ranskaan kirjoittamaan Treatisea, hän meni ensimmäiseksi Pariisiin 
Ramsayn luokse, joka oli hänen ystävänsä Michael Ramsayn sukulai 
nen. Ramsay kuvitteli Humesta tulevan toinen Fenelonin skotlanti 
lainen oppilas, mutta sai myöhemmin pettyä, kun Hume ei 
seurannutkaan hänen jalanjälkiään. (Popkin 1995a, 152 ja 159).

Toiseksi Humen kirjoitukset: Popkinin mukaan hänen huomionsa 
pyrrhonismista EHUssa ja DNRssä osoittavat kiistan tuntemuksen, 
koska esimerkiksi DNRssä hän lainaa Arnauldin huomautusta

pyrrhonisteista valehtelijoina. Monet Humen lauseista myös muis 
tuttavat Ramsayn, Baxterin ja Crousazn vastaavia. (Popkin 1995a,
152) Lisäksi hän käyttää EHUn kuudennessa kappaleessa O f 
Probability Ramsayn jaottelua demonstraatio, todistus ja todennä 
köisyys (EHU VI, 56). Esseessään O f The Standard o f  The Taste 
Hume puolestaan käyttää Fenelonia esimerkkinä Homeroksen rin 
nalla (E XXIII, 228) ja The Natural History ofReligionissa hän viittaa 
varsin pitkästi Ramsayn kristillis-ortodoksiseen ajattelijaluonteeseen
(NHR, 191-193).

Valistusfilosofina Hume ei todellakaan kirjoittanut tyhjiössä, kos 
ka monille hänen ajatuksilleen on löydettävissä lähde, vaan hän tunsi 
oman aikansa filosofian kentän ja kuten olemme nähneet myös 
pyrrhonismikiistan. Pyrinkin luvussa 3 osoittamaan, että hän antoi 
oman kontribuutionsa tähän keskusteluun. Tällöin tulemme huo 
maamaan myös, että Humella pyrrhonismin asema on hyvin oma 
peräinen. Mutta aluksi käsittelen Popkinin tulkintaa Humesta.

H u m e  k o n s i s t e n t t i n a  p y r r h o n i s t i n a

"Filosofia tekisi meidät täysin pyrrhonialaisiksi, jos luonto ei olisi
liian vahva siihen.”

Ensin on kuitenkin varmasti syytä tarkastella, mitä Hume tarkoitti 
termillä pyrrhonismi, josta hän käyttää myös synonyymiä liiallinen 
skeptisismi (excessive skepticism, EHU XII, III, 161). Popkinin mu 
kaan Hume tarkoitti pyrrhonismilla argumenttien sarjaa, jotka osoit 
tavat, että ei ole olemassa varmaa rationaalista perustaa ratkaista mi 
tään ongelmaa. Jos kaksi mahdollista väitettä ovat keskenään ristirii 
taisia, emme voi rationaalisesti ratkaista ongelmaa. Täten varmaa tie 
toa ei ole. Siksi minkään väitteen dogmaattisella hyväksynnällä ei ole 
rationaalista perusta ja täten pyrrhonistin mielestä pitää pidättäytyä 
kaikista arvostelmista. (Popkin 1995b, 161—162) Käsittääkseni Pop 
kinin näkemys on oikea, koska Humen mukaan pyyrhonismin argu 
mentit osoittavat, että tietomme perusta ei ole rationaalinen, vaan 
epävarma, mutta vastustamaton tapa ja tottumus (custom or habit) 
(EHU XII, II, 159)

Popkin näkee Humen suurena pyrrhonismin puolustajana, joka 
käyttää edeltäjiensä skeptisiä argumentteja ajaakseen vielä voimak 
kaamman pyrrhonismin asiaa osoittamalla, että meillä ei ole perustaa 
millekään uskomukselle riippumatta siitä, mihin meidän on pakko 
uskoa. Filosofiseen pyrrhonismiin ei vaikuta luonnollisen uskomuk 
sen voima. Sillä, mihin uskoo, ei ole mitään tekemistä uskomuksen 
oikeutuksen kanssa. "Skeptikko on uskoja kuten kuka tahansa, mut 
ta skeptikko on myös skeptikko. Uskomuksessaan hän edelleen il 
maisee skeptisisminsä.”14 (Popkin 1995a, 152)

Filosofia johtaa meidät pyrrhonismiin osoittamalla, että usko 
muksilla ei ole rationaalista perustetta (ground), vaan me uskomme, 
koska luonnolliset syyt (natural causes) pakottavat meidät usko 
maan. Toisin sanoen filosofisen analyysin tulos on, että uskomuk 
sella on syy(t), mutta ei perustetta. (Popkin 1995a, 153-154)

Popkinin mukaan Hume vastasi pyrrhonismikiistassa kriitikoille 
kolmella tavalla. (1) Pyrrhonistin argumentit ovat loogisesti 
kumoamattomia, minkä osoittavat rationalistien skeptiset argumen 
tit (faktat demonstroimattomia). (Popkin 1995a, 154) (2) Luonto ei 
loogisesti kumoa pyrrhonismia, luonnon uskomaan pakottamisella 
ei ole mitään filosofista merkitystä, koska mitä uskomme on luon 
non, ei filosofian eli perusteen asia. Tällöin rationalistien kritiikiltä 
putoaa pohja pois. Popkin toteaa saman asian myös toisin. 
Rationalistien myöntäessä pyrrhonistin epäilyt kumoamattomiksi 
ovat epäilyt saavuttaneet tavoitteensa. Uskooko niihin on filosofisesti 
irrelevanttia, tosin psykologisesti kiinnostavaa. (Popkin 1995a, 155) 
(3) Kolmanneksi Hume antaa vastauksen ensimmäiseen vasta 
väitteeseen pyrrhonismin epäjohdonmukaisuudesta. Hän myöntää, 
että myös hänen johtopäätöksensä ovat vailla rationaalista pohjaa.
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On olemassa vain luonnollisia syitä, jotka saavat hänet uskomaan 
johtopäätöksiinsä. Popkin ottaa esille Treatisen kohdan, jonka mu 
kaan myös filosofiassa meidän tulee seurata makuamme ja senti- 
menttiämme.15 (Popkin 1995a, 153)

