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otteita ajasta

Taikuuden tuntu sanojen 
voimassa ihmetyttää ru-
noilijoiden ja kirjailijoiden 

lisäksi myös monia nykyfilosofeja. 
Toukokuussa Helsingissä vieraillut 
filosofi John R. Searle (s. 1932) 
välittää omaa ihmetystään kristal-
linkirkkaalla ilmaisulla ja värittää 
ajatuksensa viihdyttävin esimerkein 
ja anekdootein. Suomen Kulttuu-
rirahaston Yrjö Reenpää -luennon 
vetäjäksi kutsuttu professori suosii 
suoraa puhetta ja kärkästä debattia. 
Vierailun aikana Searle esitelmöi 
kahdesti, kommentoi Searle-luku-
piiriläisten artikkeleita pienseminaa-

reissa ja keskusteli kattavasti filosofi-
astaan.

Berkeleyn yliopistossa edelleen 
aktiivisesti luennoiva Searle tun-
netaan kielifilosofian uranuurtajana, 
institutionaalisen ontologian tut-
kijana sekä puheaktiteorian kehit-
täjänä. Mielenfilosofiassa hän on 
antanut merkittävän panoksen in-
tentionaalisuutta, tietoisuutta sekä 
tekoälyn ja ihmismielen suhdetta 
koskevaan tutkimukseen. Searlen 
ajatukset ovat vaikuttaneet filosofian 
ulkopuolella huomattavasti muun 
muassa lainoppiin, aivo- ja kogni-
tiotutkimukseen sekä kielitieteisiin. 

Helsingissä Searle pureutui norma-
tiivisuuden perustaviin kysymyksiin 
sekä sosiaalisen ontologian ja kielen 
kytköksiin kahdessa yleisöluen-
nossaan.

Etiikan mahdollisuus
Ensimmäisellä luennollaan Searle 
kommentoi jo 1964 The Philoso-
phical Review -lehdessä ilmestynyttä 
artikkeliaan ”How to Derive ’Ought’ 
From ’Is’”. Searle esitteli filosofiaansa 
vastaamalla kritiikkiin, jota tämä 
omassa genressään varsin radikaali 
artikkeli on kerännyt.

Searlen 
kaksi 
luentoa

”Meillä on kyky luoda asioita julistuksilla. Se ei ole taikuutta vaan täysin luonnollista, 
vaikkakin se tuntuu maagiselta. Tilannetta voi verrata satuihin, esimerkiksi Tolkienin 
mainioihin kirjoihin. Kun velho Gandalf sanoo demonille, balrogille, ’Et voi tästä kulkea!’, 
hän julistaa, että hirviö ei voi ylittää siltaa. Se on kulkemattomuusjulistus. Eikä hirviö 
kykene ylittämään siltaa. Tämä on tietenkin taikuutta. Samanlainen taikuuden tuntu on 
ihmisten lausumissa julistuksissa ja siinä, miten ne luovat uusia instituutioita. Kaikki 
inhimillinen todellisuus on rakennettu julistuksin. Näin yhteiskunta toimii.”
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Luento alkoi omaelämäkerral-
lisella kuvauksella filosofian ahdas-
mielisestä tilasta 1950- ja 60-lu-
vuilla. Searlen mukaan tuolloin ei 
ollut analyyttistä moraalifilosofiaa. 
Humen laki, joka erottaa tiukasti 
deskriptiivisen ja normatiivisen tai 
”olemisen” ja ”pitämisen”, kuului 
standardifilosofiseen kalustoon. Ar-
voarvostelmat sivuutettiin joko tun-
teellisena hölynpölynä tai selitettiin 
pois emotivismin avulla: ne ovat vain 
naamioituneita kuvauksia puhujan 
tunnetiloista. Koska tällaiset kuvauk- 
set nähtiin osana tiedettä, ei filo-
sofiaa eikä etiikkaa saatu pelastettua.

