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Esipuhe

Seuraavat luennot on pidetty Lowell-instituutissa Bosto-
nissa marras–joulukuussa 1906 ja Columbian yliopistossa 
New Yorkissa tammikuussa 1907.1 Ne on painettu tähän 
sellaisenaan ilman lisäyksiä tai viitteitä.2 Niin sanottu 
pragmaattinen suuntaus – en pidä koko nimestä, mutta 
näyttää liian myöhäiseltä yrittää sitä muuttaakaan – vai-
kuttaa äkillisesti syntyneen kuin tyhjästä. Äkkiarvaamatta 
ihmiset ovat tajunneet yhtä aikaa monia sellaisia piirteitä, 
joita on aina sisältynyt filosofiaan, tosin tehtäviltään yhdis-
tyneenä. Tätä on vieläpä tapahtunut niin monessa maassa 
ja niin monelta eri näkökannalta, että tuloksena on suuri 
määrä hajanaisia väittämiä. Olen pyrkinyt kuvaamaan asiat 
sellaisina kuin ne omille silmilleni esittyvät, lavein vedoin, 
välttäen pikkutarkkaa kiistelyä. Uskoakseni suuri määrä 
turhaa kynäsotaa olisi vältetty, jos arvostelijoillamme olisi 
ollut malttia odottaa, että saamme kunnolla sanottua 
sanottavamme.3
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Jos luentoni saavat lukijan kiinnostumaan, hän epäile-
mättä lukee muutakin aiheeseen liittyvää. Sen tähden mai-
nitsenkin muutaman lähdeteoksen.

Yhdysvalloissa perustavimpia teoksia on John Deweyn 
Studies in Logical Theory. Edelleen Deweylta kannat-
taa lukea artikkelit, jotka ovat ilmestyneet Philosophical 
Review’n numerossa XV (113 ja 465), Mindin numerossa 
XV (293) ja Journal of Philosophyn numerossa IV (197).4

Luultavasti parhaat luonnehdinnat löytyvät kuitenkin 
F. C. S. Schillerin kirjasta Studies in Humanism, erityi-
sesti esseistä i, v, vi, vii, xviii ja xix. Hän luo alaviitteissään 
katsauksen sekä omiin aiempiin esseihinsä että muuhun 
yleisesti aihetta arvioivaan kirjallisuuteen.5

Suosittelen myös perehtymään G. Milhaudin teokseen 
Le Rationnel (1898) ja Le Royn hienoihin artikkeleihin 
Revue de Métaphysiquen numeroissa 7, 8, ja 9. Blondelilta 
ja de Saillylta on ilmestynyt artikkelit Annales de Philoso-
phie Chrétiennessa (4e série, numerot 2 ja 3). Papinikin on 
ilmoittanut pragmatismia käsittelevän ranskankielisen kir-
jansa ilmestyvän piakkoin.6

Välttääkseni ainakin yhden väärinkäsityksen totean 
vielä, ettei mitään loogista yhteyttä pragmatismin – sellai-
sena kuin sen itse ymmärrän – ja hiljattain »radikaaliksi 
empirismiksi» nimittämäni opinkappaleen välillä ole.7 
Radikaali empirismi seisoo omilla jaloillaan. Sen voi torjua 
täysin ja olla silti pragmatisti.

Harvardin yliopistolla huhtikuussa 1907

Esipuhe





I 
luento 
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Filosofian ongelma nykyisin

Chesterton kirjoittaa hienon esseekokoelmansa Heretics 
esipuheessa seuraavasti: »Jotkut henkilöt – lukeudun itse-
kin heihin – pitävät yhä kaikkein käytännöllisimpänä ja 
tärkeimpänä asiana ihmisessä hänen näkemystään maail-
mankaikkeudesta. Oletamme, että vuokraemännän on toki 
vuokralaistaan arvioidessaan tärkeää tietää tämän tulot, 
mutta vielä tärkeämpää hänen olisi tietää vuokralaisensa 
filosofia. Oletamme että vihollisia päin käyvälle kenraalille 
on tärkeää tietää näiden lukumäärä, mutta vielä sitäkin 
tärkeämpää hänen olisi tietää vihollisensa filosofia. Mieles-
tämme tärkeää ei olekaan se, vaikuttaako teoria maailman-
kaikkeudesta asioihin, vaan vaikuttaako niihin ajan oloon 
myös jokin muu.»8

Olen Chestertonin kanssa tässä samoilla linjoilla. Tiedän 
että jokaisella teistä, hyvät naiset ja herrat, on jonkinlainen 
filosofia, ja että kaikista kiinnostavin ja tärkein asia teissä 
on tapa, jolla filosofianne määrittää monia erilaisia näkö-
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kulmianne maailmaan. Vastaavasti tekin tiedätte saman asian 
pätevän minuun. Tästä huolimatta tunnustan tavallaan pel-
kääväni sen hankkeen yltiöpäisyyttä, johon olen ryhtymässä. 
Meihin jokaiseen olennaisesti liittyvä filosofia ei nimittäin 
ole pelkästään mikään filosofian muodollinen erityison-
gelma. Se on meidän enemmän tai vähemmän ääneen lau-
sumaton tunteemme siitä, mitä elämä vilpittömästi ja poh-
jimmiltaan tarkoittaa. Se on vain osin perua kirjoista. Se on 
yksilöllinen tapamme nähdä ja tuntea harteillamme kaikkeu-
den koko paine. Minulla ei ole mitään oikeutta olettaa, että 
monetkaan teistä tarkastelisivat kaikkeutta sillä tavoin kuin 
sitä luentosaleissa tarkastellaan. Silti seison tässä toivoen 
herättäväni teissä mielenkiinnon sellaista filosofiaa kohtaan, 
joka edellyttää sangen muodollista esitystapaa. Tahtoisin 
saada teidät suhtautumaan suopeasti erääseen nykysuun-
taukseen, johon itsekin syvästi uskon. Niinpä vaikkette ole-
kaan opiskelijoita, minun on puhuttava teille kuin professori. 
Joka tapauksessa sellaisen maailman, johon professori uskoo, 
on oltava laveasti arvioitavissa. Maailmalla, jonka määritte-
lee kahdella lauseella, ei ole professorisjärjelle käyttöä. Älkää 
tekään menkö moiseen halpaan! Olen ollut kuulemassa, kun 
ystäväni ja työtoverini ovat koettaneet kansantajuistaa filo-
sofiaa juuri tässä samassa luentosalissa, mutta he ovat aina 
käyneet kuiviksi ja teknisiksi, eivätkä tuloksetkaan ole olleet 
järin rohkaisevia. Hankkeeni onkin näin ollen uskalias. Itse 
pragmatismin perustajakin9 piti hiljattain Lowell-instituu-
tissa juuri pragmatismin nimissä sarjan luentoja – ne olivat 
kuin säkenöiviä valonleimauksia kimmeriaanisessa10 pimey-
dessä! Luulenpa, ettei kukaan meistä ymmärtänyt aivan 
kaikkea hänen puheistaan – ja silti seison nyt tässä aikeissa 
ryhtyä sangen samanoloiseen uhkayritykseen.

Filosofian ongelma nykyisin
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Käyn uhallakin yritykseeni, sillä nuo mainitsemani 
luennot olivat vetäviä – ne vetivät paikalle paljon ylei-
söä. On tunnustettava, että syvällisiä asioita käsittelevässä 
puheessa on oma viehätyksensä, vaikka itse asiat jäisivätkin 
meille – ja jopa niistä keskusteleville – käsittämättömiksi. 
Nuo ongelmat tuntuvat meistä jännittäviltä, tunnemme 
niissä äärettömyyden läsnäolon. Jos aloitatte jossakin 
tupakkahuoneessa väittelyn esimerkiksi vapaasta tahdosta, 
Jumalan kaikkivoipuudesta tai hyvästä ja pahasta, huo-
maatte jokaisen läsnäolijan terästävän kuuloaan. Filosofian 
tulokset koskettavat meitä kaikkia elävästi, ja sen oudoim-
matkin väittämät tuntuvat tyydyttävän sitä kaipuuta, jota 
tunnemme terävä-älyisyyttä ja kekseliäisyyttä kohtaan.

Koska uskon täydestä sydämestäni filosofiaan ja siihen, 
että meille filosofeille on sarastamassa uusi aamu, minusta 
tuntuu välttämättömältä koettaa välittää tästä tilanteesta 
teille hieman uutta tietoa tavalla tai toisella, per fas aut 
nefas.

Filosofia on kaikista inhimillisistä pyrinnöistä samaan 
aikaan sekä ylevintä että joutavinta. Se katsastaa kaikista 
ahtaimmat sopukat ja avaa avarimmat näköalat. Se ei vält-
tämättä »tuo leipää pöytään», kuten sanonta sanoo, mutta 
se voi valaa sieluihimme rohkeutta. Vaikka filosofia tun-
tuukin usein tavallisista ihmisistä luotaantyöntävältä toi-
mintatapoineen, epäilyineen ja kyseenalaistuksineen, jaa-
ritteluineen ja väittelyineen, kukaan meistä ei pärjää ilman 
sen voimakkaita valokeiloja, jotka valaisevat maailman 
monia ajattelutapoja. Jo tuo valon luominen asioihin ja 
se vastavaikutelma, jolla pimeys ja salaperäisyys sävyttävät 
sen sanomisia, ylittää reilusti pelkän ammatillisen mielen-
kiinnon.
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Filosofian historia on suureksi osaksi ihmisluonteiden 
yhteentörmäysten historiaa. Vaikka tällainen lähtökohta 
saattaakin vaikuttaa joistakin virkatovereistani latistavalta, 
aion silti tarkastella tuota yhteentörmäystä ja selittää siitä 
johtuvaksi hyvinkin monet filosofien keskinäiset erimie-
lisyydet. Onpa ammattifilosofilla millainen luonteenlaatu 
hyvänsä, hän pyrkii aina filosofoidessaan painamaan sen 
taka-alalle. Luonteenlaatua ei ole perinteisesti tunnustettu 
järkiperusteeksi, joten ammattifilosofi sijoittaa päätel-
miinsä vain epäyksilöllisiä perusteluja. Ja kuitenkin hänen 
luonteenlaatunsa vaikuttaa hänen asenteisiinsa paljon 
voimakkaammin kuin mitkään hänen tiukan objektiivi-
sista perusteistaan. Se antaa todistusaineistolle tämän tai 
tuon kaltaisen painoarvon, mikä saa aikaan tunnepitoisen 
tai kovasydämisen näkemyksen maailmasta aivan samalla 
tavoin kuin jokin tosiasia tai periaate. Hän luottaa luon-
teenlaatuunsa. Koska hän hakee siihen soveltuvaa maailmaa, 
hän uskoo mihin tahansa esitykseen, joka siihen suinkin 
luontuu. Hänestä tuntuu, etteivät vastakkaiset luonnetyy-
pit tajua maailman olemusta ollenkaan, ja sisimmässään 
hän pitääkin näitä kyvyttöminä ihmisinä, jotka eivät ole 
filosofisesti »asioista jyvällä», vaikka väittelytaidoissa nämä 
olisivat häntä jopa huomattavasti etevämpiä.

Kuitenkaan hän ei voi julkisesti edellyttää, että häntä 
itseään pidettäisiin pelkän luonteenlaatunsa perusteella 
minään eturivin älykkönä tai auktoriteettina. Näin filoso-
fisissa pohdinnoissamme onkin tiettyä vilpillisyyttä: emme 
koskaan lausu julki kaikista perusteistamme voimallisinta. 
Asioita varmaankin selkiyttäisi, jos näissä luennoissa rik-
koisimme tuon säännön, joten aion nyt vapaasti puhua 
perusasioista.

Filosofian ongelma nykyisin
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Puhun tässä tietenkin sellaisista poikkeuksellisen oma-
leimaisista ihmisistä, jotka ovat omintakeisuudellaan vai-
kuttaneet filosofiaan ja jääneet elämään historiallisina hen-
kilöinä. Mainitun kaltaisia luonnikkaita ajattelijoita ovat 
esimerkiksi Platon, Locke, Hegel ja Spencer. Useimmilla 
meistä ei tietenkään ole kovinkaan täsmällistä älyllistä 
luonteenlaatua, vaan olemme sekoitus sellaisista vastak-
kaisista aineksista, jotka kaikki ovat melko laimeita. Vai-
keatajuisissa asioissa tuskin tunnemme omia taipumuk-
siamme. Joidenkin ihmisten mieleen pystyy vaikuttamaan 
puhumalla, jolloin he hylkäävät taipumuksensa, päätyvät 
seuraamaan muotivirtauksia tai omaksuvat lähimmän 
käsillä olevan vaikuttavan filosofin ajatukset, oli tämä kuka 
hyvänsä. Kuitenkin tähänkin saakka filosofiassa on ollut 
merkitystä sillä, että ihmisen tulisi itse nähdä asiat, nähdä 
ne välittömästi omalla omintakeisella tavallaan, eikä vain 
tyytyä johonkin toiseen niiden näkemisen tapaan. Ei ole 
mitään syytä uskoa, ettei tällainen voimakas luonteenlaa-
dun mukainen näkeminen vastedeskin vaikuttaisi inhimil-
listen uskomusten historiassa.

Se erityinen luonteenlaadullinen ero, joka mielessäni 
on ollut näitä huomioita tehdessäni, on pantu merkille 
yhtä lailla niin kirjallisuudessa, taiteessa, politiikassa, 
seuraelämässä kuin filosofiassakin. Ihmiset voivat olla 
kanssakäymisessään sovinnaisia tai välittömiä, politiikassa 
valtaa kunnioittavia tai anarkisteja, kirjallisuudessa puhdas-
kielisyyttä kannattavia teoreetikkoja ja realisteja, taiteessa 
klassisteja ja romantikkoja. Huomaatte nämä vastakoh-
dat tutuiksi – onhan filosofiassakin hyvin samankaltainen 
vastakkainasettelu »rationalistien» ja »empiristien» välillä. 
Empiristi tarkoittaa sellaista, joka rakastaa tosiasioita  
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kaikessa niiden moninaisuudessaan, rationalisti puoles-
taan henkilöä, joka omistautuu yleisille ja ikuisille peri-
aatteille. Kukaan ei voi elää hetkeäkään, ellei hänellä ole 
molempia, sekä tosiasioita että periaatteita, joitten pai-
notukset sitten eriävät. Tämä vastakkainasettelu herättää 
ankaraa eripuraa painotuserojen tekijöiden keskuudessa, 
ja huomaammekin, että on varsin näppärää ilmaista 
ihmisten vastakkaiset maailman käsittämistavat puhu-
malla empiristisestä ja rationalistisesta luonteesta. Tällai-
set luonnehdinnat saavat noiden käsittämistapojen välisen 
vastakkaisuuden tuntumaan yksinkertaiselta ja jykevältä.

Yleensä se tuntuu jopa yksinkertaisemmalta ja jyke-
vämmältä kuin ihmiset, joille nuo ismit omistetaan. Kai-
kenlaiset vivahde-erot ja -yhdelmät kun ovat ihmisluon-
teessa mahdollisia. Pyydänkin teitä pitämään menettelyäni 
tietyssä määrin mielivaltaisena, kun nyt – määritelläkseni 
perusteellisemmin, mitä rationalisteista ja empiristeistä 
puhuessani mielessäni liikkuu – liitän kumpaankin noista 
nimikkeistä eräitä niille ominaisia toissijaisia piirteitä. 
Valitsen sellaisia yhdistelmätyyppejä, jotka luonto mah-
dollistaa sangen usein, joskaan ei säännönmukaisesti, ja 
valitsen ne yksinomaan siksi, että ne sopivasti auttavat 
minua luonnehtimaan viimekätistä tarkoitusperääni, 
pragmatismia. Havaitsemme, että ilmauksia »intellektua-
lismi» ja »sensationalismi» on käytetty historiassa ratio-
nalismin ja empirismin vastineina. Useimmiten intellek-
tualismiin vaikuttaa liittyvän luontevasti idealistinen tai 
optimistinen suuntaus. Toisaalta on melko tavallista, että 
empiristit ovat myös materialisteja, ja heidän optimis-
millaan on tapana olla poikkeuksetta ehdollista ja varo-
vaista. Rationalismi on aina monistista. Se lähtee liikkeelle 

Filosofian ongelma nykyisin
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kokonaisuuksista ja universaaleista, ja tähdentää asioiden 
yhtenäisyyttä. Empirismi lähtee liikkeelle osista, pitää 
kokonaisuutta ennemminkin kokoelmana – ja kuvailee 
sujuvasti itseään pluralistiseksi. Rationalismi pitää taval-
lisesti itseään uskonnollisempana kuin empirismi, mutta 
tästä asiasta olisi niin paljon sanottavaa, että ohitan sen 
maininnalla. Rationalisti on tosiaankin sellainen, jota 
sanotaan tunneihmiseksi, ja oikeassa on empiristikin mai-
nostaessaan itseään tunteilemattomaksi. Rationalisti on 
myös tavallisesti vapaan tahdon kannattaja, ja empiristi 
puolestaan fatalisti – käyttääkseni yleisimmin tunnettuja 
ilmauksia. Lisäksi rationalisti on puheissaan luonteeltaan 
dogmaattinen, kun taas empiristin asenne on varovampi ja 
keskustelulle avoin.

Kirjaan nämä piirteet nyt kahteen sarakkeeseen. Uskon 
teidän oivaltavan, mitä nämä tarkoittamani kaksi henkistä 
luonnetyyppiä ovat, jos varustan sarakkeet otsikoilla »herk-
kämielinen» ja »kovamielinen».

Herkkämielinen
rationalistinen (tukeutuu »periaatteisiin»)
älyllinen
idealistinen
optimistinen
uskonnollinen
vapaan tahdon kannattaja
monistinen
dogmaattinen
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Kovamielinen
empiristinen (nojautuu »tosiasioihin»)
aistien merkitystä korostava
materialistinen
pessimistinen
ei-uskonnollinen
fatalistinen
pluralistinen
skeptinen

Pankaa vielä hetkeksi syrjään kysymys siitä, mahtaako 
noista kahdesta luettelemastani sekoituksesta kumpikaan 
olla sisäisesti yhtenäinen tai eheä – aion pian puhua siitä 
asiasta aika lailla. Välittömiin tarkoituksiimme riittää, että 
molempia kuvaamiani ihmislaatuja, herkkiä ja kovia, on 
todella olemassa. Kukin teistä varmasti tietää kummas-
takin lajityypistä jonkin edustavan esimerkin, ja tiedätte 
mitä nämä ajattelevat toisen lajityypin edustajista. Heillä 
on kehno käsitys toisistaan. Asettuessaan vastakkain näi-
den lajityyppien voimakasluonteisten yksilöiden eripu-
raisuus on kaikkina aikoina osaltaan muokannut aikansa 
filosofista ilmapiiriä. Osin se muovaa myös nykyajan filo-
sofista ilmapiiriä. Mieleltään kovat pitävät herkkämie-
lisiä tunteilijoina ja hassahtaneina. Mieleltään herkkien 
mielestä kovamieliset ovat sivistymättömiä, paatuneita 
tai karkeita. He reagoivat paljolti samalla lailla toisiinsa 
kuin toisensa kohtaavat bostonilaiset kaupunkilaisturistit 
ja Cripple Creekin maalaisväestö.11 He uskovat toinen toi-
siaan huonommikseen, mutta siinä missä kovien halvek-
suntaan sekoittuu vain huvittuneisuutta, herkät vieroksu-
vat hivenen peloissaan.

Filosofian ongelma nykyisin
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Kuten jo totesin, vain harvat meistä ovat kauttaaltaan 
filosofiassaan kuin herkkähipiäisiä bostonilaisia tai kova-
pintaisia vuoristolaisia. Useimmat haikailevat niitä hyviä 
asioita, joita rajaviivan kummaltakin puolelta löytyy. Tot-
tahan tosiasiat hyviä ovat – suokaa meille paljon tosiasioita. 
Ja hyviä myös periaatteet – suokaa meille siis kasapäin nii-
täkin. Maailma on epäilemättä ykseyttä, jos katsotte sitä 
tietyllä tavalla, mutta yhtä epäilemättä se on moneutta, jos 
katselette sitä jollakin toisella tavalla. Se on sekä ykseyttä 
että moneutta – meidän on siis omaksuttava jonkinlainen 
pluralistinen monismi. On aivan selvää, että kaikki on vält-
tämättä määrättyä, ja siitä huolimatta on selvää sekin, että 
tahtomme ovat vapaita: parasta filosofiaa olisikin jonkin-
lainen vapaan tahdon olettava determinismi.12 Epäilemättä 
maailman osissa voi olla pahuutta, mutta kokonaisuus ei 
voi olla paha: näin käytännöllinen pessimismi voi liittyä 
metafyysiseen optimismiin. Ja niin edelleen – tavallinen 
filosofinen maallikko ei ole koskaan ajattelussaan jyrkkä 
eikä karsi siitä ristiriitoja, vaan elää epämääräisesti vuoroin 
sen yhdessä, vuoroin toisessa sopivassa osastossa, miten 
sattuu mielimään.

Jotkut meistä ovat kuitenkin enemmän kuin pelkkiä 
filosofisia maallikkoja. Meitä voi kutsua alan harrastajiksi, 
ja me olemme huolissamme kutsumuksemme liiallisesta 
epäjohdonmukaisuudesta ja horjuvuudesta. Emme tunne 
älynkäyttöämme kelvolliseksi niin kauan kuin yhdiste-
lemme toisiinsa sopimattomia asioita rajaviivan kummal-
takin puolelta.

Nyt tulenkin ensimmäiseen seikkaan, jonka haluan 
korostaa olevan ehdottoman tärkeä. Koskaan ei ole ollut 
niin paljon empiiristä suuntausta kannattavia ihmisiä kuin 
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nykyisin. Voitaisiin jopa sanoa, että lapsillamme on jo mel-
keinpä syntyessään tiede verissään. Kunnioituksemme tosi-
asioita kohtaan ei ole kuitenkaan karsinut meistä kaikkea 
uskonnollisuutta. Sehän on itsessäänkin jo likimain uskon-
nollista. Tieteellisyytemme on luonteeltaan harrasta. Ajatel-
laanpa nyt tämän tyyppistä ihmistä ja oletetaan, että hän on 
myös filosofian harrastaja, joka ei halua tavallisen maallikon 
tavoin tehdä ajattelustaan mitään sekametelisoppaa. Millai-
sena hän mahtaisi pitää tilaansa juuri nyt, armon vuonna 
1906?13 Hän kaipaa tosiasioita ja tiedettä – mutta hän kai-
paa myös jotakin, mihin uskoa. Koska hän on filosofian 
harrastaja eikä mikään omaehtoinen ajattelija, hän luonnol-
lisesti hakee opastusta niiltä alan asiantuntijoilta ja ammat-
tilaisilta, joita tietää. Te läsnäolijat olette paljossa, ehkä jopa 
enimmäkseen, juuri mainitun kaltaisia harrastajia.

Millaista filosofiaa huomaatte teille olevan tarjolla tuon 
tarpeenne tyydyttämiseksi? Huomaatte, ettei empiirinen 
filosofia ainakaan ole kyllin uskonnollista tarkoituksiinne, 
eikä toisaalta uskonnollinen filosofiakaan ole tarpeeksi 
empiiristä. Jos kiinnitätte huomionne siihen leiriin, joka 
arvostaa eniten tosiseikkoja, havaitsette siellä kovamie-
lisyyden ohjelman esittäytyvän koko komeudessaan ja 
»tieteen ja uskonnon välisen eripuran» tuikeimmillaan. 
Vaihtoehtona on joko vuoristolaiskovanaama Haeckel ja 
hänen materialistinen monisminsa, eetteri-Jumalansa ja 
ylenkatseensa teidän Jumalaanne kohtaan, jota hän mollaa 
»kaasumaiseksi selkärankaiseksi» – tai sitten maailmanhis-
toriaa yksinomaan aineen ja liikkeen uutena jäsennyksenä 
pitävä Spencer, joka ohjaa uskonnon kohteliaasti ovesta 
ulos: siellä uskonto voi jatkaa olemassaoloaan, muttei saa 
koskaan enää näyttää naamaansa temppelin sisällä.14

Filosofian ongelma nykyisin
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Viimeisten sadanviidenkymmenen vuoden aikana tie-
teen edistyminen on tuntunut tarkoittavan sitä, että aineelli-
nen maailmankaikkeus on suurentunut ja ihmisen merkitys 
pienentynyt. Tuloksena on ollut jonkinlaisen naturalistisen 
tai positivistisen tunteen lisääntyminen. Ihminen ei ole 
mikään luonnonlakien laatija, vaan yksinomaan niiden tul-
kitsija. Luonto pysyy; ihmisen on mukauduttava. Tajutkoon 
hän totuuden, olipa se kuinka epäinhimillinen hyvänsä, ja 
tyytyköön siihen! Hänen romanttinen omaperäisyytensä 
ja rohkeutensa ovat mennyttä, sillä näköalat ovat kaikessa 
materialistisuudessaan masentavia. Ihanteita esiintyy vain 
fysiologian tehottomina sivutuotteina. Korkeampi selite-
tään alhaisemmalla ja sen sanotaan poikkeuksetta olevan 
»vain jotakin» – jotakin heikompilaatuista. Lyhyesti sanoen 
tuloksena on materialistinen maailma, jossa vain kovamieli-
set tuntevat olonsa täysin kotoisaksi.

Jos nyt kuitenkin käännytte hakemaan lohdutusta 
uskonnollisen leirin puolelta ja hyväksytte herkkämieliset 
filosofiat neuvonantajiksenne, niin mitä huomaatte?

Oman aikamme ja sukupolvemme uskonnollinen filoso-
fia on meidän englanninkielisten parissa jakautunut kahteen 
lajiin. Toinen niistä on äärihenkisempää ja hyökkäävämpää, 
toinen tuntuu enemmänkin hitaasti peräytyvän. Uskonnol-
lisen filosofian jyrkemmällä siivellä tarkoitan niin sanottua 
englanninkielisen hegeliläisen koulukunnan transsen-
dentaalista idealismia, Greenin, Cairdien, Bosanquetin ja 
Roycen kaltaisten ihmisten harjoittamaa filosofiaa.15 Tällä 
filosofialla on ollut suuri vaikutuksensa protestanttisen pap-
piskuntamme edistyksellisimpiin jäseniin. Se on panteistista, 
ja epäilemättä protestanttisuudesta on juuri sen ansiosta 
kulunut pois terävin perinteisen teismin särmikkyys.
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Silti tuo teismi on ja pysyy. Se polveutuu monien 
myönnytysten kautta sellaisesta skolastikkojen tiukan 
dogmaattisesta teismistä, jota opetetaan edelleen katolisen 
kirkon opinahjoissa. Meillä sitä oli pitkään tapana nimit-
tää skottilaisen koulun filosofiaksi. Sitä juuri tarkoitin 
filosofialla, joka tuntuu käyvän hidasta perääntymistaiste-
lua. Sellaiset kuin James Martineau, professorit Browne 
ja Ladd sekä muut vastaavanlaista filosofiaa esittävät tun-
tenevat olonsa tukalaksi jäädessään toisaalta hegeliläisten 
ja muiden »absoluutista» puhuvien filosofien ja toisaalta 
tieteellisten evoluutio-opin kannattajien ja agnostikkojen 
väliin.16 Vaikka pidättekin ehkä tällaista filosofiaa omapäi-
senä ja itsetietoisena, ei se ole kuitenkaan ole luonteeltaan 
mitenkään äärihenkistä. Se on eklektistä, tulosta erilaisista 
sovitteluratkaisuista, ja se hakee ennen kaikkea asioihin 
tilapäistä järjestystä, modus vivendi. Se pitää darwinismia ja 
aivofysiologiaa tosiasioina, muttei tee niillä mitään tai saa 
niistä virikkeitä. Siltä puuttuu voitontahto ja hyökkäävyys. 
Siitä syystä se ei olekaan vaikuttavaa, toisin kuin absolu-
tismi, joka tuntuu jollakin lailla vaikuttavalta jyrkemmän 
tyylinsä ansiosta.

Näiden kahden järjestelmän välillä teidän on valittava, 
jos kallistutte herkkämielisen koulukunnan kannalle. Ja 
jos rakastatte tosiasioita – kuten oletan – havaitsette, että 
herkkämielisten puolta sävyttää kauttaaltaan rationalismi 
ja intellektualismi. Väistätte kyllä materialismin, joka käy 
käsikkäin vallitsevan empirismin kanssa, mutta saatte 
maksaa väistöliikkeestänne siten, että menetätte yhtey-
den elämän konkreettisiin asioihin. Absoluuttia enemmän 
korostavat filosofit leijuvat niin korkealla abstraktioissaan, 
etteivät rohkene edes yrittää alas laskeutumista. Olisihan 
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heidän meille tarjoamansa absoluuttinen mieli, joka saa 
aikaan maailmamme vain sitä ajattelemalla, voinut tehdä 
yhtä hyvin jonkin muun miljoonista maailmoista – ellei-
vät he osoita asian olevan toisin. Ette voi johtaa absoluut-
tisen mielen käsitteestä yhtään yksittäistä tosiseikkaa. Se 
pätee kaikkiin täällä alhaalla vallitseviin asiaintiloihin, joita 
pidetään tosina. Periaatteena likimain yhtä hedelmätön on 
teistinen Jumalakin. Teidän on mentävä hänen luomaansa 
maailmaan saadaksenne minkäänlaista vihiä hänen todelli-
sesta luonteestaan: hän on kerta kaikkiaan sen lajin jumala, 
joka tällaisen maailman on luonut. Teististen kirjoittajien 
Jumala elää puhtaasti yhtä epämääräisissä korkeuksissa 
kuin absoluuttikin. Absolutismissa on sentään särmää, kun 
taas tavallinen teismi on tylsempää, jos kohta molemmat 
jäävätkin silti yhtä etäisiksi ja sisällyksettömiksi. Te kai-
paatte filosofiaa, joka ei ainoastaan koettele älyllistä abstra-
hointikykyänne, vaan joka myös kytkee sen selvästi todelli-
seen, rajallisen ihmiselämän täyttämään maailmaan.

