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koko eläinkunnasta radikaalisti! 
Minun edesmenneet koirani, siis 
Frege, Russell, Tarski ja Ludwig, osa-
sivat vaikka mitä, mutta heillä ei ollut 
rahaa tai asuntolainoja.”

Searle lähti purkamaan näitä solmuja 
instituution käsitteellä. Institutio-
naaliset faktat – kuten avioliittojen 
ja rahan olemassaolo – riippuvat 
puhtaasti sitoumuksista: raha lakkaa 
olemasta, kun riittävän moni lakkaa 
uskomasta painomustekuvioituun 
paperi-pellavasekoitteeseen tai bit-
teihin tietokoneen muistissa käypänä 
vaihdon välineenä.

Perustana institutionaaliselle to-
dellisuudelle ovat tietyt oikeuksia 
ja velvollisuuksia koskevat toi-
minnot, joita Searle kutsuu ”sta-
tusfunktioiksi”. Esimerkiksi käy 
pastorin mahdollisuus julistaa avio-
liitto. Voimme kielellisesti liittää 
tiettyjä statusfunktioita henkilöihin 
(pastori), esineisiin (raha) tai jo ole-
massa oleviin instituutioihin (oikeus-
istuimen valtuuksien muuttaminen). 
Funktiot asetetaan tekemällä julistus 
eli deklaraatio, jota tarpeeksi moni 
ihminen pitää sitovana. Status tulee 
tällöin yleisesti hyväksytyksi: sitä 
koskee jaettu intentio. Intentiot ovat 
ontologisesti subjektiivisia, mutta 

tapa, jolla ne on jaettu, tekee niistä 
epistemologisesti objektiivisia.

Näin ollen Searle vastustaa nä-
kemystä kielestä puhtaasti faktoja 
esittävänä systeeminä. Tällainen kä-
sitys kielestä on köyhä. Faktojen esit-
tämisen lisäksi luomme asiaintiloja 
kielellämme: julistamme, lupaamme, 
pyydämme ja niin edelleen. Tätä 
kielellisen toiminnan luokkaa Searle 
kutsuu J. L. Austinin jäljissä puheak-
teiksi.

Searle keskusteli teoriansa mah-
dollisista ongelmakohdista. Pai-
navimman vastaväitteen mukaan 
teoria mahdollistaa uusien asioiden 
luomisen tyhjästä. Searlen ratkaisu 
on, että kaikki uudet statusfunktiot 
syntyvät kielen varaan. Kieli on pe-
rustava instituutio, joka tarvitaan 
sosiaalisen todellisuuden rakenta-
miseen. Näin ollen kieli itse koko-
naisuutena ei voi olla statusfunktio, 
sillä se vaaditaan statusfunktioiden 
luomiseen. Vastaavasti kieli ei 
myöskään ole peli, koska kaikki pelit 
edellyttävät kieltä sääntöjensä mää-
rittämiseen.

Vielä radikaalimmin Searle väitti, 
että sivilisaatio koostuu statusfunk-
tioiden jatkuvasta uusintamisesta 
kielessä. Esimerkiksi Obaman sta-
tusfunktio, hänen presidenttiytensä, 

mainitaan aina kun hän esiintyy tele-
visiossa. Muut eläimet eroavat ihmi-
sistä, koska ne eivät kykene synnyt-
tämään statusfunktioita kielellisesti 
saati ylläpitämään niitä.

Searlelle statusfunktioiden järjes-
telmä on yhtä kuin vallan perusta. 
Statusfunktiot kantavat deonttista 
voimaa eli oikeuksia ja velvoitteita 
sekä auktoriteettia. Näin ollen si-
vilisaatiomme kannalta keskeisiksi 
nousevat deklaratiivit eli julistavat 
puheaktit: vaadimme toisia si-
toutumaan siihen, että jokin asia 
voidaan lukea toiseksi asiaksi. Esi-
merkiksi Euroopan keskuspankin 
johtaja voisi julistaa, että riemastut-
tavan värikkäiden paperi-pellavalap-
pusten sijaan vaihdon välineeksi kel-
paavat vain ja ainoastaan Immanuel 
Kantin Puhtaan järjen kritiikistä irti 
revityt sivut. Tällöin rahan instituu-
tiota neuvotellaan uusiksi – mikäli 
laajamittainen sitoumus syntyy, uusi 
instituutio on luotu ja vanha kuo-
pattu.