Silloin ajateltiin, että filosofit 
eivät pysty sanomaan mitään vii-
sasta moraaliin liittyen, koska filo-
sofian pelikenttänä on kieli ja sen 
käyttö – eivät faktat tai arvostelmien 
sisällöt (matters of fact and value). 
”Filosofia”, Searle selvensi, ”koski 
siis adverbeja! Mutta toisinaan myös 
verbejä, substantiiveja sekä adjek-
tiiveja.” Hän lisäsi naureskellen:

”Luulette varmaan, että filosofia oli 
silloin tylsää. Kaikkea muuta. Se oli 
erittäin innostavaa. Edistyimme heit-
tämällä pois melkein kaiken, mitä 
filosofit olivat vuosisatojen varrella 
keränneet. Mitä olikaan olla nuori 
silloin!” 

Searlen mukaan filosofia kuitenkin 
epäonnistuu, jos se ei ota kantaa ih-
miselämän tärkeimpiin kysymyksiin. 
Näin kävi vaikkapa Wittgensteinin 
Tractatukselle. Searle painotti, että 
arvo- ja normikysymykset ovat eri-
tyisesti järjen asia, koska ne ilmai-
sevat järkiperusteita ihmisen toi-
minnalle. Raa’at faktat tai puhtaan 
deskriptiivinen kieli eivät sitä kykene 
tekemään, saati ”näyttämään”.

Normatiiviset kysymykset ovat 
ihmiselämälle kaikkein merkitykselli-
simpiä – kuinka siis pelastaa etiikka? 
Searlen todistus moraalin perus-
tasta on huomattavan vaatimaton, 
melkein nöyrä: jotta Jaakko todella 
lupaisi antaa Ilkalle 100 euroa sano-
essaan ”Ilkka, lupaan antaa sinulle 
100 euroa”, hänen on sitouduttava 
siihen, että hänellä on velvollisuus 
antaa Ilkalle tuo 100 euroa. Koska 
lupaus luo tämän sitoumuksen, 

voidaan olemisesta johtaa pitäminen. 
Toisin sanoen normatiivisuus seuraa 
asiaintilan kuvauksesta: jos on to-
della annettu lupaus, niin syntyy 
välttämättä velvollisuus pitää ky-
seinen lupaus. Yksinkertaisuudestaan 
ja arkisuudestaan huolimatta tämä 
huomio riittää ravistamaan analyyt-
tisen filosofian perusteita.

Searlen näkemystä arvojen ja 
faktojen yhteydestä on kritisoitu. 
Eräs vastalauseista vetoaa tiukkaan 
jaotteluun arvojen subjektiivisuuden 
ja faktojen objektiivisuuden välillä. 
Searlen mukaan tässä kömmähdys 
johtuu siitä, etteivät kriitikot erottele 
ontologista ja epistemologista tasoa 
toisistaan. Hän kiteytti kantansa esi-
telmää seuranneessa keskustelussa:

”Olen aina halunnut sanoa, että 
arvoista voi tehdä episteemisesti 
objektiivisia väitteitä, vaikka arvot 
eivät makoile maailmassa kuten 
kivet. Etiikka on ontologisesti sub-
jektiivista, ihmisistä riippuvaista. 
Mutta sitä koskevat väitteet voivat 
olla episteemisesti objektiivisia.”

Toisin sanoen: vaikka arvot ovat 
subjektiivisia, niitä koskevat väitteet 
voivat olla puhujasta ja kuulijasta 
riippumattomasti tosia tai epätosia. 
Kun päättelemme normatiivisista 
syistä toimintaan, päättely ei ole sub-
jektiivista vaan objektiivista.

Toinen keskeinen kritiikki 
koskee arvoväitteiden hankalaa yleis-
tettävyyttä. Kantin hengessä on sa-
nottu, ettei ”puhdas järki voi olla 
käytännöllistä”, sillä jälkimmäinen 
on epämääräinen ja paikoin ristirii-
tainen. Käytännöllinen järki riippuu 
myös vaistoista ja haluista.

Tämän vastaväitteen Searle on 
valmis ohittamaan eräänlaisena 
bluffina: arvot voivat olla ristirii-
dassa, mutta ristiriita ei itsessään 
kumoa arvoja. Esimerkiksi ihminen 
voi luvata jollekulle murhata toisen 
ihmisen, mutta hänen sitoumuk-
sensa kunnioittaa ihmiselämää voi 
ylittää lupauksen edellyttämän si-
toumuksen. Aiempi sitoumus voi 
olla olemassa, mutta jotkut sitou-
mukset ovat vaativampia – Searlen 
termein deonttisesti väkevämpiä 
– kuin toiset. Tämän mahdollistaa 

meidän kielellisyytemme. Toisin 
kuin esimerkiksi koirat, voimme kie-
lellisesti luoda haluista ja vaistoista 
vapaita syitä toiminnallemme. Mo-
raalissa on kyse juuri tällaisista ratio-
naalisista syistä.