Popkinin pääteesi on, että Hume katsoi olevansa konsistentti 
pyrrhonisti, joka ylittää sekä rationalistien kritiikin että antiikin edel 
täjiensä epäjohdonmukaisuuden (Popkin 1995a, 155). Popkin ottaa 
esille Humen tunnetun metaforan. Filosofian kammiossa konsis 
tentti pyrrhonisti epäilee kaikkea, koska siihen filosofinen tutkimus 
hänet johtaa, mutta pyrrhonistin astuessa kammion ulkopuolelle 
maailmaan epäilyt häviävät ja konsistentti pyrrhonisti uskoo, mihin 
luonto hänet pakottaa. Mutta epäilyt ovat myös maailmassa kumoa 
mattomia. (Popkin 1995a, 155 ja 156) Pyrrhonismin filosofinen voi 
ma on suuri, mutta psykologinen voima nolla. (Popkin 1995a, 153) 
Tätä Popkin tulkitsee Humen tarkoittavan väitteellään Abstractissa. 
"Filosofia tekisi meidät täysin pyrrhonialaisiksi, jos luonto ei olisi lii 
an vahva siihen.”16 Tällöin konsistentti pyrrhonisti on siis Crou- 
sazin osa-aikaepäilijä (Popkin 1995a, 160).

Popkin siis itseasiassa toistaa perinteisen oppikirjatulkinnan Hu- 
mesta pyrrhonistina, koska pyrrhonismin positio Popkinin mukaan 
on Humen filosofian lopputulos. Hume siis johtaisi filosofian 
Russelin mainitsemaan umpikujaan.

H u m e  a k a t e e m i s e n a  f i l o s o f i n a

"Luonto on aina vahvempi kuin prinsiippi.”
Kaksi moraalifilosofian lajia

Ensimmäisen Enquiryn ensimmäinen luku käsittelee moraalifilosofi 
an (moralphilosophyjv  eri lajeja, joita Humen mukaan on kaksi: (1) 
helppo (easy) ja selkeä (obvious) filosofia sekä (2) syvällinen (pro- 
found), vaikeatajuinen (abstruse) ja täsmällinen (accurate) moraalifi 
losofia. Helppo moraalifilosofia käsittelee ihmistä toimivana olentona 
ja pyrkii vaikuttamaan ihmisen käyttäytymiseen vaikuttamalla ihmi 
sen makuun (taste) ja sentimenttiin kuvailemalla hyvettä miellyttä 
västi ja onnellisuuden takaajana. "He [helpon moraalifilosofian edus 
tajat] saavat meidät tuntemaan eron hyveen ja paheen välillä [,]”18 
(EHU I, 5-6) Tämän lajin moraalifilosofialle tunnusomaista on ter 
veen järjen (common sense) ja luonnollisten sentimenttien (natural 
sentiments) seuraaminen, joten se ei päätelmissään harhaudu väärälle 
tielle ja näin päädy yleisen mielipiteen (popular opinion) vastaisiin 
johtopäätöksiin. (EHU I, 7) Koska helppo moraalifilosofia syventyy 
jokapäiväiseen elämään, on se ihmiskunnan enemmistön keskuudes 
sa aina suositumpaa kuin vaikeatajuinen moraalifilosofia. (EHU I, 6) 

Vaikeatajuinen moraalifilosofia käsittelee ihmistä järjellisenä 
(reasonable) olentona ja pyrkii vaikuttamaan ihmisen ymmärryk 
seen. ”He tarkastelevat ihmisluontoa spekulaation subjektina, jota he 
tarkasti tutkivat löytääkseen prinsiipit, jotka ohjaavat ymmärrys- 
tämme, kiihdyttävät sentimenttejämme ja jotka saavat meidät hy 
väksymään tai hylkäämään tietyn kohteen, teon tai käytöksen.” 19 
(EHU I, 6) Tämän moraalifilosofian edustajat etsivät moraalin, ajat 
telun ja kritisismin (-nykyinen estetiikka) perustaa (foundation) ja 
pyrkivät yleistyksissään alkuperäisiin periaatteisiin, joihinka kaiken 
inhimillisen tiedonhalun täytyy rajoittua. Tavallisille lukijoille tämä 
moraalifilosofia on abstraktia, mutta syvällinen moraalifilosofi ei 
etsikään heidän vaan oppineiden (the learned) ja viisaiden (the wise) 
hyväksyntää. (EHU I, 6) Siksi hän ei olekaan tervetullut maailmaan, 
mutta tästä huolimatta syvällisellä tutkimuksella on myös etuja, jotka 
muiden ihmisten tulisi ottaa huomioon. Ensinnäkin se on apuna 
helpolle ja inhimilliselle moraalifilosofialle, joka ilman syvällistä ei 
voi saavuttaa täsmällisyyttä. Toiseksi jos täsmällisyyden eli vaikeata 
juisen moraalifilosofian henkeä monet viljelevät, niin vähitellen se le 
viää koko yhteiskuntaan ja aiheuttaa joka taidossa (art) ja ammatissa 
(profession) kehityksen kohti täydellisyyttä täsmällisyyden avulla.

