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Luonnonfilosofiajuhlissa
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T

ieteiden talolla Helsingissä pidettiin syyskuussa Luonnonfilosofian seuran 20-vuotisjuhlaseminaari. Tukholmalainen fysiikan
emeritusprofessori Stig Stenholm
arvioi aluksi seuran perustajan, kollegansa K. V. Laurikaisen filosofisia
näkemyksiä. Kolmas kvanttimekaniikan asiantuntija, itävaltalaisprofessori Anton Zeilinger syventyi
todellisuuskäsityksiin. Liverpoolista
tullut Peter Rowlands pohti fysiikan
historiaa ja tulevaisuutta. Professori
Kari Enqvistin johdolla Rowlands
ja Zeilinger koetettiin haastaa myös
kiistelyyn fysiikan todellisuuskäsityksistä.
Toisena päivänä pääsi ääneen filosofejakin. Puheet aloitti rehtori
Ilkka Niiniluodon katsaus luonnonfilosofian osasta nykyfilosofiassa.
Tuotantotalouden professori Matti
Vartiainen laajensi keskustelua johtamisen filosofioihin. Neurobiologian
professori Kai Kaila jatkoi esityksellä
aivotutkimuksesta, mihin saatiin
professori Petri Ylikosken reunahuomautukset. Tekniikan tohtori Viljo
Martikaisen alustusta ”mentaalisesta realismista” kommentoi puolestaan professori Sami Pihlström.
Psykologian professori Kirsti Lonka
pohti kasvatusoptimismin mahdollisuuksia, mistä jatkoi tohtori Sami

Paavola. Enqvist ja tekniikan tohtori
Tero Heikkilä keskustelivat tapahtuman päätteeksi elämän monimuotoisuudesta.
Martikaisen, seuran puheenjohtajan, toimijan näkökulmassa olennaista on ”ohjattu resurssien käyttö
arvostetun tuloksen saavuttamiseksi”.
Esitelmöijän sanoin ”elämän on pitänyt rakentaa sellainen keskus- ja
ääreishermojärjestelmä, joka pystyy
palauttamaan aikaisemmin koetun
mieleen nopeasti ja tilanteelle relevantilla tavalla”. Martikainen rakensi vastakohtaa yhtäältä ”Platonin
ideoitten opettamisesta yhä vieläkin”
ja toisaalta ”puhumisesta toisella tavalla tieteen tuloksiin tukeutuen”.
Käsitellessään ”muistamisen materiaalista pohjaa” hän huomautti
kuitenkin, että ”muistin todellinen
rakentumistapa on pitkäaikainen ongelma tieteelle”.
Lonka halusi puhua indeterminismin, antireduktionismin ja pragmaattisen tieteellisen realismin puolesta. Geenit vaikuttavat kohtaloon,
mutta eivät suoraan määrää sitä. Ihminen on ”biologisesti kulttuurinen
olento”, jolle tahto, tunteet ja esimerkiksi ”sisäinen motivaatio” ovat
ratkaisevia myös kaikessa tietämisessä
ja toimimisessa.

Valistusseminaarissa
S

uomen 1700-luvun tutkimuksen seura järjesti Helsingissä lokakuussa seminaarin The
Enlightenment: Critique, Myth and
Utopia, jossa kartoitettiin valistuskuvamme aineksia ja niiden historiallista taustaa. Samalla pohdittiin
sitä, miten uusi tutkimus on muuttanut käsityksiä valistuksesta tuomalla esiin uusia näkökulmia tästä
kirjavasta aatehistoriallisesta ilmiöstä
ja kyseenalaistamalla vanhoja tul-

kintoja. Otsikkosanat viittasivat näin
paitsi valistuksen omaan kritiikkiin,
myytteihin ja utopioihin, myös valistusreseption myytteihin ja niiden
kritiikkiin. Seminaarin ensimmäisen
päivän ulkomaisiksi pääpuhujiksi
oli kutsuttu tutkija Miguel Benítez
Sevillan yliopistosta sekä Toursin yliopiston emeritusprofessori, historioitsija Jean Marie Goulemot.
Goulemot’n esitelmä Les Lumières
en politique (XVIIIe–XXe siècles) loi

katsauksen valistuksen vastaanoton
käyttöön politiikan välineenä. Goulemot aloitti Ranskan vallankumouksen jälkeisistä ensireaktioista, jotka
asettivat valistusfilosofit syytettyjen
penkille etsittäessä syitä vallankumoukseen ja sitä seuranneeseen terroriin. Esitelmä päätyi 1900-luvulla
Ranskassa historiantutkimuksessa
vahvasti läsnä olleisiin marxilaisiin
tulkintoihin valistusfilosofian ja vallankumouksen perinteestä. Omaa
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tutkijanuraansa käsitellessään Goulemot punoi historialliseen analyysiinsa myös esitystä elävöittäviä
henkilökohtaisia muistoja tavalla,
joka on tuttua myös hänen historiaa
ja muistelmia toisiinsa lomittavista
teoksistaan Adieu les philosophes. Que
reste-t-il des Lumières? ja L’amour des
bibliothèques.
Käsikirjoituksina 1600-luvun
lopussa ja 1700-luvun alkupuolella
levitetyn ja varhaista valistusta edustavan filosofisen klandestiinikirjallisuuden eritysasiantuntijana tunnettu
Benítez käsitteli esitelmässään Jonathan Israelin uudelleen ajankohtaiseksi tekemää teesiä spinozismin
vahvasta läsnäolosta tässä tekstiai-

