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Amerikkalaista julkai-
susarjaa The Library 
of Living Philosophers 
(LLP) pidetään erään-
laisena filosofian 

Nobel-palkintona. Sarjan tavoitteena 
oli sekä juhlistaa ja kunnioittaa ar-
vostettuja eläviä filosofeja että luoda 
foorumi, jossa heille tarjoutuisi 
mahdollisuus selkeyttää omia nä-
kemyksiään, kun ne alistetaan pä-
tevälle aikalaiskritiikille. Jokainen 
kirja koostuu neljästä osasta: filosofin 
intellektuaalisesta elämäkerrasta, ai-
kalaisten kirjoittamista kriittisistä 
artikkeleista, filosofin vastineista ja 
lopuksi kattavasta bibliografiasta. 
Ensimmäisenä kunnian sai ame-
rikkalaisen pragmatismin grand old 
man, John Dewey (1939). Suomalai-
sista tämä tunnustus on suotu Georg 
Henrik von Wrightille (1989) sekä 
Jaakko Hintikalle (2006). Teos ei ole 
vain kunnianosoitus pitkästä ja mer-
kittävästä urasta, vaan jopa osa filo-
sofin uraa. 

Viime vuoden lopulla julkaistu 
sarjan 32. osa kunnioittaa Richard 
Rortyn filosofista uraa. Valitettavasti 
Rorty ei nähnyt teoksen julkaisua, 
sillä hän menehtyi haimasyöpään 
kesällä 2007. Hän työsti omaa 
osuuttaan viimeisinä elinkuukau-
sinaan, mutta työ jäi kesken. Esi-
merkiksi vastine Pascal Engelille jäi 
kirjoittamatta. Tämä on sääli: Rorty 
tunnetaan angloamerikkalaisena ana-
lyyttisena filosofina, joka innostui 

mannermaisesta filosofiasta, kun 
taas ranskalainen Engel kulki vas-
takkaiseen suuntaan. Hän suuntasi 
Pariisista Oxfordiin ja päätyi ana-
lyyttisen filosofian voimatekijäksi 
ranskalaisessa keskustelussa. He-
delmänä polkujensa kohtaamisesta 
Rorty ja Engel julkaisivat yhteisen 
vuoropuhelunsa totuuskäsitteestä. 
Engel jatkaa keskustelua pyrkien vas-
taamaan Rortylle tämän oman opin 
mukaan narratiivisesti. Valitettavasti 
keskustelu jäi kesken.

Sarjan peruskonseptista ”vielä 
voimansa tunnossa oleva tunnustettu 
filosofi vastaa aikalaiskriitikoilleen” 
on tullut suosittu, ja sille on ker-
tynyt lukuisia jäljittelijöitä ja jopa 
kilpailijoita, joskin yksikään ei sen 
arvostettua asemaa uhkaa. Rortylle 
tällainen julkaisutapa oli tärkeä: var-
haisin esimerkki on Rorty & Prag-
matism: Philosopher answers to his 
critics (1995), mutta merkittävin on 
Rortyn entisen oppilaan, Robert B. 
Brandomin toimittama Rorty and 
His Critics (2000). Teokseen kirjoitti 
joukko maailman eturivin filosofeja, 
esimerkiksi Jürgen Habermas, Hilary 
Putnam, John McDowell, Donald 
Davidson ja Daniel Dennett. Eri-
tyisesti jälkimmäisen teoksen an-
siosta uuden kirjan keskeneräisyys ei 
haittaa niin paljon. Päällekkäisyyksiä 
vanhojen teosten kanssa on myös 
vältetty.

Vaikka The Philosophy of Richard 
Rorty ei yllä Rorty and His Criticsin 

tasolle, se tarjoaa silti mielenkiin-
toisen täydentävän luvun Rortyn 
filosofiaan. Kriittiset puheenvuorot 
on jaettu neljään pääryhmään: en-
simmäinen käsittelee pragmatismia, 
toinen Rortyn teoreettista filosofiaa, 
kolmas politiikkaa sekä laajemmin 
yhteiskuntafilosofisia teemoja ja 
neljäs ”edifioivia keskusteluita”. 
Teemat kuitenkin rönsyilevät rajojen 
yli, Rortyn ajattelun tapaan, eikä 
jako ole kovin osuva. 