Te kaipaatte järjestelmää, joka yhdistää toisiinsa tie-
teellisen taipumuksen pitäytyä tosiasioissa ja halun, jolla 
huomioimme niitä – eli lyhyesti sanottuna sopeutumisen 
ja mukautumisen – mutta myös vanhan luottamuksemme 
inhimillisiin arvoihin ja niiden mahdollistaman omatah-
toisuutemme, oli se sitten uskonnollista tai romanttista laa-
tua. Tässä teillä onkin kaksijakoinen pulma: huomaatte että 
teillä on haluamanne ongelman ratkaisu, quaesitum, mutta 
sen molemmat osat ovat toivottoman irrallaan toisistaan. 
Huomaatte, että empirismiin liittyy epäinhimillisyys ja 
uskonnottomuus – tai että rationalistinen filosofia kyllä 
nimittää itseään uskonnolliseksi, mutta välttää kaikkea 
kosketusta konkreettisiin asioihin tai iloihin ja suruihin.
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En ole varma, kuinka moni teistä harrastaa niin pal-
jon filosofiaa, että ymmärtäisi täysin, mitä tällä viimeisellä 
toteamuksellani tarkoitan. Viivynkin siis vielä hetken aikaa 
siinä kaikkien rationalististen järjestelmien epätodellisuu-
dessa, joka saa sisällänne asuvat tosiasioihin uskojat niin 
herkästi varpailleen.

Sain eräältä opiskelijalta pari vuotta sitten tutkielman, 
josta toivoisin nyt säästäneeni pari ensimmäistä sivua. 
On harmi, etten voi lukea niitä teille nyt, sillä ne kuvasi-
vat ajatuksiani sangen selkeästi. Tuo nuori mies, joka oli 
valmistunut eräästä länsirannikon yliopistosta, sanoi heti 
aluksi pitäneensä itsestäänselvyytenä sitä, että filosofian 
luennolle mentäessä on maailmaan suhtauduttava sellai-
sin täysin uusin tavoin, jotka poikkeavat täysin arkielämän 
suhtautumistavoista. Hän sanoi, että noilla kahdella suh-
tautumistavalla oli tekemistä niin vähän keskenään, ettei 
niitä voinut edes ajatella samanaikaisesti. Konkreettisten 
henkilökohtaisten elämysten maailma, johon arkielämä-
kin kuuluu, on kaikessa monivivahteisuudessaan paitsi 
kuvittelukykymme ylittävä, myös sekava, sumea, tuskaisa ja 
hämmentävä. Maailma, johon filosofian professorinne tei-
dät johdattaa, on yksinkertainen, siisti ja ylevä. Tosielämän 
ristiriidat loistavat siinä poissaolollaan. Rakenteeltaan se 
on klassinen. Se saa pääpiirteensä järjen periaatteista, sen 
osat liittyvät toisiinsa loogisella välttämättömyydellä. Puh-
taus ja arvokkuus ovat sen eniten ilmentämiä asioita. Se on 
kuin kukkulalla hohtava marmoritemppeli.

Itse asiassa se ei niinkään pidä lukua tästä todellisesta 
maailmastamme, vaan kyhää sen kylkeen selvän lisukkeen, 
kuin klassisen pyhätön, johon rationalistinen haaveilu pää-
see pakoon paljaiden tosiasioiden esittämää sietämätöntä 
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sekavuutta ja raakuutta. Se ei ole mikään konkreettisen 
maailmamme selitys, vaan jotakin aivan muuta, sen kor-
vike, parannus, pakotie.

Sen luonteenlaatu – jos saan tässä yhteydessä sitä sanaa 
käyttää – on jotakin aivan toista kuin konkreettisen ole-
vaisen luonteenlaatu. Intellektualistisia filosofioitamme 
voi luonnehtia sanalla jalostuneisuus.17 Ne tyydyttävät erin-
omaisesti tarvettamme jonkin jalostuneen objektin ajat-
telemisesta, joka on varsin voimakas mielemme taipumus. 
Pyydänkin että tarkastelisitte hetken ajatuksella ulkoapäin 
tätä valtaisaa konkreettisten tosiseikkojen maailmaa, nii-
den pelottavaa sekavuutta, niiden aikaansaamia yllätyksiä 
ja julmuuksia, niiden villiyttä, ja kertoisitte vasta sitten 
minulle, onko »jalostunut» todella tässä teidän mieleenne 
juolahtava laatu.

Pitää varmasti paikkansa, että jalostuneisuudellakin on 
asioissa osuutensa. Mutta filosofia, joka ei ole muuta kuin 
jalostunutta, ei voi koskaan tyydyttää empirististä mielen-
laatua. Sellainen filosofia tuntuu sangen keinotekoiselta 
aikaansaannokselta. Niinpä huomaammekin tiedemiesten 
mieluummin kääntävän selkänsä metafysiikalle ja pitävän 
sitä täysin tavoittamattomana ja aavemaisena, ja käytännön 
ihmisten karistavan filosofian tomut jaloistaan ja hakeutu-
van heille paremmin luontuvien asioiden pariin.

Jotakin hieman aavemaista onkin todella siinä, miten 
rationalisti tyydyttyy puhtaasta mutta epätodellisesta jär-
jestelmästään. Leibniz oli rationalistinen ajattelija, joka oli 
tosiasioista äärettömästi kiinnostuneempi kuin useimmat 
rationalistiset ajattelijat tuntuvat olleen. Mutta jos kai-
paatte malliesimerkkiä pinnallisuudesta, on teidän vain 
luettava hänen kiehtovasti kirjoittamaansa Théodicéeta, 
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jossa hän koetti oikeuttaa Jumalan ihmiselle tekemät teot 
ja todistaa, että paras kaikista mahdollisista maailmoista 
on maailma, jossa elämme. Lainaan siitä pian luvallanne  
erästä kohtaa ajatustani havainnollistaakseni.

Optimistisen filosofiansa muiden vastusten lisäksi 
Leibnizin oli myös pohdittava ikuisesti kadotukseen jou-
tuneiden lukumäärää. Hän pitää teologien todistamana 
sitä, että se on meidän ihmisten kohdalla äärettömästi 
suurempi kuin pelastettujen, ja jatkaa sitten todisteluaan 
seuraavaan tapaan:

»Pahaa ei esiinny hyvään verrattuna melkein lainkaan, jos 
ajattelemme Jumalan valtakunnan todellista suuruutta. Coe-
lius Secundus Curio on kirjoittanut pienen kirjan nimeltä 
De Amplitudine Regni Coelestis, joka on hiljattain julkaistu 
uudispainoksena. Hän ei ole kuitenkaan käsittänyt taivaan 
valtakunnan laajuutta. Antiikin ihmisillä oli heikko käsitys 
Jumalan teoista […]. Heistä näytti siltä, että vain omalla tai-
vaankappaleellamme on elämää, ja he myös pelkäsivät antipo-
deja.18 Muu maailma vaikutti heistä koostuvan jonkinlaisista 
hohtavista palloista ja muutamista kristallisfääreistä. Mutta 
nykyisin – millaiset rajat sitten maailmankaikkeudelle ase-
tammekaan tai jätämme asettamatta – meidän on tunnustet-
tava, että siihen kuuluu lukematon määrä taivaankappaleita, 
jotka ovat vähintään omamme kokoisia elleivät suurempiakin, 
ja joka pystyy yhtä perustellusti elättämään järjellisiä olen-
toja, joiden ei kuitenkaan välttämättä ole pakko olla juuri 
ihmisiä. Maapallomme on vain yksi kuudesta suurimmasta 
aurinkomme kiertolaisesta. Koska kaikki kiintotähdet ovat 
aurinkoja, näemme kuinka vähäinen osa maapallollamme on 
kaikkien näkyvien asioiden joukossa, onhan se vain yhden 
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sellaisen kiertolainen. Kaikkia noita aurinkoja saattavat asut-
taa ainoastaan onnelliset olennot, eikä mikään velvoita meitä 
uskomaan, että kadotukseen tuomittujen lukumäärä olisi 
kovinkaan suuri, sillä vain harvat tapaukset ja esimerkit riittä-
vät sen hyödyn tuottamiseen, joka hyvälle koituu pahasta. Kun ei 
liioin ole mitään syytä uskoa, että kaikkialla olisi tähtiä, niin 
eikö silloin tähtien alueen takana voisi olla paljonkin ava-
ruutta? Ja tuon pohjattoman avaruuden, joka niiden aluetta 
ympäröi […] voisi täyttää onni ja loistokkuus. […] Millaiseksi 
muuttuukaan nyt käsityksemme maapallosta ja sen asukeista? 
Eikö se näivety silloin paljon fysikaalista pistettäkin mitättö-
mämmäksi, sillä kutistuuhan maapallomme pelkäksi pisteeksi, 
kun sitä vertaa etäisyyteen kiintotähdistä. Niinpä tunnemme 
maailmankaikkeudesta vain häviävän pienen osan verrattuna 
siihen tuntemattomaan osaan, jonka olemassaolon olemme 
silti valmiita myöntämään. Koska kaikki tietämämme paha 
sijoittuu tuohon häviävän pieneen osaan, niin kaikki pahat 
asiat saattavat olla vain häviävän pieni osa maailmankaikkeu-
dessa olevien hyvien asioiden rinnalla.»

Toisaalla Leibniz jatkaa:

»On olemassa sellaista oikeutta, jonka tähtäimessä ei ole 
rikollisen parantaminen, ei esimerkkitapauksen muodosta-
minen toisille eikä tehdyn vahingon hyvittäminen. Tällainen 
oikeus perustuu puhtaasti käsitykseen asioiden alkuperäisestä 
sopusoinnusta, joka tavallaan toteutuu sovittamalla pahan 
teon. Socinolaiset19 ja Hobbes vastustivat tällaista rankaisevaa 
oikeutta, joka on itse asiassa kostavaa ja jota Jumala monissa 
tapauksissa käyttää […] Se perustuu aina asioiden alku-
peräiseen sopusointuun, eikä tyydytä ainoastaan loukattua 
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osapuolta, vaan myös kaikkia sen havaitsevia viisaita, samalla 
tavalla kuin hyvin muodostunut mieli saa tyydytystä kauniista 
musiikista tai oivallisen näköisistä rakennuksista. Juuri sen 
tähden kadotukseen tuomittujen piina vain jatkuu, vaikkei se 
enää estäisikään ketään lankeamasta syntiin, ja siunattujen pal-
kitseminen jatkuu, vaikkei se enää rohkaisisi ketään tekemään 
hyvää. Jatkamalla syntejään kadotukseen tuomitut aiheuttavat 
itselleen yhä uusia rangaistuksia, ja hyvää tekevien siunattujen 
osa on yhä riemullisempi. Molemmat seikat perustuvat peri-
aatteeseen asioiden alkuperäisestä sopusoinnusta, […] sillä 
Jumala on saattanut kaikki asiat täydelliseen sopusointuun 
keskenään, kuten olen jo aiemmin todennutkin.»20

Leibnizilla on niin ilmeisen hutera ote todellisuudesta, ettei 
minun tarvitse sitä edes selitellä. On selvää, ettei hänen 
mielensä porteista ollut koskaan pujahtanut minkäänlaista 
todellista kokemuksen mielikuvaa kadotukseen tuomitusta 
sielusta. Liioin hän ei ollut oivaltanut, että autuaille langen-
nut kunnia on sitä vähemmän oikeutettua, mitä vähemmän 
on niitä lajiltaan »kadotettuja sieluja», joilla Jumala ruokkii 
ikuista sopusointua. Hänellä on tarjottavanaan meille vain 
kylmä kirjallinen harjoitelma, jonka riemullista sisältöä 
edes helvetin tuli ei saa lämpenemään.

Älkääkä tulko kertomaan minulle, että osoittaakseni 
rationalistisen filosofoinnin onttouden minun piti palata 
takaisin johonkin pinnalliseen peruukkipäiden aikaan. 
Tosiasioita rakastavan mielestä nykypäivän rationalismin 
optimismi on aivan yhtä pinnallista. Todellinen maailma 
on asiana avoin, mutta rationalismi kyhää järjestelmiä, ja 
järjestelmien on oltava suljettuja. Käytännöllisen elämän 
parissa eläville ihmisille täydellisyys on jotakin etäistä, 
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tavoiteltavaa. Rationalismi pitää sitä vain äärellisen ja 
suhteellisen harhana: asioiden ehdottomana perustana on 
ikuisesti valmis täydellisyys.

Mielestäni eräässä urhean anarkistikirjailijan Morrison 
I. Swiftin21 kirjoituksessa on hieno esimerkki kapinasta 
nykyisen uskonnonfilosofian todellisuuspakoista ja pinnal-
lista optimismia vastaan. Swiftin anarkismi menee hieman 
pidemmälle kuin omani, mutta tunnustan, että myötämie-
leni on – kuten tiedän olevan monella teistäkin – hänen 
tyytymättömyytensä puolella nykyään muodikasta idealis-
tista optimismia vastaan. Hän aloittaa »ihmisen nöyryyttä» 
käsittelevän kirjasensa kuvaamalla sivistynyttä yhteiskun-
taa sarjalla kaupunkitoimittajien kirjoittamia sanomalehti-
uutisia (jotka käsittelevät itsemurhia, nälkäkuolemia ja sen 
sellaisia). Esimerkiksi:

»Kauppa-apulainen John Corcoran, joka oli kahlannut lumen 
halki kaupungin yhdeltä laidalta toiselle toivoen turhaan 
saavansa töitä ja jonka vaimo ja lapset olivat vailla ruokaa 
ja saaneet häädön maksamattomien vuokrien vuoksi, otti 
tänään itseltään hengen juomalla karbolihappoa. Corcoran 
oli kolme viikkoa sitten menettänyt työnsä sairastelun takia, 
ja toimettomuuden jatkuessa hupenivat hänen vaatimattomat 
säästönsä. Eilen hän sai työpaikan eräästä kaupungin lumen-
luojien ryhmästä, mutta sairaus oli riuduttanut häntä niin, että 
hän joutui lopettamaan jo tunnin lapioinnin jälkeen. Alkoi 
taas vaivalloinen työnhaku. Perin pohjin mieli maassa Corco-
ran palasi kotiinsa myöhään eilisiltana ja löysi sieltä vaimonsa 
ja lapsensa vailla ruokaa sekä oveen kiinnitetyn häätökäskyn. 
Seuraavana aamuna hän joi myrkyn.»
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»Minulla on tiedossani monia muitakin vastaavia tapauksia 
[Swift jatkaa], joilla voisi täyttää helposti kokonaisen tietokir-
jan. Viittaan näihin muutamiin tapauksiin eräänlaisena maa-
ilman tulkintana. Eräässä englantilaisessa aikakausjulkaisussa 
yksi kirjoittajista sanoo, että ’tiedostamme kuinka Jumala on 
maailmassaan läsnä’. [ Juuri pahan olemassaolo ajallisuudessa 
on edellytys täydellisyydelle ikuisuudessa, kirjoittaa professori 
Royce (The World and the Individual, II, 385).]22 ’Absoluutti saa 
vain rikkautta jokaisesta sisältämästään epäsoinnusta ja kai-
kesta monimuotoisuudestaan’ sanoo F.  H. Bradley (Appearance 
and Reality, 204).23 Hän tarkoittaa, että nämä uhratut ihmiset 
tekevät maailmasta rikkaamman. Ja tämä on olevinaan filo-
sofiaa. Kun professorit Royce ja Bradley ja kokonainen liuta 
muita vilpittömiä ja aatteensa kyllästämiä ajattelijoita raottaa 
verhoa todellisuuden ja absoluutin edestä ja kuittaa selityksil-
lään pahuuden ja tuskan, niin samaan aikaan ainoat olennot, 
joille on kehittynyt kyky käsittää, mitä maailma on, ovat täl-
laisessa jamassa. Nämä ihmiset kokevat todellisuutta. Se on 
yksi ehdottoman todellinen puoli maailmankaikkeutta. Se 
on sellaista omakohtaista kokemusta, jota uskomme tietääk-
semme kyvykkäimpien pystyvän kokemaan, kertomaan meille, 
mitä on olemassa. Mitä noiden henkilöiden kokemuksen ajat-
teleminen on verrattuna sellaiseen suoraan omakohtaiseen 
tuntemiseen, jolla heidän kokemuksensa heille avautuu? Filo-
sofit näkevät vain varjoja, kun taas ne jotka elävät ja tuntevat, 
tietävät totuuden. Ja ihmiskunta – eivät filosofit eikä omistava 
luokka, vaan niiden ihmisten suuri joukko, jotka ajattelevat ja 
tuntevat hiljaa – on kallistumassa tälle kannalle. He arvioivat 
nyt maailmankaikkeutta samoin kuin ne uskonnon ja oppi-
neiden ylipapit, joiden ovat tähän saakka antaneet arvioida 
itseään. […]» 
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»Clevelandilainen työmies, joka surmasi lapsensa ja itsensä 
[eräs toinen Swiftin esimerkki], on eräs niitä perustavanlaa-
tuisia, hätkähdyttäviä asioita, joita nykymaailmassa ja maail-
mankaikkeudessa esiintyy. Tapausta ei pysty kaunistelemaan 
tai tekemään tyhjäksi edes vähättelemällä sitä kaikilla niillä 
tutkielmillamme, jotka käsittelevät avuttomina suunnatto-
massa tyhjyydessä häilyviä Jumalaa, rakkautta ja olevaista. 
Tässä on yksi niistä tämänpuolisen maailman yksinkertai-
sista, mihinkään palautumattomista tekijöistä, jota eivät ole 
muuttaneet miksikään edes ne vuosimiljoonat, joina Jumalalla 
oli aikaa parannella asioita, eivätkä liioin Kristuksen jälkeiset 
kaksi vuosituhatta. Työmiehen tapaus merkitsee moraaliselle 
maailmalle samaa kuin atomit ja niiden osat fysikaaliselle, 
jotakin alkuperäistä, tuhoutumatonta. Ja se julistaa ihmiselle 
[…] kaiken sellaisen filosofian petollisuutta, joka ei näe moi-
sissa tapauksissa tietoisen kokemuksen täydellistävää tekijää. 
Nämä tosiasiat todistavat eittämättä uskonnon tehottomaksi. 
Ihminen ei anna uskonnolle kahtasataatuhatta tai kahtatu-
hatta vuotta lisäaikaa, jotta se osoittaisi itsensä oikeaksi ja tuh-
laisi hänen aikaansa; sillä on jo ollut hetkensä, sen koeaika on 
päättynyt. Sen oma tarina tekee siitä lopun. Ihmiskunnalla ei 
ole aioneja ja ikuisuuksia haaskattavaksi epäluotettavien jär-
jestelmien kokeilemiseen. […]»24

Näin reagoi empiristinen ajattelija rationalistin ohjelmaju-
listukseen. Hänen vastauksensa siihen on ehdoton »ei kii-
tos». »Uskonto», sanoo Swift, »on kuin unissakävelijä, jolle 
todelliset asiat eivät merkitse mitään».25 Samaan tapaan, 
vaikkei ehkä yhtä tunteikkaasti, suhtautuu siihen nykyisin 
myös jokainen vakava filosofian harrastaja, joka kääntyy 
filosofian professoreiden puoleen koettaessaan tyydyttää 
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kaikenlaisia luonteensa tarpeita. Empiristiset kirjoittajat 
tarjoavat hänelle materialismia. Rationalisteilla on tarjotta-
vanaan jotakin uskonnollista, mutta sen tarjoamalle uskon-
nolle »todelliset asiat eivät merkitse mitään». Niinpä hän 
alkaakin moittia meitä filosofeja. Olemmepa mieleltämme 
sitten herkkiä tai kovia, jotakin meiltä hänen mielestään 
tuntuu puuttuvan. Kenenkään meistä ei tule ylenkatsoa 
hänen arvioitaan, sillä loppujen lopuksi hänen mielensä 
on kaikessa tavallisuudessaan täydellinen, juuri hänen mie-
lensä vaateet ovat suurimmat, ja ajan myötä ratkaisevaa on 
juuri sen osoittama arvostelu ja tyytymättömyys.

Tässä vaiheessa alan esittää omia ratkaisujani. Minulla 
on tarjottavana nimeltään outo filosofia, pragmatismi, joka 
voi täyttää kummankinlaiset vaatimukset. Se voi pysyä 
erilaisten rationalismin muotojen tavoin uskonnollisena, 
mutta samalla se voi säilyttää erittäin läheisen yhteyden 
tosiasioihin. Toivon että saisin mahdollisimman monet 
teistä suhtautumaan siihen yhtä suopeasti kuin minäkin. 
Luentoni alkaa olla lopuillaan, joten en esittele pragmatis-
mia vielä koko mitassaan. Aloitan siitä ensi kerralla heti 
kellonlyömällä. Tällä kertaa palaan mieluummin osaan 
siitä, mitä olen jo sanonut.

Te ammattifilosofit, joita tiedän läsnäolijoihin lukeu-
tuvan, olette epäilemättä pitäneet luentoani anteeksianta-
mattoman, ehkä jopa suorastaan uskomattoman epätark-
kana. Herkkämieliset ja kovamieliset – millainen tökerö 
erottelu sekin on olevinaan! Koska filosofia yleisesti ottaen 
on pakattu täyteen hienoja älyllisyyksiä, syvällisyyksiä ja 
huolellisuuksia, kaikkia mahdollisia tapoja yhdistellä ja 
muunnella asioita, niin on kaiketi lähinnä karkeaa pilaa 
kuvata ylhäisimpiä asioita mahdollisimman alhaisesti 
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ja esittää sen ongelmat jonkinlaisena kahden toisilleen 
vihamielisen mielenlaadun välisenä nujakointina. Kuinka 
lapsellisen pinnallinen näkökulma! Ja onhan lisäksi kai 
typerää pitää rationalististen järjestelmien abstraktiutta 
rikoksena ja kirota niitä siitä, että ne ovat meille pikem-
minkin pyhättöjä ja pakopaikkoja kuin maailman tosi-
seikkojen jatkeita. Mutta eivätkö kaikki teoriamme ole 
vain parannuskeinoja ja pakopaikkoja? Ja jos filosofia on 
ollakseen uskonnollista, kuinka se voi olla mitään muuta 
kuin pakopaikka pintatodellisuuden älyttömyyksiltä? Voi-
siko se toimia paremmin kuin nostaa meidät eläimellis-
ten tuntemustemme yläpuolelle ja suunnata ajatuksemme 
kohti toista, jalompaa kotia siinä suuressa ideaalisten peri-
aatteiden kehyksessä, joka rajaa koko älymme aavistamaa 
todellisuutta? Voivatko periaatteet ja yleiset näkemykset 
olla koskaan muuta kuin abstrakteja luonnoksia? Raken-
nettiinko Kölnin tuomiokirkko ilman arkkitehdin pape-
rille panemia suunnitelmia? Onko jalostuneisuus itsessään 
jotakin kammoksuttavaa? Ovatko ainoastaan karkean 
konkreettiset asiat tosia?

Uskokaa minua, tunnen kyllä näiden syytteiden painon. 
Luomani kuva on tietenkin tavattoman yksinkertaistettu 
ja karkea. Mutta kaikkien yleistysten tavoin sekin tulee 
vielä osoittamaan käyttökelpoisuutensa. Jos kerran filosofit 
voivat käsitellä elämää maailmankaikkeudessa abstraktisti, 
heidän ei pidä marista, kun sillä tavoin käsitellään itse filo-
sofian elämää. Itse asiassa esittämäni kuva on – kaikessa 
karkeudessaan ja luonnosmaisuudessaan – kirjaimellisesti 
tosi. Ihmisiä johdattavat filosofioihinsa heidän luonteen-
laatunsa omine mieltymyksineen ja pidäkkeineen, ja näin 
tulee tapahtumaan jatkossakin. Järjestelmien yksityis-
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kohdat järkeillään pala kerrassaan, ja kun tutkija työstää 
järjestelmäänsä, voi käydä joskus niinkin, ettei hän näe 
metsää puilta. Mutta kun olemme saaneet työmme päätök-
seen, teemme mielessämme siitä kattavan yhteenvetomme, 
ja silloin eteemme ilmestyy kummittelemaan elävän olen-
non tavoin järjestelmä, joka syöpyy oudon selkeänä ja oma-
luonteisena muistiimme samalla tavoin kuin jonkun ystä-
vämme tai vihollisemme henki, vaikka tämä olisi jo kuollut 
ja poistunut keskuudestamme.

Muutkin kuin Walt Whitman voisivat sanoa, että »se 
joka kirjaan kajoaa, se ihmistä koskettaa».26 Kaikkien suur-
ten filosofien kirjat ovat kuin ihmisiä. Oma filosofinen kas-
vumme tuottaa hienoimman hedelmänsä, kun kykenemme 
käsittämään jokaisen heistä omanlaisekseen persoonalli-
suudeksi, jonka kuvaileminen tuntuu olevan samanaikai-
sesti sekä päivänselvää että mahdotonta. Filosofinen jär-
jestelmä on olevinaan kuva Jumalan suuresta kaikkeudesta. 
Todellisuudessa se paljastaa – ja niin ilmiselvästi! – miten 
outo jonkun toisen olennon persoona saattaa sävyltään 
olla. Kun olemme palauttaneet filosofiset järjestelmämme 
näihin muotoihin (joihin kaikki filosofiamme palautuvat 
sellaisissa mielissä, jotka oppineisuus on tehnyt kriittisiksi) 
alamme suhtautua järjestelmiimme epämuodollisesti, rea-
goiden niihin vaistomaisen inhimillisesti, hyväksyen tai 
paheksuen. Suhtaudumme niihin torjuen tai hyväksyen 
samalla ehdottomuudella kuin johonkuhun henkilöön, 
joka koettaa päästä suosioomme, ja teemme tuomiomme 
selväksi yksinkertaisin ylistyksin tai moittein. Osaamme 
tiivistää arviomme tuosta meille tarjotusta filosofiasta 
lyhyeen, kun olemme verranneet sitä kokemukseemme 
maailman luonteesta.
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»Statt der lebedingen Natur», sanomme, »Da Gott die 
Menschen schuf hinein»27 – siinäpä sepite, joka on sangen 
hämärä; puiseva, ahdasmielinen, vaikeatajuinen ja tympeä 
luentosalien tuotos, oikea sairaan ihmismielen pilvilinna! 
Pois sellaiset. Pois kaikki tyynni! Millaisia mahdottomuuk-
sia! Mahdottomuuksia!

Tutkittuamme jonkun filosofin järjestelmän seikka-
peräisesti saamme kyllä hänestä vaikutelman, mutta 
me reagoimme juuri tuohon saamaamme vaikutelmaan. 
Filosofisesta pätevyydestämme kertoo kykymme tehdä 
huomioistamme täsmällisiä yhteenvetoja – jotka ovat 
sellaisia välittömiä, havaintojemme päälle tekemiämme 
lisäyksiä, joiden avulla asiantuntija osaa tulkita monimut-
kaisiakin asioita. Sellaisten lisäysten keksimiseen ei kui-
tenkaan välttämättä vaadita suurtakaan asiantuntijuutta. 
Vain harvoilla ihmisillä on täsmällisesti määritelty filo-
sofiansa. Kuitenkin melkein jokaisella ihmisellä on oma 
yksilöllinen tunteensa maailman yleisestä luonteesta ja 
myös tunne siitä, ettei se sovi täysin yhteen hänen tun-
temiensa filosofisten järjestelmien kanssa. Ne vain eivät 
vastaa hänen maailmaansa. Yksi on kohtuuttoman siisti, 
toinen saivarteleva, kolmas koostuu liiaksi mielipiteistä, 
neljäs on lopen lohduton ja viides kovin keinotekoinen, ja 
niin edelleen. Joka tapauksessa hän osaa sanoa jo suoralta 
kädeltä yhtä hyvin kuin mekin, ettei sellaisissa filosofioissa 
ole syvyyttä tai sävykkyyttä eikä ole niiden asia puhua 
kaikkeuden nimessä. Olen varma siitä, että monille teistä 
kuulijoistani nimet Platon, Locke, Spinoza, Mill, Caird ja 
Hegel – vältän tarkoituksella mainitsemasta kotoisempia 
nimiä! – kertovat lähinnä vain kummallisista ja omalaa-
tuisista tavoista ajautua hakoteille. Olisi sangen älytöntä, 
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jos sellaiset hakoteille ajautuneet maailmankäsitykset oli-
sivat todella tosia.

