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Kirjeitä lukijoilta

ANALYYSIA JA METAFYSIIKKAA

Tuntuupa oudolta panna nuo kaksi sanaa pe-
räkkäin. Mitä niillä on yhteistä? Eipä juuri mi-
tään, mutta ovat silti kohdanneet toisensa.
Ensin Henri Bromsin asetelman paljasta-
vassa artikkelissaan Kanavassa (7/96), sitten
tässä lehdessä (4/96) omassa muistelussani
ja nyt Sami Pihlstömin apologia analyticassa
lehden viime numerossa (1/97), missä puo-
lestaan tukeudutaan toiseen analyytikkoon
Juha Sihvolaan kuin hyvät veljet keskenään.
Rintamalinjat ovat siten selvät, kaksi vas-
taan, kaksi puolesta.

Olen erittäin iloinen siitä, että tämä suo-
malaisen filosofian linjariitakummitus on vih-
doin nostettu kissana pöydälle. Ja vain siitä
olen vastapuoleni Pihlströmin kanssa samaa
mieltä, että tätä keskustelua on syytä jatkaa
nyt, kun asiasta tohditaan avoimesti puhua.
Melkein kaikesta muusta olen eri mieltä. Mut-
ta osakseni riittänee, että olen ”vaaratto-
masti” ollut lisäämässä puita nuotioon.

Pihlströmin tavassa käsitellä näin vaka-
vaa asiaa on monia puutteita, kun hän yksi-
oikoisesti jakelee tuomioitaan siitä, kuka on
kelvollinen sanomaan mitä ja missä, seura-
ten tässä oppimestarinsa Hintikan tyyliä:
Analyytikot ovat kaikessa oikeassa, muista ei
ole mihinkään. Tämän vuoksi oman vasti-
neeni kohtalokin lie ilmeinen: Koska se ei ole
sen ”ainoan oikean” suunnan hegemonia-
tavaraa, sen voi ilman muuta julistaa arvotto-
maksi. Analyytikko Timo Airaksinenhan jo
legitimoi subjektivistisen mielivallan.

Mainiota Pihlströmin tekstissä on myös
se, ettei hän puutu suoraan mihinkään esittä-
määni argumenttiin tai tosiasiaan — tapahtu-
mista noin 35 vuotta sitten — huitaisee ne
vain ylimalkaan kaikki ”kuvitelmiksi” yms.
Voisin loukkaantua, jos olisin sellaiseen tai-
puvainen. Käsitykseni hegemoniakoulun
turmiollisuudesta vain vahvistuu. Sen piirissä
argumentoidaan vain aateveljille kuin
sopuisassa seminaarissa konsanaan. Väärä-
oppisia on silloin helppo vähätellä sisäpiirin
yhteiseksi iloksi.

Osoittanee asiaan puuttumiseni tärkeyttä,
että neljä palstaani tässä lehdessä saivat
Pihlströmiltä peräti seitsemän palstaa, pitkä
rivi viitteitä tukenaan ja kuitenkin hän keskus-
telee vain omiensa kanssa, saaden heiltä
varmaan kauniin kiitoksen. Kun aikanaan jo
kauan sitten täräytin itse Hintikkaa Suomalai-
sessa Suomessa (7/62), hän vastasi minulle
pitkällä jeremiadilla (3/63) ja soitti lehden toi-
mitukseen vaatien mokoman arvostelun kiel-
tämistä, kun oma professuuri ei silloin vielä
ollut varma. Kauko Kare toimitussihteerinä
julkaisi vielä oman toisenkin juttuni (7/63) —
mutta Hintikka sai professuurinsa hyväveli-
hegemoniakoplaltaan.

Matti Luoma

RAUHALA JA AMERIKKALAISET
NEUROFILOSOFIT

Professori emeritus Lauri Rauhala kritisoi
ankarasti (niin&näin 1/97) mielen ja tietoko-
neen rinnastamiseen perustavaa mielen filo-
sofiaa sekä korostaa mielen (Rauhalalle
tajunnan) tutkimista sen omasta rakenteesta
lähtien. Rauhalan kritiikki on kuitenkin osin
harhaanjohtavaa. Hänen lähtökohtanaan on
filosofisten ongelmien ratkaisuja, joita mielen
filosofiassa nimenomaan on kyseenalais-
tettu.