Searle lopetti kutsuesitelmänsä 
lupaukseen: ”Niin, tämä on vasta 
tutkimuksen alku!”

K. Severi Hämäri ja  
Markus Neuvonen

otteita ajasta

Mikä on mielestänne viimeisen 
puolen vuosisadan dramaattisin 
muutos filosofisessa tutkimuk-
sessa?

Filosofia ei ole viimeiseen viiteen-
kymmeneen vuoteen kohdannut val-
lankumousta. Muutos on ollut hidas 
ja kaikkea muuta kuin dramaattinen. 

Kaikkein merkittävin seikka on ana-
lyyttisen filosofian rappeutuminen... 
se ei ole enää sitä mitä ennen. Ny-
kyään kaikkialla formalisoidaan 
aivan liikaa, ja useimmat analyyttiset 
filosofit eivät enää hahmota, mitä he 
itse asiassa ovat tekemässä.

Mutta samaa sanottiin minun 

sukupolvestani, kun olin opiskelija, 
että me emme tiedä, mitä olemme 
tekemässä. Joten mene ja tiedä.

Sen sijaan näen yhteydet muihin 
tutkimusaloihin, esimerkiksi aivo-
tutkimukseen, tärkeinä filosofialle. 
Omassa työssäni nämä yhteydet 
ovat aina vain lisääntyneet. Tähtään 

Tie ulos sekaannusten rämeiköstä 
Vastausvuorossa John R. Searle
Helsingin luentojen jälkimainingeissa professori Searle avasi niin & näinille 
näkemyksiään filosofian nykytilasta. Puheeksi nousivat menetelmälliset 
sudenkuopat, tieteidenvälisyys ja paluu tietämisen perustaan.
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tieteen ja filosofian limittämiseen, 
vaikka se ei tunnu olevan kovin tyy-
pillistä. Useimmat filosofit pyrkivät 
toisaalle, erikoistumiseen ja etään-
tymiseen tieteestä. Se on hallitseva 
trendi.

Analyyttinen filosofia on pa-
rasta, mitä filosofian piiristä löytyy, 
mutta suurin osa analyyttisistä fi-
losofeista on hukannut tutkimuk-
sensa suunnan. Syynä on suhteeton 
muodollisten menetelmien käyttö. 
Otetaan esimerkiksi vaikkapa mah-
dollisten maailmoiden semantiikka. 
Se ei selitä mitään. Formalisoinnissa 
syntyy ainoastaan uusi tapa kuvata 
asioita, mutta syvää ymmärrystä ei 
näin kerry. Jos kaikki korpit ovat 
mustia, niin kaikki ei-mustat ovat ei-
korppeja, eikö vain? Mutta eihän tuo 

selitä mitään, eikä se millään tavoin 
lisää ymmärrystämme.

Mitä pidätte kaikkein nurinku-
risimpana asiana nykyfilosofiassa?

Kaikki filosofia ei ole analyyt-
tistä, kuten varmasti tiedät. Ny-
kyinen analyyttinen filosofia ei 
kaikkine vikoineenkaan ole hullun-
kurista. Se on vain eksyksissä. Sen 
sijaan dekonstruktio ja koko post-
modernismin aikakausi – se on kaik-
kiaan vain tyhjää puhetta, bullshittiä.

Mikä kiinnostaa teitä par-
haillaan?

Epistemologia länsimaissa sitten 
Descartesin. Harhan ja fenomenaa-
lisen objektin suhde toisiinsa. Des-
cartesin virhe oli samastaa illuusion 
ja maailmallisen havainnon rakenteet 
toisiinsa, ja muut ovat seuranneet 

perässä. Yksi projekteistani on sel-
vittää, missä tarkalleen tämä virhe on 
tapahtunut, ja palauttaa epistemo-
logia jaloilleen.

Toinen seikka, jota tutkin par-
haillaan, on raaka fenomenologia. 
Kuinka välttää lopputulos, että kaikki 
mitä näemme on vain aistinsisältöjä? 
Kuinka selitämme kokemuksen to-
dellisuudesta ilman, että vajoamme 
empirismiin ja sense data -teorioihin? 
Tätä varten tarvitsemme paremman 
ymmärryksen havainnon ja koke-
muksen ilmauksista. Siten opimme, 
miten kokemus pohjaa konkreettiseen 
maailmaan ja raakaan fenomenolo-
giaan, tiedämme miten rakennetaan 
tämä yhteys.

K. Severi Hämäri