Teoksessa erityisen mielenkiin-
toista on intellektuaalisen biografian 
merkitys. Rortylla on erityinen 
asema nykyfilosofian sekalaisella kar-
talla, ja hänen vaikutuksensa ulottuu 
niin koulukuntarajojen yli kuin filo-
sofian ja muun akateemisen tai ul-
koakateemisenkin toiminnan rajojen 
yli. Keskitynkin tähän teemaan ja 
peilaan sitä Rortyn ajattelun kehi-
tykseen.

Rortyn 
keskustelukonteksteja
Rorty osallistui hyvin erilaisiin kes-
kusteluihin. Ensimmäiseksi voi 
mainita keskustelun, jossa käsitellään 
analyyttisen ja mannermaisen filoso-
fiaperinteen erottelua. Rorty oli niitä 
harvoja ajattelijoita, jotka nousivat 
aidosti tuon ammottavan kuilun 
yläpuolelle. Hän kuului siihen lah-
jakkaaseen amerikkalaiseen suku-
polveen – Putnam, Davidson, Saul 
Kripke, David Lewis ynnä muut – 
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joka tarttui 1960-luvulla tai hieman 
tai jälkeen analyyttisen filosofian 
ruoriin ja piti sen kurssin vakaana 
uudella mantereella. Hän loi uransa 
teoreettisessa filosofiassa ja erityisesti 
mielenfilosofiassa, jossa hän oli eli-
minatiivisen materialismin uranuur-
tajia. Rortyn sivuharrastukset veivät 
kuitenkin hänet 1970-luvulta lähtien 
kollegojen intressien ulkopuolelle. 
Monista mannermaisista filosofeista 
(muun muassa Habermas, Umberto 
Eco, Hans-Georg Gadamer, Gianni 
Vattimo) tuli hänen keskustelu-
kumppaneitaan ja henkilökohtaisia 
ystäviään. Hänen kiinnostuksensa 
erityisesti Heideggerin ja Derridan 
ajatteluun oli aitoa ja syvää. Rortyn 
selkeiden kuvausten ansiosta monet 
kimurantteina pidetyt mannermaiset 
ajatuskulut tulivat tutuksi analyytti-
sille filosofeille (ja vice versa, esimer-
kiksi Davidsonin kielifilosofia löysi 
uusia ystäviä Rortyn tulkintojen 
avulla).

Analyyttiseen perinteeseen 
kuuluvat keskustelut käydään lä-
hinnä kirjan toisessa osassa (The 
World Well Lost: Language, Rep-
resenation, and Truth) ja manner-
maiseen liittyvät neljännessä (A Kind 
of Writing: Edifying Conversations). 
Ensin mainituista on syytä nostaa 
esiin Huw Pricen kirjoitus, jossa hän 
hahmottaa ansiokkaasti nykyistä an-
tirepresentationalista semantiikan 
kenttää Rortyn radikaaliäärikan-
nasta maltillisempaan suuntaan. Jäl-
kimmäisistä kiintoisa esimerkki on 
Jolán Orbánin kirjoitus, jossa hän 
rekonstruoi Derridan ja Rortyn Pa-
riisissa käymän seminaarikeskustelun 
vuodelta 1993. Keskustelu inspiroi 
Rortyn erittelemään Derridan anti-
foundationalismin ja hänen oman 
versionsa eroja. 

Toinen ja ehkä näkyvämpi kon-
teksti on amerikkalaisen pragma-
tismin perinne. Rortyn huomattava 
panos perinteen nykyisessä suo-
siossa, myös suomalaisessa, unohtuu 
helposti. Nykypragmatismin kär-
kinimi Cheryl Misak tunnustaakin 
esseessään, että 1970-luvulla Rorty 
elvytti lähes yksinään melkein unoh-
tuneen filosofiaperinteen uuteen ku-
koistukseen. Vanhasta analyyttisesta 
leiristä Rortyn kelkkaan intoutui 

Putnam. Mukaan raahattiin Rortyn 
pragmatistisen lukutavan ansiosta 
Quine ja ja Davidson, joskin vastaan 
pyristelevinä.