Meidän filosofien on oltava valmiit kohtaamaan sellai-
siakin teidän osoittamianne tunteita. Toistan vielä: juuri 
nehän viime kädessä toimivat kaikkien filosofioidemme 
arvioijina. Lopulta voitokkain asioiden tarkastelutapa on 
sellainen, jolla on suurin vaikutus tavalliseen ajattelutapaan.

Muutamalla sanalla on vielä luonnehdittava, kuinka 
filosofiat ovat väistämättä vain yleisiä hahmotelmia. On 
olemassa monenlaisia hahmotelmia, joista toiset ovat kuin 
rakennuksia, joilla on ulotteikkuutta, koska niiden suunnit-
telija on nähnyt ne mielessään, ja toiset kuin rakennuksia, 
jotka on luotu paperille viivoittimen ja harpin avulla. Vaikka 
viimeksi mainitut kävisivätkin toteen kivenä ja laastina, ne 
jäisivät silti hennoiksi ja huteriksi, se ilmenee jo hahmotel-
masta. On totta, että hahmotelma on jo sinällään heppoinen, 
mutta sen ei välttämättä tarvitse johtaa heppoiseen asiaan. 
Juuri rationalististen filosofioiden ehdotelmien olennainen 
heppoisuus saa empiristit asettumaan torjuvalle kannalleen. 
Tässä onkin sopiva kohta mainita Herbert Spencerin järjes-
telmä. Rationalistin mielestä se on kammottavan selityskel-
voton. Spencerin kuiva koulumestarointi, saman levyn yksi-
toikkoinen veivaaminen, taipumus tekaista halpahintaisia 
argumentteja, vaillinainen oppineisuus jopa mekaanisista 
periaatteista ja yleensäkin hänen pääajatustensa hämäryys 
tekee koko hänen järjestelmästään niin puisevan, että se 
tuntuu haljenneista hemlokkilaudoista kyhätyltä – ja siitä 
huolimatta puoli Englantia haluaa suoda hänelle viimeisen 
leposijan Westminster Abbeyssa.28

Miksi ihmeessä? Miksi Spencer herättää niin suurta 
kunnioitusta siitäkin huolimatta, että rationalistin silmissä 
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hänen järjestelmässään on heikkouksia? Miksi niin monet 
oppineet, jotka tuntevat nuo heikkoudet – kuten minä ja  
te – soisivat hänelle niistä huolimatta hautapaikan 
Abbeyssa?

Koska meistä yksinkertaisesti tuntuu siltä, että hänellä 
on sydän filosofisesti paikallaan. Hänen periaatteensa saa-
vat olla pelkkää luuta ja nahkaa, mutta joka tapauksessa 
hänen kirjansa tavoittelevat tämän määrätynlaisen maail-
mamme mallin mukaista muotoa. Hänen kirjoituksestaan 
kaikuu tosiasioiden pauhu eikä hän koskaan jätä tosiasioita 
mainitsematta, hän korostaa tosiasioita, kääntää kasvonsa 
niiden puoleen. Siinä on kylliksi. Empiristiselle mielenlaa-
dulle se tarkoittaa, että hän on oikean laatuisella asialla.

Pragmatistisella filosofialla, josta voin jo seuraavassa 
luennossani toivoakseni ryhtyä puhumaan, on yhtä sydä-
mellinen suhde tosiasioihin, ja toisin kuin Spencerin filo-
sofia, se ei lähde liikkeelle saati pääty siihen, että käännyt-
täisi oveltaan jyrkkiäkään uskonnollisia ajatuskehitelmiä 
– se toivottaa nekin sydämellisesti tervetulleiksi.

Toivon saavani teidät huomaamaan, että pragmatismi 
on juuri sellainen ajattelutapojen välittäjä, jollaista olette 
kaivanneet.



II 
luento 
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Mitä pragmatismilla tarkoitetaan

Ollessani joitakin vuosia sitten erään joukon mukana vuo-
rilla vaeltamassa palasin kerran yksin tekemältäni patikka-
retkeltä vain tavatakseni kaikki muut uppoutuneina kiivaa-
seen metafyysiseen väittelyyn. Väittelyn corpus29 oli orava 

– ajateltiin, että yhdellä puolella puun runkoa kiipeilisi elävä 
orava, ja puun toisella puolella seisoisi ihminen. Tuo ihmi-
nen kiertäisi nopeasti puuta ympäri ja koettaisi nähdä sillä 
tavoin oravan, mutta riippumatta hänen kulkuvauhdistaan 
orava liikkuisi yhtä vikkelästi toisella puolella puuta, jonka 
se pitäisi aina itsensä ja ihmisen välissä, jolloin oravasta ei 
näkyisi koskaan vilaustakaan. Tästä seuraisi metafyysinen 
ongelma: kiertääkö ihminen oravaa vai ei? On selvää, että 
ihminen kiertää puuta ja että orava on puussa, mutta kier-
tääkö ihminen oravaa? Erämaan rajattomassa joutilaisuu-
dessa asiaa oli jo vatvottu loputtomiin. Jokainen oli valin-
nut puolensa ja asettunut kannalleen, ja kumpikin puoli oli 
saanut yhtä paljon kannattajia. Niinpä minun ilmestyessäni 
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paikalle molemmat osapuolet kärttivät minua joukkoonsa 
muodostaakseen enemmistön. Muistin skolastikkojen 
ajatuksen, jonka mukaan aina ristiriidan kohdatessaan 
olisi syytä tehdä jonkinlainen erottelu. Aikani tilannetta 
pohdittuani päädyinkin sellaiseen: »Se kumpi joukkue 
on oikeassa», sanoin, »riippuu siitä, mitä käytännössä tar-
koitatte oravan ’kiertämisellä’.30 Jos tarkoitatte, että ihmi-
nen siirtyy ensin oravasta nähden pohjoisesta itään, sitten 
etelään, sitten länteen ja edelleen pohjoiseen, niin silloin 
hän toki kiertää oravaa, sillä hän kulkee näiden perättäisten 
suuntien mukaisesti. Jos kuitenkin tarkoitattekin sitä, että 
ensin ihminen on oravan edessä, sitten sen oikealla puo-
lella, sitten takana, sitten vasemmalla puolella ja lopuksi 
jälleen sen edessä, on yhtä lailla ilmeistä, ettei hän onnistu 
kiertämään sitä, sillä oravan tehdessä vastaliikkeitään se 
pitää kaiken aikaa vatsapuolensa ihmistä kohti ja selkänsä 
poispäin. Tehkää tällainen erottelu, eikä kiistaanne olekaan 
enää aihetta. Olette molemmat oikeassa ja väärässä sen 
mukaan, millä käytännöllisellä tavalla käsitätte tekemistä 
ilmaisevan sanan ’kiertää’.»

Vaikka pari kiivainta väittelijää nimittikin puheitani 
asian kieroksi väistelyksi sanoen, etteivät he kaivanneet 
saivartelua saati skolastista hiustenhalkomista, vaan että 
he tarkoittivat »kiertämisellä» sitä mitä sillä tavallisestikin 
puheessa tarkoitetaan, niin enemmistö tuntui kuitenkin 
ajattelevan, että erotteluni oli katkaissut kärjen koko kiis-
talta.

Kerroin teille tällaisen arkeen liittyvän kaskun siksi, että 
se havainnollistaa erinomaisen mutkattomasti pragmaat-
tista menetelmää, josta nyt haluan puhua. Pragmaattinen 
menetelmä on ensisijaisesti menetelmä, jolla ratkaistaan 
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sellaisia metafyysisiä kiistoja, joita ei muuten saataisi lop-
pumaan lainkaan. Onko maailma ykseyttä vai moneutta, 
kohtalon kahlehtima vai vapaa, aineellinen vai henkinen 
– kaikki nämä ovat käsityksiä, jotka saattavat joko hyvinkin 
pitää paikkansa maailmasta tai sitten eivät. Tällaisia käsi-
tyksiä koskevat kiistat ovat loputtomia. Näissä tapauksissa 
pragmaattinen menetelmä tarkoittaa yritystä tulkita kuta-
kin käsitystä jäljittämällä sen vastaavat käytännölliset seu-
raukset. Vaikka jokin käsitys olisikin toista todempi, huo-
maisiko joku niiden välillä mitään käytännöllistä eroa? Ellei 
minkäänlaista käytännöllistä eroa voida jäljittää, niin vaih-
toehdot tarkoittavat käytännössä samaa asiaa, ja kiistely on 
kaiken kaikkiaan hyödytöntä. Voimme suhtautua vakavasti 
väittelyyn siinä tapauksessa, että kykenemme osoittamaan 
jonkin sellaisen käytännöllisen eron, joka johtuu jommasta-
kummasta näkökannasta ja osoittaa sen oikeaksi.

Silmäys tämän ajatuksen historiaan kertoo teille vielä 
paremmin, mitä pragmatismi tarkoittaa. Termi on peräisin 
samasta toimintaa tarkoittavasta kreikan sanasta πράγμα31, 
josta juontuvat myös englannin käytäntöä ja käytännöl-
lisyyttä tarkoittavat sanat practice ja practical. Filosofiaan 
termin toi alkujaan Charles Peirce vuonna 1878. Tuon 
vuoden Popular Science Monthlyn tammikuun numerossa 
ilmestyneessä artikkelissaan »How to Make Our Ideas 
Clear»32, 33 Peirce osoitti ensin, että uskomuksemme ovat 
oikeastaan sääntöjä toimintaa varten, ja totesi sitten, että 
kehitelläksemme jonkin ajatuksen merkitystä on meidän 
vain määritettävä, millaista toimintaa se soveltuu tuotta-
maan: se on meille ajatuksen ainut merkitys. Ja kaikki aja-
tuksissa tekemämme hienojakoisetkin erottelut juontavat 
juurensa siihen perustavaan, vaikeatajuiseen tosiseikkaan, 
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jonka mukaan yksikään niistä ei ole niin hieno, etteikö 
se koostuisi pelkästään jostakin mahdollisesta käytännön 
eroavuudesta. Jotta ajattelumme saisi täydellisen selvyyden 
jostakin asiasta, meidän tulee vain pohtia, mitä havaittavia 
käytännöllisiä vaikutuksia tuolla asialla voisi olla – mil-
laisia aistimuksia voimme sen taholta odottaa ja millaisin 
tavoin osaisimme valmistautua kohtaamaan sen. Näin 
käsityksemme noista vaikutuksista, olivatpa ne välittömiä 
tai etäisiä, ovat koko käsityksemme ajattelumme kohteena 
olevasta asiasta, mikäli sillä ylipäänsä on missään aidossa 
mielessä merkitystä.

Juuri tämä on Peircen ja pragmatismin periaate. Kukaan 
ei pannut sitä merkille kahteenkymmeneen vuoteen, kun-
nes minä otin sen uudestaan esille Kalifornian yliopistolla 
professori Howisonin34 filosofisessa seurassa pitämässäni 
alustuksessa, ja sovelsin sitä erityisesti uskontoon. Vaikutti 
siltä, että aika oli tuolloin (vuonna 1898) käynyt otolliseksi 
sen esittämiselle. Sana »pragmatismi» levisi ja nykyään se 
toistuu taajaan filosofisten kausijulkaisujen sivuilla. Huo-
maamme joka puolella puhuttavan »pragmaattisesta liik-
keestä», joskus kunnioittavasti, toisinaan halveksuen, har-
voin kuitenkaan täysin sitä ymmärtäen. On selvää, että 
sanalla voi kätevästi kuvata monia sellaisia vivahteita, joilta 
on näihin päiviin asti puuttunut yhteinen nimi, ja että se 
»tullut jäädäkseen».

Tajutakseen Peircen periaatteen painoarvon on hyväk-
syttävä sen soveltaminen konkreettisiin esimerkkeihin. 
Havaitsin joitakin vuosia takaperin, että jo kuulu leip-
zigiläinen kemisti Ostwald35 oli aivan selvästi käyttänyt 
tieteenfilosofisissa luennoissaan pragmatismin periaatetta, 
vaikkei ollutkaan kutsunut sitä tuolla nimellä.
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»Kaikki realiteetit vaikuttavat käytäntöihimme», hän kirjoitti 
minulle, »ja tuo vaikutus on niiden merkitys meille. Minulla 
on tapa esittää kurssilaisilleni kysymyksiä tähän tapaan: Miltä 
osiltaan maailma olisi erilainen, mikäli joko tämä tai tuo 
vaihtoehto olisi oikea? Ellen nimittäin kykene havaitsemaan 
vaihtoehdossa mitään eroa, niin se on mieletön.»36

Tämä merkitsee sitä, että kilpailevat näkemykset tarkoit-
tavat käytännössä samaa asiaa, eikä niillä ole meille käy-
tännöllisen merkityksensä lisäksi muunlaista merkitystä. 
Eräässä julkaistussa luennossaan Ostwald antaa esimerkin 
siitä, mitä hän tarkoittaa. Kemistit olivat pitkään koetta-
neet päästä selville tiettyjen »tautomeeristen»37 aineiden 
sisäisestä koostumuksesta. Kaikkien niiden ominaisuudet 
näyttivät tukevan yhtä hyvin sitä, että niissä olevissa epä-
vakaissa vetyatomeissa on havaittu esiintyvän oskillaatiota, 
horjuntaa, tai sitä, että ne ovat epävakaita kahden aineen 
sekoituksia. Asiasta käytiin raivoisaa kiistelyä, johon ei ole 
saatu ratkaisua. »Kiistaa ei olisi koskaan syntynytkään», 
Ostwald sanoo, »jos sen osapuolet olisivat kysyneet itsel-
tään, olisiko jokin tietty kokeellinen tosiasia voinut olla 
toisin, mikäli joko tämä tai tuo näkemys olisi ollut oikeassa. 
Silloin olisi nimittäin paljastunut, ettei tosiasioiden välille 
voisi muodostua minkäänlaista eroa, joten kiista olisi huo-
mattu yhtä epätodelliseksi kuin se ennen muinoin käyty 
keskustelu hiivataikinan kohoamisilmiöstä, jonka syyksi 
toiset ounastelivat ’haltijoita’ ja toiset ’keijukaisia’.»38, 39

On ällistyttävää huomata, kuinka monilta filosofisilta 
erimielisyyksiltä putoaa pohja juuri sillä hetkellä, kun ne 
pannaan tähän yksinkertaiseen kokeeseen, jossa etsitään 
niiden konkreettisia seurauksia. Missään ei voi nimittäin 
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olla minkäänlaista eroa, ellei siitä aiheudu eroa myös jon-
nekin muualle – ei ainakaan missään sellaisessa abstrak-
tissa totuudessa, joka ei ilmene erona jossakin konkreet-
tisessa tosiasiassa, ei tuota tosiasiaa seuraavassa ajattelussa 
tai jossakussa, jollakin tavalla, jossakin paikassa ja jonakin 
hetkenä. Filosofian tehtävänä pitäisi olla selvittää, millai-
sen määrätyn eron se tekee minuun tai teihin elämämme 
määrättyinä hetkinä, jos oletamme tämän tai tuon mallin 
maailmasta todeksi.

Pragmaattisessa menetelmässä ei ole mitään uutta. Jo 
Sokrates oli sen kannattaja. Aristoteles sovelsi sitä säännöl-
lisesti. Locke, Berkeley ja Hume edistivät sen avulla pyrki-
mystä kohti totuutta. Shadworth Hodgson väittää itsepintai-
sesti, että realiteetit ovat vain jotakin »sellaisiksi tiedettyjä».40 
Silti nämä pragmatismin edeltäjät ovat käyttäneet menetel-
määmme vain vaillinaisesti. He olivat vain sen valmistelijoita. 
Vasta meidän päivinämme menetelmä on yleistynyt, tiedos-
tanut yleisen tehtävänsä ja ryhtynyt toteuttamaan kohtalon 
sille langettamaa osaa. Uskon tuohon osaan, ja toivon että 
saan lopulta tartutettua uskoni teihinkin.

Pragmatismissa ilmenee eräs varsin tuttu filosofinen 
asenne, nimittäin empiristinen asenne, joka tosin näyttää 
minusta esiintyvän pragmatismissa aiempaa jyrkemmässä 
ja vastaansanomattomammassa muodossaan. Pragmatismi 
kääntää selkänsä päättäväisesti ja lopullisesti sille joukolle 
piintyneitä tapoja, joita ammattifilosofit hellivät. Pragma-
tisti kääntää selkänsä abstraktioille ja riittämättömille seli-
tyksille, pelkille kielellisille ratkaisuille, kehnoille a priori 
perusteille, lukkoon lyödyille periaatteille, suljetuille jär-
jestelmille sekä uskotelluille absoluuteille ja alkuperusteille. 
Hän kääntyy kohti konkreettisuutta ja soveltuvuutta, kohti 
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tosiasioita, toimintaa ja voimaa. Tämä merkitsee sitä, että 
empiristinen mielenlaatu pääsee vallalle ja syrjäyttää ratio-
nalistisen. Se merkitsee meille enemmän liikkumatilaa ja 
lukuisampia luonnon mahdollisuuksia, mikä on aivan toista 
kuin pysyvät opinkappaleet, keinotekoisuus ja perusteeton 
vaatimus lopullisesta totuudesta.

Samalla pragmatismi ei kuitenkaan julista mitään 
erityisiä tuloksia. Se on ainoastaan menetelmä. Mutta 
menetelmän yleinen voittokulku tarkoittaisi suunnatonta 
muutosta siinä, mitä viime luennossani nimitin filosofian 
»mielenlaaduksi». Äärirationalistiset opettajat katoaisivat 
vanhanaikaisina samalla tavoin kuin hoviväki tasavalloista 
ja ultramontaaniset41 papit protestanttisista maista. Tiede 
ja metafysiikka lähentyisivät huomattavasti toisiaan, alkai-
sivat itse asiassa toimia rinnatusten.

Metafysiikka on tavallisesti seuraillut perin alkukantaista 
pyrkimystä. Tiedätte, kuinka ihmiset ovat aina haikailleet 
perusteettoman taikuuden perään ja tiedätte, miten suurta 
osaa sanat ovat taikuudessa palvelleet. Jos teillä on ihmisen 
nimi tai häntä tarkoittava taikasana, voitte hallita hänen 
henkeään, sieluaan, voimaansa,42 tai millä nimellä sitä ikinä 
kutsutaankin. Salomo tiesi kaikkien henkien nimet, minkä 
avulla hän kykeni alistamaan ne tahtonsa valtaan. Maailma 
on aina ilmennyt luonnolliselle ihmiselle jonkinlaisena 
arvoituksena, johon on pitänyt etsiä ratkaisua jonkin valai-
sevan tai valtaa antavan sanan tai nimen muodossa. Tuon 
sanan on ajateltu nimeävän maailman periaatteen, ja jos 
sen saisi haltuunsa, hallitsisi koko maailmaa. Juuri sellaisia 
ratkaisevia nimiä ovat »Jumala», »aine», »syy», »absoluutti» 
ja »energia». Kun olette saaneet ne haltuunne, voitte levätä. 
Silloin olette saavuttaneet metafyysiset pyrkimyksenne.
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Jos kuitenkin seuraatte pragmaattista menetelmää, ette 
voi luottaa minkään sellaisen sanan päättävän pyrkimyk-
siänne. Teidän on liitettävä jokaiseen sanaan sen käytännöl-
linen käteisarvo, pantava se työhön kokemuksenne virtaan. 
Silloin se ei vaikuta niinkään miltään loppuratkaisulta vaan 
paremminkin tulevia toimia valmistelevalta ohjelmalta, 
tarkemmin sanoen niiden tapojen osoittamiselta, joilla ole-
massa olevia realiteetteja on mahdollista muuttaa.

Teoriat onkin siis ymmärrettävä välineiksi, eikä suinkaan 
sellaisiksi arvoitusten vastauksiksi, joiden varaan voimme 
jättäytyä lepäämään. Emme pitäydy niissä, vaan liikumme 
eteenpäin, ja toisinaan muokkaamme niiden avulla luon-
toa. Pragmatismi avartaa kaikkia teorioitamme, jänte-
vöittää niitä ja tekee niistä kaikista toimivia. Vaikkei siinä 
olekaan mitään olennaisesti uutta, se käy yksiin monien 
entisaikojen filosofisten suuntausten kanssa. Se esimerkiksi 
mukailee nominalismia vedotessaan aina yksittäisiin asioi-
hin, utilitarismia korostaessaan käytännöllisiä näkökohtia 
sekä positivismia vältellessään pelkkiä kielellisiä ratkaisuja, 
käyttökelvottomia kysymyksenasetteluja ja metafyysisiä 
abstrahointeja.

Kuten näette, kaikki nämä ovat anti-intellektualistisia 
suuntauksia. Rationalismin vakuutteluja ja menetelmää 
vastaan pragmatismi on aina aseistautunut ja valmistautu-
nut taisteluun. Mutta se ei julista lähtökohtaisesti mitään 
tiettyjä tuloksia. Lukuun ottamatta menetelmäänsä sillä 
ei ole kiinteitä oppeja eikä sääntöjä. Kuten nuori italialai-
nen pragmatisti Papini on mainiosti sanonut, se asettuu 
keskelle teorioitamme kuin käytävä hotelliin.43 Sen var-
rella on lukemattomia huoneita. Yhdessä niistä voi tavata 
miehen kirjoittamassa ateistista teosta, seuraavassa jonkun 
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rukoilemassa polvillaan uskoa ja voimaa, kolmannessa 
kehon ominaisuuksia tutkivan kemistin. Kun neljännessä 
mietitään idealistisen metafysiikan järjestelmää, viiden-
nessä pyritään samaan aikaan osoittamaan metafysiikka 
mahdottomaksi. Kumminkin kaikilla huoneissa olijoilla 
on käyttöoikeus käytävään, ja sitä pitkin on kuljettava 
heistä jokaisen, joka haluaa käytännöllisen kulkuväylän 
huoneeseensa ja sieltä pois.

Näillä näkymin pragmaattisella menetelmällä ei saa-
dakaan mitään määrättyjä tuloksia, vaan ainoastaan tapa 
asennoitua suuntaa-antavasti: asennoitumistapa, jossa katse 
ei kohdistu ensimmäisiin asioihin, periaatteisiin, »kategorioi-
hin» ja oletettuihin välttämättömyyksiin, vaan lopullisuuksiin, 
tuloksiin, seurauksiin, tosiasioihin.

Tämä riittänee pragmaattisesta menetelmästä! Saatatte 
sanoa, että olen toistaiseksi pikemminkin ylistänyt kuin 
selittänyt sitä teille, mutta aion selittää sen teille kyllin kat-
tavasti esittämällä, miten se tepsii eräisiin tuttuihin ongel-
miin. Samalla pragmatismi-sanaa on ryhdytty käyttämään 
myös laajemmassa merkityksessä, jolloin sillä tarkoitetaan 
tietynlaista totuusteoriaa. Kunhan saan ensin hieman tasoi-
tettua maaperää, esittelen tuota teoriaa kokonaisen sitä 
varten varaamani luennon, joten tässä vaiheessa voin esittää 
vielä asiat sangen suppeasti. Suppeaa esitystä on kuitenkin 
vaikea ymmärtää, joten pyydänkin teitä seuraamaan sitä 
neljännestunnin ajan kahta keskittyneemmin. Jos hämärän 
peittoon jäisikin paljon, saan toivoakseni myöhemmissä 
luennoissani selvennettyä asioita.

Aikamme menestyksekkäimpiä filosofian osa-alueita 
on niin sanottu induktiivinen logiikka, joka tutkii niitä 
olosuhteita, joiden alaisena tieteemme ovat kehittyneet. 
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Tästä aiheesta kirjoittavat ovat alkaneet osoittaa hämmäs-
tyttävää yksimielisyyttä siitä, mitä luonnon lainalaisuudet 
ja tosiasioiden alkeisosat tarkoittavat toisaalta matemaatik-
kojen, toisaalta fyysikkojen tai kemistien muotoiluissa. Kun 
ensimmäiset matemaattiset, loogiset ja luonnolliset yhden-
mukaisuudet – ensimmäiset luonnon lait – keksittiin, ihmi-
set ihastelivat niin paljon tulosten selkeyttä, kauneutta ja 
yksinkertaisuutta, että he uskoivat suorastaan tulkinneensa 
itsensä kaikkivaltiaan ikuiset ajatukset. Syllogismeissa kai-
kui kaikkivaltiaan mielen jyly ja pauhu. Sen lisäksi kaikki-
valtias myös ajatteli kartioina, neliöinä, juurina ja suhteina, 
samalla tavalla geometrisesti kuin Eukleides. Juuri hän teki 
Keplerin lait, joita planeettojen tuli noudattaa, juuri hänen 
ansiostaan putoavien kappaleiden nopeuden lisääntymi-
nen on aikaan nähden suhteellista. Juuri hän määräsi valon 
taittumisen lainalaisuudet sekä erotti kasvi- ja eläinkunnan, 
jaksotteli ne lahkoihin, sukuihin ja lajeihin, ja asetti niiden 
väliset erot. Hän keksi kaikkien asioiden perusmuodot ja 
suunnitteli niiden muunnelmat, joten aina kun me oival-
lamme jonkin hänen asettamistaan ihmeellisistä asioista, 
pääsemme kirjaimellisesti sisään hänen ajatuksiinsa.

Kuitenkin tieteen kehittyessä pidemmälle on sijaa 
saanut yhä enemmän sellainenkin käsitys, jonka mukaan 
useimmat, ehkä jopa kaikki luonnonlaeistamme ovat vain 
suurpiirteisiä arvioita. Lisäksi noita lakeja sinällään on jo 
niin paljon, ettei niitä pysty edes luettelemaan. Edelleen 
kaikilla tieteen aloilla on niin monia keskenään kilpailevia 
muotoiluja, että tutkijat ovat jo tottuneet ajatukseen, jonka 
mukaan mikään teoria ei ole ehdottoman tarkka jäljennös 
todellisuudesta, vaan kukin niistä voi olla käyttökelpoi-
nen jostakin näkökulmasta. Ne ovat erinomaisen käyttö-
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kelpoisia yhdistellessään vanhoja tosiasioita ja johtaessaan 
niistä uusia. Tiedämme, kuinka kielet antavat mahdolli-
suuden monenlaiseen ilmaisuun ja vaihteleviin murteisiin. 
Teoriatkin ovat vain ihmisen luomaa kieltä – tai kuten joku 
on sanonut, käsitteellistä pikakirjoitusta – jolla kirjoitamme 
luontoa koskevat selontekomme.

Näin ihmisen mielivalta on korvannut tieteellisen logii-
kan jumalallisen välttämättömyyden. Jos mainitsen Sigwar-
tin, Machin, Ostwaldin, Pearsonin, Milhaudin, Poincarén, 
Duhemin ja Ruyssenin, joukossanne olevat alan harrastajat 
tunnistavat helposti suuntauksen josta puhun, ja lisäävät 
listaan mielessään vielä muitakin nimiä.44

Ratsastaessaan nyt tämän tieteellisen logiikan aallon 
harjalla herrat Schiller ja Dewey nousevat esiin pragma-
tistisine selityksineen siitä, mitä totuus kaikkialla merkit-
see. Nämä eturivin ajattelijat sanovat, että ideoidemme ja 
uskomustemme »totuus» tarkoittaa kaikkialla samaa asiaa 
kuin tieteessäkin. Heidän mukaansa »totuus» tarkoit-
taa pelkästään sitä, että ideat (jotka sinälläänkään eivät ole 
kuin kokemuksemme osia) ovat tosia juuri sen verran kuin ne 
auttavat meitä pääsemään tyydyttävään suhteeseen toisten 
kokemuksemme osien kanssa, tekemään niistä yhteenvedon 
ja liikkumaan niiden joukossa käsitteellisten oikopolkujen 
avulla, jottei meidän tarvitsisi seurata yksittäisilmiöiden 
loputonta perättäisyyttä. Jokainen idea, joka niin sanoak-
seni kannattelee meitä – mikä tahansa idea, joka kuljettaa 
meidät menestyksekkäästi kokemuksemme yhdestä osasta 
sen toiseen osaan, kytkee asiat tyydyttävästi toisiinsa, toimii 
luotettavasti, yksinkertaistaen ja työtä säästävästi – on tosi 
juuri siinä määrin ja siihen asti kuin se näin tekee, välineel-
lisesti tosi. Tämä on näkemys, jonka mukaan ideoidemme 
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totuus tarkoittaa niiden kykyä »toimia», juuri se »välineel-
linen» teoria totuudesta, jota opetetaan Chicagossa ja josta 
niin säkenöivästi esitelmöidään Oxfordissa.45

Yrittäessään tavoittaa yleispätevää totuuskäsitystä 
Dewey, Schiller ja heidän liittolaisensa ovat vain seuran-
neet geologien, biologien ja filologien esimerkkiä. Näiden 
toisten tieteenalojen parissa on aina ollut menestyksekästä 
ottaa jokin yksinkertainen prosessi, joka on toiminnal-
taan todella havainnoitavissa – vaikkapa säätilan mitat-
tavat ilmenemismuodot, jälkeläisten muuntelu tai jonkin 
murteen muuttuminen uusien sanojen ja ääntämistapojen 
vuoksi – jonka jälkeen prosessi on yleistetty, todettu sen 
pätevän kaikkiin aikoihin sekä laskettu yhteen sen ajan 
saatossa synnyttämät vaikutukset, ja näin on saavutettu 
suuria tuloksia.

