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N I I N . V A I . N Ä I N

FILOSOFIEN NORMATIIVISUUDESTA

V
iime numerossa Tommi Uschanov 

esitti hyvin provosoivan ihmiskuvan 

fi loso feiksi kutsutusta ammatti-

ryhmästä: 

”Mikään ei tietenkään estä ketään 

 fi losofi a […] esittämästä poliittisia 

 mielipiteitä tai taistelemasta yhteis-

kunnallisia epäkohtia vastaan. Mutta 

tehdessään näin fi losofi t toimivat 

 yksityishenkilöinä, joiden esittämät mo-

raaliset ja esteettiset arvoarvostelmat 

eivät johdu fi losofi asta sen enempää 

kuin puolijohdefyysikkojen esittämät 

moraaliset ja esteettiset  arvostelmat joh-

tuvat puolijohde fysiikasta.”

Kuinka yleistettävänä tätä Uschanovin väi-

tettä voidaan pitää vai  onko tämä tar-

koitettukin normatiiviseksi määritelmäksi 

 fi losofi sta? Otan kaksi esimerkkiä poliitti-

sesti aktiivisista henkilöistä, jotka samalla 

ovat akateemisesti tunnustettuja fi losofeja. 

Kun Karl Marx osallistui  poliittiseen jul-

kisuuteen julkaisemalla (yhdessä Friedrich 

Engelsin kanssa) Kommunistisen puolueen 
manifestin, toimiko Marx yksityishen-

kilönä, jonka moraalis-poliittiset arvoar-

vostelmat eivät johtuneet hänen fi losofi -

astaan sen enempää kuin puolijohdefyy-

sikon arvoarvostelmat johtuvat puolijoh-

defysiikasta. Kun Marx sitten kirjoitti – 

Althusserin mukaan tieteellisen, ei ideo-

logisen – Pääoma-nimi sen fi losofi s-talous-

tieteellisen tutkielman, toimiko hän silloin 

puhtaasti fi losofi ana ja taloustieteilijänä? 

Jos ymmärrämme Uschanovin väitteen nor-

matiivisena fi losofi n määritelmänä, onko 

sitten niin, että Marx ei ollutkaan oikea fi -

losofi a, koska hän ei pystynyt  erottamaan 

henkilökohtaisia poliittisia mielipiteitään 

fi losofi astaan?

Otan toiseksi esimerkiksi suuresti 

 arvostamani suomalaisen fi losofi n Thomas 

Wallgrenin persoonan. Kun Wallgren osal-

listui poliittiseen julkisuuteen arvostele-

malla suomalaisen metsäyhtiön (jonka 

nimi muuttuu vähän väliä) toimintaa 

Indonesiassa, toimiko hän yksityishen-

kilönä, jonka moraalis-poliittiset arvoar-

vostelmat eivät johdu hänen fi losofi astaan 

sen enempää kuin... ja niin edespäin? 

Kun Wallgren esitti normatiivista fi losofi aa 

käsittelevän väitöskirjansa nimeltä The 
 challenge of philosophy: Beyond contemp-
lation and  critical theory, toimiko hän 

silloin  puhtaasti fi losofi na?

Omana kantani tähän fi losofi en homo 

duplex -ongelmaan esitän, että fi losofi n jul-

kilausuttujen arvolauseiden suhde hänen 

 fi losofi aansa on tapauskohtainen. Joi-

denkin fi losofi en kohdalla (enkä tässä ota 

kantaa Wittgensteinin tahi Heideggerin 

kohdalla puoleen enkä toiseen) heidän 

identiteettinsä tosiaan jakautuu puhtaaseen 

fi losofi -minään ja poliittiseen minään eikä 

muutos toisessa ”minässä” aiheuta mitään 

muutoksia toisessa. Sitten on olemassa 

 fi losofeja, joiden poliittinen tai yhteiskun-

nallinen minä on kiinteässä yhteydessä 

heidän fi losofi sen toimintansa sisältöön ja 

muotoon. Joidenkin fi losofi en kohdalla 

 poliittinen on fi losofi sta ja vice versa. Filo-

sofi aa on monenlaista ja kummankin kate-

gorian fi losofi t ovat aitoja fi losofeja.  