Analyyttisten filosofien pragma-
tismiharrastusta on tapana kutsua 
”uuspragmatismiksi” erotettuna 
Peircen, Jamesin ja Deweyn ”klassi-
sesta” pragmatismista. Nykyään ero 
on hälventynyt, ja perinteen sisällä 
paluu klassiseen eli monien mielestä 
”siihen ainoaan oikeaan” pragma-
tismiin on tehnyt Rortysta varsin 
kiistellyn hahmon. Susan Haack, 
Rortyn kenties kärkevin kriitikko, 
kutsuukin tämän ajattelua ”vulgaa-
ripragmatismiksi”. Tässä teoksessa 
sävy on kunnioittavampi. Misak 
toteaa osuvasti, että Rorty oli in-
noittava esimerkki ja loi toisaalta 
inspiroivan kontrastin, jota vastaan 
omia teorioita rakennetaan. Jaroslav 
Peregrinin mukaan Rortyn pragma-
tismi onkin tarkoituksellisen provo-
kativista. 

Rortyn kolmas tärkeä keskus-
telukonteksti ylitti tieteen rajat, ja 
1980-luvulla hänen ”pragmatis-
mistaan” tuli yksi tunnetuimmista 
humanistisista aikalaisäänistä. 1990-
luvun alussa hänet arvioitiin viita-
tuimmaksi amerikkalaiseksi intellek-
tuelliksi. Sittemmin Rortyn yleisö 
laajeni entisestään, kiitos sanomaleh-
tikommentaarien ja muun julkisen 
esiintymisen, ja hänestä tuli ”jul-
kinen intellektuelli”. Jopa Brian Eno 
ja David Bowie viittasivat häneen. 
Vaikka uudet yleisöt avarsivat Rortyn 
teemojen rikkautta, hänen ehdotto-
muutensa sekä filosofinen johdon-
mukaisuutena ja tinkimättömyy-
tensä eivät pettäneet. Hän ei tehnyt 
eroa akateemisten ja ei-akateemisten 
yleisöjen välillä. Hän lohkaisikin iro-
niseen tapaansa: ”en ymmärrä, mil-
lainen otus yksityinen intellektuelli 
voisi olla.” Lausumaan sisältyy vahva 
teoreettinen lataus. Hän lanseeraa 
teoksessaan Contingency, Irony, and 
Solidarity (1989) johtoajatuksensa, 
jonka mukaan yksityistä ja julkista 
sfääriä ei tule sekoittaa keskenään. 
Solidaarisuuden ja sosiaalisen oi-
keudenmukaisuuden tulee ohjata 
julkista toimintaamme, mutta yksi-
tyiselämässämme saamme olla hedo-
nistisia ja vapaita tekemään mitä ha-

luamme. Kritiikkiosan kolmas luku 
(Conversation Stoppers: Politics, 
Progress, and Hope) edustaa tätä 
keskustelukontekstia.

Kuuluisuuden hinta
Näin laajojen keskusteluyhteyksien 
luomisella on hintansa. Rortyn 
kootun sekundäärikirjallisuuden 
toimittaja Richard Romana toteaa, 
että jos ihmisen kuuluisuus on mi-
tattavissa tämän vihollisten määrällä, 
Richard Rorty ”on totisesti kuuluisa 
mies”2. Yli 1200 viittauksen joukossa 
vain muutama on aidosti sympaat-
tinen! Edellä mainittu Haack näet ei 
todellakaan ollut yksin. Rorty tuntui 
”pettävän” monet: Carl Hempel, 
Hitlerin natsikauden läpikäynyt, 
Rortyn läheinen opettaja Yalessa ja 
kollega Princetonissa, kirjoitti Ror-
tylle Contingency, Irony, and Soli-
darityn jälkeen tämän ”pettäneen 
kaiken puolustamansa”3. Tämä 
päätti heidän ystävyytensä. Epäile-
mättä monet analyyttiset filosofit ja-
kavat Hempelin tunnot.