Tällainen havaittava prosessi, jonka Schiller ja Dewey 
ovat erityisesti nostaneet esiin yleistämistä varten, on 
meille kaikille tuttu, sellainen prosessi, jolla yksilö mukau-
tuu uusiin mielipiteisiin. Prosessi on aina samanlainen. 
Yksilöllä on jo ennestään varastollinen vanhoja mielipi-
teitä, jotka panee koetukselle jokin hänen kohtaamansa 
uusi kokemus. Joku toinen kyseenalaistaa ne, tai sitten 
yksilöllemme paljastuu harkinnan hetkellä, että ne ovatkin 
keskenään ristiriitaisia; edelleen hän saattaa kuulla sellaisia 
tosiseikkoja, joiden kanssa ne eivät sovi yhteen, tai hänessä 
herää ehkä haluja, joita ne eivät tyydytä. Tämän johdosta 
hänen mielensä valtaa sisäinen levottomuus, jonka se on 
tähän saakka onnistunut pitämään loitolla, ja nytkin hän 
koettaa välttää sellaista muokkaamalla aiempia mielipi-
teitään. Hän säästää niistä niin paljon kuin pystyy, sillä 
tässä kohden uskomuksiamme olemme kaikki säästeliäitä. 
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Niinpä hän koettaa ensiksi muuttaa yhtä mielipidettään, 
sitten jotakin toista (sillä ne vastustavat muutoksia varsin 
eri tavoin), kunnes saa lopulta jonkin uuden idean, jonka 
voi ympätä vanhojen sekaan näiden juurikaan siitä kärsi-
mättä, idean, joka asettuu hänen vanhojen mielipiteidensä 
varaston ja uuden kokemuksensa väliin ja yhdistää ne tar-
vittaessa toisiinsa edullisesti ja otollisesti.

Tämä uusi idea omaksutaan sitten totena. Se säästää 
vanhat totuudet, joita muuttaa mahdollisimman vähän, 
muokkaa niitä vain sen verran, että uusi mahtuu mukaan, 
mutta käsittää tämän kuitenkin niin tutulla tavalla kuin 
asianhaarat vain sallivat. Emme koskaan kelpuuttaisi 
tuon uutuuden todeksi selonteoksi mitään sellaista liioi-
teltua selitystä, joka sotisi kaikkia ennakkokäsityksiämme 
vastaan. Meidän on toimekkaasti etsittävä joka sopesta, 
kunnes löydämme jotakin tavanomaisempaa. Rajuimmat-
kaan sellaiset vallankumoukset, jotka kohdistuvat yksilön 
uskomuksiin, eivät enimmäkseen mullista hänen vanhaa 
uskomusjärjestelmäänsä. Koskemattomiksi jäävät niin aika 
ja avaruus, syy ja vaikutus, luonto ja historia kuin jokai-
sen oma henkilöhistoriakin. Uusi totuus on aina välittäjä, 
siirtymäkohtien tasoittaja. Se liittää vanhan mielipiteen 
uuteen tosiseikkaan minimoidakseen katkokset ja mak-
simoidakseen jatkuvuuden. Pidämme teoriaa totena juuri 
siinä määrin kuin se onnistuu ratkaisemaan tämän »mini-
moinnin ja maksimoinnin ongelman». Silti tämän ongel-
man onnistuneetkin ratkaisut ovat huomattavassa määrin 
vain likimääräisiä arvioita. Sanomme, että jokin teoria rat-
kaisee ongelman kokonaisuudessaan tyydyttävämmin kuin 
jokin toinen teoria, mutta tämä tarkoittaa kuitenkin vain 
tyydyttävämmin meille itsellemme, ja meillä kaikillahan 
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on omat tyytyväisyyden mittapuumme. Siksi kaikki onkin 
tältä osin tietyssä määrin mukautuvaista.

Pyytäisin teidän nyt kiinnittävän erityistä huomiota 
vanhoihin totuuksiin. Niiden huomiotta jättämisestä joh-
tuu suuri osa siitä epäoikeudenmukaisesta arvostelusta, jota 
pragmatismia vastaan on esitetty. Vanhat totuudet ovat 
ehdottomasti vaikutukseltaan hallitsevia. Uskollisuus niille 
on ensiarvoisen tärkeää, ja useimmissa tapauksissa myös 
ainoa vaihtoehto, sillä tavallisin tapa käsitellä ilmiöitä – joi-
den uutuus jäsentää ratkaisevasti ennakkokäsityksiämme –  
on olla välittämättä niistä lainkaan tai käyttää hyväkseen 
sellaisia, jotka paljastavat niistä jotakin.

Toivotte epäilemättä esimerkkejä tästä totuuksien 
kasvu- ja kehitysprosessista. Ainoa ongelmamme on niiden 
ylenpalttinen runsaus. Yksinkertaisin esimerkki uudesta 
totuudesta on tietysti jo pelkästään kokemuksessamme 
tapahtuva uudentyyppisten tosiasioiden tai uusien van-
hantyyppisten tosiasioiden määrän lisääntyminen – jonka 
yhteydessä vanhat uskomukset eivät muutu. Päivät seuraa-
vat toisiaan ja niiden sisällöt yksinkertaisesti vain kertyvät 
edellisten päälle. Nuo uudet sisällöt eivät sinänsä ole tosia, 
ne vain yksinkertaisesti tulevat ja ovat. Totuus on sitä, mitä 
niistä sanomme, ja kun sanomme niiden tulleen, saamme 
tulokseksi totuuden pelkällä yhteenlaskutoimituksella.

Usein kuitenkin kulloisenkin päivän sisältämät asiat 
vaativat uudelleenjäsennystä. Jos nyt alkaisin kirkua ja käyt-
täytyä tällä korokkeellani kuin mielipuoli, saisi se monet 
teistä tarkistamaan mielipiteensä filosofiani mahdollisesta 
arvosta. Jokin aika sitten päivän sana oli »radium», mikä 
vaikutti hetken kyseenalaistavan ne kaikki luonnon jär-
jestystä koskevat ajatuksemme, jotka olimme yhdistäneet 
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energian säilyvyydeksi kutsumaamme asiaan. Jo pelkästään 
se että radium näytti heittävän hukkaan omasta taskustaan 
maksamansa lämmön, tuntui olevan ristiriidassa energian 
säilyvyyden kanssa. Mitä meidän olisi pitänyt ajatella? Jos 
radiumista lähtevä säteily oli vain jo ennalta atomeissa pii-
levän, potentiaalisen energian hävikkiä, voisimme yhä pitää 
kiinni energian säilyvyyden periaatteesta. »Heliumin» kek-
siminen säteilyn tulokseksi avasi ovet tälle uskomukselle. 
Niinpä Ramsayn46 näkemystä pidetään yleisesti totena, 
sillä vaikka se laajentaakin vanhoja energiaa koskevia 
ideoitamme, se muuttaa niiden luonnetta vain mahdolli-
simman vähän.

Minun on tuskin tarpeen esittää lisäesimerkkejä. Uutta 
mielipidettä pidetään »totena» juuri siinä määrin kuin se 
tyydyttää yksilön halua liittää kokemansa uutuuden usko-
mustensa varastoon. Sen täytyy sekä nojata vanhaan totuu-
teen että saada ote uudesta tosiasiasta, ja sen menestystä 
(kuten hetki sitten jo sanoinkin) tässä toimessaan arvioi 
jokainen omalta kannaltaan. Vanha totuus kasvaakin siis 
uuden totuuden lisukkeeksi subjektiivisista syistä. Me 
olemme tapahtumien pyörteessä ja tottelemme noita syitä. 
Se uusi idea on eniten tosi, joka suorittaa tehtävänsä kai-
kista oivallisimmin, tyydyttää kahtalaiset tarpeemme. Toi-
mintatapansa ansiosta se muuttuu todeksi, tulee luokitel-
luksi todeksi; se takertuu vanhan totuuden päälle, ja kasvaa 
näin varsin samaan tapaan kuin puu uuden jälsikerroksensa 
ansiosta.

Dewey ja Schiller yleistävät nyt tämän havainnon ja 
soveltavat sitä kaikista vanhimpiin totuuden osiin. Myös 
ne ovat aikanaan muovautuneet. Niitäkin on sanottu inhi-
millisistä syistä tosiksi. Nekin ovat toimineet aikanaan 
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välittäjinä vielä varhaisempien totuuksien ja oman aikansa 
uusien havaintojen välillä. Sellaista puhtaan objektiivista 
totuutta, joka voisi muodostua täysin ilman sellaista van-
hojen ja uusien kokemuksen osien liittymistä toisiinsa, 
mistä saamme inhimillistä tyydytystä, ei ole löydettävissä 
mistään. Sanomme asioita tosiksi juuri siitä syystä, minkä 
vuoksi ne ovat tosia, sillä »olla tosi» tarkoittaa ainoastaan 
tällaista yhteenliittyvyyttä.

Ihmisen jäljet ulottuvat kaikkialle kuin käärmeen lui-
kertelevat polut.47 Kuitenkin ainakin rationalistisesti suun-
tautuneiden ajattelijoiden mielestä on olemassa selvääkin 
selvemmin riippumatonta, vain meidän havaitsemaamme 
tai tarpeitamme palvelevaa totuutta – toisin sanoen korjaa-
matonta totuutta. Silloin se kuitenkin voi olla vain kuin elä-
vän puun kuollut ydin, ja sen olemassaolo ainoastaan kertoo, 
että totuudellakin on esihistoriansa ja »perityt oikeutensa», 
ja että palveltuaan uskollisesti vuosikaudet se saattaa kui-
vettua ja kivettyä jo pelkän ikänsä tähden ihmisten mieliin. 
Mutta kysymys siitä, kuinka muovautuvia todella vanhim-
matkin totuudet ovat, on tullut elävästi esiin omana aika-
namme sellaisesta loogisten ja matemaattisten ideoiden 
muutoksesta, joka vaikuttaisi olevan tunkeutumassa fysiik-
kaankin. Tulkitsemme entisaikojen kaavoja paljon laajem-
pien periaatteiden erityisilmauksiksi, joiden nykyisestä 
ilmiasusta esivanhemmillamme ei ollut aavistustakaan.

Schiller nimittää tätä kokonaisnäkemystä totuudesta 
»humanismiksi», mutta koska sanaa pragmatismi on alettu 
yhä enemmän käyttää hänenkin opistaan, käsittelen sitäkin 
luentojeni aikana pragmatismi-nimikkeen alla.

Tällainen on siis pragmatismin vaikutusala – ensin-
näkin se on menetelmä, toiseksi sillä tarkoitetaan teoriaa 
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totuuden synnystä. Olen varma, että suurin osa teistä on 
saanut esitykseni lyhyyden vuoksi käsittelemästäni totuus-
teoriasta hämärän ja epätyydyttävän kuvan. Tulen jatkossa 
korjaamaan asian. Luennossani »terveestä järjestä» koetan 
esittää, mitä tarkoitan sellaisilla totuuksilla, jotka ovat 
ajan saatossa jähmettyneet muodoltaan pysyviksi; toisessa 
luennossa kehittelen ajatusta, jonka mukaan ajatuksemme 
muuttuvat tosiksi siinä määrin kun ne menestyksekkäästi 
suorittavat välitystehtäväänsä; kolmannessa esitän, kuinka 
hankalaa totuuden kehityksessä on erottaa subjektiiviset 
tekijät objektiivisista. Ette kenties pysy täysin kärryillä 
ajatuksistani luentojen aikana, ja vaikka pysyisittekin, ette 
välttämättä ole täysin samaa mieltä kanssani. Tiedän kui-
tenkin, että otatte minut vakavissanne, ja annatte huomaa-
vaisesti arvoa vaivannäölleni. 

Hämmästytte kenties kuullessanne, että Schillerin ja 
Deweyn teoriat ovat joutuneet varsinaisen halveksunta- ja 
ivamyrskyn kouriin. Rationalismi on noussut kaikkialla 
heitä vastaan. Erityisesti Schilleriin on suhtauduttu arvo-
valtaisissa piireissä kuin hän olisi selkäsaunaa kaipaava, 
häpeämätön koulupoika. En ottaisi tätä esille, ellei se jos-
sain määrin valaisisi sitä rationalistista mielenlaatua, jota 
vastustamaan olen pragmatistisen mielenlaadun asettanut. 
Pragmatisti tuntee olonsa epämukavaksi ollessaan etäällä 
tosiseikoista. Rationalisti taas tuntee olonsa mukavaksi 
vain abstraktioiden läheisyydessä. Tämä pragmatistinen 
puhe totuuksista monikossa, niiden käyttökelpoisuudesta 
ja tyydyttävyydestä, siitä menestyksestä jolla ne »toimivat», 
ja niin edelleen, vaikuttaa tyypillisestä intellektualistisesta 
ajattelijasta vain jonkinlaiselta karkealta ja vaillinaiselta, 
kakkoslaatuiselta totuusjäljitelmältä. Sellaiset totuudet 
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eivät ole oikeaa totuutta. Sellaiset testit eivät ole pelkäs-
tään subjektiivisia. Sitä vastoin objektiivisen totuuden on 
välttämättä oltava jotakin ei-utilitaarista, ylvästä, puhdis-
tettua, etäistä, ylevää, jaloa. Sen on oltava ajatustemme 
kiistämätöntä vastaavuutta sellaisen todellisuuden kanssa, 
joka on samalla tavoin kiistämätöntä. Sen on oltava jota-
kin sellaista, mitä meidän tulee ajatella asettamatta sille 
minkäänlaisia ehtoja. Ne ehdolliset tavat, joilla tosiasiassa 
ajattelemme, ovat asiaankuulumattomia, psykologian alaan 
kuuluvia. Tässä kysymyksessä psykologia ei saa heiltä ääniä, 
vaan pisteet menevät logiikalle!

Katsokaahan vain näiden mielenlaatujen voimakasta 
vastakohtaisuutta! Pragmatisti pitää kiinni tosiasioista 
ja konkreettisesta todellisuudesta, tarkastelee totuuden 
toimivuutta erillistapauksissa, joista tekee yleistyksiä. 
Totuus on hänelle kaikenlaisten kokemuksessa olevien 
määrättyjen toiminnallisten arvojen luokan nimi. Ratio-
nalistille se jää vain abstraktioksi, paljaaksi nimeksi, josta 
meidän on päästävä eteenpäin. Kun pragmatisti koettaa 
esittää yksityiskohtaisesti, miksi meidän täytyisi päästä 
siitä eteenpäin, rationalisti ei kykene havaitsemaan niitä 
konkreettisia asioita, joista hänen oma abstraktionsa on 
muodostunut. Hän syyttää meitä totuuden kieltämisestä, 
vaikka olemme vain pyrkineet täsmällisesti selvittämään, 
miksi ihmiset seuraavat sitä ja miksi heidän aina pitäisi 
sitä seurata. Tyypillinen ääriabstraktionisti värähtää kau-
husta konkreettisten asioiden äärellä: jos konkreettisten 
asioiden joukossa on yksikin kalpea ja kuvitteellinen yleis-
tys, hän valitsee taatusti juuri sen. Jos tarjolla olisivat nuo 
kaksi maailmankaikkeutta, hän valitsisi aina mieluummin 
puhtaaksi karsitun yleistyksen kuin todellisuuden runsaan  
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tiheikön. Onhan se niin kovin paljon puhtaampi, sel-
keämpi ja ylevämpi.

Toivon että näiden luentojen edetessä se tosiasioiden 
konkreettisuus ja läheisyys, joka pragmatismiin liittyy, tulee 
näyttäytymään teille sen tyydyttävimpänä ominaisuutena. 
Tulkitessaan havaitsematonta havaitun avulla se ainoastaan 
seuraa tässä sisartensa – tieteiden – esimerkkiä. Se yhdistää 
sopusointuisasti vanhan ja uuden. Pragmatismi muuntaa 
sen ehdottoman tyhjän käsityksen, jonka mukaan »vastaa-
vuus» on mieltemme ja todellisuuden välinen eloton suhde 
(tuonnempana pohdimme, mitä tämä mahtaa tarkoittaa), 
sellaiseksi monisyiseksi ja toiminnalliseksi kanssakäymi-
seksi (jota kuka tahansa voi yksityiskohtaisesti seurata ja 
ymmärtää), joka yhdistää määrättyjä ajatuksiamme ja sitä 
valtaisan muiden kokemusten muodostamaa maailmaa, 
jossa niillä on tehtävänsä ja käyttönsä.

Riittäisikö tämä kuitenkin tältä erää? Minun on lykät-
tävä hieman eteenpäin sanomisteni perusteluja. Nyt tah-
toisin kehitellä hieman muutamalla sanalla lisää sitä viime 
tapaamisessamme esittämääni väitettä, jonka mukaan 
pragmatismi voisi sovittaa empiristiset ajattelutavat onnis-
tuneesti yhteen ihmisten uskonnollisempien vaateiden 
kanssa.

Saatatte muistaakin minun jo sanoneen, että ne ihmi-
set, jotka tuntevat luonteensa puolesta voimakasta vetoa 
tosiasioihin, pysyvät luultavasti nykyisen kaltaisesta filoso-
fiasta loitolla juuri sen vuoksi, että sillä on heille vain vähän 
tarjottavaa, idealismi kun ei juuri katso hyvällä tosiasioita. 
Idealismi korostaa aivan liikaa älyn merkitystä. Jo vanha-
kantainen teismikin oli tarpeeksi kehnoa käsityksineen 
Jumalasta, jonkinlaisesta korkealla istuvasta monarkista,  
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joka oli kursittu kokoon kasasta vaikeatajuisia tai tolkut-
tomia »attribuutteja». Mutta niin kauan kuin teismi piti 
lujasti kiinni suunnitteluargumentistaan, sillä oli jon-
kinlainen kosketus kouriintuntuviin realiteetteihin. Sen 
jälkeen teismi on kerta kaikkiaan menettänyt asemansa, 
koska darwinismi oli ajanut ajatuksen suunnittelusta pois 
»tieteellisistä» mielistä. Tällä hetkellä onkin suositumpaa 
uskoa jonkinlaiseen asioiden sisällä toimivaan, kaikkialla 
läsnä olevaan tai panteistiseen jumaluuteen – jos mihin-
kään. Filosofiset uskontoehdotelmat ovat nykyään sään-
nönmukaisesti yhä enemmän idealistisen panteismin kuin 
vanhemman dualistisen teismin kaltaisia, vaikka toki myös 
sille löytyy edelleen etevät puolustajansa.

Mutta kuten ensimmäisessä luennossani sanoin, tarjo-
tun kaltainen panteismi on heille kova pala purtavaksi, jos 
he ovat tosiasioihin kiintyneitä, mielenlaadultaan empi-
ristisiä. Panteismi, joka on tunnusomaisesti absolutistista, 
ylenkatsoo maallisia asioita ja pillastuu puhtaasta logiikasta. 
Se ei ylläpidä minkäänlaista yhteyttä käsinkosketeltavaan 
todellisuuteen. Asettaessaan absoluuttisen mielen – joka on 
sen korvike Jumalalle – kaikkien yksittäisten tosiasioiden 
järkiperäiseksi edellytykseksi, se jää täysin kylmäksi sille, 
mitä nuo yksittäiset tosiasiat maailmassamme todella ovat. 
Olkoot ne mitä hyvänsä, absoluutti kaitsee niitä. Kuten 
Aisopoksen sadussa kaikki jäljet johtivat sairaan leijonan 
luolaan, niin tässäkin kaikki jäljet johtavat absoluuttiin, 
mutta takaisin niitä ei tule sieltä lainkaan, nulla vestigia ret-
rorsum.48 Emme voi absoluutin avulla laskeutua yksittäis-
ten asioiden maailmaan tai johtaa mitään välttämättömiä, 
elämällemme tärkeitä seurauksia yksityiskohtaisesti luon-
non ideasta. Hän antaa meille kylläkin varmuuden siitä, 
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että kaikki on Hänessä ja hänen ikuisessa ajattelutavassaan 
kohdallaan, mutta silti sallii meille vain rajallisen mahdol-
lisuuden pelastua omilla ajallisilla keinoillamme.

En koskaan kieltäisi tällaisen käsityksen ylevyyttä tai 
sen kykyä suoda uskonnollista lohtua noille ajattelijoille, 
joita ei voi kuin ihailla. Kuitenkaan ihmisnäkökulmasta 
ei kukaan voi teeskennellä, etteivät tuon käsityksen hait-
tapuolia olisi etäisyys ja abstraktius. Moisen käsityksen 
on selvästikin tuottanut jokin sellainen, jota uskaltaisin 
luonnehtia rationalistiseksi mielenlaaduksi. Se halveksii 
empirismin tarpeita. Se latistaa koko todellisen maailman 
kirjon värittömäksi yleiskuvaksi. Se on huoliteltu ja ylevä 
sellaisessa huonossa merkityksessä, jossa ylevyys tarkoit-
taa kykenemättömyyttä nöyrään palvelijuuteen. Minusta 
vaikuttaa siltä, että kun tässä todellisessa työläässä ja 
likaisessa maailmassa jotakin näkemystä asioista väite-
tään »yleväksi», pitäisi sen jo sinällään riittää asettamaan 
tuo näkemys kyseenalaiseksi ja osoittamaan se filosofisesti 
vähäpätöiseksi. Pimeyden ruhtinas saattaa olla toki sellai-
nen herrasmies kuin meille on kerrottu, mutta millainen 
tahansa maan ja taivaan Jumala onkaan, tuskin hän aina-
kaan mikään herrasmies on. Kaipaamme hänen alhaisia 
palveluksiaan täällä inhimillisten pyrkimystemme tomussa, 
jossa hän on meille arvokkaampi kuin taivaassa.

Sen sijaan pragmatismilla, vaikka onkin omistautu-
nut tosiasioille, ei ole sellaista taipumusta materialismiin, 
jonka vallassa tavallinen empirismi toimii. Liioin sillä ei 
ole mitään abstraktioiden toteuttamista vastaan niin kauan 
kuin ne auttavat meidät yksittäisten asioiden pariin ja 
todella vievät meidät jonnekin. Koska se ei ole kiinnostu-
nut vain niistä johtopäätöksistä, joita mielemme ja koke-
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muksemme saavat yhdessä aikaan, sillä ei ole myöskään 
teologianvastaisia apriorisia ennakkoasenteita. Jos teologiset 
ideat osoittautuvat arvokkaiksi konkreettiselle elämälle, ne 
ovat silloin tosia myös pragmatismin mukaan siinä mielessä, 
että ovat juuri sen verran hyviä. Niiden totuuden määrä 
nimittäin riippuu täysin niiden suhteista toisiin totuuksiin, 
jotka tulee myös huomioida.

Tähän sopii juuri se, mitä äsken sanoin absoluutista 
transsendentaalisessa idealismissa.49 Ensin sanoin sitä 
yleväksi ja totesin sen suovan uskonnollista lohtua tie-
tylle ihmisjoukolle, ja sitten syytin sitä etäisyydestä ja 
hedelmättömyydestä. Jos se kuitenkin suo uskonnollista 
lohtua, se ei todellakaan ole hedelmätöntä; sillä on juuri 
suomansa lohdun verran arvoa, konkreettinen tehtävä. 
Niinpä kelpo pragmatistina minunkin tulisi sanoa abso-
luuttia vain »jossakin määrin» todeksi ja sen epäröimättä 
teenkin.

Mutta mitä tässä tapauksessa tarkoittaa jossakin määrin 
tosi? Saadaksemme vastauksen meidän on vain sovellettava 
pragmaattista menetelmää. Mitä absoluuttiin uskovat tar-
koittavat sanoessaan, että heidän uskomuksensa lohduttaa 
heitä? He tarkoittavat sitä, että koska äärellinen pahuus 
on jo »mitätöitynyt» absoluutista, voimme sen tähden 
aina halutessamme suhtautua ajalliseen ikään kuin se olisi 
potentiaalisesti ikuista; voimme huoleti luottaa sen tulok-
siin, heittää synnittä pois pelkomme ja lopettaa huolehti-
misen rajallisesta vastuustamme. Lyhyesti sanoen he tar-
koittavat, että meillä on oikeus silloin tällöin ottaa vapaata 
moraalista, olla piittaamatta maailman menosta ja tuntea, 
että sen asiat ovat omiamme paremmissa käsissä eikä mei-
dän tarvitse kantaa niistä huolta.
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Maailma on järjestelmä, jossa sen yksittäiset jäsenet voi-
vat toisinaan painaa huolensa taka-alalle ja jossa ihmisillä 
on oikeus olla ottamatta paineita mistään ja pitää vapaata 
moraalista – ja ellen erehdy, on tässä kysymys ainakin 
osin siitä, millaiseksi miellämme absoluutin, millainen on 
hänen olemassaolonsa vaikutus yksittäisiin elämyksiimme, 
mikä on pragmaattisesti tulkittuna osa hänen käteisar-
voaan. Tavallinen, absoluuttiseen idealismiin myönteisesti 
suhtautuva filosofinen maallikko ei uskalla mennä käsi-
tyksissään tämän pidemmälle. Hän voi käyttää absoluuttia 
juuri tämän verran, mikä on jo sangen paljon. Sen tähden 
häntä vaivaakin kuulla meidän puhuvan absoluutista epä-
uskoisesti, ja hän jättää moitteemme huomiotta, koska ne 
liittyvät sellaisiin absoluutin käsitteen näkökohtiin, joita 
hän ei kykene tajuamaan.

Jos absoluutti ei tarkoita tätä enempää, voisiko sen 
totuuden kieltää? Sen kieltäminenhän merkitsisi sitä, ettei-
vät ihmiset voisi koskaan ottaa rennommin, ja ettei mitään 
vapaapäiviä olisi.

Tiedän vallan hyvin, kuinka oudolta joistakin teistä 
mahtaa kuulostaa minun sanovan, että jokin idea on »tosi» 
niin kauan kuin uskomme siitä koituvan elämällemme 
hyötyä. Myönnätte hövelisti, että se on hyvä, jos siitä on 
hyötyä. Jos sen avulla tekemämme asia on hyvä, sallitte 
idean itsensäkin olla hyvän, koska sen omistaminen on  
edullista. Kysytte kuitenkin, eikö tästä syystä ole sanan 
»totuus» outoa väärinkäyttöä sanoa myös ideoita »tosiksi»?

Pohdintojeni tässä vaiheessa minun on mahdotonta 
vastata tähän ongelmaan. Osutte tässä Schillerin, Deweyn 
ja minun itseni kehittelemän totuusteorian ytimeen, mutta 
voin käsitellä asiaa vasta kuudennessa luennossani. Sano-
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kaamme nyt vain, että totuus on yksi hyvän lajeista, eikä 
suinkaan mikään yleisen harhakäsityksen olettama katego-
ria, joka vaikuttaa siitä erillisenä ja sen rinnalla. Tosi on nimi 
mille tahansa, joka osoittautuu hyväksi uskomuksen muodossa 
ja syistä, jotka ovat täsmällisesti osoitettavissa. Varmasti tekin 
myönnätte, että ellei tosissa ideoissa olisi mitään hyvää elä-
mää varten, tai jos tieto niistä olisi varmasti epäedullista ja 
vain epätodet ideat olisivat hyödyllisiä, niin käsityksemme, 
jonka mukaan totuus on jumalallista ja arvokasta, ja sen 
tavoittelu velvollisuutemme, ei olisi koskaan voinut syn-
tyä tai kehittyä nykyisen kaltaiseksi uskonkappaleeksi. Sen 
kaltaisessa maailmassa velvollisuutemme olisi pikemmin-
kin karttaa totuutta. Mutta tässä maailmassa, jossa mää-
rätynlaiset ruuat eivät ole pelkästään makumme mukai-
sia, vaan myös hyväksi hampaillemme, vatsallemme ja 
kudoksillemme, eivät määrätynlaiset ideatkaan ole pelkäs-
tään suotavia ajateltaviksi tai toisia mieleisiämme ideoita 
tukevia, vaan ne lisäksi auttavat elämän käytännöllisissä 
koettelemuksissa. Jos minkäänlainen elämä on omaamme 
parempaa, ja jos jokin idea, johon mahdollisesti uskomme, 
auttaisi meitä elämään sellaista elämää, meidän kannattaisi 
uskoa silloin tuohon ideaan, paitsi jos uskomus siinä sattuu 
sotimaan muita, suurempia ja elintärkeitä etujamme vastaan.

»Kannattaisi uskoa»! Tämä kuulostaa hyvinkin paljon 
totuuden määritelmältä. Se muistuttaa melkoisesti lau-
sumaa »mihin meidän tulisi uskoa» – ja sitä määritelmää 
kukaan teistä ei pitäisi kummallisena. Pitäisikö meidän 
siis aina olla uskomatta siihen, mihin meidän kannattaisi 
uskoa? Kykenemmekö uskoessamme pitämään täysin eril-
lään käsityksemme siitä, mitä pidämme itsellemme hyvänä 
ja mitä totena?