(EHU 1,9-11)
Huolimatta täsmällisyydestään ja rehellisyydestään vaikeatajuinen 

moraalifilosofia erehtyy helposti päätelmissään, koska ne ovat vaikei 
ta ja siten alttiita erehdyksille -  jotka vielä helposti kertautuvat -  ja 
koska syvällinen moraalifilosofi ei hylkää johtopäätöksiään, jos ne 
ovat terveen järjen vastaisia. (EHU I, 7) Huonoin tämänlaatuisen 
moraalifilosofian puoli on, että se on hämärää, mikä aiheuttaa epä 
varmuutta ja virheitä. Se ylittää helposti tietoisuuden rajat tai liittou 
tuu kansanomaisen taikauskon20 (popular superstition) kanssa, min 
kä tuloksena on hämärä filosofia tai metafyysinen jargon, jotka vain 
lisäävät vaikeatajuisen moraalifilosofian huonoa mainetta oppinei 
den maailman ulkopuolella. (EHU I, 11)

Humen mukaan syvällisen moraalifilosofian prinsiipit eivät voi 
vaikuttaa käytökseemme millään tavalla (EHU I, 6—7). Tämä filoso 
fia "häviää, kun filosofi jättää varjon ja tulee päivänvaloon [.] ”21 
(EHU I, 7) Siitä johtuen syvällinen moraalifilosofia ei ole hyödyllistä 
(useful) ja mielestäni tästä voidaan päätellä, vaikka Hume ei eksp 
lisiittisesti näin sanokaan, että se ei voi olla Humen mielestä hyvää 
moraalifilosofiaa.

Millaista sitten on Humen mukaan hyvä moraalifilosofia. Hän 
antaa kysymykseen vastauksen kappaleen lopussa:

"Onnellinen olemme, jos me voimme yhdistää filosofian eri laji 
en rajat sovittamalla yhteen syvällisen tutkimuksen selvyyteen ja 
totuuden uutuuteen!”22 (EHU I, 16)

Hyvä ja oikea moraalifilosofia on siis helpon ja vaikeatajuisen osien 
yhdistelmä. Toisaalla (EHU I, 8) Hume sanoo, että täydellisten 
luonteiden täytyy sijaita näiden äärimuotojen keskellä, joten filosofin 
pitää harrastaa syvällisiä tutkimuksiaan kammiossa, mutta astua vä 
lillä kammion varjosta valoon maailmaan ja tarkistaa tutkimuksiaan 
terveellä järjellä, yleisillä mielipiteillä ja luonnollisilla sentimenteillä 
ja toisaalta yhdistää terveen järjen käyttöönsä syvällisen filosofian täs 
mällisyys. Harjoittamalla tätä oikeaa moraalifilosofiaa osoitamme inhi 
millisen tietoisuuden rajat ja  täten riistämme pohjan hämärältä meta 
fysiikalta harjoittamalla oikeata väärän sijasta. Oikean moraalifiloso 
fian etuna on myös, että se seuraa luonnon ihmiselle oikeaksi katso 
maa elämäntapaa. Hume näkee ihmisen ajanelevana (reasonable), 
seurallisena (sociable) ja toimivana (active) olentona. Ihmisen oikea 
elämäntapa onkin näiden sekoitus: monipuolinen elämäntapa3 (a 
mixed kind of life). Mitään puolta ei saa päästää liian hallitsevaksi. 
Jos esimerkiksi toteutat syvällisen filosofian harrastamisella itseäsi 
vain ajattelevana olentona, olet tuomittu melankoliaan, loputto 
maan epävarmuuteen ja muiden kylmäkiskoiseen suhtautumiseen. 
(EHU I, 8-9) Hume kiteyttääkin näkemyksensä kuuluisalla 
aforismillaan: ” Ole filosofi, mutta kaiken fHosofiasikin keskellä ole yhä  
ihminen ”24 (EHU I, 9)

HUME MALTILLISENA SKEPTIKKONA

Koko Enquiryn vallitsevana pohjavireenä on tietoisuus inhimillisen 
ymmärryksen rajoittuneisuudesta ja ihmisen tietämättömyydestä, jo 
hon Hume viittaa jatkuvasti (kts. esim. EHU IV, I, 31, EHU IV, II, 
32 ja EHU XII, II, 160) ja joka saa huipentumansa viimeisessä luvus 
sa. Esimerkiksi luvuissa IV ja V Hume etsii moraalipäättelyn (moral 
reasoning), jolle antaa varmuuden joko aistien tai muistin välitön to 
distus tai kokemus kausaalisuhteesta, rationaalista perustaa sitä löytä 
mättä. Hän löytää sille vain luonnollisen syyn, joka on tottumus 
(custom) ja tapa (habit). Koko teoksen Hume kiteyttää viimeisessä 
kappaleessa Of Academical or Sceptical Philosophy asettuen maltilli 
sen skeptisismin (mitigated scepticism) kannalle antaen oman ratkai 
sunsa pyrrhonismikiistaan, joka on erilainen kuin Popkinin tulkin 
nassa. Tämän pyrin nyt argumentoimaan käyttämällä hyväksi en 
simmäisen kappaleen erottelua syvällinen moraalifilosofia -  hyvä
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moraalifilosofia -  helppo moraalifilosofia.
Kahdestoista luku jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä 