”Postmodernismi” löysi Ror-
tyssa kanssasielun ”positivistisen” 
filosofian perillisten pelottavassa 
joukossa, eikä Rorty pystynyt vas-
tustamaan tätä seireenin kutsua 
varsinkaan huomattuaan, kuinka 
nuivasti analyyttiset filosofit suh-
tautuivat Philosophy and the Mirror 
of Naturen (1979) metafilosofisiin 
avauksiin. Liitto ei kuitenkaan kes-
tänyt. Vaikka Contingency, Irony, and 
Solidaritya, etenkin sen pohdintoja 
etiikan ”perusteettomuudesta”, 
voidaan pitää yhtenä postmodernis-
tisen ajattelutavan huipentumana, 
1990-luvulle tultaessa oli huomattu, 
että Rortyn ”Foucault” tai ”Derrida” 
olivat kaukana siitä lukutavasta, joka 
inspiroi postmodernismia (mainittu 
Orbanin artikkeli ja Rortyn vastine 
antavat tästä oivan kuvan).

Rortyn pragmaattinen teoriavas-
taisuus – filosofisen ”fundamenta-
lismin” vastustaminen sen kaikissa 
muodoissa – teki hänestä monille 
piireille, esimerkiksi feministiselle 
teorialle, jopa liian ei-filosofisen me-
tafilosofin. Lopullisesti Rortyn vie-
rotti tästä uudesta lukijakunnastaan 
hänen poliittinen ajattelunsa ja sen 



56   niin & näin  3/2011

avoimen patrioottinen sävy. Eri-
tyisesti teoksessaan Achieving Our 
Country (1997) hän soimasi amerik-
kalaista älymystöä – 1960-luvun ra-
dikalismissa syntynyttä ja sittemmin 
postmodernismissa kasvanutta 
”kulttuurista vasemmistoa” – sen 
nurkkakuntaisuudesta ja puolusti 
”reformista vasemmistolaisuutta” eli 
perinteistä 1930-luvun rooseveltilais-
deweylaista new deal -sosiaalidemo-
kratiaa, jossa ammattiyhdistysliike 
oli tiiviisti yhteistyössä yliopistoäly-
mystön kanssa. Rorty näki saman 
kuilun, joka aikoinaan ammotti 
akateemisen filosofian ja muun 
akatemian välillä, aukeavan myös 
yliopistomaailman ja poliittisen to-
dellisuuden välillä. Rorty ihastui eri-
tyisesti Todd Gitlinin heittoon, että 
”sillä välin kun me marssimme Eng-
lannin laitoksella, konservatiivit val-
tasivat Valkoisen talon”4. Tässä ame-
rikkalaisen älymystön poliittisessa 
ilmapiirissä Rorty onnistui hankkia 
yliopistomaailmassa niin radikaalin 
vasemmiston kuin konservatiivisen 
oikeiston vihat niskaansa.

Näitä tuntoja vasten kirjan krii-
tikkokunta on varsin lempeää: lähes 

jokainen aloittaa puheenvuoronsa 
korostaen Rortyn filosofian tärkeyttä, 
ja eriävät kannat ja kriittiset huo-
mautukset esitetään Rortyn ajattelun 
ehdoin. Lisäksi niissä osoitetaan 
paitsi kunnioitusta myös harvi-
naisen erinomaista Rorty-tuntemusta 
(mikä ei todellakaan ole tyypillistä 
Rortya koskevassa keskustelussa) ja 
tämän syvempien pyrkimyksien ym-
märrystä. Nämä kuvaukset antavat 
Rortyn ajattelusta ja sen moninai-
suudesta kattavan kuvan, jota Rortyn 
omat lyhyet mutta täsmälliset tar-
kennukset oivasti täydentävät.

Filosofi tarkastelee  
omaa uraansa
Rorty on aiemminkin kuvaillut älyl-
listä kehitystään. Kirjoituksessaan 
”Trotsky and The Wild Orchids” 
(1992)5 hän esittää lähes romant-
tisen tarinan pikkupojasta, jota 
hämmensi, kuinka vanhempien 
trotskilaisen ja sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta korostavan ilmapiirin 
saattoi yhdistää häpeämättömän it-
sekeskeiseen esteettiseen nautintoon, 

kun poika vaelsi yksin New Jerseyn 
metsissä etsien kuvankauniita or-
kideoita. Pojasta kasvoi filosofian 
opintojen ja ammattilaisvuosien 
jälkeen Contingency, Irony and So-
lidarityn kirjoittaja – ja lapsuuden 
dilemma ratkesi viimein tuossa teok-
sessa. Sosiologi Neil Grossin kirja 
Richard Rorty – Making of American 
Philosopher (2008) perustuu Rortyn 
henkilökohtaisiin arkistoihin kuten 
kirjeenvaihtoon. Gross on kuvannut 
Rortyn uraa aina lapsuudesta 1980-
luvun alkuun asti (jolloin Rorty sai 
Virginian yliopistosta mihinkään 
tieteenalaan sitoutumattoman ”hu-
manismiprofessuurin”) antaen taipa-
leesta dokumentoidumman kuvan. 