Mitä pragmatismilla tarkoitetaan
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Pragmatismi sanoo ei, ja olen sen kanssa täysin samaa 
mieltä. Tekin myönnätte luultavasti ainakin abstraktin 
väitteen, mutta epäilette, että jos uskoisimme käytännössä 
kaiken, joka on hyväksi henkilökohtaiselle elämällemme, 
meidän tulisi tästedes hyväksyä kaikenlaiset maailmaa kos-
kevat kuvitelmat ja taikauskoiset hömpötykset. Epäilynne 
tässä kohdin on perusteltua, ja on ilmeistä että siirtyes-
sänne abstraktista konkreettiseen tapahtuu jotakin, joka 
mutkistaa tilannetta.

Kuten juuri sanoin, uskominen sellaiseen, mikä on 
meille hyväksi, on totta – paitsi jos uskomuksemme sattuu 
sotimaan jotakin muuta elintärkeää etuamme vastaan. Jos 
ajattelemme tosielämää, niin mitä elintärkeitä etujamme 
vastaan jokin erityisuskomuksemme luultavimmin sotii? 
Sellaisia toisista uskomuksista periytyviä elintärkeitä etu-
jamme vastaan, jotka osoittautuvat yhteensopimattomiksi 
aiempien etujemme kanssa, eikö vain? Toisin sanoen jokai-
sen totuutemme suurin vihollinen saattaa olla jokin muu 
totuutemme. Totuuksilla on kerta kaikkiaan tämä vim-
mainen itsesäilytysvaisto ja halu tuhota kaikki, mikä aset-
tuu niitä vastaan. Uskoni absoluuttiin, joka perustuu sen 
minulle tekemään hyvään, on koeteltava voimiaan kaikkien 
muiden uskomusteni kanssa. Olettakaamme, että antaes-
saan minulle moraalista lomaa se saattaa tuntua minusta 
todelta. Siitä huolimatta käsittääkseni – ja sallikaa minun 
nyt puhua tavallaan luottamuksella, ihmisenä ihmiselle –  
se törmää muihin totuuksiini, joiden eduista luovun sen 
vuoksi vain vastahakoisesti. Siihen sattuu yhdistymään 
sen lajin logiikka, jolle minä olen vihollinen; huomaan sen 
sotkevan minut metafyysisiin paradokseihin, joita ei ole 
mahdollista hyväksyä, ja niin edelleen. Koska elämässäni 
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on kuitenkin jo aivan tarpeeksi ongelmia ilman näitä älylli-
siä epäjohdonmukaisuuksiakin, henkilökohtainen ratkais-
uni on luopua absoluutista. Minä yksinkertaisesti vain otan 
moraaliset vapaapäiväni, joskin ammattifilosofina yritän 
oikeuttaa ne jollakin muunlaisella periaatteella.

Jos voisin rajata tiukasti käsitykseni absoluutista vain 
sen vapaapäiviä antavaan arvoon, se ei törmäisi muiden 
totuuksieni kanssa. Emme kuitenkaan voi rajata hypotee-
sejamme siten kovinkaan helposti. Niihin liittyy muitakin 
ominaispiirteitä, jotka juuri ovat törmäyskurssilla keske-
nään. Epäuskoni absoluuttiin on näin ollen epäuskoa noi-
hin muihin ominaispiirteisiin, sillä moraalisten vapaapäi-
vien ottamista pidän täysin oikeutettuna.

Näette tästä, mitä tarkoitin sanoessani pragmatismia 
välittäjäksi ja sovittelijaksi ja lainatessani Papinin ilma-
usta, jonka mukaan se »väljentää» teorioitamme.50 Itse 
asiassa sillä ei ole minkäänlaisia ennakkoluuloja, tuhoisia 
oppeja tai tiukkoja säädöksiä siitä, mitä tulisi pitää todis-
teina. Se on avoin kaikelle. Sille kelpaa mikä tahansa oletus, 
se ottaa huomioon mitkä tahansa todisteet. Tästä syystä 
pragmatismi on uskonnollisella kentällä hyvissä asemissa 
verrattuna positivistiseen empirismiin, joka asennoituu 
teologiaan nihkeästi, ja myös verrattuna uskonnolliseen 
rationalismiin, joka on käsitteellistyksissään kiinnostunut 
yksinomaan jostakin etäisestä, ylevästä, yksinkertaisesta ja 
yleisestä.

Lyhyesti sanoen se laajentaa aluetta, jolta Jumalaa voi 
etsiä. Rationalismi luottaa logiikkaan ja korkeampaan 
todellisuuteen. Empirismi luottaa ulkokohtaisiin aisteihin. 
Pragmatismi on valmis kaikkeen, seuraamaan joko logiik-
kaa tai aisteja ja ottamaan huomioon kaikkein nöyrimmät 
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ja henkilökohtaisimmat kokemukset. Mystisetkin koke-
mukset se hyväksyy, jos niillä on käytännöllisiä seurauksia. 
Se hyväksyy Jumalan, joka elää nimenomaan lähellä maata, 
yksityisesti koetuissa tosiasioissa – mikäli on luultavaa, että 
hänet niistä löytää.

Ainoa pragmatismin mahdollista totuutta koetteleva 
testi on kysymys, mikä toimii parhaiten opastajanamme, 
mikä sopii parhaiten yhteen elämän jokaisen osan kanssa 
ja liittyy sellaiseen kokemuksen vaateiden kokonaisuuteen, 
josta ei ole jätetty mitään pois. Jos teologiset ideat tekisi-
vät niin, jos erityisesti käsitys Jumalasta todistaisi sen, niin 
kuinka pragmatismi voisi muka evätä Jumalan olemas-
saolon? Sen mukaan ei olisi mielekästä pitää »epätotena» 
mitään käsitystä, joka olisi pragmaattisesti yhtä menestyk-
sekäs. Voisiko sille olla mitään muunlaista totuutta kuin 
kaikki tämä konkreettisen todellisuuden hyväksyminen?

Viimeisessä luennossani palaan vielä pragmatismin 
ja uskonnon suhteeseen. Näette tosin jo nyt sen kaikille 
avoimen luonteen. Moninaisine ja mukautuvine tapoineen, 
runsaine ja ehtymättömine mahdollisuuksineen ja hyvän-
tahtoisine ratkaisuineen se on kuin itse äiti luonto.
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Eräitä metafyysisiä ongelmia 
pragmaattisesti tarkasteltuina

Aion nyt tehdä pragmaattisen menetelmän tutummaksi 
kertomalla eräitä esimerkkejä sen soveltuvuudesta tiettyi-
hin yksittäisongelmiin. Aloittaakseni kuivimmasta päästä 
otan ensimmäiseksi esille substanssin ongelman. Kaikki 
noudattavat vanhaa substanssin ja attribuutin välille tehtyä 
eroa juuri siinä muodossa, missä se on inhimillisen kielen 
rakenteessa, kieliopillisen subjektin ja predikaatin välisenä 
erona. Tässä on kappale taululiitua. Sen ilmenemismuodot, 
attribuutit, ominaisuudet, aksidenssit tai affektiot – käyt-
täkää mitä termiä haluatte – ovat valkoisuus, murtuvuus, 
kartiomaisuus, liukenevuus veteen, ja niin poispäin. Mutta 
näiden attribuuttien kantaja muodostuu pelkästä kalkista, ja 
sitä sanotaan sen tähden substanssiksi, johon ne sisältyvät. 
Niinpä myös tämän pöydän attribuutit sisältyvät »puun» 
substanssiin ja takkini attribuutit »villan» substanssiin. 
Edelleen kalkilla, puulla tai villalla on eroistaan huolimatta 
yhteisiä ominaisuuksia, ja sen vuoksi niiden oletetaankin 
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olevan vielä alkuperäisemmän substanssin ilmenemismuo-
toja – nimittäin aineen, jonka attribuutteja ovat tilallisuus ja 
läpitunkemattomuus. Samalla lailla ajatuksemme ja tunte-
muksemme kuuluvat affektioina tai ominaisuuksina sielui-
himme, jotka ovat substansseja, mutteivät kuitenkaan aivan 
omaehtoisia sellaisia, koska ne ovat ilmenemismuotoja vie-
läkin perustavammasta substanssista, »hengestä».

Jo sangen kauan sitten oivallettiin, että esimerkiksi 
kalkista tiedämme vain sen valkoisuuden ja murtuvuuden, 
puusta taas sen palavuuden ja syisen rakenteen. Jokaisen 
substanssin tunnemme ainoastaan attribuuttiensa jouk-
kona, ja sen käteisarvo todelliselle kokemuksellemme 
muodostuu pelkästään niistä. Kaikissa tapauksissa sub-
stanssi paljastuu olemalla olemassa, ja jos Jumala lähettäi-
sikin attribuutteja meille muuttumattomassa järjestyksessä, 
mutta hävittäisi määrätyllä hetkellä ihmeellisesti sen sub-
stanssin, joka on niiden kantaja, emme voisi koskaan tuota 
hetkeä havaita, sillä kokemuksemme eivät sinänsä muut-
tuisi miksikään. Juuri tästä syystä nominalistit kallistuvat 
sille kannalle, että substanssi on harhainen idea, joka joh-
tuu piintyneestä inhimillisestä tavastamme mieltää nimet 
olioiksi. Ilmiöt esiintyvät ryhminä – liituryhmänä, puu-
ryhmänä ja niin edelleen – joille kaikille on annettu oma 
nimi. Sitten alamme pitää tuota nimeä ikään kuin ilmiö-
ryhmän ylläpitäjänä. Esimerkiksi tällä hetkellä vallitsevan 
alhaisen lämpötilan oletetaan tulevan jostakin, jota sano-
taan »ilmastoksi». Ilmasto on todellisuudessa vain nimi 
tietylle ryhmälle päiviä, mutta siihen suhtaudutaan ikään 
kuin se sijaitsisi jossakin päivien taustalla, ja yleisesti ottaen 
sijoitammekin nimen nimeämiensä tosiasioiden taakse 

– ikään kuin se olisi jokin olento. Nominalistit sanovat,  
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etteivät olioiden ominaisuudet varmaankaan sisälly nimiin, 
ja jolleivät ne kerran sisälly nimiin, eivät ne sisälly mihin-
kään muuhunkaan. Pikemminkin ne vain kiinnittyvät 
ja liittyvät toisiinsa, minkä vuoksi käsitys ulottumatto-
miimme jäävästä substanssista – jonka selitämme liittävän 
niitä toisiinsa kuin laastin mosaiikkipaloja – onkin hylät-
tävä. Substanssin käsite viittaa ainoastaan tuohon yhteen-
liittymiseen. Sen takana ei ole mitään.

Skolastiikka on lainannut substanssin käsitteen ter-
veeltä järjeltä ja muuttanut sen sangen tekniseksi ja vaikea-
tajuiseksi. Vain harvoilla asioilla vaikuttaisi olleen meihin 
vähemmän pragmaattisia vaikutuksia kuin substansseilla 
siitäkin huolimatta, että meiltä puuttuu täydellisesti kos-
ketus niihin. Kuitenkin ainakin yhdessä tapauksessa sko-
lastiikka on tunnustanut substanssin idean painavuuden 
suhtautumalla siihen pragmaattisesti. Viittaan nyt eräisiin 
ehtoollisen arvoituksesta käytyihin keskusteluihin. Niissä 
substanssilla vaikuttaisi olevan suuri pragmaattinen paino-
arvo. Koska öylätin aksidenssit eivät pyhässä ehtoollisessa 
muutu lainkaan, mutta uhrileipä muuttuu silti Kristuksen 
ruumiiksi, on muutoksen tapahduttava yksinomaan sub-
stanssissa. On väistämätöntä, että leipäsubstanssi katoaa, 
ja jumalallinen substanssi jonkin ihmeen avulla korvaa 
sen muuttamatta kuitenkaan lainkaan sen välittömästi ais-
tittavia ominaisuuksia. Mutta vaikkemme odotakaan sen 
aistittavien ominaisuuksien muuttuvan, olemme jo tehneet 
suunnattoman erottelun, jonka mukaan meitä sakramentin 
nauttivia ravitsee nyt jumalallinen substanssi – ei mikään 
sitä mitättömämpi. Jos substanssien sallitaan voivan erot-
tua aksidensseistaan ja vaihdella niitä, ovat substanssikäsi-
tyksen vaikutukset elämäämme valtavat.
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Tämä on ainoa tuntemani pragmaattinen sovellus sub-
stanssin ideasta. On selvää, että siihen suhtautuvat vakavis-
saan vain ne, jotka uskovat jo valmiiksi aivan muista syistä 
jumaluuden »todelliseen läsnäoloon».

Berkeley arvosteli aineellista substanssia niin tuntu-
vasti, että hänen nimensä kaiku lävistää koko myöhemmän 
filosofian. Berkeleyn tapa suhtautua aineen käsitteeseen 
tunnetaan niin hyvin, ettei se tarvitse kuin maininnan 
osakseen. Berkeley ei suinkaan kieltänyt tuntemaamme 
maailmaa, vaan pikemminkin esitti sille tukea. Berkeleyn 
mukaan ulkomaailman epätodellisti tehokkaimmin se sko-
lastikkojen käsitys, jonka mukaan ulkomaailman takana 
sijaitsee meille saavuttamaton aineellinen substanssi, joka 
on ulkomaailmaa aidompi ja todellisempi ja sen välttä-
mätön kannattelija. Tuhotkaa sellainen substanssi, hän 
sanoi, uskokaa että Jumala, jota voitte ymmärtää ja lähestyä, 
lähettää maailman aisteillenne suoraan, niin lujitatte sitä 
ja tuette sitä hänen jumalallisella arvovallallaan. Berkeleyn 
arvostelu »ainetta» kohtaan olikin näin täysin pragmatis-
tista. Olemme perillä aineesta samalla tavalla kuin väriä, 
muotoa, kovuutta ja muita sellaisia asioita koskevista aisti-
muksistamme. Ne ovat aineen käteisarvo. Ainoa ero meille 
on, että jos ainetta on todella olemassa, koemme noita 
aistimuksia; ellei sitä ole, emme niitä myöskään koe. Nuo 
aistimukset ovat täten sen ainoa merkitys. Niinpä Berke-
ley ei kielläkään ainetta, vaan yksinkertaisesti kertoo meille, 
mistä se koostuu. Se on aivan todenmukainen nimitys juuri 
sellaisille aistimuksille.51

Locke – ja myöhemmin myös Hume – kohdisti saman-
laista pragmaattista kritiikkiä käsitykseen henkisestä subs-
tanssista. Otan nyt esille vain Locken »persoonallista identi-

Eräitä metafyysisiä ongelmia pragmaattisesti tarkasteltuina



76

James Pragmatismi

teettiämme» koskevat pohdinnat.52 Hän palauttaa tämän 
käsityksen välittömästi siihen pragmaattiseen arvoon, joka 
sillä kokemuksessa on. Hän sanoo sen tarkoittavan sellaista 
»tietoisuutta», joka meillä on jollakin elämämme hetkellä 
muistaessamme jotkut toiset hetket ja kokiessamme ne 
kaikki yhden ja saman henkilöhistoriamme osiksi. Ratio-
nalismi oli selittänyt tämän käytännöllisen jatkuvuuden 
elämässämme sielu-substanssimme yhtenäisyydellä. Locke 
kuitenkin kysyy: jos oletamme Jumalan ottavan pois tuon 
tietoisuutemme, olisiko sielu-periaatteesta meille mitään 
hyötyä? Tai jos oletamme hänen liittävän tuon saman tie-
toisuuden eri sieluihin, olisiko siitä meille, sellaisena kuin 
itsemme tajuamme, juuri haittaakaan? Locken aikoina sie-
lua pidettiin paljolti palkitsemisen tai rankaisun kohteena. 
Huomaatte, kuinka tästä näkökulmasta asiaa puntaroiva 
Locke pitää kysymystä pragmaattisena:

Olettakaamme, sanoo Locke, että joku pitää itseään 
samana sieluna muinoin eläneen Nestorin tai Thersi-
teen kanssa.53 Voiko tämä henkilö pitää heidän tekojaan 
yhtään sen enempää ominaan kuin kenenkään muunkaan, 
joka koskaan on elänyt? Jos hänen kuitenkin annetaan 
tiedostaa jokin Nestorin teoista, hän huomaakin olevansa 
Nestorin kanssa sama henkilö.… Tähän persoonalliseen 
identiteettiin perustuu kaikki palkkion ja rangaistuksen 
oikeus ja oikeudenmukaisuus. Saattaa olla järkevää aja-
tella, ettei ketään tulisi panna vastaamaan mistään sellai-
sesta, mistä hän ei tiedä mitään, vaan sen sijaan antaa vain 
kärsiä tuomionsa sen mukaan, syyttääkö hänen tietoisuu-
tensa häntä vai vapauttaako se hänet vastuusta. Oletetaan, 
että ihmistä rangaistaisiin siitä, mitä hän on tehnyt jossa-
kin toisessa elämässä, josta hänellä ei olisi mitään tietoa. 



77

Olisiko silloin tuon rangaistuksen ja kurjaksi syntymisen 
välillä jotain eroa?54

Persoonallinen identiteettimme koostuukin Locken 
mukaan pelkästään pragmaattisesti määriteltävistä yksit-
täisistä asioista. On vain omituista sananpieksentää, sisäl-
tääkö se vielä jonkin henkisen periaatteen riippumatta 
näistä tosiasioista, jotka ovat todeksi osoitettavissa. Sovitte-
luhenkisenä Locke jätti kiistämättä sen uskomuksen, jonka 
mukaan tietoisuutemme taustalla vaikuttaisi substantiaali-
nen sielu. Hänen seuraajansa Hume sen sijaan kielsi sielun, 
paitsi jos sillä tarkoitettaisiin sellaisia sisäisen elämämme 
koostelmia, jotka ovat todennettavissa,55 ja samoin ovat 
tehneet myös useimmat hänen jälkeensä tulleet empiiriset 
psykologit. He ovat laskeutuneet sielun käsitteen kanssa 
kokemuksen virtaan ja vaihtaneet sen arvoltaan alemmiksi 
»ideoiksi» ja tietynlaisiksi kytkennöiksi niiden välillä. Juuri 
tämän verran sielu on hyvä tai »tosi», muttei yhtään enem-
pää, ja sama koskee myös edellä mainitsemaani Berkeleyn 
ainetta.

Aineellisen tai materiaalisen substanssin mainitsemi-
nen tuo luonnollisestikin mieleen »materialismin» opit, 
mutta filosofiseen materialismiin ei välttämättä kytkeydy 
usko »materiaan» metafyysisenä periaatteena. Joku saat-
taa olla aineen kieltäjä yhtä voimakkaasti kuin Berkeley, 
tai vaikkapa Huxleyn56 tapainen fenomenalisti, mutta silti 
laajemmassa mielessä materialisti, sellainen joka selittää 
ylätason ilmiöt alemmilla ja jättää maailman kohtalot sen 
sokeampien osien ja voimien kontolle. Tässä sanan laajem-
massa merkityksessä materialismi onkin spiritualismin tai 
teismin kanssa napit vastakkain. Materialismin mukaan 
juuri fysikaalisen luonnon lait saavat asiat toimimaan. Joku 
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sellainen, joka tuntee tosiasiat läpikotaisin, voisi tulkita 
ihmisälyn korkeimpia tuotoksia pelkästään niiden fysio-
logisten olosuhteiden perusteella riippumatta siitä, onko 
luonto olemassa vain meidän miellettäväksemme – kuten 
idealistit uskovat – vai ei. Joka tapauksessa mieltemme 
tulisi kyetä tallentamaan luonto omana itsenään, ja tul-
kitsemaan sen toimivan fysiikan sokeiden lakien alaisesti. 
Juuri tällaista on luonteeltaan nykypäivän materialismi, 
jota voi kutsua paremminkin, naturalismiksi. Jälleen kerran 
se asettuu vastustamaan »teismiä» tai laveammin sanottuna 
»spiritualismia». Spiritualismin mukaan mieli ei ole yksin-
omaan asioiden todistaja ja havainnoija, vaan myös niiden 
käyttövoima ja operaattori: näin maailmaa eivät ohjaakaan 
sen alhaisemmat vaan sen korkeammat ainekset.

Tähän kysymykseen suhtaudutaan usein siten, ettei se 
tuota juuri muuta kuin esteettisten mieltymysten välisen 
ristiriidan. Aine on karkeatekoista, rujoa, kömpelöä ja epä-
määräistä; henki on puhdasta, ylevää ja jaloa. Koska maa-
ilmankaikkeuden ylevyyden kanssa on yhdenmukaisempaa 
suoda etusija sille, mikä näyttää korkeammalta, on henkeä 
pidettävä hallitsevana alkuperusteena. Rationalistien suuri 
virhepäätelmä on pitää abstrakteja alkuperusteita lopulli-
suuksina, joiden äärelle älymme voivat pysähtyä lepäämään 
ja vaipua ihailevan mietiskelyn tilaan. Usein spiritualismi 
vaikuttaakin olevan vain mielentila, jossa jotakin abstrak-
tiota ihaillaan ja toista vieroksutaan. Muistuukin mieleeni 
eräs arvostettu spiritualismia kannattanut professori, joka 
aina oletti kumoavansa materialismin puhumalla siitä 
»sameuden filosofiana».

Tällaiseen spiritualismiin on helppo keksiä vastaus. 
Spencer muotoilee sellaisen nasevasti.57 Psykologiaa käsit-
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televän teoksensa ensimmäisen osan lopussa hän esittää 
muutamin mainiosti kirjoitetuin sivuin, kuinka sellaisessa 
rajattoman hienojakoisessa »aineessa», joka on nykytie-
teen selitysten olettamassa käsittämättömän nopeassa ja 
hienossa liikkeessä, ei ole jälkeäkään karkeapiirteisyydestä. 
Hän osoittaa, että hengen käsite on meidän kuolevaisten 
kyhäämässä muodossaan aivan liian karkea pystyäkseen 
itsessään kattamaan luonnon tosiasioiden tavattoman hie-
nouden. Hänen mukaansa sekä aine että henki ovat sanoina 
vain symboleja, jotka viittaavat siihen tuntemattomaan 
todellisuuteen, jossa niiden vastakohtaisuudet katoavat.

Abstraktiin vastaväitteeseen riittää abstrakti vastaus. 
Spencer onkin todennut, että mikäli materialismin vas-
tustus johtuu inhosta aineen »karkeutta» kohtaan, se on 
perusteetonta. Ainehan on rakenteeltaan äärettömän, 
uskomattoman jalostunutta. Luulisi kenen tahansa, joka 
on joutunut näkemään lapsensa tai vanhempansa kuol-
leena, pitävän ainetta pyhänä jo pelkästään sen vuoksi, että 
se on vähäksi aikaa voinut saada niinkin ihmeellisen olo-
muodon. On merkityksetöntä, onko elämän alkuperuste 
aineellinen vai ei-aineellinen, sillä aine toimii joka tapauk-
sessa yhteistyössä kaikkien elämän tarkoitusperien kanssa. 
Tuon rakastamamme olennon ruumiillistumakin oli yksi 
aineen mahdollisuuksista.

Jottemme jämähtäisi intellektualistien tavoin periaat-
teisiin, sallitte minun nyt soveltaa pragmaattista menetel-
mää kysymykseen: Mitä oikein tarkoitamme aineella? Jos 
maailman tulisi toimia vain joko aineen tai hengen avulla, 
niin olisiko sillä nyt mitään käytännön merkitystä? Luulta-
vasti huomaamme tämän muuttavan aika tavalla ongelman 
luonnetta.

Eräitä metafyysisiä ongelmia pragmaattisesti tarkasteltuina
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Lisäksi haluan ennen kaikkea kiinnittää huomionne 
erääseen melko hämmentävään seikkaan. Jos nimittäin 
ajattelemme maailman menneisyyttä, on täysin yhden-
tekevää, pidämmekö sitä aineen tuotteena vai ajattelem-
meko sen aikaansaajaksi jumalallisen hengen.

Kuvitelkaa, että koko maailman sisältö olisi itse asiassa 
peruuttamattomasti annettu. Kuvitelkaa, että maailman 
olemassaolo päättyisi juuri tällä hetkellä eikä sillä olisi lain-
kaan tulevaisuutta. Antakaa sitten teistin ja materialistin 
soveltaa kilpailevia selityksiään maailmanhistoriaan. Teisti 
kuvailee, kuinka maailman on saanut aikaan Jumala. Mate-
rialisti taas osoittaa – luultavasti yhtä hyvällä menestyksellä –  
sen olevan tulosta sokeista fysikaalisista voimista. Tämän 
jälkeen panemme pragmatistin tekemään valinnan heidän 
teorioidensa välillä. Kuinka hän voi koetella niitä, jos maa-
ilma on jo lopullinen? Käsitteet ovat pragmatistille jota-
kin sellaista, joilla voi palata takaisin kokemukseen, jotka 
saavat meidät etsimään eroavaisuuksia. Ajatuskokeemme 
mukaanhan ei mitään kokemusta enää kuitenkaan ole, 
joten mahdollisia eroavaisuuksiakaan ei siis voida etsiskellä. 
Molemmat teoriat ovat osoittaneet kaikki seurauksensa, 
jotka ovat ajatuskokeemme mukaan täysin samoja. Siitä 
syystä pragmatistin tuleekin sanoa, että nuo kaksi teoriaa 
tarkoittavat erilaisilta kuulostavista nimistään huolimatta 
tarkalleen samaa asiaa, ja että kiista johtuu pelkästään kie-
lellisistä seikoista. (Oletan nyt tietenkin, että teoriat ovat 
pystyneet selittämään olevaista yhtä menestyksekkäästi.)

Jos harkitsette tapausta vilpittömästi, sanokaa mikä 
Jumalan arvo olisi, jos hän todella olisi vielä olemassa 
saatettuaan työnsä päätökseen ja kun hänen maailmansa 
olisi tullut valmiiksi. Hänellä olisi arvoa juuri maailmansa 
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verran. Hänen luova voimansa voi yltää juuri sen ansioi-
den ja puutteiden yhteistulokseen, muttei yhtään sitä 
pidemmälle. Tulevaisuutta ei tulekaan olemaan juuri siksi, 
että maailman kaikki arvo ja merkitys on jo lunastettu ja 
toteutunut niissä tunteissa, jotka on koettu tuon tapahtu-
neen maailman mukana ja joita parhaillaan koetaan sen 
tullessa päätökseensä; siksi ettei sen tehtävästä valmistella 
jotakin vasta tulevaa johdu mitään lisämerkitystä (kuten 
todellisessa maailmassamme). Miksi sitten mittaamme 
Jumalaa sellaisen valmiin maailman avulla? Hän on olento, 
joka kerta kaikkiaan on kyennyt valmistamaan juuri sen, ja 
olemme hänelle kiitollisia siitä, muttemme yhtään enem-
mästä. Toisaalta vastakkaisen oletuksen mukaan ainehippu-
setkin voisivat lakiensa mukaisesti saada aikaan juuri tämän 
maailman, joten eikö meidän tulisi olla niillekin aivan yhtä 
kiitollisia? Menettäisimmekö jossakin kohdin jotakin, jos 
hylkäisimme oletuksemme Jumalasta ja sälyttäisimme kai-
kesta vastuun yksinomaan aineelle? Missä olisi kuolema tai 
karkeus? Ja kuinka Jumalan läsnäolo voisi muka muuttaa 
maailman yhtään eloisammaksi tai rikkaammaksi, jos ker-
ran minkäänlaista kokemusta ei enää ole?

Rehellisesti sanoen tähän kysymykseen on mahdoton 
antaa minkäänlaista vastausta. Todella koetun maailman 
oletetaan olevan kummankin oletuksen kohdalla yksityis-
kohdiltaan sama, »sama kiitoksillemme, sama moitteil-
lemme», kuten Browning sanoo.58 Se on olemassa peruut-
tamattomasti: se on lahja, jota ei voi palauttaa. Aineen 
sanominen sen syyksi ei kumoaisi ainoatakaan sen koos-
taneista osasista, eikä Jumalan sanominen sen syyksi lisäisi 
niitä. Ne ovat juuri tämän maailman Jumala ja atomit, eivät 
minkään muun. Jos Jumala on olemassa, hän saa atomien 
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hahmossa ilmetessään aikaan täsmälleen saman mitä ato-
mitkin voisivat tehdä ja ansaitsee saman kiitollisuuden 
osakseen kuin atomitkin, ei sen enempää. Jos hänen läsnä-
olonsa ei tuo esitykseen muuta käännettä tai sisältöä, ei 
se varmastikaan lisää sen arvoakaan millään lailla. Vaikka 
Jumala poistuisi näyttämöltä ja näytelmän esittäjiksi jäisi 
vain atomeja, ei esitys silti menettäisi mitään arvostaan. 
Kun näytelmä on kerran näytelty ja esirippu laskeutunut, 
ei se muutu yhtään paremmaksi tai huonommaksi riippu-
matta siitä, väitettäisiinkö sen käsikirjoittajaa neroksi tai 
tavalliseksi tusinakirjailijaksi.