Hume johdattaa lukijan aiheeseen ja analysoi skeptisismin jakaan 
tuvan kahteen pääluokkaan: tutkimusta edeltävä (antecedent scep- 
ticism) ja tutkimusta seuraava skeptisismi (consequent scepticism), 
jotka ovat Humen omia termejä (EHU XII, I, 149-150). Kuten 
Philip Stanley (Stanley 1995, 189) on ehdottanut, voidaan näille 
pääluokille konstruoida Humen tekstistä kaksi alaluokkaa: liiallinen 
(excessive) ja maltillinen (mitigated). Täten saamme neljä skeptisis 
min lajia: (1) liiallinen tutkimusta edeltävä skeptisismi, (2) maltilli 
nen tutkimusta edeltävä skeptisismi, (3) liiallinen tutkimusta seuraa 
va skeptismi ja (4) maltillinen tutkimusta seuraava skeptisismi25. En 
simmäisessä osassa Hume tarkastelee lajeja 1 ja 2 sekä yleisesti argu 
mentteja, joita liiallinen tutkimusta seuraava skeptisismi eli 
pyrrhonismi tarjoaa aistievidenssiä ja ulkomaailman olemassaoloa 
vastaan. Toinen osa käsittelee pyrrhonismin argumentteja moraali- 
päättelyä vastaan ja vasta — argumentaatiota sitä kohtaan. Viimeisessä 
osassa Humen sitten antaa oman ratkaisunsa pyrrhonismidebattiin 
eli käsittelee maltillista tutkimusta seuraavaa skeptisismiä ja asioita, 
joihin meidän tulee rajata tutkimuksemme.

On huomattava, että Humen kirjoittamistapa on dialektista. En 
sin hän esittelee jonkin opin ja argumentaation sen puolesta. Seuraa- 
vaksi argumentoidaan oppia vastaan ja tehdään johtopäätös näiden 
argumentaatioiden perusteella. Lähtiessään tarkastelemaan skeptisis 
min eri lajeja aloittaa Hume liioitellusta tutkimusta edeltävästä 
skeptisismistä, josta esimerkiksi hän ottaa Rene Descartesin filosofian. 
Hume kuitenkin tyrmää välittömästi tämän skeptisismin, koska jos 
ihmisen olisi mahdollista saavuttaa karteesiolainen epäily, johtaisi se 
meidät täydelliseen epävarmuuden tilaan, koska ensinnäkin ei ole 
löydettävissä ensisijaista varmaa alkuperäistä prinsiippiä ja toiseksi 
päättelyissä joutuisimme käyttämään niitä kykyjämme, jotka alunpe 
rin asetimme epäilyksen alaiseksi. (EHU XII, I, 149—150) Kar 
teesiolainen epäily on siis Humen mukaan sisäisesti ristiriitaista ja 
johtaa äärimmäiseen skeptisismiin.26 Sen sijaan argumentit maltilli 
sen tutkimusta edeltävän skeptisismin puolesta ovat riittävän vahvat, 
jotta Hume voi pitää sitä hyväksyttävänä. Se nimittäin johdattaa ih 
misen filosofisen tutkimuksen metodiin opettamalla meidät ta 
sapuolisuuteen arvostelmissamme, hylkäämään ennakkoluulot, ete 
nemään varmasti ja varovaisesti päätelmissämme selvistä ja ilmeisistä 
prinsiipeistä ja tarkastamaan jatkuvasti johtopäätöksemme ja niiden 
seuraukset. Tämän lajin skeptisyys voi edellä mainitulla tavalla saa 
vuttaa jonkinasteista varmuutta. (EHU XII, I, 150)

Hume tarkastelee laajasti liiallista tutkimusta seuraavaa skeptisismiä 
eli pyrrhonismia, joka yrittää kumota järjen27 argumentaation ja 
järkeilyn avulla. Tämän lajin skeptikot pyrkivät argumentoimaan 
molempia päättelyn muotoja (kts. nootti 16) eli sekä abstraktia että 
moraalista vastaan. En nyt tässä paneudu tarkemmin Humen anta 
miin väitteisiin abstraktia järkeilyä vastaan. Tiivistäen voidaan sanoa 
päävastaväitteen johtuvan ajan ja paikan ideoista, jotka joutuessaan 
syvällisten tieteiden (profound sciences) eli geometrian ja suure- 
tieteen (the science of quantity) tutkimuksen kohteeksi aiheuttavat 
paradoksaalisia johtopäätöksiä. (EHU XII, II, 155-158) 

Skeptikkojen väitteet moraalista päättelyä, jonka kohteena ovat 
tosiasiat ja olemassaolo, vastaan ovat Humen mukaan joko 
populaareja tai filosofisia. Populaarit vetoavat ihmisten mielipiteissä ja 
arvostelmissa havaittaviin eroihin ja ristiriitaisuuksiin riippuen ajasta 
ja paikasta eli "inhimillisen ymmärryksen luonnolliseen heikkou 
teen”28 . Nämä vastaväitteet eivät kuitenkaan Humen näkemyksen 
mukaan ole vahvoja, koska ne aiheutuvat jokapäiväisestä elämästä, 
jonka välttämättömänä edellytyksenä on kuitenkin moraalinen päät 
tely. (EHU XII, II, 158)