Vastaväitteitä innolla odottaen, 

Rauno Huttunen

 perustella, miksi en pidä tätä ratkaisua par-

haana mahdollisena.

Tässä lehdessä käytiin muutama vuosi 

sitten (n & n 3/96, 4/96, 1/97, 2/97, 3/97) 

vilkasta keskustelua siitä, miten erilaiset tie-

toisuutta merkitsevät termit olisi parasta 

suomentaa, johon myös Descartes-arvoste-

lussani viittasin. Ahon ja Yrjönsuurin vas-

tineesta syntyy vaikutelma, että he eivät 

ole perehtyneet tähän keskusteluun. Sallit-

takoon siksi, että palautan  lyhyesti mieliin 

sen pääkohdat.

1. Ahon ja Yrjönsuurin mukaan ”mieli” 

olisi ikivanha suomen kielen sana ja siksi 

sen käyttöä olisi suosittava ”tajunnan” 

ja ”tietoisuuden” kaltaisten ”1800-luvun 

uudisjohdosten” sijasta. Todellisuudessa 

”mieli” on fi losofi sena terminä aivan uusi. 

Se on vasta viimeisten viidentoista vuoden-

aikana syrjäyttänyt fi losofi sesta kielenkäy-

töstä termit ”tietoisuus” ja ”tajunta”. Sitä 

ennen on ”mieltä” käytetty vain harvoin 

merkitsemässä subjektin tajuisten tilojen 

kokonaisuutta, ja tällöinkin pääasiassa eng-

lanninkielisten klassikkojen suomennok-

sissa, joihin se luontevasti sopiikin mind-

sanan suomalaiseksi vastineeksi (näin esim. 

J.V. Lehtosen 1914 suomentamissa Locken 

Muutamissa mietteissä kasvatuksesta tai Eino 

Kailan 1938 julkaisemassa David Hume-

käännöksessä1).

Mikä on aiheuttanut ”mielen” voitto-

kulun ja johtanut vanhempien täysin käyt-

tökelpoisten termien ”tajunnan” ja ”tie-

toisuuden” syrjäytymiseen? Koska Aho ja 

Yrjön suurikin myöntävät, että ”tajunta” 

olisi hyvin sopinut Descartesin mens-sanan 

suomennosvastineeksi, voinemme päätellä, 

että syynä eivät ole olleet terminologisen 

selkeyden vaatimukset, vaan jokin muu 

– nimittäin englannin kielen vaikutus. 

Oletettavasti muutos on lähtenyt liik-

keelle amerikkalaisperäisen populaaripsy-

kologisen kirjallisuuden, liikemiehille tar-

koitettujen oppaiden ja erilaisten pseudo-

tieteellisten teosten suomennoksista, joissa 

englannin mind on fi losofi sia hienouksia 

sen kummemmin pohtimatta aina kään-

netty ”mieleksi”. Esimerkiksi juuri tätä 
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Descartes-suomennosten arvoste-

luuni, jota he yleensä ottaen pitivät mie-

luisana luettavana. Joihinkin terminolo-

gisiin  huomautuksiini (ainakin ingenium- 

sanaa koskeviin) he yhtyivät, joihinkin 

taas eivät. Syvempää erimielisyyttä näyttää 

vallitsevan oikeas taan vain yhden termin, 

”mielen” kohdalla. Aho ja Yrjönsuuri ilmoit-

tavat, että heidän käännöstyöryhmänsä 

”piti jokseenkin selvänä, että mens kään-

netään sanalla ’mieli’”. Yritän vielä kerran jatkuu sivulla 84
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