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Yhdysvaltalaisen filosofin 
Willard Van Orman Quinen 

(25.6.1908–25.12.2000) synty-
mästä tuli tänä vuonna kuluneeksi 
sata vuotta, minkä johdosta Helsin-
gissä järjestettiin pienimuotoinen 
symposiumi. Kaksipäiväisessä ko-
kouksessa 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 

oli kuitenkin aktiivinen, ja esitelmiä 
seurannut keskustelu oli erinomaisen 
asiantuntevaa.

Symposiumin yhdeksi päätee-
maksi muodostui Quinen filosofian 
suhde hänen opettajansa ja ystä-
vänsä Rudolf Carnapin (1891–1970) 
työhön. Kuudesta esitelmästä kolme 
liittyi suoraan Quinen ja Carnapin 
suhdetta koskevaan keskusteluun. 
Tämä temaattinen yhdenmukaisuus 
ei kuitenkaan ollut tietoisen linjan-
vedon tulos.

Panu Raatikainen (Helsinki) 
käsitteli Quinen näkemystä ana-
lyyttisyydestä ja kritisoi joidenkin 
Carnap-tutkijoiden tulkintoja Qui-
nesta. Lieven Decock (Amsterdam) 
esitelmöi myös tästä vertailevasta 
näkökulmasta keskittyen erityisesti 
’semanttisen säännön’ käsitteeseen. 
Decock myös tarkasteli kiinnosta-
vasti Quinen filosofiaa 1900-luvun 
alkupuoliskon amerikkalaisen ling-
vistiikan kontekstissa. Matti Eklund 
(Cornell) käsitteli Quinen ja Car-
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tutkijanuraansa käsitellessään Gou-
lemot punoi historialliseen ana-
lyysiinsa 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 edus-
tavan filosofisen klandestiinikirjalli-
suuden eritysasiantuntijana tunnettu 
Benítez käsitteli esitelmässään Jo-
nathan Israelin uudelleen ajankoh-
taiseksi tekemää teesiä spinozismin 
vahvasta läsnäolosta tässä tekstiai-

neistossa. Tämä teesi osoittautui 
paitsi virheelliseksi myös Israealin 
kirjaa vanhemmaksi. Benítezin ot-
sikon ”A gigantic manifestation of spi-
nozism”?: Spinoza dans la littérature 
clandestine sitaatti on peräisin Ira O. 
Waden 1938 julkaisemasta kirjasta, 
jossa niin ikään liioitellaan Spinozan 
merkitystä. Mutta Benítez jäljitti aja-
tuksen historiaa vieläkin pidemmälle 
aina Gustave Lansoniin ja lopulta 
1700-luvulle, jolloin kaikki hetero-
doksinen 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 spinozis-
tisien ideoiden välillä sen sijaan, että 
linkittäisi kaiken Spinozan nimeen.

Lauantain pääpuhuja oli koti-
maasta. Timo Kaitaro Helsingin 
yliopistosta puhui otsikolla Nature 
and Morality in Eighteenth-Century 
French Materialism moraalin au-moraalin au-
tonomiasta valistusmaterialisteilla. 
Hän painotti sitä, että erityisesti La 
Mettrie ja Diderot korostivat mo-
raalin ja samalla ihmisluonnon kei-
notekoisuutta ja sen vastakkaisuutta 
suhteessa moraalisesti neutraaliin 
luontoon. Vaikka valistus usein pa-
radoksaalisesti muistetaankin yri-
tyksistä perustella tai kritisoida mo-
raalikäsityksiä viittaamalla luontoon 
tai ihmisluontoon, luontoa ja mo-
raalia koskevat pohdinnat erotettiin 
toisinaan hyvinkin radikaalisti toi-
sistaan, eritoten materialistien kirjoi-
tuksissa.

Kutsuttujen esitelmien lisäksi 
seminaari muodostui viidestä työpa-
jasta, joissa koti- ja ulkomaiset tut-
kijat esittelivät valistuksen filosofiaa, 
politiikkaa, teologiaa, teatteria ja re-
septiota sekä valistuksen enemmän 
tai vähemmän tunnettuja hahmoja 
Rousseausta Forskålin kautta 
Kantiin. Vilkkaat ja inspiroivat kes-
kustelut käytiin osin englanniksi ja 
osin ranskaksi, kuten kaksikieliseen 
maahan sopiikin.

Teksti: Timo Kaitaro
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Helsingin yliopiston filosofian 
opiskelijoiden ainejärjestö Di-

lemma ry järjesti yhteistyössä Ki-
asman kanssa marraskuussa ajankoh-
taisia kysymyksiä epäajanmukaisista 
perspektiiveistä tarkastelevan kes-
kustelutilaisuuden. Parasiittiklubi-
sarjaan kuuluvan session aiheeksi oli 
valikoitunut Media. Henry Baconin 
ja Jussi Vähämäen alustusten jälkeen 
yleisö sai ottaa osaa.

Bacon pohti medioiden syntyä 
erilaisten ideologioiden ristipaineessa. 
Hän kiinnitti huomiota medioiden 
olemukseen liitettyyn kansanvalis-
tuksellisuuteen, joka korostuu YLEn 
tehtävässä. Median objektiivisuus 
merkitsee Baconin mukaan erilaisten 
merkittävien vaihtoehtojen esiintuo-
mista.