Filosofiset vastaväitteet sen sijaan ovat vahvoja (EHU XII, II, 
159). Pyyhonialaiset pyrkivät saattamaan epäilyksenalaiseksi molem 
mat tosiasioita koskevan tiedomme lähteet eli sekä moraalipäättelyn

että sen lähtökohtana olevan aistievidenssin (the evidence of sense), 
jonka ongelmaa Hume käsittelee ulkomaailman (external existence) 
olemassaolon ongelmana. Nykykielellä sanottuna naivin realismin, 
jonka aiheuttaa luonnollinen vaisto (natural instinct), eli uskomuk 
sen, että tiedämme ilman mitään järkeilyä ulkomaailman olevan ole 
massa ja että aistikuvamme ovat ulkoisia objekteja, kumoaa vähäisin- 
kin filosofia. Se opettaa, että mielelle ei voi koskaan esiintyä muuta 
kuin perseptio29 tai kuva, jotka ovat ainoastaan ulkoisten objektien 
representaatioita. (EHU XII, I, 151—152) Kuinka voisimme tämän 
representaatiosysteemin todistaa? Humen mukaan ainoastaan koke 
muksen avulla. Mutta me emme voi koskaan havaita kausaalisuh 
detta perseptioiden ja objektien välillä, joten tällaisen suhteen oletta 
muksella ei ole mitään perustaa järkeilyssä. (EHU XII, I, 153) Töisin 
sanoen jos noudatamme luonnollisia vaistojamme, ne sotivat järkeä 
vastaan ja jos taas järkeä, se sotii luonnollisia vaistoja vastaan pysty 
mättä kuitenkaan itse oikeuttamaan omaa oppiaan, ts. todistamaan, 
että ulkoiset objektit aiheuttavat perseptiomme. (EHU XII, I, 155) 
Pyrrhonismin filosofinen vastaväite moraalipäättelyä kohtaan pe 
rustuu puolestaan Humen moraalipäättelyn analyysille. Tuossa 
analyysissä luvuissa IV-VII hän on osoittanut, että tämän päättelyn 
lajin perimmäinen prinsiippi on luonnollinen vaisto, tottumus 
(custom), joten sen perusta ei ole rationaalinen. Tottumus on luon 
nollisena vaistona mahdollisesti harhaanjohtava (fallacious) ja pettä 
vä (deceitful), joten se on periaatteessa epävarma. Tuloksena näyttäi 
si olevan täydellinen pyrrhonismi, koska moraalipäättelyllä emme 
voi ratkaista mitään kysymystä, koska sen perusta on epävarma 
(EHU XII, II, 159).

Mutta seuraavaksi Hume lyö pöytään vasta-argumentit. Jos edellä 
mainittuja tutkimuksia tarkastellaan erottelun syvällinen moraalifi 
losofia -  hyvä moraalifilosofia -  helppo moraalifilosofia kautta, huo 
maamme, että ne edustavat syvällistä moraalifilosofiaa, joka Humen 
mukaan ei ole hyvää filosofiaa. Syvällinen moraalifilosofia näyttäisi 
kyllä johtavan pyrrhonismiin, mutta kuten olemme aikaisemmin 
nähneet, astuessaan päivänvaloon se häviää ja niin häviää 
pyrrhonismikin kuten Hume nyt toteaa:

rt>
"Mutta niin pian kuin ne [pyrrhonismin prinsiipit] jättävät var 
jon ja asetetaan todellisten objektien, jotka vaikuttavat passioi 
himme ja sentimentteihimme, edessä vastakkain luontomme 
voimakkaampien prinsiippien kanssa, katoavat ne kuin savu ja 
jättävät jyrkimmänkin skeptikon samaan tilaan muiden kuole 
vaisten kanssa.”30 (EHU XII, II, 159)

Pyrrhonismin kumoaa täten "jokapäiväisen elämän käytäntö” (EHU 
XII, II, 158—159). Koska pyrrhonismi on syvällisen moraalifilosofian 
tulos, ei siitä voi olla mitään hyötyä tai pysyvää hyvää. Pyrrhonismilla 
ei voi olla mitään pysyvää tai ainakaan yhteiskunnallisesti hyödyllistä 
vaikutusta mieleen. Sen sijaan jos se pääsisi vallitsevaksi, tuhoisi se 
koko ihmiselämän, koska kaikki pidättäytyisivät kaikista mielipiteis 
tä. Humen mielestä tämä onkin päävastaväite pyrrhonismia vastaan. 
Hän kiteyttää: ”Luonto on aina vahvempi kuin prinsiippi. ’51 (EHU 
XII, II, 160)

Kyseessä on siis kolmivaiheinen prosessi, jossa aluksi syvällinen 
tutkimus vie meidät pyrrhonismiin eli Hume argumentoi sen puo 
lesta, mutta sitten tuo mukaan vastaväitteet, jotka johtuvat luonnol 
lisista vaistoista eli helposta moraalifilosofiasta. Humen vastaväite on 
siis vastaava kuin Crousazin ja Pascalin. Mutta erona on, että hän ei 
pysähdy tähän vaiheeseen, vaan prosessin tuloksena on lievennetty 
pyrrhonismi eli maltillinen tutkimusta seuraava skeptisismi, joka on 
hyvää moraalifilosofiaa. Kuten tulemme näkemään se hyödyntää 
sekä pyrrhonismin että terveen järjen hyviä puolia asettuen niiden 
väliin. Tämä on mielestäni Humen kontribuutio pyrrhonismi 
debattiin.