Ellei siis oletuksestamme ole johdettavissa minkään-
laista tulevaa seikkaperäistä kokemusta tai ajatusta, mate-
rialismin ja teismin välinen kiista muuttuu perin joutavaksi 
ja merkityksettömäksi. Aine ja Jumala tarkoittavat tässä 
tapauksessa yhtä ja samaa – ei enempää eikä vähempää 
kuin sitä voimaa, joka on saanut aikaan tämän valmiin 
maailman – ja sellaisessa tapauksessa olisi viisasta kään-
tää selkänsä moisille jaarituksille. Siksi useimmat ihmiset 
kääntävätkin vaistomaisesti – ja positivistit ja tieteentekijät 
tietoisesti – selkänsä filosofisille kiistoille, joista ei näytä 
koituvan minkäänlaisia tuloksia määrättyjen seurausten 
saralla. Tunnemme liiankin hyvin sen moitteen, jonka 
mukaan filosofia on luonteeltaan sisällyksetöntä sanatai-
teilua. Mikäli pragmatismi on oikeassa, moite pitää täysin 
paikkansa, jollei voida osoittaa, että koeteltavilla filosofi-
silla teorioilla on erilaisia käytännöllisiä seurauksia, ovat ne 
sitten miten hienopiirteisiä ja etäisiä tahansa. Tavallinen 
ihminen ja tieteenharjoittaja sanovat, etteivät ole löytäneet 
sellaisia seurauksia, ja ellei itse metafyysikkokaan kykene 
niitä keksimään, ovat muut varmastikin silloin oikeassa 
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asettuessaan häntä vastaan. Metafyysikon tiede on silloin 
pelkkää tärkeilevää pelleilyä, ja olisi typerää pitää moko-
maa professorinvirassa.

Näin jokaiseen aitoon metafyysiseen kiistaan sisältyy 
jotakin käytännöllistä, vaikka se olisikin otaksumiin perus-
tuvaa ja etäistä. Käsittääksenne tämän on teidän palautet-
tava kysymyksemme mieleenne ja kuviteltava itsenne tällä 
kertaa maailmaan, jossa elämme; maailmaan, jolla on tule-
vaisuus ja joka on edelleen tässä puhuessammekin kesken-
eräinen. Kysymys »Materialismi vai teismi?» on tällaisessa 
epätäydellisessä maailmassa varsin käytännöllinen kysymys, 
ja meidän kannattaakin käyttää siihen hetki aikaamme 
nähdäksemme, että näin todella on.

Niin, miten asiat mahtavatkaan muuttua meidän osal-
tamme sen mukaan, ovatko kulloisetkin kokemuksen tosi-
asiat tarkoituksettomia, sokeiden ja ikuisten lakien mukaan 
liikkuvien atomien koosteita vai tulosta Jumalan sallimuk-
sesta? Menneisyyden tosiasiat eivät muuta asioita miten-
kään, sillä nehän on jo käyty läpi ja pantu pakettiin. Niihin 
sisältyvä hyvä on jo saavutettu, olipa niiden aiheuttaja sit-
ten atomit tai Jumala. Tästä syystä nykyisin meistä monet 
ovat materialisteja, jotka lainkaan piittaamatta tulevasta ja 
kysymyksen käytännöllisistä näkökohdista koettavat päästä 
eroon materialismi-sanan kehnosta maineesta – tai jopa 
koko sanasta – toteamalla, että jos kaikki nämä saavutukset 
olisivat aineen ansiota, niin miksi aine on kuitenkin sitten 
olevaisena toimivuudeltaan sillä tavoin jumalallista, että se 
jopa rinnastetaan Jumalaan ja sillä tarkoitetaan samaa kuin 
Jumalalla. Nämä henkilöt ehdottavat, että lakkaisimme 
käyttämästä noita sanoja ja niiden vanhentuneita vastak-
kainasetteluja. Meidän olisi käytettävä jotakin sanaa, jolla 
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ei olisi minkäänlaisia kirkollisia sivumerkityksiä ja joka ei 
toisaalta viittaisi liioin mihinkään karkeatekoiseen, jalostu-
mattomaan ja alhaiseen. Jumalan tai aineen sijasta meidän 
olisi puhuttava mieluummin ensimmäisestä arvoituksesta, 
tuntemattomasta energiasta tai yhdestä ainoasta alkuvoi-
masta. Spencer vie meitä juuri tähän suuntaan. Hän osoit-
tautuisikin erinomaiseksi pragmatistiksi, mikäli filosofia 
olisi puhtaasti taakseen katsovaa.

Filosofia katsoo kuitenkin myös eteenpäin, ja keksit-
tyään millainen maailma on ollut, mitä se on tehnyt ja 
mitä siitä on tullut, se pohtii yhä syvällisemmin kysymys-
tään: »Mitä maailma lupaa?» Jos meillä on jokin asia, joka 
lupaa suotuisia tuloksia – jonka on lakiensa pakottamana 
kuljettava kohti täydellistymistä – niin jokainen järkevä 
ihminen palvoo tuota asiaa yhtä auliisti kuin Spencer ei-
tiedettävissä olevaa voimaansa. Se ei ole ainoastaan saatta-
nut oikeudenmukaisuutta ajan tasalle, vaan se myös tekee 
oikeudenmukaisuudesta ikuista; siinä kaikki, mitä tarvit-
semme. Jos se tekee käytännöllisesti katsoen saman mitä 
Jumalakin, se vastaa Jumalaa – sen tehtävä on sama kuin 
Jumalan ja se ponnistelee maailmassa, jossa Jumala olisi nyt 
jotakin ylimääräistä. Sellaisesta maailmasta ei olisi koskaan 
perusteltua hävittää Jumalaa. Paras nimitys uskonnolle 
olisikin tällöin kaiketi »kosminen tunne».

Mutta onko aine, jonka avulla Spencerin kosminen evo-
luutio59 etenee, mikään sellaisen loppumattoman täydellis-
tymisen alkuperuste? Ei varmaankaan, sillä tiede ennustaa, 
että jokainen kosmisesti kehkeytyvä asia tai asioiden jär-
jestelmä tulee päätymään silkkaan kuolemaan ja murhe-
näytelmään. Pitäytyessään esteettisessä ja viis veisatessaan 
vastakkainasettelun käytännöllisestä puolesta Spencerkään 
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ei ole todellisuudessa tuonut mitään vakavasti otettavaa 
sen purkamiseksi. Jos kuitenkin sovellamme nyt periaatet-
tamme käytännöllisistä seurauksista, huomaamme kuinka 
kysymys valinnasta materialismin ja teismin välillä saa heti 
ratkaisevasti enemmän painoa.

Teismi ja materialismi vaikuttavat taaksepäin katsot-
taessa perin samanlaisilta, mutta eteenpäin katsoessamme 
huomaamme niiden keskittävän huomionsa aivan erilai-
siin kokemisen tapoihin. Sillä mekaanisen kehityksen teo-
rian mukaan aineen ja liikkeen uudelleenjakautumisen lait 
– vaikka niitä toki onkin kiittäminen kaikista niistä hyvistä 
hetkistä, joita kehomme ovat koskaan meille tuottaneet, 
ja niistä ideaalisista päämääristä, joita päin mielemme 
parhaillaan hakeutuu – tulevat täydellä varmuudella 
lopulta mitätöimään oman työnsä ja pyyhkimään pois kai-
ken, minkä ovat kerran saaneet aikaan. Teillä kaikilla on 
mielikuva siitä, mihin maailmankaikkeus viime vaihees-
saan päätyy evoluutioteorian ennustusten mukaan. Pys-
tyn kuvailemaan sitä kenties parhaiten Balfourin sanoin: 
»Järjestelmämme voimat ehtyvät, aurinkomme uljaus 
haipuu, eikä tämä liikkeensä ja toimeliaisuutensa menet-
tänyt planeettakaan enää voi huolehtia lajistamme, joka 
on hetken häirinnyt sen rauhaa. Ihminen katoaa takaisin 
maan tomuun, ja kaikki hänen aatteensa haihtuvat pois. 
Se rauhaton tietoisuus, joka tässä hämärässä kolkassa on 
lyhyen tovin rikkonut muuten tyytyväisen maailmankaik-
keuden hiljaisuuden, raukeaa. Enää ei aine tiedosta itseään. 
’Katoamattomat hetket’ ja ’kuolemattomat teot’, kuolema 
ja jopa kuolemaa väkevämpi rakkauskin kaikkoavat kuin 
niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Eikä silloin mikään, mitä 
ihminen on työllään, neroudellaan ja kärsimyksellään 
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tavoitellut lukemattomien sukupolvien ajan, pysty muut-
tamaan asioita paremmaksi tai huonommaksi».60, 61

Tämän voimme nähdä maailmankaikkeuden valtavissa 
myrskyissä, monet säihkyvät rannat ja ohitsemme lipuvat 
lumoavat pilvet, jotka pysyvät koossa pitkään ennen pois 
haihtumistaan – kuten maailmammekin iloksemme pysyy –  
mutta sitten kun nämä katoavaiset asiat ovat poissa, ei 
jäljelle jää mitään, ei yhtään mitään, joka esittäisi niiden 
kenties sisältämiä määrättyjä ominaisuuksia tai arvokkaita 
asioita. Ne ovat hiutuneet ja häipyneet, poistuneet koko-
naan olevaisen piiristä ja alueelta. Niistä ei jäänyt jäljelle 
edes heijastusta, ei minkäänlaista muistumaa tai vaikutusta 
tulevaan, joka voisi jälkikäteen ilmestyä vaalimaan vastaavia 
ideaalisia päämääriä. Juuri tällainen lopullinen haaksirikko 
ja murhenäytelmä kuuluu olennaisesti nykymuotoiseen 
tieteelliseen materialismiin. Siinä ainoassa kehitysketjussa, 
jonka voimme havaita, eivät ikuisia tai lopulta vallitsemaan 
jääviä ole suinkaan korkeammat voimat, vaan alemmat. 
Spencerkin uskoo näin. Miksi hänen siis pitäisi väitellä 
kanssamme ikään kuin tekisimme typeriä vastaväitteitä 
hänen filosofiansa perusperiaatteiden, »aineen ja liikkeen» 
esteettisestä »karkeudesta», jos meitä kerran tosiasiassa 
huolettaa sen viimekätisten käytännöllisten seurausten 
lohduttomuus?

Ei, todellinen vastaväite materialismille ei ole positii-
vinen vaan negatiivinen. Nykypäivänä olisi naurettavaa 
nurista siitä, kuinka »karkeaa» se todella on. Tuo karkeus 
on sitä, mitä se tekee – ainakin sen verran me nyt jo tie-
dämme. Niinpä nurisemmekin siitä, mitä se ei ole – se ei 
toteuta pysyvästi ihanteitamme tai täytä etäisimpiä toivei-
tamme.
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Toisaalta Jumalan käsitteellä, vaikka se olisikin meka-
nistisen filosofian suosimien matemaattisten käsitteiden 
valossa vähäinen, on niihin verrattuna ainakin sellainen 
käytännön etu, että se takaa ideaalisen järjestyksen, joka 
pysyy. Maailma, jossa Jumala sanoo asioihin viimeisen 
sanansa, saattaa palaa tai jäätyä, mutta ajattelemme hänen 
silti huolehtivan vanhoista ihanteista ja saavan ne jossakin 
toisaalla kukoistamaan. Niinpä missä hän vaikuttaakaan, 
on murhenäytelmä vain väliaikainen ja osittainen, eivätkä 
haaksirikkoutuminen ja katoaminen jää ehdottoman lopul-
lisiksi asioiksi. Sisimpäämme on iskostunut syvälle juuri 
tällaisen ikuisen moraalisen järjestyksen tarve. Juuri sitä 
Danten ja Wordsworthin kaltaisten runoilijoiden, jotka 
uskovat vakaasti sellaiseen järjestykseen, on kiittäminen 
säkeidensä poikkeuksellisesta kyvystä suoda voimaa ja loh-
dutusta. Materialismin ja spiritualismin todellinen merki-
tys on juuri siinä, kuinka ne vetoavat käytäntöihimme ja 
tunteisiimme, miten ne synnyttävät meissä konkreettisia 
toiveita ja odotuksia, sekä niissä hienoissa seurauksissa, 
joita niiden erot saavat aikaan – ei suinkaan epähavainnol-
lisissa saivarteluissa aineen sisäisestä olemuksesta tai Juma-
lan metafyysisistä attribuuteista. Materialismi tarkoittaa 
ainoastaan, että moraaliselta järjestykseltä kielletään ikui-
suus ja perimmäisiltä toiveilta leikataan siivet; spiritua-
lismi taas, että myönnetään ikuisen moraalisen järjestyksen 
olemassaolo ja eletään toivossa. Jokainen tunteva ihminen 
oivaltaa tässä varmasti aidon ongelman, joka tulee kelpaa-
maan vakavan filosofisen pohdiskelun aiheeksi niin pitkään 
kuin ihmiset pysyvät ihmisinä.

Mahdollisesti jotkut teistä saattavat silti kyseenalaistaa 
niin spiritualismin kuin materialisminkin puolustuspuheet. 
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Jopa myöntäessänne, että niiden ennusteissa maailman 
tulevaisuudesta on eroa, saatatte itseksenne tuhahdella 
tuolle erolle, jonka katsotte niin äärimmäisen etäiseksi, 
ettei se tarkoita terveen järjen mukaan yhtään mitään. Saa-
tatte sanoa, että terveen järjen tehtävä on katsoa lähemmäs 
eikä huolehtia moisista maailmanlopun kaltaisista kauhu-
kuvista. Siihen voin todeta vain, että jos noin sanotte, olette 
epäoikeudenmukaiset ihmisluontoa kohtaan. Pelkästään 
järjettömyys-sanan viljeleminen ei tuosta vain korvaa 
uskonnollista vakavuutta. Absoluuttiset, viimekätiset ja 
tuonpuoleiset asiat ovat aitoja filosofian huolenaiheita. Ne 
vaikuttavat kaikkien pystyvimpien ajattelijoiden tunteisiin 
syvästi, ja yksioikoisempi ajattelija on yksinkertaisesti myös 
pinnallisempi ihminen.

Tietenkin olemme tällä haavaa käsittäneet kiistan tosi-
asialliset aiheet melkoisen epäselvästi. Mutta spiritualisti-
nen usko kaikissa muodoissaan on tekemisissä lupausten 
maailman kanssa, kun taas materialismin aurinko laskee 
pettymysten mereen. Muistakaa mitä sanoin absoluutista: 
se takaa meille moraaliset vapaahetket. Jokainen uskon-
nollinen näkemys tekee saman. Se ei ainoastaan voimista 
innostuksen hetkiämme, vaan se myös sallii meille rie-
mukkaita, huolettomia ja luottavaisia hetkiä ja antaa niille 
oikeutuksen. Varmuuden vuoksi se jättää oikeutuksen 
perusteet melko epäselviksi. Uskomme Jumalaan perustuu 
sellaisiin hyviin tuleviin tosiseikkoihin, joiden täsmälliset 
piirteet on pakko tulkita tieteen ehtymättömin menetel-
min: meidän on mahdollista tutkia Jumalaamme ainoastaan 
tutkimalla hänen luomaansa maailmaa. Voimme kuitenkin 
kokea Jumalamme, jos meillä sellainen on, jo ennen sellai-
seen toimeen ryhtymistä. Itse uskon, että todisteet Jumalan 



89

olemassaolosta ovat ensisijaisesti sisäisissä henkilökohtai-
sissa kokemuksissa. Sen jälkeen kun ne ovat kerran anta-
neet meille Jumalamme, hänen nimensä alkaa tarkoittaa 
meille vähintään noita moraalisia vapaahetkiä. Muistatte, 
mitä sanoin eilen siitä tavasta, jolla totuudet törmäävät 
toisiinsa ja koettavat »panna matalaksi» toisensa. Totuuden 
Jumalasta on kestettävä kaikkien muiden totuuksiemme 
asettamat haasteet. Ne asettavat sen koetukselle, ja se aset-
taa vastaavasti ne koetukselle. Lopullinen mielipiteemme 
Jumalasta voi ratketa vasta sitten, kun kaikki totuudet ovat 
selvittäneet välinsä muihin totuuksiin. Toivokaamme, että 
ne löytävät jonkin modus vivendin!

Siirryn nyt hyvin samantyyppiseen filosofiseen ongel-
maan, kysymykseen suunnittelusta luonnossa.62 Jumalan ole-
massaolon on ammoisista ajoista oletettu todistavan tiet-
tyjä luonnollisia asiaintiloja. Monet asiaintilat vaikuttavat 
siltä kuin ne olisi suunniteltu toisia silmälläpitäen. Niinpä 
esimerkiksi tikka tuntuu nokkineen, kielineen, jalkoineen 
ja pyrstöineen ihmeellisesti soveltuvan maailmaan, jossa 
se voi ravita itseään puiden kuoren alla piileksivillä tou-
killa. Silmämme osat sopivat täydellisesti valon lakeihin 
johtaen valonsäteet teräväksi kuvaksi verkkokalvollemme. 
Ennen muinoin tällaisen alkuperältään erilaisten asioiden 
yhteensovittamisen oletettiin edellyttävän suunnittelua, ja 
suunnittelijaa pidettiin aina sellaisena jumalolentona, joka 
rakastaa ihmistä.

Ensimmäiseksi näiden argumenttien oli todistettava 
suunnitelman olemassaolo. Luontoa tarkasteltiin tutkimalla 
perinpohjaisesti sellaisia tuloksia, joita oli saatu yhdistele-
mällä eri asioita. Esimerkiksi silmämme syntyvät kohdun-
sisäisessä pimeydessä ja valo auringossa, ja silti ne sopivat 
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hämmästyttävästi yhteen. Ne on aivan ilmeisesti tarkoi-
tettu kuuluviksi yhteen. Selvästikin ne on tehty toisiaan 
varten. Suunnittelun päämäärä on näkökyky, valo ja silmät 
ovat taas erityisiä keinoja, joiden avulla se voi toteutua.

Jos ajattelee sitä, kuinka yksimielisesti esivanhem-
pamme hyväksyivät tuon väitteen, on outoa huomata, 
kuinka vähän sillä on ollut merkitystä Darwinin teorian 
aloitettua voittokulkunsa. Darwin avasi silmämme näke-
mään, kuinka voimakkaasti sattuma kykenee saamaan 
aikaan »sopeutumista», jos sattuman tuloksilla on suinkin 
vain aikaa yhdistää voimansa. Hän osoitti, kuinka suunnat-
tomasti luonto tuhlaa sellaisia tuottamiaan tuloksia, jotka 
soveltumattomuutensa vuoksi tuhoutuvat. Hän korosti 
myös, että jos lukemattomat sopeutumat olisivat suunni-
teltuja, kertoisi se pikemminkin suunnittelijan pahuudesta 
kuin hyvyydestä. Kaikki on kiinni näkökulmasta. Kaarnan 
alla elävälle toukalle tikan ruumiinrakenteen sopivuus tou-
kan esiin kaivamiseen kertoisi taatusti paholaismaisesta 
suunnittelijasta.

Sittemmin teologit ovat avartaneet ajatteluaan ja 
hyväksyneet myös darwinismin tosiasiat, mutta tulkinneet 
niitä siten, että nekin toimivat todisteena jumalallisesta 
tarkoituksesta. Kysymystä tarkoituksesta tavattiin pitää 
mekanismin vastaisena kysymyksenä, jossa oli valittava 
vaihtoehdoista joko yksi tai toinen. Ikään kuin joku olisi 
sanonut: »Kenkäni on selvästikin suunniteltu jalkoihini 
sopiviksi, joten on mahdotonta, että ne olisivat koneel-
lisesti valmistetut.» Tiedämme, että ne ovat molempia: 
ne on nimittäin valmistettu sellaisella koneella, joka on 
suunniteltu sovittamaan jalat kenkiin. Teologian pitää 
vain avartaa vastaavalla tavalla käsityksiään Jumalankin 
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suunnitelmista. Kuten jalkapallojoukkueen päämääränä 
ei ole vain saada palloa tiettyyn maaliin (jos asia olisi niin, 
hehän voisivat vain yksinkertaisesti käydä yöllä pimeän 
turvin panemassa sen sinne), vaan saada se maaliin pysy-
vällä olosuhteiden mekanismilla – joka muodostuu peli-
säännöistä ja vastapelaajista. Jumalankaan päämäärä ei 
ole pelkästään ihmisten luominen ja varjeleminen, vaan 
pikemminkin saada tehtävänsä hoidettua luonnon val-
taisan koneiston kautta. Voisimmekin olettaa, että ihmi-
sen luominen ja kehittäminen olisivat ne suunnitelleelle 
Jumalalle liian mitättömiä haasteita ilman luonnon mah-
tavia lakeja ja vastavoimia.

Pystymme säästämään suunnitteluargumentin muodon, 
kun emme ymppää siihen sellaisia inhimillisiä piirteitä, 
jotka siihen on ollut tapana liittää. Silloin suunnittelija 
ei olekaan enää entisensä, ihmisen kaltainen jumalhahmo. 
Hänen suunnitelmansa ovat muuttuneet niin suurisuun-
taisiksi, ettemme me ihmiset pysty niitä käsittämään. Nii-
den sisältö vangitsee siinä määrin ajatuksemme, että itse 
suunnittelijan olemassaolo tuntuu vaikutuksiltaan verrattain 
vähäiseltä. Voimme tajuta vain vaivoin sellaisen kosmi-
sen mielen, jonka tarkoitusperät tulevat esiin täysin siinä 
hyvien ja pahojen asioiden kummallisessa sekoituksessa, 
joka todellinen maailmamme on. Tai oikeastaan emme 
kykene tajuamaan sitä lainkaan. »Suunnittelusta» puuttu-
vat jo sanana vaikutukset, eikä se selitä yhtään mitään. Se 
on periaatteena kovin hedelmätön. Koko vanha kysymys 
siitä, onko olemassa mitään suunnittelua, on turha. Riippu-
matta siitä, onko maailmalla suunnittelija vai ei, on osu-
vampaa kysyä, millainen maailma on – ja sen voi saada sel-
ville ainoastaan tutkimalla kaikkia luonnon yksityiskohtia.
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On muistettava, että kaiken sen osalta, mitä luonto on 
kenties tuottanut tai mitä se on tuottamassa, ovat väli-
neet olleet välttämättä asianmukaisia, pakostakin juuri sen 
tuottamiseen sopivia. Niinpä vaikka luonnon tuotos olisi 
luonteeltaan millainen tahansa, sen voi soveltuvuutensa 
perusteella aina väittää olevan suunniteltu. Esimerkiksi 
taannoinen Mont-Peléen purkaus edellytti kaiken sitä 
edeltäneen historian, jotta se sai aikaan juuri tietyn yhdis-
telmän tuhoutuneita taloja, ihmisten ja eläinten ruumiita, 
uponneita laivoja ja vulkaanista tuhkaa ja kykeni tuotta-
maan koko tuon hirvittävän tapahtumien yhdelmän.63 
Ranskan oli oltava kansakunta ja Martiniquen sen siirto-
maavalta. Omankin maamme oli oltava olemassa ja lähe-
tettävä laivansa paikalle. Jos Jumala tähtäsi juuri noihin 
tapahtumiin, kertovat ne keinot, jotka tähtäsivät vuosisa-
toja vaikutuksensa siihen, suurenmoisesta älystä. Ja samoin 
tekee jokainen luonnossa ja historiassa esiintyvä asiaintila, 
jonka huomaamme todella toteutuneen. Sillä asioiden 
osien on aina saatava aikaan jokin määrätty tulos, oli se 
sitten sekava tai sopusuhtainen. Tarkastellessamme jotakin 
todella tapahtunutta, on sen edellytysten vaikutettava täy-
sin suunnitelluilta, jos niiden oletetaan taanneen sen. Sen 
tähden voimmekin aina sanoa mistä tahansa kuviteltavissa 
olevasta maailmasta, että koko kosminen koneisto on saat-
tanut olla suunniteltu sen tuottamiseksi.

Abstrakti sana »suunnittelu» onkin siis pragmaattisesti 
ajatellen vain tyhjä kuori. Sillä ei ole vaikutuksia, eikä se 
pane mitään täytäntöön. Ainoita kelvollisia kysymyksiä 
ovat »Millaista suunnittelua?» ja »Millainen suunnittelija?». 
Vain tosiasioita tutkimalla voimme saada edes likimääräi-
siä vastauksia. Voimme jättää sikseen tosiasioista hitaasti 
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saatavan vastauksen, mutta se joka edellyttää suunnittelijan 
olemassaolon ja pitää tämän jumalallisuutta varmana, hyö-
tyy tavallaan tuosta sanasta pragmaattisesti – itse asiassa 
samalla tavalla, jolla olemme nähneet sanojen Jumala, 
henki tai absoluutti meitä hyödyttävän. Vaikka »suun-
nittelu» onkin vain ihailemiemme asioiden tuolle puolen 
asetettuna rationalistisena periaatteena arvoton, voi se 
muuttua lupaukseksi, jos uskomme muuttaa sen konkreet-
tisiksi opeiksi. Palatessamme kokemukseen saamme sen 
avulla tulevaisuudesta luottavaisemman kuvan. Jos asioita 
ajava voima ei olekaan sokea, vaan näkevä, voimme hyvällä 
syyllä odottaa parempia tuloksia. Tällainen epämääräi-
nen luottamus tulevaan on ainoa pragmaattinen merkitys, 
jonka nykyisellään saa irti suunnittelua ja suunnittelijaa 
tarkoittavista sanoista. Tämä merkitys on kuitenkin tärkeä, 
jos osoittautuukin, että luottamus maailmankaikkeutta 
kohtaan osuukin oikeaan ja hyvään eikä suinkaan väärään 
ja huonoon. Ainakin tämän verran mahdollista »totuutta» 
nämä sanat saattavat siis sisältää.

Nostan nyt esiin toisenkin kuluneen vastakkainasettelun, 
vapaan tahdon ongelman. Ne ihmiset, jotka uskovat johon-
kin, mitä sanotaan heidän vapaaksi tahdokseen, tekevät 
useimmiten niin rationalistisen ajattelutapansa vuoksi. 
Vapaa tahto on periaate, ihmiseen lisätty myönteinen kyky 
tai hyve, joka lisää hänen arvokkuuttaan arvaamattomassa 
määrin. Tämä on syy, jonka vuoksi hänen pitäisi se uskoa. 
Ne deterministit, jotka kiistävät tämän – jotka sanovat, 
etteivät yksittäiset ihmiset koskaan pane mitään alulle, vaan 
yksinomaan välittävät tulevaisuuteen sen jo kuluneen maa-
ilmankaikkeuden kokonaisvoiman, josta itsekin ovat vain 
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olematon ilmaus – vähättelevät ihmistä. Vailla tätä luovaa 
alkuperustetta hän on vähemmän ihailtava. Veikkaisin, että 
yli puolet teistä tunnistaa itsessään vaistomaisen uskonsa 
vapaaseen tahtoon ja että tuo uskonne koostuu paljolti 
ihailusta, jota tunnette sitä kohtaan arvokkuutta suovana 
periaatteena.

Vapaata tahtoa on tarkasteltu kuitenkin myös prag-
maattisesti, ja outoa kyllä, molemmat kiistapuolet ovat teh-
neet siitä samanlaisen pragmaattisen tulkinnan. Tiedätte, 
kuinka merkittäviä kysymykset vastuunalaisuudesta ovat 
olleet eettisessä keskustelussa. Joitakin ihmisiä kuunnel-
lessaan voisi olettaa, että etiikka tähtää ainoastaan sään-
nöstön laatimiseen ansioista ja vioista. Niinpä meitä yhä 
askarruttaa sama vanha lainopillinen ja teologinen hapatus, 
kiinnostus rikosta, syntiä ja rangaistusta kohtaan. »Ketä 
syyttäisimme? Ketä voisimme rangaista? Ketä Jumala tulee 
rankaisemaan?» – nämä ennakkoasenteet ovat varjostaneet 
kuin paha uni ihmisen koko uskonnonhistoriaa.