Tuoreen teoksen lyhyt biografia 
täydentää edellisiä tekstejä. Rorty 
jättää kertomuksessaan pragma-
tismin varsin vähälle huomiolle. 
Analyyttinen–mannermainen-
jännite on viitekehys, johon hän 
asettaa oman älyllisen kehityksensä 
tai paremminkin tarinansa. Vaikut-
taisi siltä, että Rortylle ”pragma-
tismi” on vain henkilökohtainen tapa 
luoda itselleen paikka jännitteessä – 
tai etsiä ulostietä. 

”Solidaarisuuden ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden tulee 
ohjata julkista toimintaamme, 
mutta yksityisessä elämässämme 
saamme olla hedonistisia 
ja vapaita tekemään mitä 
haluamme.”
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Tyypillisessä vaatimattomuu-
dessaan – johon eittämättä sisältyy 
annos vilpittömyyttä – Rorty vä-
hättelee omaa omaleimaisuuttaan. 
Hänen esikuviaan ovat sen sijaan 
Wittgenstein, Sellars, Davidson ja 
Brandom. On tärkeä tunnustus, 
että hänen henkinen kotinsa ja teo-
reettinen taustansa on analyyttisessa 
filosofiassa, ainakin mitä filosofisiin 
argumentteihin tulee. Muualta 
hän löytää ”visionaareja” ja ”sanka-
reita”. Dewey on ”sankari”, mutta  
Wittgenstein ja Sellars ”vain” filo-
sofian professoreja, joskin nerok-
kaita sellaisia. Jää epäselväksi, näkikö 
Rorty itsessään sankariainesta. Ehkä 
hän näki itsensä hyppelehtivän tä-
mänkin kuilun yläpuolella.

Koko 1960-luvun tuotannostaan 
hän sanoo ”pitävänsä” vain kah-
desta artikkelista, aivan ensimmäi-
sestään, joka vertailee Wittgensteinia 
ja Peircea6, sekä eräästä toisesta, 
jossa laitetaan keskustelemaan kie-
lenfilosofi Sellars ja prosessiontologi 
Whitehead7. Ensimmäisessä ana-
lyyttisen filosofian ja pragmatismin 
perinteet kohtaavat jo ”uuspragma-
tistista” tulevaisuutta ennakoiden. 

Jälkimmäinen on erityisen mielen-
kiintoinen, sillä se paljastaa Rortyn 
ajattelusta puolen, joka kurkottaa 
analyyttisen filosofian ”taakse” ja 
on lähes tuntematon nykylukijoille. 
Rortylle analyyttiseen filosofiaan 
integroituminen oli väittelemisen 
jälkeinen valinta, jossa uramahdol-
lisuuksilla oli suuri merkitys. Ennen 
kahden vuosikymmenen pituiseksi 
venähtänyttä pestiään Princetonin 
”kuumassa” yliopistossa hän oli 
Chicagon ja Yalen yliopistoissa opis-
kellessaan kutakuinkin perinteinen 
metafyysikko, jonka varhaisista 
opettajista suuren vaikutuksen teki 
antiikin filosofian sekä retoriikan 
tuntija Richard McKeon sekä white-
headilainen prosessiontologi Charles 
Hartshorne. He olivat hänelle tär-
keämpiä kuin loogisen positivismin 
suurhahmo Rudolf Carnap (jonka 
näkemyksiä nuori Rorty piti ”epätoi-
vottuina joskin kumoamattomina”). 
Tämä erikoinen vaihe on jäänyt 
lähes tutkimatta, ja tässäkin teoksessa 
vain Robert Nevillen (joka suoritti 
perusopintojaan Yalessa, kun Rorty 
suoritti jatko-opintojaan) artikkelissa 
sivutaan tätä teemaa. Rorty on kui-

tenkin osoittanut monissa yhteyk-
sissä, kuten nytkin, että ”systeemin 
rakentamisella” tai ”absoluutin” etsi-
misellä – joka tarkoitti whiteheadi-
laista prosessiontogiaa aristoteelisessa 
mielessä – oli aidosti merkittävä rooli 
hänen varhaisessa ajattelussaan (ja 
hänen koko urallaan).