Maltillinen tutkimusta seuraava skeptisismi — tai akateeminen f i lo  
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sofia kuten Hume sitä myös kutsuu antaen tunnustusta sen ensim 
mäisille esittäjille Platonin Akatemian uuden vaiheen skeptikoille 
antiikissa -  on sekä kestävää että hyödyllistä (EHU XII, III, 161). 
Sen mukaan pyrrhonistisen epäilyn hyöty on, että se opettaa meille 
kykyjemme ja ymmärryksemme rajallisuuden32 ja dogmatismin tai 
terveen järjen hyöty puolestaan, että se pitää meidät lähellä inhimilli 
sen elämän käytäntöä, estää filosofeja juuttumasta kammioihinsa. 
Tämän skeptisismin mukaan meidän tulee noudattaa tutkimuksissam- 
me maltillisuutta ja  varovaisuutta, jotta emme lipsahda filosofian ääri 
muotojen puolelle (EHU XII, III, 161), ja rajoittaa tutkimuksemme 
jokapäiväiseen elämään j a  asioihin, jotka kuuluvat jokapäiväisen koke 
muksen toiminnan piiriin  ylevämpien (more sublime) ja  kaukaisimpien 
(more remote) sijasta (EHU XII, III, 162).

Näin löydämme myös tieteen ja tutkimuksen oikeat kohteet. 
Abstraktin tieteen oikea kohde on suure (quantity) ja luku (number) 
ja moraalitieteiden tosiseikat ja olemassaolo. Jälkimmäisten kohdalla 
Hume toistaa Ramsayn ja Baxterin teesin, että tosiasiat ovat de- 
monstroimattomia, joten ne eivät voi olla abstraktin tieteen objek 
teja. Siksi olion olemassaolo voidaan todistaa vain kokemukseen pe 
rustuvilla argumenteilla sen syystä tai seurauksesta. Tämä on moraa- 
lipäättelyn perusta. (EHU XII, III, 163—164) Moraalipäättely kos 
kee joko yksittäisiä tai yleisiä faktoja. Yksittäisiin kuuluvat elämän 
harkinnat, historia, kronologia, geografia ja astronomia. Yleisiä tutki 
vat politiikka, luonnon filosofia, fysiikka, kemia jne. (EHU XII, III, 
164-165) Tulkintani mukaan tässä voidaan nähdä Humen filosofi 
an tavoitteen ensimmäinen osa eli reformi tieteen alueella. Hume lo- 
pettaakin Enquiryn reforminsa kuuluisimmalla ja voimakkaimmalla 
ilmauksella:

”Kun me näiden periaatteiden valtaamina käymme kirjastojen 
läpi, minkälaista hävitystä meidän täytyykään siellä tehdä? Jos 
otamme käsiimme jonkun teoksen esimerkiksi jumaluusoppia 
tai koulumetafysiikkaa, kysykäämme: Sisältääkö se jotain suu 
retta tai lukua koskevaa abstraktia järkeilyä? Ei. Sisältääkö se jo 
tain tosiseikkoja ja olemassaoloa koskevaa kokemuspäättelyä? Ei. 
Heitettäköön se siis tuleen, sillä se ei voi sisältää muuta kuin 
viisastelua ja harhaluuloa.”33 (EHU XII, III, 165)

JOHTOPÄÄTÖS

Mitä voidaan sitten edellä esitetystä päätellä pyrrhonismin positiosta 
Enquiryssä? Jos palautamme mieleen Popkinin näkemyksen Hu 
mesta konsistenttina pyrrhonistina ja pyrrhonismista Humen filoso 
fian tuloksena, voimme nyt häntä vastaan sanoa, että hän ei kysy onko 
pyrrhonism i Humen mielestä hyvää filosofiaa vaan olettaa impli 
siittisesti, että Hume sitoutuu filosofiakonseptiossaan syvälliseen moraali 
filosofiaan. Mielestäni Enquiryn perusteella tähän kysymykseen voi 
daan vastata ei, koska se on syvällisen moraalifilosofian tulos. Tällöin 
myös Popkinin kanta pyrrhonismista Humen filosofisen analyysin 
lopputuloksena joutuu kyseenalaiseksi. Toisin kuin Popkin olettaa, 
filosofin kammion ulkopuolisella maailmalla on Humen mukaan fi 
losofista relevanssia, filosofia, joka ei ota jokapäiväistä elämää huomi 
oon, on huonoa filosofiaa. Ja näin juuri pyrrhonismi tekee. Tulkinta 
ni mukaan pyrrhonismi on kyllä syvällisen moraalifilosofian loppu 
tulos, mutta ei oikean, hyvän filosofian, jonka lopputulos on maltilli 
nen tutkimusta seuraava skeptisismi. Pyrrhonismin positiona olisi 
siis olla mukana siinä prosessissa, joka johtaa tutkimuksessa akatee 
miseen filosofiaan. Tässä prosessissa sen tehtävänä olisi mm. 
epäilynsä voimalla osoittaa ihmisluonnon luonnollinen heikkous eli 
ymmärryksen rajoittuneisuus ja täten maltillistaa dogmaatikot. Mie 
lestäni pyrrhonismin olisi siis nähtävä sisältyvän Humen filosofiaan 
oleellisena osana hänen reformissaan sekä tieteen että käytännöllisen 
elämän alueella.

VIITTEET

1. Humella on myös toinen Enquiry, An Enquiry concem ing the Principles o f  
Moralsvuodelta 1751, joka on uudelleenkirjoitus Treatisen kolmannesta osas 
ta Of Morals.

2. Jotain Humen maineesta ateistina ja ajan suhtautumisesta ateisteihin kertoo, 
että ystäviensä suosituksesta ja toisen uskontokriittisen teoksen The Natural 
History o f  Religion (1757) saaman vastaanoton perusteella Hume suostui tä 
män teoksen julkaisuun postuumisti, jonka suorittikin hänen veljenpoikansa 
David Hume nuorempi 1778.

