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paleiden (ydinhiukkasten,
Pendolino-junien, jne.) si-
jainteja kulloisenakin hetke-
nä, mutta voimme laskea
niitä matemaattisesti. Tä-
män kaltaista, periaatteessa
mekaanisesti tuotettavaa tie-
toa Leibniz siis nimittää
symboliseksi eli sokeaksi.
Universaalikieli laajentaisi

sovellusten mahdollisuuksia kaikille tiedon alu-
eille. Mikäli käytössämme olevat luvut ovat oikei-
ta ja tunnemme tarpeelliset kaavat, niin päädym-
me oikeaan tulokseen automaattisesti. Leib-
niziaanista järjenkorviketta käytetään yhtälailla
ylioppilaskirjoitusten matematiikan kokeessa ja
kansantaloutemme kohentumista koskevissa
ennusteissa, tosin vaihtelevin tuloksin.

Leibnizin haaveilema universaalikieli (ja sii-
hen olennaisesti liittyvä ensyklopedia, johon en
aiheen laajuuden vuoksi nyt puutu) ei todella-
kaan ole yksinkertaista, kansojen välisen kom-
munikaation parantamiseksi suunniteltua
esperantoa, vaan matemaattisesti toimiva tiedon
hankkimisen järjestelmä, joka nostaisi ihmis-
tiedon tason niin lähelle Jumalaa kuin on mah-
dollista. Hanke ei ole erillinen vaan liittyy
Leibnizin pansofistiseen yhteiskuntautopiaan.

Leibniz totesi vuonna 1677 metaforisesti:
”Kun Jumala laskee ja harjoittaa ajattelua,

maailma syntyy.” Tämä Jumalan intuitiivinen tie-
to ei sinänsä ole korkeampaa kuin symbolinen.
Sen ylivoima on siinä, että se on välitöntä ja yhtä-
aikaista tietoa kaikista maailmankaikkeuden
asiantiloista. Ihmiskunnan puolestaan täytyy
hankkia ja analysoida samaa tietoa pala palal-
ta, ja Leibnizin mielestä universaalikieli parantaisi
meidän mahdollisuuksiamme olennaisesti. On
tietenkin makuasia, millaisena järjen korvikkee-
na tämän maailman asioiden loputtoman
laskemisurakan haluaa nähdä. Sokeat tietoko-
neet ovat joka tapauksessa täyttä päätä työssä.
Edes tekstinkäsittelyohjelmani ei enää käsittele
kirjaimia merkkeinä, vaan matemaattiseen muo-
toon muutettuina käyrinä, samanlaisina kuin ne,
joihin Descartes omassa projektissaan päätyi.

Roinila lopettaa artikkelinsa viittauksella
englantiin nykyajan universaalikielenä. Näinhän
asia taitaa pitkälti olla. Se ei kuitenkaan vähen-
nä alkutekstin tärkeyttä. Olen itse tehnyt monta
virhettä luottamalla englanninnoksiin. Roinilan
artikkelissa uuden universaalikielen toimimat-
tomuutta todistaa se, miten Cambridge-kään-
nöksestä käännetty ”Luonnonjärjestyksen olisi
muututtava niin, että maailma muuttuisi
maanpäälliseksi paratiisiksi ja se olisi liian pal-
jon toivottu satumaan tällä puolen” on jo muuta
kuin Descartesin ”Cela presupose de grans
changemens en l’ordre des choses, & il faudroit
que tout le monde ne fust qu’vn paradis terrestre,
ce qui n’est bon à proposer que dans le pays des
romans”.

Jyrki Siukonen
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kaikenlaisia noemoja eli mieliä.
Vielä selvemmin rajoitetumpi tarkoite tulee

mielestäni esiin L. H:n Kalevalan sitaatista. “Mie-
leni minun tekevi” viestittää, että minulla on
tajunnassani jokin mielitekoa (-halua) ilmentävä
kokemus. Kaikkien kokemusteni ei tällöin tarvit-
se olla “haluavia”. Jos tässä yritämme korvata
mieli-sanan kokemuksen kokonaisuuden nimel-
lä, tulos “tajuntani tekevi” ei ole järkevä. Mieli ja
tajunta eivät tässä sitaatissa ole vaihdettavissa.

Samaan tapaan suuri joukko nykysuomen
mieli-sanojen käyttöjä viittaaa johonkin
rajoitettuun kokemussisältöön, noemaan tai jo-
honkin noemojen ryväkseen. Näin esimerkiksi
ilmaisuissa mielikuva, -teko, -johde, -pide-, -aihe,
-kirja, -väri, -ruoka, -paikka jne. Tajunnan joitten-
kin sisältöjen laatu tulee hyvin julki esimerkiksi
ilmaisuissa kaiho-, murhe-, suru-, viha-, ilo-, uhri-
mieli ja mieli-sanan paikan vaihtuessa yhdys-
sanoissa mieliharmi, -paha, -hyvä, mielen-
haikeus ym.