Tästä ’esianalyyttisesta’ vai-
heesta kumpuaa ilmeisesti osin 
hänen hienosyinen kiinnostuksensa 
lingvistisen käänteen metafilosofiseen 
merkitykseen – siis oletukseen, että 
kieltä analysoimalla (kuten ’ana-
lyyttinen filosofia’ tuolloin laajasti 
ymmärrettiin) saavutettaisiin kan-
tilainen ”askel tieteen varmalle po-
lulle”. Nyt Rorty kuittaa tuon ref-
lektion hedelmän, toimittamansa The  
Linguistic Turn -teoksen, jonka myötä 
ilmaisu ”kielellinen käänne” iskostui 
osaksi filosofista sanastoa leviten 
sitten laajemmalle, ”jo ilmestyessään 
vanhentuneeksi”, joskin hän kiittelee 
sen saamaa huomiota ei-analyyttisen 
filosofian harrastajien parissa. Hän 
kurotti jo tuolloin kuilujen yli.

Eliminatiivisen materialismin 
klassikkoartikkelinsa ”Mind-body 
Identity Privacy, and Categories” 

”Rortylle ’pragmatismi’ 
on vain henkilökohtainen 
tapa luoda itselleen 
paikka jännitteessä – tai 
etsiä tietä ulos.”
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(1965) Rorty kuittaa ”pyrkimyksenä 
vakuuttaa kollegansa”.

Rortyn arvioi vähättelevästi myös 
Philosophy and the Mirror of Naturea  
– hänen kansainvälistä läpimurto- 
teostaan, jota yleisesti pidetään 
yhtenä 1900-luvun filosofian merk-
kiteoksista. Vaikka hän sanookin 
edelleen ”uskovansa suurimpaan 
osaan siitä”, hän näkee teoksen 
olevan ”vanhentunut”. Sen kol-
mesta luvusta ensimmäisen Daniel  
Dennettin kirjoitukset ”ovat tehneet 
tarpeettomiksi”, ja saman tempun 
toiselle on tehnyt Michael Wil-
liamsin ”briljantin originaali” Unna-
tural Doubts (1991), jossa skeptikon 
ongelman kritiikki esitetään Rortya 
systemaattisemmin. Kuuluisaa erot-
telua ”systemaattisen’ ja ”edifioivan” fi-
losofian välillä, jonka hän esittää teok-
sensa päättävässä kolmannessa osassa, 
hän pitää ”kömpelönä vikastarttina”. 
Opittuaan tuntemaan paremmin man-
nermaista ”jälkihegeliläistä” filosofiaa 
ja sovittamaan sitä pragmatistiseen 
analyyttiseen filosofiaan, hän korvasi 
sen 1980-luvun esseissään ”huonon 
ahistoristisen” ja ”hyvän historistisen” 
filosofian erottelulla.

Sen sijaan Contingency, Irony 
and Solidarity – tuo 1980-luvun 
villin postmodernismin hedelmä, 
Rortyn niin sisällöllisesti kuin tyylil-
lisesti radikaalein teos, jossa hänen 
äänensä on ”rortymaisin” – on hä-
nelle uransa mieluisin teos. Vaikka 
Mirroria hieman harhaanjohtavasti 
pidetään Rortyn teoreettisen filo-
sofian päätyönä ja Contincencya 
käytännöllisen merkkipaaluna, syy 
mieluisuuteen ei ole aiheissa vaan 
käsittelytavassa. Rorty näkee Contin-
gencyn ansion metafilosofisena: hän ei 
enää ajattele filosofiaa ”kvasitieteel-
lisenä tutkimuksena”, joka ”apinoi 
luonnontieteitä”, vaan ”sarjana in-
himillisen situaation imaginatiivisia 
uudelleenkuvauksia”, joka pyrkii 
”luomaan rauhaa 1800- ja 1900-lu-
vulla syntyneen kirjallisuuskulttuurin 
kanssa”. Tässä näkyy selkeästi Rortyn 
mannermaisen filosofian tuntemus ja 
sen omaksuminen ”pragmatisminsa” 
rakenteelliseksi osaksi. Vaikka Rorty 
kirjoitti ja keskusteli mitä erilaisim-
masta asioista tulevina vuosina – us-
kontoa koskevia lienee kommentoitu 

eniten, mikä näkyy myös tuoreen 
kirjan kriittisissä artikkeleissa – hän 
ei kiinnitä niihin tässä huomiota. 
Rortyn Contingencyssa tavoittama 
ääni oli siis hänen mielestään hänen 
intellektuaalisen kehityksensä laki-
piste. Kaikki sen jälkeen on ollut 
vain äänen käyttöä.