Luentoa seurannut vilkas kes-
kustelu päättyi yleisökysymykseen, 
joka koski etiikan tarkoitusperiä. 
Searle summasi näkemyksensä etii-
kasta:

”Esimerkiksi Kantin tai Millin vanha 
ajatus, että meillä täytyy olla jonkin-
lainen ’algoritmi’, jonka mukaan elää 
ja toimia, on sekaannus. Kuitenkin 
etiikassa moraaliarvostelmia voidaan 
analysoida rationaalisesti. Tämän 
analyysin ei tarvitse tuottaa algorit-
mia, systemaattisuus riittää.”

Kieli instituutioiden 
perustana
Searlen varsinainen kutsuluento kä-
sitteli aihetta, jonka hän näkee yh-
deksi nykyhetken polttavimmista 
filosofisista ongelmista: miten sosi-
aalinen todellisuus rakentuu fyysisen 
maailman varaan? Toisin sanoen 
teemana oli sosiaalinen ontologia 
sekä kysymykset yhteiskunnan ja si-
vilisaation olemassaolosta.

Searle aloitti esittämällä kaksi 
paradoksia. Ensinnäkin parhaat teo-
riamme maailmasta ovat tieteellis-
fysikaalisia, mutta kokemuksemme 
on täynnä asioita, joista nuo teoriat 
eivät näytä kykenevän sanomaan 
mitään olennaista:

”Me tiedämme, että maailma koos-
tuu atomeista ja partikkeleista. Mutta 
on myös objektiivinen fakta, että 
raha on rahaa ja että se toimii tietyllä 
tavalla. Tämä ei näytä olevan seli-
tettävissä vain atomeilla ja partikke-
leilla, joista raha koostuu.”

Jos emme kykene selittämään rahan 
olemassaoloa, miten voimme selittää 
esimerkiksi jotain sellaista kuin tie-
toisuus?

Toiseksi paradoksiksi Searle mai-
nitsi ihmisen suhteen eläimeen: 

”Me olemme osa eläinkuntaa ja tie-
dämme tämän, mutta silti eroamme Va
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koko eläinkunnasta radikaalisti! 
Minun edesmenneet koirani, siis 
Frege, Russell, Tarski ja Ludwig, osa-
sivat vaikka mitä, mutta heillä ei ollut 
rahaa tai asuntolainoja.”

Searle lähti purkamaan näitä solmuja 
instituution käsitteellä. Institutio-
naaliset faktat – kuten avioliittojen 
ja rahan olemassaolo – riippuvat 
puhtaasti sitoumuksista: raha lakkaa 
olemasta, kun riittävän moni lakkaa 
uskomasta painomustekuvioituun 
paperi-pellavasekoitteeseen tai bit-
teihin tietokoneen muistissa käypänä 
vaihdon välineenä.

Perustana institutionaaliselle to-
dellisuudelle ovat tietyt oikeuksia 
ja velvollisuuksia koskevat toi-
minnot, joita Searle kutsuu ”sta-
tusfunktioiksi”. Esimerkiksi käy 
pastorin mahdollisuus julistaa avio-
liitto. Voimme kielellisesti liittää 
tiettyjä statusfunktioita henkilöihin 
(pastori), esineisiin (raha) tai jo ole-
massa oleviin instituutioihin (oikeus-
istuimen valtuuksien muuttaminen). 
Funktiot asetetaan tekemällä julistus 
eli deklaraatio, jota tarpeeksi moni 
ihminen pitää sitovana. Status tulee 
tällöin yleisesti hyväksytyksi: sitä 
koskee jaettu intentio. Intentiot ovat 
ontologisesti subjektiivisia, mutta 

tapa, jolla ne on jaettu, tekee niistä 
epistemologisesti objektiivisia.