“Amerikkalainen aivotutkija” kysyisikin
ehkä Rauhalalta miksi “[O]n ilmeistä, että
aivot ovat keskeisenä tekijänä siinä proses-
sissa, jossa emergentti elämystaso syntyy”;
miten “[E]lämyksellisyydessä on kyseessä
hyppäys orgaanisesta tapahtumisesta uudel-
le olemassaolon tasolle eikä näiden kahden
olemitason loogisesti yhtenäinen jatkumo”; ja
miksi “ihmisen tutkimukseen kehittyneitä kä-
sitteitä ei voida eikä saa ulottaa piilastujen
[tekoälyn] maailmaan”? Rauhala ei ole ilmei-
sesti kiinnostunut mielen ja ruumiin suhteen
ongelmasta, ja hän vaikuttaisi kannattavan
jonkinlaista dualismia. Ei toki ole tarpeen,
että jokainen tutkija tarjoaisi omaa ratkaisu-
aan ongelmaan. Ongelman sivuuttaminen
mielen filosofiaa referoitaessa jättää kuiten-
kin kohteesta vääristyneen kuvan — tietoko-
ne-metaforan hedelmällisyys on juuri siinä,
että vanhaa mind-body-ongelmaa on voitu
tarkastella tuoreesta näkökulmasta.

Mielen filosofiassa käsitellään myös
metodologista ongelmaa vain subjektiivises-
ti havaittavien seikkojen (nk. first person
point of view vs. third person point of view)
tieteellisestä merkityksestä. Mikäli pitäy-
dytään Dennetin ja Churchlandin tavoin siinä,
että introspektiiviset raportit eivät ole tietees-
sä todistusvoimaisia (edes sisäisen elämys-
maailman olemassaolon suhteen), tajunnan
tai kokemuksellisuuden tutkimukselle on vai-
kea nähdä perusteita. Vaikka tällainen lähtö-
kohta on useimpien intuitiolle vieras, on huo-
mattava ettei tieteen tarkoitus ole sanoa
jotain kaikista intuitiivisesti merkittävistä asi-
oista, vaan sanoa jotain sikäli kuin se on tie-
teen metodien puitteissa mahdollista. Mielen
filosofien näkemyksiä ei siis sovi suoralta kä-
deltä leimata “teknotieteellisen tutkimus-
orientaation palvonnaksi” tai “ihmisen men-
taalisen ulottuvuuden heitteillejätöksi”. Kyse
on laajemmin tieteen metodologiasta.

Jos mielen filosofia samaistetaan Rauha-
lan tavoin Daniel Dennettiin ja Patricia
Chuchlandiin, kuva tieteenalasta jää varsin
kapeaksi. Esimerkiksi John Searlen, David
Chalmersin ja Hilary Putnamin käsitykset
Rauhalan käsittelemästä tematiikasta poik-

keavat olennaisesti aiemmin mainituista kir-
joittajista. Tulee vaikutelma, että Rauhala
käyttää mielen filosofiaa jonkinlaisena
keppihevosena.

Mielen filosofian ongelmana Rauhala nä-
kee myös sen, ettei suurissa sivistyskie-

leissä ole suomen kielen tajuntaa ja tajuton-
ta vastaavia sanoja. On varsin nurkkakun-
taista esittää näiden käsitteiden lanseera-
misen olevan ratkaisu mielen filosofian
ongelmiin. Rauhalan käsitejärjestelmä (tajun-
ta, henkisyys, transsendentti ulottuvuus,
psyykkinen ei-konventionaalisessa merkityk-
sessä) on ainakin minulle osin vaikeasti ym-
märrettävä, enkä näe syytä tällaisen hah-
mottamistavan omaksumiseen — yleisesti
käytetyssä käsitteistössä pitäytyminen mah-
dollistaa paremmin mielekkään vuorovaiku-
tuksen. Keskustelua voisikin edesauttaa (em.
kysymysten selventämisen lisäksi) se, että
Rauhala perustelisi tarkemmin haluttomuut-
taan käyttää sellaisia nykypsykologian ja -fi-
losofian peruskäsitteitä kuten representaatio
ja informaation prosessointi.

niin&näin-lehden suhteen herättää ihme-
tystä, ettei artikkelissa ole lähdeluotteloa (ai-
noastaan luettelo Rauhalan suomenkielises-
tä tuotannosta); tarkkojen viittausten
ilmeneminen tekstistä ei liene pelkkä akatee-
minen kuriositeetti. Artikkelin huolimatto-
masta tarkastuksesta taas kertoo kirjoitta-
jalleen kiusallisten lipsahdusten jääminen
tekstiin (Daniel Dennetin etunimeksi maini-
taan virheellisesti David, Teilhard de Chardin
kirjoitettu väärin). Määräävätköhän kirjoitta-
jan meritoituneisuus ja viittaukset H -kirjai-
mella alkaviin filosofeihin pitkällekin lehden
julkaisupolitiikkaa?

Vesa Talvitie
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