3. Osittain tämä johtuu varmastikin siitä, että juuri Enquiryjen hiotusta kauno 
kirjallisesta tyylistä johtuen niiden tulkinta on vaikeaa, kun Treatise on puo 
lestaan kirjoitettu systeemihahmoon.

4. Hume tutkimuksessa on kaksi suurta linjaa: Hume skeptikkona ja Hume 
naturalistina, joiden ulkopuolelle mm. Duncan Forbes on pyrkinyt asettu 
maan teoksessa Hume's Philosophical Politics(Cambridge: Cambridge Univer 
sity Press 1975).

5. Mersenne saattaisi olla mielenkiintoinen Humen kannalta myös siksi, että 
hän suositti maltillista skeptisismiä käytännön metodina tieteellisen tiedon 
saavuttamiseen (Audi 1995, 486). Tietääkseni Hume ei kuitenkaan tuntenut 
Mersennen ajattelua.

6. Teoksen L 'Art de Penser johdannossa.
7. Teoksen Ouvres dialogissa Pyrrhon et son Voisin, Absurdite du pyrrhonisme.
8. Teoksissa La Loqique ou Systeme de Reflexions (1712) ja Examen du 

Pyrrhonisme ancien & modeme (1733).
9. Huet oli ranskalainen filosofi, joka käänsi Sekstoksen teokset ranskaksi.
10. ”...would be the destruction of religion, piety, justice, commerce, and 

society.”
11. ”Nature forces us to believe, and this compulsion of nature cannot be 

extinguished.”
12. T eoksessa Mietteitä (Pensees, 1670).
13. Bayle käsitteli aihetta kuuluisan sanakirjansa Dictionnaire Historique et 

Critique (1695) artikkelissa Pyrrho. Jotain pyrrhonismiin suhtautumisesta ker 
too, että artikkelin englanniksi kääntäjä teki siihen pyrrhonismia vastustavan 
lisäyksen, joka sisältää pitkän lainauksen Crousazilta (Popkin 1995a, 151).

14. ”The skeptic is a believer like anyone else, but the skeptic is also a skeptic. In 
his belief he still exhibits his skepticism.”

15. En yritäkään suomentaa Humen keskeistä termiä sentiment.
16. "Philosophy would render us entirely Pyrrhonian, were nature too strong for 

it.”
17. Termiä moraalifilosofia ei pidä missään nimessä ymmärtää nykymerki- 

tyksessä. Tässä kohtaa Humen keskeinen termi moral philosophy tarkoittaa 
natural philosophya, jonka nykyinen vastine on natural science, vastakohtaa 
(erottelu EHU IV, I, 31, missä Hume antaa moral sanan synonyymiksi sanan 
metaphysical), joka sisältää sekä filosofian nykymerkityksessä että nykyisin 
eriytyneet ihmistieteet. Toisaalta Hume jakaa päättelyn (reasoning, joka on 
ymmärretävä löyhästi prosessina, jossa johdetaan annetusta johtopäätös) 
demonstratiiviseen eli abstraktiin (demonstrative, abstract) ja moraaliseen 
(moral). (EHU IV, II, 35) Moraalisen kohteena ovat tosiasiat(matters of fact), 
kun demonstratiivisen kohteena puolestaan ideoiden väliset suhteet (relations 
of ideas). (EHU IV, I, 25 ja IV, II, 35) Täten asettuvat vastakkain abstraktit 
tieteetja moraalitieteet (EHU XII, III, 163—164).

18. ”They make us feel the difference betvveen vice and virtue [.]”
19. ”They regard human nature as a subject of speculation; and with a narrow 

scrutiny examine it, in order to find those principles, which regulate our 
understanding, excite our sentiments, and make us approve or blame any 
particular object, action, or behaviour.”

20. Jonka pahin muoto on Humen mukaan uskonnollinen taikausko.
21. ”...vanishes when the philosopher leaves the shade, and comes into open 

day...”
22. ”Happy, if  we can unite the boundaries of the different species of philosophy, 

by reconciling profound enquiry with clearness, and truth with novelty!”
23. Kailan suomennos on sekalainen elämäntapa (s. 40).
24. ”Be a philosopher; but, amidst ali your philosophy, be still a man.”
25. excessive antecedent scepticism, mitigated antecedent scepticism, excessive 

consequent scepticism, mitigated consequent scepticism
26. Terence Penelhumin mukaan tämän kritiikin kohteena oli Descartesin edus 

tama rationalistinen ihmiskuva, jonka mukaan ihminen (järki) voi täysin 
päättää mihin uskoo ja jonka mukaan tiede ihmisen mielestä (the science of 
mind) ei ole mahdollinen, koska mieli on nykykielellä sanottuna analysoi 
maton. Humen hyökkäyksen ydin on puolustaa the science of mindin mah 
dollisuutta osoittamalla rationalismin johtavan ilman Jumalaa äärimmäiseen 
skeptisismiin, jota sen ajan keskustelussa kutsuttiin pyrrhonismiksi. (Penel- 
hum, Terence., ” Hume 's moral psychology\ The Cambridge Companion to 
Hume, toim Norton, David Fate., Cambridge: Cambridge University Press 
1993, s. 117-124)
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27. Garrettin mukaan Hume käyttää termiä reason lockelai- 
sessa, laajassa merkityksessä, jos hän ei toisin mainitse. Täs 
sä merkityksessä se tarkoittaa yksinkertaisesti mielen kykyä 
tehdä päättelyjä ja  argumentteja. Toisin sanoen järki on 
päättelykyky. Tällöin järki tuottaa sekä tietoa* (knowledge) 
kapeassa merkityksessä että todistuksia (proofs) ja todennä 
köisyyksiä (probabilities). Kapeassa rationalistisessa merki 
tyksessä järki* tuottaa tietoa* eli silloin se on demonstra- 
tiivisen päättelyn kyky. (Garrett 1997, 84-85)

28. ”[T]he natural weakness of human undestanding”.
29. Humen filosofinen käsite perseptio (perception) tarkoittaa 

kapeassa merkityksessä havaitsemisaktin lopputulosta (ha 
vainto) ja laajassa merkityksessä mielen tietoista sisältöä. 
Perseptiolla on kaksi pääluokkaa: impressio ja idea.