Halusiko Rorty  
tappaa filosofian?

Vielä elämänsä ehtoolla Rorty jaksaa 
hämmästellä mainettaan filosofian 
lopunajan profeettana, siis filosofina, 
joka pyrkii lopettamaan filosofian. 
Hän kuitenkin heittää ilmaan aja-
tuksen, olisiko hänen sittenkin pi-
tänyt luoda ura intellektuaalisena 
historioitsijana – hän ei oman natu-
ralisminsa mukaisesti tee periaatteel-
lisesti eroa tämän kutsumuksen ja 
filosofian välille – mutta hän päätyy 
kielteiseen lopputulemaan. Jälleen 
kerran ratkaisijan paikalle pääsee 
analyyttinen filosofia. Rorty esittää, 
että tutustumatta Russelliin, Car-
napiin ja Ayeriin hänen olisi ollut 
mahdotonta ymmärtää näistä inspi-
roituneita Witgensteinia, Sellarsia, 
Davidsonia ja Brandomia, joiden 
työhön hän suhtautuu lähes loisien.
Systemaattisen filosofian hän näkee 
myös oman filosofianhistoriallisen 
ymmärryksensä avaimena. Hän si-
teeraa tärkeimmäksi nimeänsä opet-
tajan Wilfrid Sellarsin maksiimia 
”Ilman filosofiaa historian filosofia 
on sokeata”. Hän kuitenkin jaksaa 
näpäyttää analyyttista nykyfilosofiaa 
sen vanhasta perisynnistä, historiat-
tomuudesta, muistuttamalla Sellarsin 
toisesta maksiimista ”Ilman filo-
sofian historiaa filosofia on tyhmää”. 
Tämän viisauden hänen päähänsä 
oli eittämättä takonut jo hänen en-
simmäinen filosofian opettajansa 
Richard McKeon Chicagon yliopis-
tosta. KcKeonin hahmon Robert 
P. Pirsig ikuisti teoksessa Zen ja 
moottoripyörän kunnossapito (tämä 
oli se pelottava aristoteelikko, joka 
suisti Pirsigin alter egon hermoro-
mahdukseen). Rorty myös varoittaa 
nuoria analyyttisia filosofeja, jotka 
erikoistuvat kysymyksiin, joista 
heidän opettajansa ovat tietyllä het-

kellä kiinnostuneita. Tulevaisuudessa 
ne eivät välttämättä kiinnosta ketään. 
Tätä vaaraa voi välttää filosofian his-
torialla ja metafilosofialla.

Kirjoituksensa viime riveillä hän 
jatkaa teemoja, jotka ovat tuttuja 
hänen viimeiseksi jääneestä artikkeli-
kokoelmastaan Philosophy as Culture 
Politics (2007). ”Filosofia kulttuu-
ripolitiikkana”, Rorty nyt kiteyttää, 
on yksinkertaisesti ”pyrkimys luoda 
intellektuaalisia muutoksia”. Vaikka 
Rortyn pragmatismin viesti kurot-
tautuu yli akateemisen maailman, 
ja senkin sisällä monien eri kuilujen 
yli, äänessä on viime kädessä filo-
sofian professori, joka haluaa pitää 
huolta oppilaistaan ja hieman laa-
jemmin siitä, mitä tapahtuu filo-
sofisissa tai akateemisissa piireissä. 
Hänen maailmassaan suutarit py-
syvät lestissään, eikä kulttuurivallan-
kumouksia suvaita. Rorty vain ajaa 
sitä, että näiden lestien äärellä, eli 
tässä tapauksessa filosofiassa, ollaan 
reflektiivisiä vieraudelle, kyvylle aja-
tella toisin. Tässä korostuu filosofien 
oma vastuu kulttuurisesta roolistaan 
sekä kyvystään tarkistaa omia perus-
teitaan. Viime kädessä tämä palvelee 
suurempaa projektia eli yhteiskun-
nallista edistystä, mikä Rortyn ta-
pauksessa tarkoittaa demokraattisen 
vapauden lisääntymistä. Rortyn li-
beralismin tunnettu slogan kuuluu 
”Pidä huolta vapaudesta, niin totuus 
seuraa perässä”. Rortyn oma panos 
tässä valistusprojektissa oli edistää 
maallistunutta kulttuuria ja hävittää 
systemaattisesti niitä viimeisiä aja-
tusjäänteitä, joiden hän näki olevan 
parempien ja lupaavampien ajatusten 
tiellä.

