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FILOSOFIA ON LUOVAA
HULLUUTTA

H

yvinpä haastelit, Mikko Lahtinen,
viime pääkirjoituksessasi (3/2000).
Varasit sen kokonaan, ja vielä laajennettuna, käsittelemään teemaa, mitä filosofia
on, ja kuka on filosofi. Esitän siihen seuraavan peräkaneetin, kun julistit sen ”yleisökysymykseksi”.
Olin itse syksyllä 1950 ”valmis filosofi”
Turun yliopistosta. Laudaturtyöni Spengler ja Dostojevski kelpasi sellaisenaan myös
muissa oppiaineissa – yleinen historia ja
estetiikka – laudatur-aineeksi. Luulin löytäneeni elämänurani juuri filosofina, kunnes minulle selvisi, ettei filosofia ollut Suomessa vielä tuolloin ammatti, toisin kuin
se on tänä päivänä. Tässä olen siis kanssasi
eri mieltä, Mikko!
Harhailin jonkin aikaa, ilmeisesti kiroillenkin sitä, ettei yhteiskunta hyväksynyt minua filosofiksi, siis ammatillisesti,
tai edes kutsumuksena. Löysin kuitenkin
psykologian, joka oli juuri silloin kehittymässä ammatiksi Suomessa. Olin mukana
perustamassa tuon alan ammattiliittoa,
Suomen psykologiliittoa. Suoritin näet
ylimääräisenä laudaturin psykologiassa,
jolloin olin muodollisestikin pätevä psykologin ammattiin, mikä olikin sitten ”leipäpsykologin” urani eläkkeelle siirtymiseeni saakka keväällä 1986. Tästä huolimatta koin palvelleeni yhteiskuntaa 34
vuotta filosofina.
Jyväskylässä ilmestyi 80-luvulla filosofinen kulttuurilehti Genesis. Kirjoitin siihen (2-3/1985) avausartikkelin otsikolla
”Filosofia ei ole ammatti, vai onko ammattifilosofeja”. Tulin suunnilleen samaan
tulokseen kuin pääkirjoituspohdiskelusi.
”Se tapahtui eräässä seminaarissa”,
alkaa tekstini. Kyseessä oli eräänlainen kilpalaulanta vanhojen kiistaveikkojen –
Pertti Hemánus ja Eero Silvasti – ”objektiivisesta joukkotiedotuksesta”, mistä halusin kuulla ns. totuuden. Alustuksien lopussa otin puheeksi filosofian ammattina,
mistä meille tuli erimielisyyttä Pertin
kanssa: ”Matti, meistä ei kumpikaan ole
ammattifilosofi”. Minä kiistin heti jyrkästi.
Totesin Pertin olevan sekä pitkän kokemuksen alalta omaava ammattijournalisti,
ja itse olevani kokenut psykologi, mutta
hän oli lisäksi lehtialan professori, minä
”vain” filosofian dosentti. Eräs argumenttini oli, että ”moni psykologian professori
meidänkin maassamme on vain professori,
eikä ole tehnyt päivääkään työtä käytännön psykologina”.
Jatkan asian käsittelyä Genesiksessä niin,

että ”filosofia on menettänyt asemansa ja
merkityksensä, mikä sillä oli vielä sata
vuotta sitten… ja tämä on ehkä korvaamaton vahinko”. Filosofia ”on näivettynyt
pelkäksi akateemiseksi tieteellisyydellä
keikaroivaksi leikiksi, joka ei enää käsittele
ihmiselle tärkeitä asioita, vaan käy viivytystaistelua puolustaakseen viimeisiä asemiaan yliopistoissa, kun se on karkotettu
kaikkialta muualta elintärkeistä asemistaan, ennen muuta vakavasti ajattelevien
maallikoiden mielistä”. Lopuksi totesin,
että ”ehkä onkin onni, ettei filosofia olekaan ammatti”, sillä ”kaikkialla siellä missä esiintyy aikamme merkittävintä, ihmisille ja kulttuurille ensiarvoisen tärkeää
luovaa ajattelua”, siellä on kysymys todella
nimensä arvoisesta filosofiasta.
Se, ettei tällaista ensiluokan parhaimmillaan neroudeksi yltävää filosofiaa ole
missään, on ilmeistä. Todella suuret sielut
löytävät yleisönsä ja arvostuksensa yleensä
vasta, kun he ovat kuolleet, kuten Schopenhauer, Kierkegaard ja Nietzsche.
Mutta onhan filosofiasta tullut ammatti ainakin ns. suuressa maailmassa. Jarkko
S. Tuusvuori esitteli tässä lehdessä viime
vuonna (4/1999) ammattifilosofian ”pioneerin”, lääkäri Antti Mattilan, joka ”avasi
keväällä oman, maan ensimmäisen filosofisen praktiikan”. Hän teki aiheesta myös
väitöskirjan.
Menin askeleen pitemmälle ja aloin
valmistella kollektiivista filosofien vastaanottoa Mattilan kuvaamissa puitteissa.
Hanke jäi kuitenkin ensi yrittämällä toteutumatta. Olen ottanut asian uudelleen
esille kulttuuriseura Kirjon piirissä. Ellei
filosofia ole ammatti, on se ainakin kutsumus, joka vaatii tekijänsä kokonaan, hyväksyi yhteiskunta hänet tai ei – eli siis luovaa hulluutta. Tästä kaikesta kerron tarkemmin kirjassani Etsijän tie – ihmisen
probleemi (Taju 2000).
Matti Luoma

PERUSTUUKO ‘SOKRAATTINEN
KYSELYTEKNIIKKA´
KEHÄPÄÄTELMÄÄN?

