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I luento
Performatiivit ja konstatiivit

Se, mitä aion täällä puhua, ei ole sen enempää vaikeaa kuin
kiistanalaistakaan. En väitä, että luennoillani olisi muita an
sioita kuin että ne ovat totta, ainakin osittain. Käsittelemäni
ilmiö on hyvin yleinen ja ilmeinen, ja muidenkin on täytynyt
panna se jo ainakin paikka paikoin merkille. Tietääkseni siihen ei ole kuitenkaan kiinnitetty erityishuomiota.
Filosofit olettivat aivan liian pitkään, että ”toteamuksella” ei
voi olla muuta tehtävää kuin ”kuvailla” asiantiloja tai ”todeta
tosiseikkoja”, jolloin se on joko totta tai epätotta. Kieliopintutkijat ovat silti yhtenään huomautelleet, että kaikki ”lauseet” eivät ole (tai kaikkia ei käytetä esittämään) toteamuksia5: (kieliopintutkijoiden) toteamusten lisäksi on katsottu olevan myös
kysymyksiä ja huudahduksia sekä lauseita, jotka ilmaisevat käskyjä, toiveita ja myöntöjä. Eivätkä filosofit ole varmastikaan
halunneet tätä kieltää, vaikka ovatkin paikoitellen puhuneet
löyhästi ”toteamuksista” ”lauseina”. Toisaalta kieliopintutkijat
ja filosofit ovat varmasti olleet selvillä myös siitä, kuinka kovin
vaikeaa on erotella toteamuksista edes kysymyksiä, käskyjä ja
sen sellaisia vain niiden tarjolla olevien, vähälukuisten ja yksinkertaisten kieliopillisten tuntomerkkien avulla, joita ovat esimerkiksi sanajärjestys, tapaluokka ja vastaavat. Tosin tapana ei
ole tainnut olla vatvoa niitä ongelmia, joita tämä vaikeus selvästi synnyttää. Miten nimittäin ratkaisisimme, mikä on mikä?
Miten kukin rajataan ja määritellään?
Viime vuosina filosofit ja kieliopintutkijat ovat kuitenkin
osoittaneet aivan uudenlaista huolta paneutuessaan moniin
asioihin, jotka aiemmin olisi sen enempää miettimättä katsottu
”toteamuksiksi”. Tämä huolellisuus syntyi osittain epäsuorasti
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– ainakin filosofiassa. Ensin syntyi näkemys – jota ei ole aina
muotoiltu ilman valitettavaa dogmatismia – että (tosiseikan)
toteamisen pitäisi olla todennettavissa tai ”verifioitavissa”.
Tämä johti ajatukseen, ettei monia ”toteamuksia” voi kutsua
muuksi kuin pseudototeamuksiksi. Mikä tärkeintä, monien
”toteamusten” osoitettiin olevan niiden kieliopillisesti moitteettomasta muodosta huolimatta tiukasti ottaen mielettömiä, niin
kuin Kant ehkä ensimmäisenä järjestelmällisesti argumentoi6.
Eikä jatkuvasta uusien mielettömyyden lajien löytämisestä
– kaikkine aivan liian epäsystemaattisiksi jääneine luokitteluineen ja mystisiksi jääneine selityksineen – ole ylisummaan seurannut mitään muuta kuin hyvää. Silti meille, siis jopa meille
filosofeille, tulee lopulta raja vastaan siinä, kuinka paljon mielettömyyttä voimme sallia puheeseemme. Niinpä oli luonnollista siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja kysyä, onko monienkaan
pseudototeamuksilta näyttävien lausumien tarkoitus todella
olla ”toteamuksia”. Nyttemmin ajatellaan yleisesti, että mo
nien toteamuksilta näyttävien lausumien ei ole lainkaan tai niiden on vain osittain tarkoitus selostaa tosiasioita tai välittää
tosiasioista suoraviivaista tietoa. Esimerkiksi ”eettisten propositioiden” tarkoitus saattaisi olla – pelkästään tai osittain – ilmaista tunnetilaa, ohjailla käytöstä tai vaikuttaa käytökseen
määrätavoilla. Tässäkin asiassa Kant oli yksi edelläkävijöistä.