Niinpä sekä vapaata tahtoa ja determinismiä on moi-
tittu ja haukuttu järjettömiksi, sillä kumpikin on vastapuo-
len näkökannalta vaikuttanut estävän »syyntakeellisuuden» 
hyvien ja pahojen tekojen osalta. Tämäpä vasta kummalli-
nen antinomia! Vapaa tahto merkitsee uutuutta, sitä että 
menneeseen sijoitetaan jotakin sellaista, mitä siihen ei ole 
aiemmin sisältynyt. Vapaan tahdon kannattajat sanovat, 
että jos tekomme olisivat ennalta määrättyjä, jos ainoas-
taan siirtäisimme menneisyyden kertymää eteenpäin, niin 
kuinka meitä voisi silloin kiittää tai syyttää mistään? Oli-
simme vain »asiainhoitajia», emme »asianomistajia». Ja 
missä silloin olisivat kallisarvoiset syyntakeellisuutemme ja 
vastuumme?
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Deterministit esittävät vastakysymyksen: missä syynta-
keellisuutemme ja vastuumme olisivat, jos meillä olisi vapaa 
tahto. Jos »vapaa» teko olisi jotakin täysin uutta, joka ei ole 
syntynyt minusta, entisestä minästäni, vaan ex nihilo,64 ja 
joka vain yksinkertaisesti takertuu minuun, kuinka minä, 
entinen minäni, voisin silloin olla siitä jotenkin vastuussa? 
Kuinka minulla voi olla mitään pysyvää olemusta, joka 
pysyisi aloillaan tarpeeksi pitkään ottaakseen vastaan 
kiitokset tai moitteet? Elonpäivieni helminauha hajoaa 
kasaksi toisiinsa liittymättömiä osasia sillä samalla hetkellä 
kun indeterminismin nurinkurinen oppi kiskoo pois sen 
sisäisen välttämättömyyden langan, joka niitä pitää yhdessä. 
Herrat Fullerton ja McTaggart ovat sivallelleet tällä argu-
mentilla viime aikoina sangen ahkerasti.65

Ad hominem -tyyppisenä argumenttina se saattaa olla 
hyväkin, mutta muutoin se on säälittävä.66 Sillä kysyn teiltä 
muista syistä riippumatta, eikö jokaisen miehen, naisen tai 
lapsen, jolla on herkkyyttä erilaisille realiteeteille, pitäisi 
hävetä arvokkuuden tai syyntakeellisuuden kaltaisten 
periaatteiden esittämistä. Niiden välisen vaiston ja hyö-
dyn voi edelleenkin luottaa toimittavan rankaisemisen ja 
ylistämisen sosiaalista tehtävää. Jos ihminen tekee hyviä 
tekoja, ylistämme häntä, jos pahoja, rankaisemme häntä 
– ja teemme sen joka tapauksessa täysin riippumatta teo-
rioista, jotka käsittelevät sitä kysymystä, ovatko nuo teot 
peräisin jostakin hänessä jo aiemmin olleesta vai ovatko ne 
tiukasti ottaen jotakin uutta. Tuntuu jotenkin surkean epä-
todelliselta, että inhimillinen etiikkamme pyörii »ansion» 
kysymyksen ympärillä – vain Jumalahan tietää ansiomme, 
jos meillä ylipäätään sellaisia on. Oikea perusta vapaan tah-
don olettamiselle onkin pragmaattinen, mutta sillä ei ole 
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mitään tekoa tuon vastenmielisen rankaisemisoikeuden 
kanssa, joka on ollut kuuluvasti esillä silloin, kun aihetta 
on aiemmin puitu.

Pragmaattisesti vapaa tahto tarkoittaa jotakin uutta 
maailmassa, oikeutta odottaa, ettei tulevaisuus toista tai 
jäljittele täysin samanlaisena mennyttä, ei syvimmissä osis-
saan eikä pintailmiöissään. Tuota jäljittelyä esiintyy kyllä 
en masse67 – kukapa sitä kieltämään? Jokainen vähäisem-
pikin laki edellyttää yleistä »luonnon yhdenmukaisuutta». 
Luonto saattaa olla kuitenkin vain likimääräisesti yhden-
mukainen, ja sellaiset henkilöt, joissa tieto maailmasta on 
synnyttänyt pessimismiä (tai maailman hyvyyttä koskevia 
epäilyjä, jotka muuttuvat varmoiksi, jos tuo luonne ole-
tetaan ikuisesti muuttumattomaksi) saattavat ottaa luon-
tevasti vastaan ajatuksen vapaasta tahdosta melioristisena 
oppina.68 Sen mukaan on ainakin mahdollista, että asiat 
muuttuvat paremmiksi. Sitä vastoin determinismi uskotte-
lee meille, että koko käsityksemme mahdollisesta on syn-
tynyt inhimillisestä tietämättömyydestä ja että maailman 
kohtalot määräytyvät välttämättömyyden ja mahdottomuu-
den perusteella. Vapaa tahto onkin yleinen kosmologinen 
teoria lupauksesta, aivan samoin kuin absoluutti, Jumala, 
henki tai suunnitelma. Yleisellä tasolla yhdelläkään näistä 
sanoista ei ole sisältöä, yksikään niistä ei anna meille min-
käänlaista kuvaa, eikä yhdelläkään niistä olisi hitustakaan 
pragmaattista arvoa maailmassa, jonka luonne on ollut jo 
alusta pitäen ilmeisen täydellinen. Minusta näyttää siltä, 
että ellei maailma olisi muuta kuin valmis onnela, pelkässä 
olemassaolossa, puhtaassa kosmisessa tunteessa ja ilossa 
vellominen hävittäisi kaiken mielenkiinnon sellaisiin poh-
dintoihin. Mielenkiintomme uskonnolliseen metafysiik-
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kaan saa alkunsa siitä, että koettavissamme oleva tulevai-
suus tuntuu meistä turvattomalta ja vaatii paremmat takeet. 
Jos menneisyys ja nykyisyys olisivat puhtaasti hyviä, kuka 
voisi toivoa, ettei tulevaisuus vastaisikaan niitä? Kuka kai-
paisi vapaata tahtoa? Kuka ei olisi samaa mieltä kuin Hux-
ley: »jos minun sallitaan olla vedossa joka päivä kuin kello, 
käydä kohtalon sanelemasta pakosta oikein, niin mitään 
sen kummempaa vapautta en toivo».69 »Vapaus» jo val-
miiksi täydellisessä maailmassa voisi merkitä vain vapautta 
olla huonompi, ja kuka vikapää nyt sellaista toivoisi? Viime 
silauksen optimistisen maailman täydellisyyteen tekee se, 
että se on sellainen kuin on, ja sen on mahdotonta muuttua 
muunlaiseksi. Varmaankin ainoa mahdollisuus, jota meidän 
on järkeä perätä, on mahdollisuus asioiden muuttumisesta 
paremmiksi. Tuskin minun tarvitsee edes sanoa, että juuri 
tuota mahdollisuutta meillä on hyvät syyt kaipailla, kun 
kyse on todellisesta maailmasta.

Näin siis vapaalla tahdolla on merkitys vain kun se on 
oppi vapahduksesta. Sellaisena sillä on paikkansa muiden 
uskonnollisten oppien joukossa. Ne rakentavat raunioista 
uutta ja korjaavat vanhat tuhot. Henkemme, jonka aistiko-
kemus sulkee muuriensa sisään, kyselee koko ajan tornis-
saan valvovalta älyltä: »Vartija, kauanko yötä on vielä, onko 
jo merkkejä paremmasta huomisesta?»70 – jolloin äly antaa 
sille nuo lupauksen sanat.

Jumalalla, tahdonvapaudella, suunnitelmalla ja muilla 
niiden kaltaisilla sanoilla ei ole muuta kuin tällainen 
käytännöllinen merkitys. Sinänsä tai intellektualistisesti 
ajateltuina ne eivät ole kovinkaan valaisevia, mutta kun 
otamme ne mukaamme elämän tiheikköön, ne muutta-
vat siellä vallitsevan hämärän valoksi. Jos tällaisia sanoja  
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määritellessämme pysähdymme ja alamme pitää niitä 
älyllisesti täydellisinä lopullisuuksina, mihin oikein pää-
dymme? Tuijottamaan typerinä suureellista huijausta? 
»Deus est Ens, a se, extra et supra omne genus, necessarium, 
unum, infinite perfectum, simplex, immutabile, imensum, 
aeternum, intelligens»,71 ja niin poispäin – onko moisesta 
määritelmästä jossakin muka apua? Mahtipontisine laatu-
sanojen litanioineen sen merkitys on tyhjääkin kehnompi. 
Ainoastaan pragmatismi voi saada siitä irti jotakin todel-
lista merkitystä, ja voidakseen niin tehdä se kääntää 
selkänsä intellektualistiselle näkökulmalle. »Jumala on 
taivaassaan, maailmassa kaikki mallillaan!» – Tämä on teo-
logiamme aito sisältö, ja sitä varten emme tarvitse mitään 
rationalistisia määritelmiä.

Miksi emme kaikki – niin rationalistit kuin pragmatis-
tit – tunnustaisi tätä? Pragmatismi ei suinkaan tuijota vain 
välittömään käytännölliseen etualaan, vaikka sen niin moi-
titaankin tekevän, vaan se tarkastelee yhtä lailla maailman 
etäisimpiä näkymiä.

Katsokaapa nyt, kuinka kaikki nämä äärimmäiset 
kysymykset ikään kuin kääntyvät saranoillaan: sen sijaan 
että katsoisimme taaksemme sellaisiin periaatteisiin kuin 
erkenntnistheoretische Ich,72 Jumala, Kausalitätsprinzip,73 
suunnitelma tai tahdonvapaus, joita pitäisimme sinällään 
jonakin ylevänä ja tosiasioita korkeampana – katsokaa 
kuinka pragmatismi siirtää painopistettä ja katsoo tosiasioi-
hin itseensä. Meille kaikille elintärkeitä kysymyksiä ovat: 
Millaiseksi tämä maailma on menossa? Millaiseksi elämä 
loppujen lopuksi kehkeytyy? Sen vuoksi filosofian paino-
pisteen on siirryttävä. Tämän todellisten asioiden maail-
man, joka on pitkään jäänyt yliolevaisen hohdokkuuden 
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varjoon, on vaadittava oikeuksiaan. Tällainen painopisteen 
siirtäminen merkitsee sitä, että filosofiset kysymykset lan-
keavat sellaisten osaksi, jotka eivät ajattele niin käsitteelli-
sesti kuin nykyään on tapana ja jotka ovat mielenlaadultaan 
tieteellisempiä ja yksilökeskeisempiä, mutteivät kuiten-
kaan uskonnonvastaisia. Sen tuloksena »auktoriteetin val-
taistuin» tulee horjumaan tavalla, joka tuo melkein mieleen 
protestanttisen uskonpuhdistuksen. Protestanttisuus on 
usein tuntunut paavin kannattajista pelkältä sekasortoiselta 
anarkialta, ja epäilemättä filosofiassa pragmatismi tuntuu 
äärirationalisteista prikulleen samanlaiselta. Se tuntuu ole-
van filosofisesti täyttä soopaa. Mutta yhtä kaikki protes-
tanttisissa maissakin elämä etsiytyy eteenpäin ja saavuttaa 
päämääränsä. Uskallan olla sitä mieltä, ettei filosofinen 
protestantismimmekaan menesty yhtään sitä heikommin.
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Ykseys ja moneus

Viime luennossa havaitsimme, että käsitellessään tiettyjä 
käsitteitä pragmaattinen menetelmä ei suinkaan pääty vain 
ihailevaan mietiskelyyn, vaan luovii kokemuksen virrassa 
niiden kanssa eteenpäin ja luotaa niiden avulla näkökul-
miin syvyyttä. Suunnittelu, vapaa tahto, absoluuttinen 
mieli, aineen sijaan henki, kaikki ne merkitsevät lupausta 
siitä, että tämä maailma on menossa parempaan suuntaan. 
Olivat ne sitten epätosia tai tosia, niiden merkitys on juuri 
tuollainen meliorismi, usko parempaan. Olen joskus aja-
tellut, että »kokonaisheijastumiseksi»74 nimittämämme 
optinen ilmiö symboloi mainiosti abstraktien ideoiden 
ja konkreettisten realiteettien välistä suhdetta juuri prag-
matismin käsittämällä tavalla. Jos pidätte vesilasia vähän 
silmienne yläpuolella ja katsotte veden läpi sen pintaan, 
näette poikkeuksellisen kirkkaan kuvajaisen, sanotaanko 
vaikka kynttilän liekistä tai jostakin muusta selkeästä 
asiasta, joka sijaitsee astian vastakkaisella puolella – vielä 
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paremmin se näkyy, jos katsotte samalla tavalla akvaarion 
tasaisen seinän läpi. Näissä olosuhteissa yksikään kyntti-
län valonsäde ei pääse veden pinnan yläpuolelle: joka ainoa 
säde heijastuu takaisin veden sisään. Kuvitelkaa sitten, että 
vesi esittää aistittavien tosiasioiden maailmaa ja sen ylä-
puolinen ilma abstraktien ideoiden maailmaa. Molemmat 
maailmat ovat tietenkin todellisia ja vuorovaikutuksessa 
keskenään. Ne ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa vain 
rajapinnoistaan, ja koemme kokonaisvaltaisesti vain veden, 
joka on kaiken elävän ja meille tapahtuvan locus.75 Olemme 
kuin aistien meressä uiskentelevia kaloja, joita rajoittaa 
ylempi aines, jossa emme sellaisenaan pysty hengittämään 
tai liikkumaan. Kuitenkin saamme siitä happemme, koske-
tamme sitä yhtenään siellä täällä, ja joka kerta sitä kosket-
taessamme se käännyttää meidät takaisin veteen ohjaten 
ja vahvistaen näin kulkuamme. Ne abstraktit ideat, joista 
tuo ilma koostuu, ovat elämälle korvaamattomia, mutta 
sinänsä hengityskelvottomia, ja yksinomaan suuntaa-anta-
vassa tehtävässään toimivia. Vaikka vertaukset aina ontuvat, 
tämä on kiehtonut mielikuvitustani. Se osoittaa, kuinka 
jokin, joka sinällään ei riitä ylläpitämään elämää, voi kui-
tenkin määrittää elämää vaikuttavastikin jossakin toisaalla.

Tällä kertaa tahtoisin havainnollistaa pragmaattista 
menetelmää esittämällä vielä yhden esimerkin. Toivon sen 
luovan valoa vanhaan »ykseyden ja moneuden» ongelmaan. 
Vaikka epäilenkin, että vain harvoille teistä tämä ongelma 
on aiheuttanut unettomia öitä – enkä juuri hämmäs-
tyisi, vaikkei se teistäkään kaikkia olisi vaivannut – olen 
itse pitkän pohdinnan jälkeen alkanut pitää sitä kaikkein 
keskeisimpänä filosofisena ongelmana juuri sen painavuu-
den tähden. Tarkoitan tällä sitä, että jos tiedätte ihmisen 

Ykseys ja moneus



104

James Pragmatismi

vakaumukselliseksi monistiksi tai pluralistiksi, tiedätte 
luultavasti enemmän hänen näkemyksistään kuin jos 
nimittäisitte häntä millä tahansa muulla isti-päätteisellä 
sanalla. Suurin mahdollinen määrä vaikutuksia seuraa 
juuri siitä jaosta, uskooko ykseyteen tai moneuteen. Toi-
vottavasti siis jaksatte pysyä tunnin verran mukanani, sillä 
koetan tartuttaa teihin oman innostukseni tätä ongelmaa 
kohtaan.

Filosofia on usein määritelty sellaiseksi pyrkimykseksi, 
jolla koetetaan päästä perille tai ottaa selkoa maailman 
yhtenäisyydestä. Tätä emme kuule koskaan kiistettävän, ja 
se onkin omalla alallaan totta, sillä filosofia on yli muiden 
tuonut esiin kiinnostuksensa yhtenäisyyttä kohtaan. Entä 
sitten asioiden moninaisuus? Sekö ei liity mitenkään asiaan? 
Jos puhumme yleisesti älystämme ja sen tarpeista mainit-
sematta filosofia-sanaa, huomaamme pian, että yhtenäi-
syys on vain yksi tarve muiden joukossa. Yksityiskohtaista 
tutustumista tosiasioihin pidetään aina yhtä välttämättö-
mänä henkisen suuruuden merkkinä kuin niiden pelkis-
tämistä järjestelmäksi. Filosofisuuden lisäksi ihmisessä on 
aina pidetty arvossa myös »skolaarisuutta», ensyklopedista 
ja filologista mielenlaatua, oppineisuutta. Älymme ei 
oikeastaan ole suuntautunut kohti pelkkää moninaisuutta 
eikä yhtenäisyyttä, vaan kohti kaikenkattavuutta.76 Onkin 
yhtä tärkeää tuntea todellisuudessa ilmeneviä eriävyyksiä 
kuin ymmärtää niiden yhteyksiä. Inhimillinen tiedonhalu 
ja järjestämisen halu kulkevat rinnatusten.

Tästä ilmeisestä tosiasiasta huolimatta asioiden yhte-
näisyyttä on aina pidetty ikään kuin hohdokkaampana kuin 
niiden moninaisuutta. Kun nuori ihminen ensimmäistä 
kertaa panee merkille sen, että koko maailma muodostaa 
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yhden suuren tosiseikan, jossa kaikki sen osat liikkuvat 
tavallaan rinta rinnan ja toisiinsa kytkeytyneinä, hänestä 
tuntuu kuin hänelle olisi suotu suurenmoinen näkemisen 
lahja, ja niin hän alkaakin ylenkatsoa kaikkia muita, jotka 
eivät tätä ylevää asiaa vielä kykene käsittämään. Näin ylei-
sellä tasolla monistinen näkemys on niin epämääräinen, 
että tuntuu melkeinpä hyödyttömältä puolustella sitä älyl-
lisesti. Luultavasti kuitenkin kaikki täällä olijatkin hellivät 
sitä jollakin lailla. Sivistyneistön parissa on niin suosittua 
tietynlainen abstrakti monismi, tietynlainen tunnepitoi-
nen reaktio ykseyden luonnetta vastaan – aivan kuin se ei 
sopisi lainkaan yksiin maailman moneuden kanssa, vaan 
olisi sitä huikeasti hienompi ja ylevämpi piirre – että voi-
simme melkeinpä ajatella sen osaksi filosofista tervettä jär-
keä. Sanomme että tietenkin maailma on ykseys. Kuinka 
se muuten voisi olla maailma laisinkaan? Pääsääntöisesti 
empiristit ovat yhtä jääräpäisiä tämän abstraktin lajin 
monisteja kuin rationalistitkin.

Ero on siinä, että empiristit eivät yhtä suuressa määrin 
kulje laput silmillä. Pelkkä yhtenäisyys ei tee heitä kaikelle 
muulle sokeiksi, se ei vielä tyhjennä heidän haluaan tietää 
yksittäisiä tosiasioita. Sitä vastoin on varmaa, että tietynlai-
set rationalistit tulkitsevat abstraktin yhtenäisyyden mys-
tisesti ja sivuuttavat kaiken muun, alkavat pitää sitä peri-
aatteena, jota ihaillessaan ja palvoessaan päätyvät lopulta 
älylliseen umpikujaan.

»Maailma on ykseys!» – tämä muotoilu saattaa muuttua 
jonkinlaiseksi numeronpalvonnaksi. On totta että »kol-
mea» ja »seitsemää» on pidetty pyhinä numeroina. Mutta 
jos ajattelemme abstraktisti, miksi »yksi» olisi yhtään sen 
parempi kuin »neljäkymmentäkolme» tai »kaksi miljoonaa 
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kymmenen»? Tässä alustavassa ja hämärässä maailman 
yhtenäisyyttä koskevassa vakaumuksessa on niin vähän 
sellaista mistä saisi otteen, että hädin tuskin tiedämme 
mitä sillä tarkoitamme.

Ainoa tapa päästä käsityksemme kanssa eteenpäin on 
suhtautua siihen pragmaattisesti. Jos oletamme yhtenäi-
syyden, mitkä seikat muuttuvat sen tähden erilaisiksi? 
Miten tuo yhtenäisyys tulee tiedetyksi-jonakin? Maailma 
on ykseys – aivan, mutta miten? Mikä on tuon ykseyden 
käytännöllinen arvo meille?

Tehdessämme tällaisia kysymyksiä siirrymme epä-
määräisestä johonkin täsmälliseen, abstraktista johonkin 
konkreettiseen. Ne monet erilaiset tavat, joilla maailman-
kaikkeuteen sisältyväksi väitetty ykseys voi erottua, tulevat 
näkyviin. Otan näistä tavoista ilmeisimmät esiin järjestyk-
sessä.

1. Ensinnäkin maailma on joka tapauksessa yksi ajat-
telun kohde. Jos sen moneus olisi sillä tavoin peruuttama-
tonta, ettei se sallisi minkäänlaista osiensa välistä liittoa, 
emme mielessämmekään voisi »tarkoittaa» yhdellä kertaa 
sen kokonaisuutta: mielemme olisi kuin silmä, joka yrit-
tää katsoa yhtä aikaa moneen suuntaan. Mutta itse asiassa 
tarkoituksemme onkin kattaa sen kokonaisuus abstraktilla 
sanallamme »maailma» tai »maailmankaikkeus», jonka 
vakaa aikomus on olla jättämättä yhtäkään sen osaa ulko-
puolelleen. Sellainen ajattelun yhtenäisyys ei selvästikään 
johda sen kummempiin monistisiin erittelyihin. Siinä, mitä 
ainakaan nimitettiin »kaaokseksi», on yhtä paljon ajatte-
lun yhtenäisyyttä kuin kosmoksessa. On outoa, että monet 
monistit otaksuvat saavuttaneensa mahtavan voiton, kun 
pluralisti sanoo, että »maailma on moneutta». »’Maailma!’» 
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he naureskelevat – »hän puhuu itseään vastaan. Hän tun-
nustaa omalla suullaan olevansa monismin puoltaja.» No, 
olkoot sitten oliot ykseyttä tuossa merkityksessä! Voimme 
toki lisätä »maailman» kaltaisen sanan olioiden kokonai-
suuteen, mutta mitä me sillä saavutamme? Siltikin jää 
epävarmaksi, muodostavatko ne ykseyttä missään muussa, 
arvokkaammassa merkityksessä.

2. Vallitseeko esimerkiksi niiden välillä jatkuvuus?77 

Voimmeko siirtyä yhdestä oliosta toiseen pysytellen omassa 
maailmankaikkeudessamme ilman vaaraa siitä, että putoai-
simme? Toisin sanoen, ovatko maailmankaikkeutemme 
osat kiinnittyneet toisiinsa sen sijaan että olisivat kuin toi-
sistaan erillisiä hiekanjyviä?

Jopa hiekanjyviä yhdistää toisiinsa se tila, jossa ne sijait-
sevat, ja jos voimme millään tavoin liikkua sellaisen tilan 
halki, voimme siirtyä jatkuvuuden katkeamatta yhdestä 
hiekanjyvästä toiseen. Tila ja aika ovat näin sellaisen jatku-
vuuden kantajia, joiden avulla maailman osat kiinnittyvät 
toisiinsa. Nämä yhteenliittymisen muodot saavat aikaan 
eron, jonka merkitys on meille käytännössä valtava. Kaikki 
liikkumisemme perustuu niihin.

3. Asioiden välillä on olemassa lukemattomia käytän-
nöllisen jatkuvuuden polkuja. Voimme jäljittää sellaisia 
vaikutuksen reittejä, jotka kiinnittävät ne toisiinsa. Jotakin 
sellaista reittiä seuraamalla voimme siirtyä yhdestä asiasta 
toiseen ja käydä läpi ehkä suurenkin osan maailmankaik-
keutta. Fyysisen maailman tapauksessa tällaisia täysin 
yhteenliittäviä vaikutuksia ovat painovoima ja lämmönjoh-
tavuus. Vastaavasti sähkö-, valo- ja kemiallisilla ilmiöillä 
on omat vaikutusreittinsä. Mutta tässä jatkuvuuden kat-
kaisevat läpinäkymättömät ja inertit esineet, joten jos 
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haluamme päästä lähiaikoina eteenpäin, niin meidän on 
kierrettävä ne tai muutettava etenemistapaamme. Silloin 
käytännössä menetämme maailmamme yhtenäisyyden 
siinä määrin kun se muodostui fyysisistä vaikutusreiteistä.

Yksittäisillä asioilla on lukemattomia tapoja kiinnittyä 
toisiin yksittäisiin asioihin, ja mikä tahansa näiden kiin-
nittymien kokoonpano muodostaa yhdenlaisen järjestelmän, 
jonka avulla asiat kytkeytyvät toisiinsa. Näin ihmisetkin 
kytkeytyvät toisiinsa valtavan tuttuuden verkoston kautta. 
Brown tuntee Jonesin, Jones tuntee Robinsonin, ja niin 
edelleen. Valitsemalla oikein kaukaisempia välikäsiä voit 
vaikka panna Jonesin lähettämään viestin Kiinan keisarin-
nalle, Afrikan pygmeille tai jollekin muulle tuntemamme 
maailman ihmiselle. Jos kuitenkin valitset tässä kokeessa 
yhdenkin henkilön väärin, hän ei välitäkään viestiäsi eteen-
päin, vaan se pysähtyy häneen. Tuttuuden järjestelmään 
sisältyy toisia järjestelmiä, joita voisi kutsua vaikka rak-
kausjärjestelmiksi. A rakastaa (tai vihaa) B:tä, B taas rakas-
taa (tai vihaa) C:tä ja niin edelleen. Nämä järjestelmät ovat 
kuitenkin pienempiä kuin edellyttämänsä suuri tuttuuden 
järjestelmä.

Ihmisen toimet yhdistävät maailmaa määrätyin järjes-
telmällisin tavoin päivä päivältä enemmän. Perustamme 
siirtomaa-, posti-, konsuli- ja kauppajärjestelmiä, ja nii-
den kaikki osat noudattavat määrättyjä vaikutuksia, jotka 
järjestelmän sisällä vaikuttavat yhä laajemmalti, mutteivät 
ulotu sen ulkopuolisiin tosiasioihin. Tuloksena tästä on 
lukemattomia pieniä, suurempien yhteenkiinnittymien 
sisällä tapahtuvia maailman osien yhdelmiä, sellaisia laa-
jempaan maailmaan sisältyviä pieniä maailmoja, jotka eivät 
muodostu pelkästään ajattelusta, vaan myös toiminnasta. 
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Jokainen järjestelmä on esimerkki yhdenlaisesta yhdis-
tymisen asteesta tai tyypistä, jonka osat ovat asettuneet 
juuri tietynlaisissa suhteissa kohdilleen. Jokin osa saattaa 
myös esiintyä monissa erilaisissa järjestelmissä samaan 
tapaan kuin joku ihminenkin voi toimia monessa virassa 
ja kuulua useisiin yhdistyksiin. Niinpä tästä »järjestelmäl-
lisyyden» näkökulmasta katsoen maailman yhtenäisyyden 
pragmaattinen arvo on se, että kaikki nämä määrätyt ver-
kostot ovat todella ja käytännössä olemassa. Jotkin niistä 
ovat toisia kattavampia, mutta yhdessä ne limittyvät pääl-
letysten niin tiiviisti, etteivät salli yhdenkään maailman 
osasen livetä vaikutuspiirinsä ulkopuolelle. Vaikka yhteyk-
siä asioiden väliltä puuttuukin valtavasti (koska mainitut 
järjestelmälliset vaikutukset ja kytkökset seurailevat vain 
määrättyjä polkujaan), huomaamme kaikkeen olemassa 
olevaan vaikuttavan jollakin lailla myös jonkin muun, jos 
vain osaamme poimia oikean vaikutusreitin. Väljästi ja ylei-
sesti puhuen voisikin sanoa, että jollakin tavalla kaikki asiat 
vetävät toisiaan puoleensa ja muodostavat yhteenliittymiä, 
ja että maailmankaikkeus on käytännössä muodostunut 
verkostoista ja ketjustoista, minkä ansiosta se on jatkuva tai 
»eheä». Mikä tahansa vaikutus saa osaltaan maailman vai-
kuttamaan yhtenäisemmältä, jos sen etenemistä on mah-
dollista seurata kohta kohdalta. Tässä vaiheessa saatamme 
sanoa, että »maailma on ykseyttä» – tarkoittaen juuri noita 
näkökohtia, ja juuri siihen saakka kuin ne ulottuvat. Silti-
kään yhtä täsmällisesti ottaen se ei ole ykseyttä juuri niissä 
kohdin, mihin se ei ulotu, eikä ole olemassa minkään sel-
laisen lajista yhteyttä, joka ei jäisi toteutumatta, jos valit-
sisimmekin johteiden sijaan epäjohteita. Näin jo ensias-
keltemme aikana kulkumme estyy, ja meidän on tulkittava 
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maailma tältä erityiseltä näkökannalta katsoen puhtaaksi 
moneudeksi. Jos älymme olisi ollut yhtä kiinnostunut erot-
tavista kuin yhdistävistä suhteista, niin filosofiakin olisi 
ylistänyt vastaavalla menestyksellä myös maailmassa vallit-
sevaa yhtenäisyyden puutetta.

On erittäin tärkeää panna merkille, että tässä ykseys ja 
moneus ovat ehdottoman tasavertaisia. Kumpikaan ei ole 
toista alkuperäisempi, olennaisempi tai parempi. Sama 
pätee avaruudelliseen tilaan, jolla tuntuu olevan yhtä mer-
kittävä kyky erottaa asioita toisistaan kuin yhdistää niitä. 
Toisinaan kuitenkin tajuamme sen toimintamuodoista 
paremmin yhden, joskus taas toisen. Niinpä yleensä, kun 
olemme tekemisissä vaikutusten maailman kanssa, tarvit-
semme välillä johteita, välillä taas epäjohteita, ja viisautta 
onkin tietää, kumpaistako kulloinkin tarvittaisiin.