L

ukiessani Platonin dialogeja hiipii
mieleeni ajatus, onko Sokrateen kyselytekniikassa kyse kehäpäätelmästä. Huomionarvoista Sokrateen jankkaavassa kyselyssä mielestäni on, että hän aina itse antaa esimerkit halutessaan vastauksen johonkin. Dialogissa saatetaan käydä esimerkiksi läpi pitkä litania erilaisia ammatteja Sokrateen halutessa tietää, mikä ominaisuus milläkin ammatinharjoittajalla on
oltava soveltuakseen po. ammattiin. Tällä
tavoin se runsas materiaali joka esimerkeiksi otetaan, tarkoitushakuisesti johdattaa myös vastauksen tiettyyn suuntaan.
Kun päättely etenee tietyn kaavan mukaisesti, se samalla rajaa myös vastauksen tähän kehäänsä. Ja johdonmukaisuus jolla
esimerkistä toiseen on edetty, ikään kuin
väistämättä johtaa oikeaan johtopäätökseen – vaikka useimmiten mitään lopullista päätelmää ei synnykään. Kun siis vastaaja on useamman kerran peräjälkeen päätynyt yksimielisyyteen Sokrateen kanssa,
nämä toistot ja onnistumiset tallaavat polun, joka johtaa jatkossakin samanlaiseen
päättelyyn.
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Esimerkkinä voi käyttää vaikka Hippiasta (lyhyempi dialogi). Siinä Sokrates etenee juoksijan, painijan, kauniin liikunnan, äänen, jalkojen, silmien, perämelan,
jousen, lyyran, huilun, luonteenlaadun
jne. kautta oikeudenmukaisuuteen. Jokaisen esimerkin kohdalla on todettu, että
hyvä suoritus on parempi kuin huono,
mutta tahallaan tehty huono suoritus on
tahattomasti tehtyä huonoa suoritusta parempi, koska suorittajalla on kuitenkin
kyky suorittaa tämä tehtävä myös hyvin.
Kaiken tämän Hippias myöntää. Mutta
sitten tullaankin oikeudenmukaisuuteen.
Sellainen sielu, jolla on kykyä ja taitoa, on
oikeudenmukaisempi kuin tietämätön
sielu. Tällöin myös tämän tietävämmän
sielun tahallaan tekemä epäoikeudenmukainen teko on myös parempi kuin sellaisen tyhmyyttään tekemä. Hyvälle ihmiselle onkin siis ominaista tahallinen epäoikeudenmukaisuus!

T

ässä katsannossa sokraattista dialogia
voi pitää myös eräänlaisena pitemmän kaavan syllogismina. Kun edellä kuvattu tahallaan tehty huono suoritus on
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parempi kuin tahattomasti tehty, voi tästä
äärimmilleen vietynä vetää syllogistisen
johtopäätöksen, jossa hyvä ihminen onkin
huono ihminen:
Hyvä ihminen on kykenevä pahaan.
Epäoikeudenmukaisuus on pahaa.
Hyvä ihminen on epäoikeudenmukainen.
Tämän kaltaisessa päättelyssä jäädään kehään, koska siinä pidetään tahallaan tehtyä
huonoa hyvän ominaisuutena, tarkastelematta, käyttääkö hyvä tätä huonoa ominaisuuttaan. Hyvällä on kaksi vaihtoehtoa, tehdä hyvin tai huonosti. Hyvä suoritus tekee hyvästä juuri hyvän, mutta onko
tahallaan tehty huonompi suoritus edelleenkin hyvää vain sen takia, että hyvällä
on potentiaali tehdä suoritus myös hyvin?
Huonolla taas ei ole tätä vaihtoehtoa. Se ei
voi tehdä kuin huonosti. Eikö hyvän tee
hyväksi nimenomaan se, että se valitsee
kahdesta vaihtoehdosta juuri hyvän? Sokrateen oma ajatus, ettei ihminen tee tahallaan pahaa, jää tässä päättelyssä kehän ulkopuolelle.
Saattaa tosin olla Sokrateen kaukovii-
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sautta jättää Hippias tässä ymmälleen, niin
että hän alkaisi itse miettiä näitä eettisiä
kysymyksiä. Ja onko nimenomaan tämä
mielestäni kehässä pyörivä päättely juuri se
‘sokraattinen metodi´, jolla hän yrittää
saada keskustelukumppaneitaan ajattelemaan asioita itsenäisesti ja kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä?
Filosofian ’harrastajana’ kiinnostaisi
kuulla alan asiantuntijoilta, onko ’sokraattista dialogia’ tutkittu edellä kuvatuista
näkökulmista?
Markku Kailaheimo