Näin ollen Searle vastustaa nä-
kemystä kielestä puhtaasti faktoja 
esittävänä systeeminä. Tällainen kä-
sitys kielestä on köyhä. Faktojen esit-
tämisen lisäksi luomme asiaintiloja 
kielellämme: julistamme, lupaamme, 
pyydämme ja niin edelleen. Tätä 
kielellisen toiminnan luokkaa Searle 
kutsuu J. L. Austinin jäljissä puheak-
teiksi.

Searle keskusteli teoriansa mah-
dollisista ongelmakohdista. Pai-
navimman vastaväitteen mukaan 
teoria mahdollistaa uusien asioiden 
luomisen tyhjästä. Searlen ratkaisu 
on, että kaikki uudet statusfunktiot 
syntyvät kielen varaan. Kieli on pe-
rustava instituutio, joka tarvitaan 
sosiaalisen todellisuuden rakenta-
miseen. Näin ollen kieli itse koko-
naisuutena ei voi olla statusfunktio, 
sillä se vaaditaan statusfunktioiden 
luomiseen. Vastaavasti kieli ei 
myöskään ole peli, koska kaikki pelit 
edellyttävät kieltä sääntöjensä mää-
rittämiseen.

Vielä radikaalimmin Searle väitti, 
että sivilisaatio koostuu statusfunk-
tioiden jatkuvasta uusintamisesta 
kielessä. Esimerkiksi Obaman sta-
tusfunktio, hänen presidenttiytensä, 

mainitaan aina kun hän esiintyy tele-
visiossa. Muut eläimet eroavat ihmi-
sistä, koska ne eivät kykene synnyt-
tämään statusfunktioita kielellisesti 
saati ylläpitämään niitä.

Searlelle statusfunktioiden järjes-
telmä on yhtä kuin vallan perusta. 
Statusfunktiot kantavat deonttista 
voimaa eli oikeuksia ja velvoitteita 
sekä auktoriteettia. Näin ollen si-
vilisaatiomme kannalta keskeisiksi 
nousevat deklaratiivit eli julistavat 
puheaktit: vaadimme toisia si-
toutumaan siihen, että jokin asia 
voidaan lukea toiseksi asiaksi. Esi-
merkiksi Euroopan keskuspankin 
johtaja voisi julistaa, että riemastut-
tavan värikkäiden paperi-pellavalap-
pusten sijaan vaihdon välineeksi kel-
paavat vain ja ainoastaan Immanuel 
Kantin Puhtaan järjen kritiikistä irti 
revityt sivut. Tällöin rahan instituu-
tiota neuvotellaan uusiksi – mikäli 
laajamittainen sitoumus syntyy, uusi 
instituutio on luotu ja vanha kuo-
pattu.

Searle lopetti kutsuesitelmänsä 
lupaukseen: ”Niin, tämä on vasta 
tutkimuksen alku!”

K. Severi Hämäri ja  
Markus Neuvonen

otteita ajasta

Mikä on mielestänne viimeisen 
puolen vuosisadan dramaattisin 
muutos filosofisessa tutkimuk-
sessa?

Filosofia ei ole viimeiseen viiteen-
kymmeneen vuoteen kohdannut val-
lankumousta. Muutos on ollut hidas 
ja kaikkea muuta kuin dramaattinen. 

Kaikkein merkittävin seikka on ana-
lyyttisen filosofian rappeutuminen... 
se ei ole enää sitä mitä ennen. Ny-
kyään kaikkialla formalisoidaan 
aivan liikaa, ja useimmat analyyttiset 
filosofit eivät enää hahmota, mitä he 
itse asiassa ovat tekemässä.

Mutta samaa sanottiin minun 

sukupolvestani, kun olin opiskelija, 
että me emme tiedä, mitä olemme 
tekemässä. Joten mene ja tiedä.

Sen sijaan näen yhteydet muihin 
tutkimusaloihin, esimerkiksi aivo-
tutkimukseen, tärkeinä filosofialle. 
Omassa työssäni nämä yhteydet 
ovat aina vain lisääntyneet. Tähtään 

Tie ulos sekaannusten rämeiköstä 
Vastausvuorossa John R. Searle
Helsingin luentojen jälkimainingeissa professori Searle avasi niin & näinille 
näkemyksiään filosofian nykytilasta. Puheeksi nousivat menetelmälliset 
sudenkuopat, tieteidenvälisyys ja paluu tietämisen perustaan.
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