30. ”But as soon as they leave the shade, and by the presence of 
the real objects, which actuate our passions and sentiments, 
are put in opposition to the more powerful principles of 
our nature, they vanish like smoke, and leave the most 
determined sceptic in the same condition as othermortals.”

31. ”Nature is always too strong for principle.”
32. Minkä eräänä seurauksena on dogmaatikkojen maltillistu- 

minen ja muuttuminen suvaitsevimmiksi muita kohtaan. 
(EHU XII, III, 161)

33. ”When we run over Libraries, persuaded of these Prin 
ciples, what Havoc must we make? If we take in hand any 
Volume; of Divinity or School Metaphysics, for instance; 
let us ask, Does it contain any abstract reasonings concerning 
Quantity or Number? No. Does it contain any experimental 
Reasonings concerning Matters o f  F  a ct or Existence? No. 
Commit it then to the Flames: For it can contain nothing 
but Sophistry and Illusion.”
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AR T O  TUKIAIN EN

PSYKOFYYSISESTÄ

ONGELMASTA

ASUBJEKTIIVISEEN

KOKEMUKSEEN
-AVOIN KIRJE TUULA TANSKALLE

H y v ä  T u u l a ,

kun huomasin sinun julkaisseen psykofyysistä ongelmaa käsittelevän 
artikkelin Ajatuksen vuosikirjassa 56, ajattelin jo ennen sen lukemista, 
että nyt minulla on sopiva tilaisuus pohtia, millä tavoin itse suhtaudun 
tähän ongelmaan. Kuten tiedät, kiinnostuin siitä jo kauan sitten ja kir 
joitin pöytälaatikkooni suuren määrän tekstiä erilaisten mielen- 
filosofisten teorioiden heikkouksista ja vahvuuksista;1 mutta ponniste 
luistani huolimatta en silloin saavuttanut mitään pysyvästi tyydyttävää 
näkemystä ongelman ratkaisemiseksi. Nyt vuosien jälkeen palaan sa 
moille ajattelun alueille artikkelisi innoittamana. Samalla voin ehkä 
auttaa sinua havaitsemaan ongelmassa uusia puolia tai ainakin näke 
mään kirkkaammin asioita, joista olet kyllä ollut aikaisemminkin sel 
villä, mutta joihin et ole kiinnittänyt sen kummempaa huomiota.

Psykofyysisen ongelman ratkaisua on ymmärtääkseni haettava sen 
ennakko-olettamusten kriittisen arvioinnin kautta tapahtuvasta ongel 
man hävittämisestä. Nämä ennakko-olettamukset koskevat kokemus 
ten (”experiences”) subjektiivisuutta. Kokemuksia ei itse asiassa voida 
pitää subjektiivisina, vaan on siirryttävä kohti asubjektiivista tapaa ym 
märtää ne. Vastaavasti fysikaalinen maailma ei suinkaan ole subjektin 
eteen avautuvien objektien kokonaisuus vaan tätä samaa asubjektii 
vista kokemusta. Ja ellei löydy jotakin subjektiivisen ja objektiivisen to 
dellisuuden väliseen jaotteluun palautumatonta tapaa erottaa toisis 
taan kokemukset ja fysikaalinen todellisuus, psykofyysistä ongelmaa ei 
ole olemassa.

Tavanomaiseen kielenkäyttöön sisältyvä kokemusten ja fysikaalisten 
tapahtumien välinen erottelu ei vielä sinänsä merkitse psykofyysisen 
ongelman olemassaoloa. Tällaista ongelmaa ei vielä tuo eteemme se 
kään olettamus, että kokemukset ja fysikaaliset tapahtumat voivat olla 
toistensa syitä ja vaikutuksia. Jotta ongelma ilmaantuisi, meillä pitäisi 
olla jokin tapa kuvata ja ymmärtää se kokemusten ja fysikaalisen todel 
lisuuden välinen kuilu, jonka monet ovat olleet havaitsevinaan. Meidät 
täytyisi saada hämmästelemään, kuinka fysikaaliset tapahtumat voivat 
ensinkään tuottaa kokemuksia ja kokemukset fysikaalisia tapahtumia 
tämän kuilun yli. Kuilu on nimenomaan subjektiivisen ja objektiivisen 
välinen eroavuus. Jos tämä kuilu kuroutuu umpeen, myös psyko 
fyysinen ongelma haihtuu ilmaan.

1 PSYKOFYYSINEN ONGELMA

Psykofyysinen ongelma koskee "fenomenaalista tietoisuutta”: näkö 
havaintoja, kuuloaistimuksia, hajuaistimuksia, tuntoaistimuksia, liike- 
aistimuksia, unia, ajatuksia, mielikuvia, kivun ja mielihyvän kokemuk 
sia, kylmän ja kuuman tuntemuksia, tunnetiloja, mielialoja ja niin 
edelleen. Esität ongelman seuraavasti (s. 183):
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