Näitä olivat perinteiset filoso-
fiset teesit tai teoriat, ja eritoten niitä 
luovat kysymyksenasettelut – ”plato-
nismi”, ”kartesiolaisuus”, ”founda-
tionalismi”, ”realismi”, ”representa-
tionalismi” ja jopa ylipäänsä ”meta-
fysiikka” ja ”epistemologia” – jotka 
ohjaavat valtaosaa filosofisista intui- 
tioistamme,  paljon vähemmän 
muita akateemisia intuitioita ja 
kenties hippusellisen arki-intui-
tiotamme. Filosofian sisällä niistä 
kasvaa tutkimushankkeita, muilla 
akateemisilla tutkimusalueilla ky-
symyksiä, jotka koskevat ”filoso-
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fisia perustuksia” ja arkiajattelussa 
varsin abstrakteja malleja siitä, mitä 
on ”ajatella filosofisesti”. Valtaosalle 
nykyfilosofeista näiden intuitioiden 
haastaminen kuulostaakin pahalta 
pesän likaamiselta. Mutta Peregrin 
kiteyttää mielestäni yhdessä teoksen 
ansiokkaimmista artikkeleista Rortyn 
pragmatistisen hankkeen seuraavasti: 
”ellei filosofia kykene herättämään 
ihmisiä unistaan ja järisyttämään 
heidän käsitystään maailmasta ja toi-
sistaan, siitä ei ole juuri hyötyä”. 

Meneekö lapsi pesuveden 
mukana? Koituuko Rortyn utopiassa 
filosofien kohtaloksi J. B. Schnee-
windin ennustuksen mukaan sama 
kuin runoilijoille Platonin utopiassa 
– ei ole enää mitään ”filosofiaksi” 
tunnistettavaa? Rortylle filosofia ei 
ole olemuksellista toimintaa – se ei 
ole natural kind – joten tämä ei ole 
tärkeä kysymys. Tälläkin hetkellä ni-
mikkeen ”filosofia” alla harjoitetaan 
mitä erilaisempia asioita. Voidaan 
ajatella historistisesti, että ”filosofian 
historiaksi” kutsuttu jatkumo sisältää 
intellektuaalisia aikakausia ja kysy-
myksenasetteluja, joiden temaattinen 
kanonisoiminen samaksi projektiksi 
vaatii valtavia rekonstruktiivisia pon-
nistuksia ja epäilemättä Kantin tai 
Hegelin kaltaisia filosofisia neroja. 
Tätä vasten voimme ymmärtää, 
miksi Rortyn korviin filosofian tap-
posyyte kuulostaa vähintäänkin ab-
surdilta. Kenties Rortyn filosofista 
ajattelua johtaa enemmän Heideg-
gerin denken kuin philosophieren, ka-
nonisoidusta kysymyksenasetteluista 
vapaa ajattelu. Tai, tehdäksemme 
lopuksi klassisen ”rortylaisen” rin-
nastuksen, filosofinen ajattelu pyrkii 
olemaan jatkuvassa kuhnilaisessa 
tieteellisen vallankumouksen tilassa 
suhtautuen normaalitieteeseen – 
kuten Rorty kutsuu sen filosofista 
ilmentymää eli skolastiikkaa – ”vält-
tämättömänä pahana”. Tässä ”paha” 
kertoo vain henkilökohtaisesta miel-
tymyksestä, ”välttämätön” siitä, että 
denkenin oman edistymisen kannalta 
philosophierenia eli systemaattista fi-
losofiaa on oltava. 
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