Entä miksei puutiainen seuraa 
mediaa? Voiko se mitenkään valita 
signaalien välillä? Eikö se vain ota 
viettiensä mukaisesti niitä vastaan 

ilman minkäänlaista tulkintaa? 
Näiden kysymysten pohjalta Vä-
hämäki hahmotteli analogiaa punkin 
ja passiivisen ihmisen välillä: suhde 
ympäristöön on niin optimaalinen, 
että ne vastaavat automaattisesti oi-
kealla tavalla oikeisiin signaaleihin. 
Vähämäki nosti esiin medioiden 
kyvyn eliminoida tulkinnan osuus 
turvallisia ja valmiita vastauksia tar-
joamalla. Hänen mukaansa tulee 
tarkastella, mitä ihmisessä tapahtuu 
ennen informaation jäsentymistä. 
Mitkä valtamekanismit siihen vai-
kuttavat? Millä tavalla ihmisen pe-
rusvietit ovat hyväksikäytettävissä? 
Mediaa ei nykyään edes tulisi hah-
mottaa erillisenä teollisuuden alana, 
sillä se on levittäytynyt kaikkialle.

Tämä muistuttaa Guy Debordin 
spektaakkeliyhteiskunnan analyysia. 
Sitä ei tosin tule ymmärtää pelkkänä 
mediakritiikkinä, vaan nykyisten yh-
teiskuntien ymmärtämisen välineenä 

ylimalkaan. Spektaakkelissa ihminen 
on passiivinen oman elämänsä si-
vustakatsoja, jonka suhdetta toisiin 
ihmisiin välittää kuvien lakkaamaton 
virta. Ja kuviin voi päästä käsiksi 
vain kuluttamalla. Ennen suoraan 
eletty on etääntynyt representaa-
tioksi. BB-Julkkis tyrii televisiossa 
humalassa sinun puolestasi, ja tämän 
kokemuksen jakaminen on yhteisöl-
lisyyden perusta.

Ihmisen arvo spektaakkelin yh-
teiskunnassa lasketaan sen mukaan, 
miten tehokkaasti hän 1) tuottaa, 
2) kuluttaa ja 3) näkyy. Myös spek-
taakkelin kritiikki rekuperoidaan ta-
kaisin osaksi spektaakkelin illusorista 
kuvavirtaa. Onko ainoa vaihtoehto 
spektaakkelille radikaali medioiden 
välittämästä kommunikaatiosta kiel-
täytyminen?

Teksti: Vesa Korkkula
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napin näkemyksiä ontologiasta ja 
kritisoi tulkintoja, joissa Carnap 
nähdään ontologiakielteisenä ja 
Quine taas ontologian henkiin he-
rättäjänä. Myös Heikki J. Koskinen 
(Helsinki) tarkasteli Quinen filo-
sofiaa ontologian näkökulmasta kri-
tisoiden Quinen kieliorientoitunutta 
lähestymistapaa ontologisiin kysy-
myksiin.

Peter Pagin (Tukholma) kä-
sitteli viimeaikaista argumenttia, 

jonka mukaan eräitä formaalin kie-
liteorian välineitä voidaan käyttää 
kumoamaan Quinen kuuluisa kään-
nöksen epämääräisyysteesi. Esitelmä 
oli tekniseltä kannalta symposiumin 
haastavin, koska se rakentui algeb-
ralliseen viitekehykseen, jossa Pugin 
itse on tutkinut esimerkiksi kom-
positionaalisuutta. Antti Keskinen 
(Tampere) tarkasteli Quinen ’obser-
vaatiolauseen’ määritelmää. Jotkut 
kommentaattorit ovat esittäneet, että 

eräät tässä määritelmässä esiintyvät 
käsitteet ovat ristiriidassa Quinen be-
haviorismin kanssa; Keskinen pyrki 
argumentoimaan, että tällaista risti-
riitaa ei ole.

Teksti: Antti Keskinen

Tuusulanjärvi kimalteli koi-
vujen välissä, laineiden lipla-

tuksen pystyi melkein kuulemaan. 
Omenapuut ja siniset siperianliljat 
kukkivat. Kansallisromanttisissa 
maisemissa, Kallio-Kuninkaalan kar-
tanossa, aika oli pysähtynyt. Lukio-
laiset istuskelivat nurmikolla ja miet-

tivät filosofisissa pajoissa käymiään 
keskusteluja. Platonin akatemiaa 
tuskin olisi voitu järjestää parem-
massa paikassa. Täällä luonnon hel-
massa, 1900-luvun alun perinteisessä 
pihapiirissä, oli tilaa omille ajatuk-
sille ja oivalluksille.

Platonin Akatemia järjestettiin 

viime keväänä 12. kerran. Teemana 
oli hyvyys, totuus ja kauneus. Filo-
sofian opiskelijat ja tutkijat pitivät 
Platonin akatemiassa keskustelu-
pajoja niin elämän tarkoituksesta, 
eurooppalaisuuden ideasta kuin Der-
ridan lahjan käsitteestä.

Luulisi, että kun filosofisia on-

Platonin akatemian flow’ssa