Usein käytämme lausumia tavoilla, jotka ylittävät ainakin perinteisen kieliopin rajat. On saatu huomata, ettei monien kuvailevilta näyttävissä lausumissa esiintyvien erityisen mutkikkaiden sanojen tehtävä ole osoittaa selostelusta tilanteesta
eriskummallisia lisäpiirteitä. Pikemminkin näiden sanojen on
tarkoitus osoittaa (ei selostaa) olosuhteita, joissa toteamus esitetään, tai toteamusta koskevia varauksia tai tapaa, jolla toteamukseen pitäisi suhtautua, tai muuta vastaavaa. Sitä aikoinaan yleistä tapaa, että näitä vaihtoehtoja katsotaan ylen,
kutsutaan ”deskriptiiviseksi” virhepäätelmäksi tai ”kuvailevuus
erheeksi”7. Tämä ei tosin ole välttämättä aivan osuva nimitys,
sillä ”kuvailevuus” on itsessään jotain erityislaatuista. Kaikki
todet tai epätodet toteamukset eivät kuvaile mitään, ja siksi
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käytän ”kuvailevan” sijaan mieluummin ”väittämiseen” tai
”varmentamiseen” viittaavaa sanaa ”konstatiivi”. Suunnilleen
tähän tapaan on asteittain osoitettu tai ainakin tehty uskottavaksi, että monien vaikeiden filosofisten kysymysten taustalla
on erehdys – se erehdys, että suoraviivaisiksi tosiasiatoteamuksiksi tulkitaan lausumia, jotka ovat joko (mielenkiintoisilla eikieliopillisilla tavoilla) mielettömiä tai joksikin aivan muuksi
tarkoitettuja.8
Mitä ikinä ajattelemmekaan näistä yksittäisistä näkemyksistä ja ehdotuksista ja kuinka syvästi saatammekaan paheksua
sitä alkuhämmennystä, johon filosofiset opit ja menetelmät
ovat suistuneet, silti on tunnustettava, että ne selvästikin synnyttävät mullistusta filosofiassa. Jos sitä haluaa sanoa suurenmoisimmaksi ja tarpeellisimmaksi alan historiassa, ei tarkemmin ajatellen esitä kummoistakaan väitettä. Ei ole yllättävää,
että alku on edennyt hitaasti, kaikkine ennakko-oletuksineen
ja harhapolkuineen. Se on tyypillistä mullistuksille.

Performatiivien alustava eristäminen9
Lausumatyyppi, jota käymme nyt pohtimaan, ei tietenkään
ole yleisesti ottaen mielettömyyden alalaji, vaikka lausumien
väärin käyttäminen toki synnyttää oman varsin erityislaatuisen ”mielettömyyksien” kirjonsa, niin kuin tulemme näkemään. Pikemminkin se on toisen pääluokkamme alalaji – nimittäin teeskentelyn. Näille lausumille ei silti ole lainkaan
välttämätöntä teeskennellä olevansa tosiasiatoteamuksia, kuvailevia tai konstatiivisia. Tosin, omituista kyllä, kun nämä
lausumat ottavat kaikkein läpinäkyvimmän muotonsa ne
usein teeskentelevätkin juuri sellaista. Kieliopintutkijat eivät
uskoakseni ole nähneet tämän ”valeasun” läpi, ja filosofitkin
vain sattumalta.10 Niinpä on aluksi paikallaan tutkia näitä lausumia tässä harhaanjohtavassa muodossa, koska vertaamalla
niitä tosiasiatoteamuksiin, joita ne matkivat, saamme esiin niiden keskeisimmät piirteet.
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Aloitamme siis ottamalla ensimmäisiksi esimerkeiksemme
lausumia, joihin pätee seuraava: ne eivät sovi ”toteamusten” lisäksi mihinkään muihin tähän mennessä tunnistettuihin kieli
opillisiin kategorioihin; ne eivät ole mielettömiä; ja ne eivät
sisällä mitään niistä kielellisistä varoitussignaaleista, joita filosofit ovat tähän mennessä tunnistaneet tai luulleet tunnistaneensa (ne eivät sisällä sellaisia erikoisia sanoja kuten ”hyvä”
tai ”kaikki”, epäilyttäviä apuverbejä kuten ”pitäisi” tai ”voisi”
tai arveluttavia rakennelmia kuten hypotetikaaleja11). Ja kuinka ollakaan, kaikissa on ikävystyttäviä verbejä indikatiivin aktiivin ensimmäisen persoonan yksikön preesensissä12. On lausumia, jotka täyttävät nämä ehdot, mutta:
A. ne eivät ”kuvaile”, ”selosta”, ”väitä” tai ”varmenna” yhtään
mitään, eivätkä ole ”totta tai epätotta”
B. niiden lausuminen on – ainakin osittain – jonkin asian
tekemistä, mitä puolestaan ei tavallisesti kuvailtaisi jonkin
sanomiseksi tai ”ainoastaan” jonkin sanomiseksi.
Tämä ei ole lainkaan niin paradoksaalista kuin saattaa kuulostaa tai kuin olen ilkeämielisesti koettanut saada kuulostamaan
– seuraavassa annettavat esimerkit tuottavat varmastikin pettymyksen.
Esimerkkejä:
(E.a) ”Tahdon (ottaa tämän naisen lailliseksi aviovaimokseni)”
lausuttuna vihkiseremonian aikana13.
(E.b) ”Kastan tämän aluksen Kuningatar Elisabetiksi” lausuttuna iskettäessä pullo laivan keulaan.
(E.c) ”Jätän kelloni veljelleni perinnöksi” testamentissa.
(E.d) ”Lyön kuuspennisen vetoa, että huomenna sataa.”
Kun esittää jonkin näistä esimerkkilausumista (luonnollisestikin sopivissa olosuhteissa), ei selvästikään kuvaile itseään tekemässä sitä, mitä lausuman esittäjän sanottaisiin tekevän lausumaa esittäessään14. Silloin lausuja ei myöskään totea tekevänsä
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