neistossa. Tämä teesi osoittautui
paitsi virheelliseksi myös Israealin
kirjaa vanhemmaksi. Benítezin otsikon ”A gigantic manifestation of spinozism”?: Spinoza dans la littérature
clandestine sitaatti on peräisin Ira O.
Waden 1938 julkaisemasta kirjasta,
jossa niin ikään liioitellaan Spinozan
merkitystä. Mutta Benítez jäljitti ajatuksen historiaa vieläkin pidemmälle
aina Gustave Lansoniin ja lopulta
1700-luvulle, jolloin kaikki heterodoksinen vapaa-ajattelu leimattiin
helposti spinozismiksi. Benítez osasi
vakuuttavassa esityksessään yhdistää
vahvan historiallisen oppineisuuden
filosofiseen analyysiin, joka pyrki
tekemään eroja erilaisten uskonnol-

listen heterodoksien ja deististien,
materialististen, ateistien ja spinozistisien ideoiden välillä sen sijaan, että
linkittäisi kaiken Spinozan nimeen.
Lauantain pääpuhuja oli kotimaasta. Timo Kaitaro Helsingin
yliopistosta puhui otsikolla Nature
and Morality in Eighteenth-Century
French Materialism moraalin autonomiasta valistusmaterialisteilla.
Hän painotti sitä, että erityisesti La
Mettrie ja Diderot korostivat moraalin ja samalla ihmisluonnon keinotekoisuutta ja sen vastakkaisuutta
suhteessa moraalisesti neutraaliin
luontoon. Vaikka valistus usein paradoksaalisesti muistetaankin yrityksistä perustella tai kritisoida moraalikäsityksiä viittaamalla luontoon
tai ihmisluontoon, luontoa ja moraalia koskevat pohdinnat erotettiin
toisinaan hyvinkin radikaalisti toisistaan, eritoten materialistien kirjoituksissa.
Kutsuttujen esitelmien lisäksi
seminaari muodostui viidestä työpajasta, joissa koti- ja ulkomaiset tutkijat esittelivät valistuksen filosofiaa,
politiikkaa, teologiaa, teatteria ja reseptiota sekä valistuksen enemmän
tai vähemmän tunnettuja hahmoja
Rousseausta Forskålin kautta
Kantiin. Vilkkaat ja inspiroivat keskustelut käytiin osin englanniksi ja
osin ranskaksi, kuten kaksikieliseen
maahan sopiikin.
Teksti: Timo Kaitaro

Quine-symposiumissa
Y

hdysvaltalaisen
filosofin
Willard Van Orman Quinen
(25.6.1908–25.12.2000) syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi
sata vuotta, minkä johdosta Helsingissä järjestettiin pienimuotoinen
symposiumi. Kaksipäiväisessä kokouksessa esiintyi ainoastaan kuusi
puhujaa: aikataulu oli miellyttävän
väljä ja joustava. Yleisöä oli paikalla
niukasti, mikä oli odotettavissa, kun
otetaan huomioon Quinen filosofian
ei-populaari luonne. Pieni joukko
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oli kuitenkin aktiivinen, ja esitelmiä
seurannut keskustelu oli erinomaisen
asiantuntevaa.
Symposiumin yhdeksi pääteemaksi muodostui Quinen filosofian
suhde hänen opettajansa ja ystävänsä Rudolf Carnapin (1891–1970)
työhön. Kuudesta esitelmästä kolme
liittyi suoraan Quinen ja Carnapin
suhdetta koskevaan keskusteluun.
Tämä temaattinen yhdenmukaisuus
ei kuitenkaan ollut tietoisen linjanvedon tulos.

Panu Raatikainen (Helsinki)
käsitteli Quinen näkemystä analyyttisyydestä ja kritisoi joidenkin
Carnap-tutkijoiden tulkintoja Quinesta. Lieven Decock (Amsterdam)
esitelmöi myös tästä vertailevasta
näkökulmasta keskittyen erityisesti
’semanttisen säännön’ käsitteeseen.
Decock myös tarkasteli kiinnostavasti Quinen filosofiaa 1900-luvun
alkupuoliskon amerikkalaisen lingvistiikan kontekstissa. Matti Eklund
(Cornell) käsitteli Quinen ja Car-