Juuri siksi, että tällaiset tajunnan sisältöjä
spesifioivat ilmaisut suojautuisivat ristiriitaisilta
tulkintamahdollisuuksilta – jotka seuraavat siitä,
että luokan alkio olisi myös itsensä sisältävä
luokka – tarvitaan sekä tajunnan että mielen kä-
sitteet sekä niiden välille selkeästi tiedostettu
tyyppiero.

Silloin kun sanotaan, että “tulee mieleen” (tai
katoaa mielestä ym. samantapaisissa yhteyksis-
sä), mieli viittaa laajempaan yhteyteen kuin jo-
honkin spesifiin kokemussisältöön. Kuitenkin
viesti näissä tapauksissa on kaiketi se, että en
saa tietoisuuteeni tavoittelemaani sisältöä. Se on
tajuntani piirissä, mutta sen tiedostamattomassa
osassa.

Agricolan ja Kalevalan kielet ovat niin
arkaaisia, ettei niistä saa apua filosofisten
termien valintoihin ja käsiteanalyyseihin. Vaikka
yleensä luotetaan siihen, että lausekokonaisuus
antaa sanalle merkityksen, silti filosofisten
peruskategorioiden, kuten tajunnan ja mielen
merkityksiä ei tulisi jättää lukijan hyväntahtoisen
tulkinnan varaan. Se voi usein puuttuakin, ja fi-
losofiaan perehtymättömien edellytykset siihen
saattavat olla vajavaisia.

Onneksi meillä on puheena olevan
ihmistutkimuksen osalta olemassa tältä vuosisa-
dalta hieno perinne Th. Reinin, Arvid Groten-
feltin, Juho Hollon ja Eino Kailan elämäntöiden
ansiosta. Ei ole mitään tarvetta turmella sitä
amerikanismeilla. Heidän selkeä linjansa tajun-
nan käsitteen käytössä asettaa myös
tajuttoman, tiedostamattoman ja tietoisuuden
käsitteet kohdalleen ihmisen kokemus-
ulottuvuuden tutkimuksessa. Näissä yhteyksis-
sä suomen kieli on ylivoimaisen selkeä ja
ilmaisullinen muihin sivistyskieliin verrattuna.
Siksi toivotan mielenmalttia amerikkalaisuuden
edessä rähmälleen heittäytymisessä.

Lauri Rauhala

MIELIPAHAAKIN MIELESTÄ

On kuitenkin hyvä mieli siitä, että Leila
Haaparanta osallistui keskusteluun

tajunnasta ja mielestä (n&n 4/96). Asia nähdään
siis tärkeäksi.

Suomen kielessä on varmaankin satamäärin
mieli-sanan käyttötapoja, erityisesti yhdys-
sanojen toisena osana. Ehdotus, että tieteellisis-
sä keskusteluyhteyksissä mieli olisi noeman,
saksan Sinn-sanan ja englannin sense-sanan
vastine eikä kokemuksen kokonaisuuden nimi,
ei tietenkään pyri rajoittamaan mieli-sanan mie-
lekästä käyttöä muissa yhteyksissä yleis-
kielessä. Kysymys on aivan muusta.

Ei voitane asiallisesti puolustaa sitä, että mie-
li-sanaa käytetään samassakin esityksessä
määrittelemättä vuoroin kaikkien mielien (koke-
musten, merkitysten) kokonaisuuden nimenä ja
toisaalta johonkin erityiseen noemaan (ja/tai sen
laatuun) referoivasti. Silmäys esimerkiksi Vesa
Oittisen (n&n 3/96) mainitsemiin filosofisten te-
osten artikkeleihin osoittaa, että näin tapahtuu.

Kun kaikkien mielien kokonaisuus nimetään
sanalla tajunta, jää mieli-sanallekin selkeä käyt-
töalue. Mielet ovat merkitsevyyden elementtejä,
joissa tajunta realisoituu ja toimii. Mieli-sanan
tällaisessa käytössä ilmentyisi samalla tajunnan
olemus ‘olla mieliä jostakin’ (tästä myös tajunnan
perusluonnetta kuvaava ilmaisuni: mielellisyys).

L. H:n viitaukset Agricolan ja Kalevalan kie-
liin puolustukseksi mieli-sanan käytölle eivät
kokemuksen kokonaisuuteen referoivana tunnu
vakuuttavilta. Agricolan sanonta “kyllä se kuulee
suomen kielen, joka ymmärtää kaiken mielen”
voitaneen yhtä oikeutetusti tulkita fenomeno-
logisesti siten, että Suuri Ymmärtäjä ymmärtää
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