4. Kaikki nämä vaikutuksen ja vaikuttamattomuuden 
järjestelmät voi sisällyttää yleisempään ongelmaan maa-
ilman kausaalisesta yhtenäisyydestä. Jos pienemmät asioi-
den väliset kausaalivaikutukset suuntautuvat kohti yhtä 
yhteistä mennyttä alkusyytä, yhtä suurta ensimmäistä 
syytä kaikelle olevalle, niin siinä tapauksessa voisimme 
puhua maailmassa vallitsevasta ehdottomasta kausaali-
sesta yhtenäisyydestä. Perinteisessä filosofiassa sellaista 
absoluuttista syytä ja alkuperää on esittänyt Jumalan luo-
mispäivänä antama määräys: Tulkoon. Transsendentaali-
nen idealismi, joka kääntää »luomisen» »ajatteluksi» (tai 
»tahdoksi ajatteluun») sanoo, että jumalallinen luomistyö 
on mieluummin »ikuista» kuin vain »alkuperäistä». Yhtä 
kaikki siinä on ehdottomasti moneuttakin mukana – ellei 
olisi ykseyttä, ei olisi moneuttakaan. Tällä käsityksellä 
kaikkien asioiden alkuperän yhtenäisyydestä on aina ollut 
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vastassaan pluralistinen käsitys ikuisesta ja itsenäisesti ole-
massa olevasta moneudesta, joka on esitetty toisinaan ato-
meiksi, toisinaan taas jopa jonkinlaisiksi henkisiksi yksi-
köiksi. Vaihtoehdolla on epäilemättä pragmaattinenkin 
merkityksensä, mutta kenties meidän on kuitenkin näiden 
luentojen puitteissa parempi jättää kysymys alkuperän 
ykseydestä avoimeksi.

5. Pragmaattisesti ajatellen kaikkein tärkein asioiden 
joukossa vallitseva yhteyden muoto on niiden lajityypilli-
nen yhtenäisyys. Asiat ovat olemassa lajeina, joihin kuhun-
kin kuuluu monta erillistä yksilöä, ja se mitä »lajiin» kuu-
lumisesta seuraa yhdelle yksilölle, koskee myös muita lajin 
yksilöitä. Käsitämme vaivatta, että jokainen tosiseikka maa-
ilmassa olisi singulaarinen, toisin sanoen kaikista muista 
tosiseikoista poikkeava ja täysin omanlaisensa. Sellaisessa 
singulaarien maailmassa logiikkamme olisi käyttökelvo-
tonta, sillä logiikkahan toimii osoittamalla yksittäistapauk-
sesta jotakin, mikä pätee kaikkiin samanlajisiin. Jos kaikki 
maailman asiat olisivat erilaisia, emme kykenisi päättele-
mään aiempien kokemustemme perusteella tulevia. Niinpä 
suuri asioiden lajityypillinen yhtenäisyys onkin siten ken-
ties kaikista painavin pragmaattinen täsmennys siihen, mitä 
tarkoittaa puhe »maailmasta ykseytenä». Absoluuttinen 
lajityypillinen yhtenäisyys vallitsisi siinä tapauksessa, että 
olisi yksi summum genus,78 jonka alaan kaikki asiat voitai-
siin poikkeuksetta lopulta sijoittaa. Sellaiseksi soveltuisivat 
niin »olemassa olevat asiat», »ajateltavissa olevat asiat» kuin 
»kokemuksetkin». Onko sitten noilla sanoilla ilmaistuilla 
vaihtoehdoilla mitään pragmaattista merkitystä vai ei, on 
jo toinen kysymys, jonka jätän mielelläni tällä erää ratkai-
sematta.
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6. Toinen täsmennys siihen, mitä lause »maailma on 
ykseyttä» voisi tarkoittaa, on tarkoituksen yhtenäisyys. Suun-
naton määrä asioita maailmassa palvelee yhteistä tarkoi-
tusta. Jokaisen ihmisen tekemän hallinnollisen, teollisen, 
sotilaallisen tai muun järjestelmän olemassaolo määräytyy 
tarkoitusperänsä mukaan. Jokainen elävä olento tavoittelee 
omia erityisiä tarkoitusperiään. Kehitysasteensa mukaan 
olennot tavoittelevat yhteisönsä tai ryhmänsä tarkoitus-
periä yhteistoiminnassa, jossa vähäisemmät päämäärät 
palvelevat suurempia, kunnes päädytään johonkin ehdot-
toman yksittäiseen, lopulliseen ja viimekätiseen tarkoitus-
perään, jota kaikki asiat poikkeuksetta palvelevat. Lienee 
tarpeetonta sanoakaan, että tällaisen näkemyksen kanssa 
ovat todelliset tapahtumat ristiriidassa. Kuten kolman-
nessa luennossani sanoin, mikä hyvänsä tulos on saatettu 
tarkoittaa jo etukäteen, mutta mitkään niistä tämän maa-
ilman tuloksista, jotka todella tiedämme, eivät ole itse 
asiassa yksityiskohtaisesti etukäteen tarkoitettuja. Alussa 
ihmisillä ja kansakunnilla on vain hämärä käsitys siitä, mitä 
tarkoittaa rikkaaksi, suureksi tai hyväksi tuleminen. Jokai-
nen niiden ottama askel tuo näkyviin ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia ja sulkee vanhoja näkymiä, joten niiden 
on tarkistettava yleisiä tarkoitusperiään joka päivä. Se mitä 
lopussa saavutamme, saattaa olla odotettua parempaa tai 
huonompaa, mutta aina se on joka tapauksessa erilaista ja 
mutkikkaampaa kuin olemme odottaneet.

Erilaiset tarkoitusperämme käyvät myös sotaa toisiaan 
vastaan. Ellei yksi niistä pysty nujertamaan toista, ne liit-
toutuvat, jolloin tulos poikkeaa taas etukäteen ounastele-
mastamme. Hämärästi ja yleisellä tasolla saatamme saa-
vuttaakin suuren osan tarkoittamastamme, mutta kaikki 
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viittaa vahvasti siihen suuntaan, ettei maailmamme ole 
teleologisesti täydellisen yhtenäinen, vaan että se pyrkii jat-
kuvasti yhtenäistymään jäsentymällä koko ajan paremmin.

Ehdottoman teleologisen yhtenäisyyden kannattaja, 
jonka mukaan on olemassa vain yksi tarkoitus, jota maa-
ilmankaikkeuden jokainen yksityiskohta palvelee, esittää 
opinkappaleensa omalla riskillään. Niinpä opinkappalei-
taan esittävät teologit pitävät koko ajan mahdottomam-
pana – sitä mukaa kun tutustumme yhä konkreettisemmin 
maailman osien toisistaan eriäviin hyötyihin – kuvitella, 
millainen yksi viimekätinen tarkoitus voisi kenties olla. 
Huomaamme, että määrätyt pahat asiat monesti edis-
tävät sellaisia, jotka ovat lopulta hyviä, että jokin juoma-
sekoituskin vain paranee tilkasta katkeroa, ja että olemme 
kohtuullisten vaarojen tai vastoinkäymisten keskellä sel-
västikin parhaimmillamme. Osaamme epämääräisesti 
yleistää tämän opiksi, jonka mukaan kaikki pahuus on vain 
maailman täydellistymisen väline. Näkyvissämme oleva 
pahuuden määrä kuitenkin ylittää inhimillisen sietoky-
kymme, eikä joidenkin Bradleyn tai Roycen kirjoitusten 
transsendentaalinen idealismi vie meitä yhtään sen pidem-
mälle kuin Jobin kirjakaan – Jumalan tiet eivät ole meidän 
teitämme, joten meidän olisikin vain parasta vaieta. Sellai-
nen Jumala, joka mässäilee kauhistuttavilla ylettömyyksillä, 
ei ole ihmisten tarpeita varten. Hänen petomaisuutensa 
on liiallista, käytännön pilansa liian hirviömäisiä. Toisin 
sanoen yhtä ainoaa tarkoitusperää ajava »absoluutti» ei ole 
mikään tavallisten ihmisten inhimillinen Jumala.

7. Asioiden välillä esiintyy myös esteettistä yhteyttä, joka 
muistuttaa suuresti teologista yhteyttä. Asiat kertovat aina 
jonkin tarinan. Niiden osat ovat kiinnittyneet toisiinsa 
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kuin tavoitellen yhdessä jotakin huippukohtaa. Ne selväs-
tikin toimivat toisiaan tukien. Taaksepäin katsoessamme 
voimme nähdä, että vaikkei tapahtumia ohjaisikaan mikään 
täsmällinen tarkoitus, ne etenevät silti draamallisessa jär-
jestyksessä alkuineen, keskikohtineen ja loppuineen. Itse 
asiassa kaikki tarinat päättyvät, ja tässä onkin taas luon-
tevampaa ottaa asioihin moneuden näkökulma. Maailma 
on täynnä rinnakkaisia osakertomuksia, jotka alkavat ja 
loppuvat omia aikojaan. Paikoin ne kietoutuvat toisiinsa ja 
vaikuttavat toisiinsa, mutta ajatuksissamme emme kykene 
niitä täysin yhdistämään. Tarkastellakseni teidän elämän-
tarinaanne on minun käännyttävä hetkeksi omastani pois-
päin. Jopa kaksosten elämäkerturin olisi painotettava hei-
dän tarinoitaan vuorotellen, jos hän toivoo vangitsevansa 
lukijoidensa mielenkiinnon.

Tästä voi päätellä, että kuka vain sanookaan koko 
maailman kertovan yhtä tarinaa, kannattaa yhtä niistä 
monistisista opinkappaleista, joihin ihminen uskoo omalla 
riskillään. Maailmanhistoriaa on helppoa pitää pluralis-
tisena, kuin köytenä, jonka jokainen säie kertoo erillisen 
tarinan. Vaikeampaa onkin sitten jo käsittää jokaisen köy-
den poikkileikkaus ehdottomaksi yksittäiseksi tosiasiaksi 
ja koko pitkittäin kulkeva sarja yhdeksi jakamattomaksi 
maailmassa eläväksi olennoksi. Voimme ottaa avuksemme 
esimerkin embryologiasta. Mikroskooppia käyttävä tutkija 
voi viipaloida jonkin annetun sikiön sadaksi näytteeksi ja 
nivoo ne sitten mielessään yhdeksi ehjäksi kokonaisuu-
deksi. Suuren maailman rakenneosat näyttäisivät kuitenkin 
olevan – mikäli ne ovat todella olemassa olevia asioita –  
köyden säikeiden tavoin poikittaissuuntaisesti epäjatkuvia, 
vain pitkittäissuunnassa yhtenäisiä. Tämän suuntaisina 
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niitä on monta. Jopa sikiötutkijan on kohteensa kehitystä 
seuratessaan tarkasteltava erikseen jokaisen yksittäisen eli-
men tarinaa. Niinpä absoluuttinen esteettinen yhteys onkin 
vain eräs puhtaasti abstrakti ihanne. Pikemminkin maa-
ilma näyttäytyy meille eeppisenä kuin draamallisena.

Näin näemmekin, millä tavoin ne monilukuiset järjes-
telmät, lajit, tarkoitukset ja tapahtumat, joita maailmassa 
on, yhtenäistävät sitä. On aivan varmaa, että nämä kaikki 
liittyvät toisiinsa yhtenäisemmin kuin miltä päällisin puo-
lin näyttää. Voimme aivan hyvin olettaa, että on mahdol-
lisesti olemassa vain yksi ylin tarkoitus, järjestelmä, laji ja 
tarina. Tässä vaiheessa sanoisin silti, että sellaista oletusta 
on ennenaikaista lyödä lopullisesti lukkoon ennen kuin 
saamme nykyisiä parempia todisteita.

8. Meidän suuri monistinen ajatusvälineemme, Denk-
mittel 79, on jo sadan vuoden ajan ollut sellainen käsitys, 
jonka mukaan asioilla on vain yksi tietäjä. Moneutta on 
olemassa vain hänen ajattelunsa kohteina – ikään kuin 
hänen unenaan – ja niillä on hänen tietämänään vain yksi 
tarkoitus: ne muodostavat yhden järjestelmän ja kertovat 
hänelle yhden tarinan. Tämä käsitys asioiden kaikenkat-
tavasta noeettisesta yhtenäisyydestä 80 on intellektualistisen 
filosofian ylevin saavutus. Ne, jotka uskovat absoluuttiin 
– jolla nimellä kaikkitietäjää kutsutaan – sanovat tavallisesti 
tekevänsä siten pakottavista syistä, ja sitä taas ei kukaan 
selväjärkinen ajattelija voi nielaista tuosta vain. Absoluu-
tilla on kauaskantoisia käytännöllisiä seurauksia, joista 
muutamia sivusin toisessa luennossani. Sen osoittautumi-
nen todeksi muuttaisi varmasti monta asiaa meidän kan-
naltamme. En tässä voi paneutua kaikkiin sellaisen olen-
non loogisiin todisteluihin, paitsi sanomalla, ettei niistä 
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yksikään vaikuta minusta pätevältä. Siksi minun on käsi-
teltävä käsitystä kaikkitietäjästä yksinkertaisesti oletuksena, 
joka on loogisesti täysin samalla viivalla sen pluralistisen 
käsityksen kanssa, ettei mitään sellaista näkökulmaa ole, ei 
mitään sellaista tiedon polttopistettä, josta maailman koko 
sisältö näkyisi kerralla. »Jumalan tietoisuus», sanoo pro-
fessori Royce,81 »muodostaa kokonaisuutena yhden kuul-
tavan kirkkaan tietoisen hetken» – tämä on sen tyyppistä 
noeettista yhtenäisyyttä, jota rationalismi peräänkuuluttaa. 
Toisaalta taas empirismi tyytyy sen tyyppiseen noeettiseen 
yhtenäisyyteen, joka on ihmiselle tuttua. Joku tietämiseen 
kykenevä olento saa kaiken tiettäväkseen jonkin toisen 
asian ohessa. Mutta tietäviä olentoja saattaa lopulta olla 
lukemattomia, ja niistä mahtavinkaan ei välttämättä tiedä 
kaiken kokonaisuutta tai edes sitä, mitä yhdellä kertaa 
tietää – hänellä saattaa nimittäin olla taipumus unohtaa. 
Minkä tyyppinen yhtenäisyys sitten vallitseekaan, maa-
ilma olisi silti edelleen maailma vain noeettisesti. Vaikka 
sen osat kytkeytyisivätkin toisiinsa tiedon avulla, jossakin 
tapauksessa tieto olisi ehdottoman yhtenäistä, toisaalla se 
taas muodostuisi limittäin ja lomittain yhteen nivoutuvista 
osistaan.

Kuten sanottua, käsitys yhdestä tietävästä olennosta, 
jonka tieto on silmänräpäyksellistä tai ikuista – tässä kum-
pikin noista laatusanoista tarkoittaa yhtä ja samaa – on 
aikamme suuri intellektualistinen saavutus. Se on käytän-
nöllisesti katsoen syrjäyttänyt »substanssin» käsitteen, jota 
filosofit aiemmin niin huolella vaalivat, ja jota käytettiin 
paljon asioiden yhdistämiseksi toisiinsa – universaalin sub-
stanssin, joka yksin on olemassa itsessään ja oman itsensä 
varassa, ja josta saadut yksittäiskokemukset ovat kaikki 
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pelkkiä sen ylläpitämiä muotoja. Englantilaisen koulukun-
nan pragmaattinen kritiikki on kaatanut substanssin. Sub-
stanssi onkin nykyään vain eräs nimi sille, että ilmiöt sel-
laisinaan, annettuina, ilmenevät todellisuudessa ryhminä 
ja koostumuksina, juuri sellaisina koosteina, jollaisiksi me 
rajalliset tietävät olennot ne koemme tai miellämme. Nämä 
yhdistelmät ovat yhtä lailla kokemuksemme kudelman 
osia kuin niitä yhdistävät sanatkin, ja viimeaikaisen idea-
lismin suuri pragmaattinen saavutus onkin sen kyky pitää 
maailma koossa näillä suoraan esitettävillä olevilla tavoilla, 
eikä suinkaan siinä, että se päättelisi maailman ykseyden 
johtuvan osiensa »inherentistä» tai luontaisesta yhteydestä 
– mitä se sitten lieneekään – johonkin käsittämättömään, 
asioiden taustalla piilevään alkuperusteeseen.

Näin »maailma on ykseyttä», jos koemme sen kytkök-
sistä koostuneeksi. Se on ykseyttä juuri sen verran kuin 
siinä ilmenee selviä yhteenliittymiä, konjunktioita. Sil-
loinkaan siinä ei kuitenkaan ole havaittavissa yhtä paljon 
yhtenäisyyttä kuin selviä katkoksia, disjunktioita. Näin sen 
ykseys ja moneus esiintyvät sellaisissa suhteissa, jotka on 
mahdollista luetella erikseen. Se ei ole vain ja ainoastaan 
yksi- tai moniulotteinen maailma, ei universumi eikä mul-
tiversumi. Lisäksi sen monet olemisen tavat antavat aiheen 
yhtä moneen erilliseen tieteelliseen tutkimusohjelmaan. 
Näin pragmaattiset kysymykset »Millaisena ykseys tun-
netaan? Mitä merkitystä sillä on käytännössä?» säästävät 
meidät kaikelta sellaiselta inttämiseltä, jonka mukaan se on 
ylevä, meitä tyynesti kokemuksen virrassa eteenpäin vievä 
periaate. Tuossa virrassa saattaa itse asiassa ilmetä paljon 
enemmän yhdistymistä ja yhteyttä kuin osaamme vielä 
arvatakaan. Pragmaattisten periaatteiden mukaan emme 
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kuitenkaan voi etukäteen väittää siinä olevan minkään-
laista ehdotonta ykseyttä.

On niin vaikeaa nähdä, mitä absoluuttinen ykseys voi 
tarkkaan ottaen tarkoittaa, että luultavasti teistä useimmat 
tyytyvät toistaiseksi siihen selväjärkiseen näkemykseen, 
johon olemme toistaiseksi onnistuneet päätymään. Jou-
kossanne on mahdollisesti kuitenkin jyrkän monistisiakin 
sieluja, jotka eivät tyydy pitämään ykseyttä ja moneutta 
yhdenveroisina. Sellainen yhteys, jolla on lukuisia aste-
eroja ja tyyppejä, joka katkeaa sitä johtamattoman asian 
kohdalla ja joka ulottuu pelkästään yhdestä asiasta toiseen 
tarkoittaen monissa tapauksissa vain asioiden ulkokoh-
taista seuraantoa eikä sisäistä sidettä, on lyhyesti sanoen 
ketjumaista yhteyttä – kaikki siihen viittaava tuntuu teistä 
vain puolinaiselta ajattelulta. Ajattelette, että sellaisen asioi-
den ykseyden, joka on niiden moneutta mahtavampaa, on 
myös oltava syvällisemmin totta, moneutta todellisempi 
kanta maailmasta. Olette varmoja siitä, ettei pragmaattisen 
näkemyksen meille antama maailma ole täysin järkiperäi-
nen. Todellisen maailman on oltava olevaisen perimmäinen 
yksikkö, sen on oltava tiivistynyt joksikin sellaiseksi, jonka 
osat sisältyvät läpikotaisin toisiinsa. Vain siinä tapauksessa 
voimme käsittää asemamme täysin järkiperäisesti.

Epäilemättä tämä äärimonistinen ajattelutapa merkit-
see paljonkin monille. »Yksi elämä, yksi totuus, yksi rak-
kaus, yksi periaate, yksi hyvä ja yksi Jumala» – tämä lai-
naukseni on eräästä postin tuomasta kristillisestä lehtisestä. 
Eittämättä tuollaisella tunnustuksella on pragmaattinen 
tunnearvonsa, ja yhtä epäilemättä sana »yksi» vaikuttaa 
arvoon muiden sanojen veroisesti. Mutta jos yritämme 
osoittaa älyllisesti, mitä ehkä tarkoitamme tuollaisella 
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ykseyden ylitarjonnalla, päädymme välittömästi takaisin 
pragmatistisiin määrittelyihimme. Se tarkoittaa joko vain 
nimitystä »yksi», ajateltua maailmaa, tai sitten se tarkoittaa 
kaikkien sellaisten tiettyjen yhteenliittymien ja kytkösten 
yhteissummaa, jotka ovat todentuvia, ja voipa se vielä tar-
koittaa myös jotakin yksittäistä yhteenliittymien kantajaa, 
jota kattaa kaiken, kuten yhtä alkuperää, yhtä tarkoitusta 
tai yhtä tietävää olentoa. Itse asiassa yhtä tietävää olentoa se 
tarkoittaa juuri niille aikalaisillemme, jotka koettavat tajuta 
sen älyllisesti. Heidän mielestään tuo yksi tietävä olento 
sisältää itsessään kaikki muut yhteenliittymien muodot. 
Tämän olennon maailman kaikkien osien on sisällyttävä 
toisiinsa siinä loogis-esteettis-teleologisessa kuvajaisessa, 
jota hänen ikuinen unensa on.

Meidän on kuitenkin mahdoton esittää absoluuttisen 
tietäjän kuvan luonnetta selvästi, joten voimme aivan hyvin 
olettaa, että se arvovalta, joka kiistämättä absoluuttisella 
monismilla on ja luultavasti tulee aina olemaan joillekin, 
saa voimansa vähemmän älyllisestä kuin mystisestä perus-
tasta. Jos tahdotte tulkita absoluuttista monismia asianmu-
kaisesti, ryhtykää mystikoiksi. Historia on osoittanut kai-
kenasteisten mystisten mielentilojen johtavan monistiseen 
näkemykseen, joskin poikkeuksiakin säännöstä on. Tämä 
ei ole oikea paikkaa ryhtyä ruotimaan mystisismiä ylei-
semmin, mutta selventääkseni tarkoitustani lainaan erästä 
mystistä selontekoa. Kaikkien monististen järjestelmien 
perikuva on Hindustanin vedānta-filosofia, ja vedânta-
laisten lähetyssaarnaajien perikuva oli edesmennyt Swami 
Vivekananda, joka kävi Yhdysvalloissakin jokunen vuosi 
sitten. Vedāntismin menetelmä on juuri mystinen mene-
telmä. Siinä ei luoteta järkeen, vaan tekemällä määrätyt 
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harjoitukset nähdään, ja näkemisen jälkeen voidaan julis-
taa totuutta. Vivekanandakin julistaa tätä totuutta eräässä 
luennoistaan:

»Mitä onkaan kärsimys sille, joka näkee tämän maailman-
kaikkeuden ykseyden […] tämän elämän ykseyden, kaiken 
ykseyden? […] Se, mikä erottaa miehen miehestä, miehen 
naisesta, miehen lapsesta, kansakunnat toisistaan, maan 
kuusta, kuun auringosta ja atomit toisista atomeista, on 
todellisuudessa kaiken kurjuuden syy, ja vedāntan mukaan 
sellaisia eroja ei ole olemassakaan, ne eivät ole todellisia. Ne 
ovat vain näennäisyyttä, pintaa. Asiat yhdistyvät luontaisesti 
toisiinsa. Jos pureudutte asioiden ytimeen, huomaatte mie-
hestä johtavan yhteyden toiseen mieheen, naiseen ja lapsiin, 
rodusta toiseen rotuun, korkeasta matalaan, rikkaasta köy-
hään, jumalista ihmiseen: kaikki ovat yhtä, tarpeeksi syvälle 
mentäessä myös eläimet, ja sillä, joka on päässyt näin pitkälle, 
ei ole mitään harhakuvia […]. Missä hän voisi kohdata enää 
harhakuvia? Mikä häntä voisi johtaa harhaan? Hän tun-
tee koko todellisuuden, tietää kaikkeuden salat. Missä hän 
kohtaisi enää kärsimystä? Mitä hän voisi kaivata? Hän on 
jäljittänyt kaikkeuden todellisuuden Herraansa, tuohon kes-
kipisteeseen, kaikkeuden yhteyteen, joka on ikuista autuutta, 
ikuista tietoa, ikuista olemassaoloa. Siihen ei liity kuolemaa 
tai sairautta, surua tai kurjuutta tai tyytymättömyyttä […] 
keskipisteessä, todellisuudessa, ei ole ketään jota surtaisiin, 
ei ketään jota surkuteltaisiin. Kaiken läpäisee silkka ykseys, 
muodoton, ruumiiton, puhdas, kaiken tietävä olento, suuri 
runoilija, joka on itsessään olemassa ja joka antaa kaikille näi-
den ansioiden mukaan.»82
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Huomatkaa, kuinka jyrkkää monismi on tässä luonteeltaan. 
Ykseys ei olekaan yksinkertaisesti vain päihittänyt eril-
lisyyttä, vaan erillisyyden kielletään olevan lainkaan ole-
massa. Mitään moneutta ei ole. Emme ole ykseyden osia, 
sillä mitään osia ei ole. Koska olemisemme on kuitenkin 
kiistämätöntä, jokaisen meistä on oltava tuo ykseys, jaka-
mattomasti ja kokonaisvaltaisesti. Absoluuttinen ykseys, ja 
minä tuo ykseys – tässä meillä on varmastikin uskonto, jolla 
on tunnetasolla suuri pragmaattinen arvo, sillä antaahan se 
meille kerrassaan täydellisen turvan. Kuten Swami eräässä 
toisessa yhteydessä sanoo:

»Kun ihminen näkee itsensä ykseytenä maailmankaikkeuden 
äärettömän olennon rinnalla, erillisyys katoaa ja kaikki ihmi-
set, naiset, enkelit, jumalat, eläimet ja kasvit – koko maail-
mankaikkeus – sulautuvat tuohon ykseyteen, jolloin kaikki 
pelko katoaa. Ketä voisin pelätä? Satuttaisinko itse itseäni? 
Surmaisinko itseni? Vahingoittaisinko itseäni? Pelkäänkö 
itseäni? Tässä vaiheessa kaikki murhe väistyy. Mikä minulle 
voisi edes aiheuttaa murhetta? Olenhan maailmassa ainoata 
olevaa. Samoin katoaa kaikki kateus, sillä kenelle voisin olla 
kateellinen? Itsellenikö? Myös kaikki muut alhaiset tunteet 
katoavat. Keneen kohdistaisin alhaiset tunteeni? Itseenikö? 
Maailmankaikkeudessa ei ole muita kuin minä. […] Näivetä 
itsestäsi koko ajatus erillisyydestä, taikauskosi siihen, että on 
olemassa moneutta. ’Se, joka tässä moneuden maailmassa 
näkee ykseyttä, joka tässä varjojen maailmassa saa otteen 
todellisuudesta, vain sen osaksi koituu ikuinen rauha – ei 
kenenkään muun.’»83
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Meillä kaikilla on hieman korvaa tällaiselle monistiselle 
musiikille: se on vaikutukseltaan mielialaa ylentävää ja 
rauhoittavaa. Meissä kaikissa on vähintäänkin mystisis-
min siemen. Ja kun idealistimme esittää argumenttejaan 
absoluutin puolesta sanoen, että vähäisimmänkin yhdisty-
misen salliminen johtaa loogisesti absoluuttisen ykseyden 
hyväksymiseen, ja että vähäisimmänkin erottelun sallimi-
nen johtaa loogisesti auttamattomaan ja täydelliseen yhte-
näisyyden puutteeseen, minun on väkisinkin epäiltävä, että 
heidän älyllisten ajatuskulkujensa ilmeisen heikkoja kohtia 
suojaa heidän omalta kritiikiltään sellainen mystinen tunne, 
jonka mukaan absoluuttisen ykseyden – olipa se looginen 
tai epälooginen – on oltava mihin hintaan hyvänsä totta. 
Ykseys joka tapauksessa voittaa moraalisen erillisyyden. 
Rakkauden kaipuumme on sellainen mystinen alku, josta 
voisi kasvaa niin täydellinen yhteys, että se vallitsisi koko 
aistimaan kykenevän elollisen parissa. Tämä mystinen 
alku herää meissä eloon kuullessamme monistisia puheita, 
tajuaa niiden vaikutusvoiman ja asettaa älylliset pohdinnat 
toisarvoiseen asemaan.84

Enempää en tässä luennossa paneudu tämän kysymyk-
sen moraalisiin ja uskonnollisiin näkökohtiin. Puhun niistä 
enemmän, kunhan pääsen viimeiseen luentooni.

Ohittakaamme siis nyt kokonaan se arvovalta, joka 
mystisille näyille ehkä arvellaan kuuluvan. Suhtautu-
kaamme sen sijaan ykseyden ja moneuden ongelmaan 
puhtaasti älyllisellä tavalla. Silloin näemme kyllin selvästi, 
miten pragmatismi siihen suhtautuu. Kun otamme huo-
mioon pragmatismin kriteerin teorioiden aikaansaamista 
käytännöllisistä eroista, näemme että sen on hylättävä niin 
ehdoton monismi kuin ehdoton pluralismikin. Maailma 
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on ykseyttä vain siinä tapauksessa, että sen osia liittää toi-
siinsa jokin määrätty yhteys. Se on moneutta vain siinä 
tapauksessa, että jokin määrätty yhteys ei toimi. Ja lopuksi 
sen tekevät yhä yhtenäisemmäksi ainakin sellaiset yhteys-
järjestelmät, joita inhimillisin voimavaroin onnistumme 
aikojen kuluessa kyhäämään.

On mahdollista kuvitella tuntemamme maailmankaik-
keuden tilalle toisia vaihtoehtoisia maailmankaikkeuksia, 
joissa olisi mitä erilaisimpia yhteyden asteita ja tyyppejä. 
Näin oma maailmamme olisi alimmalla asteellaan pelkän 
rinnakkaisolemisen maailma, jonka osat liittyisivät toisiinsa 
vain pelkällä sidesanalla »ja». Sellainen maailma muodos-
tuu jo nyt monilukuisesta joukosta sellaisia elämiä, jollainen 
meillä kaikilla on sisällämme. Mielikuvituksesi tilat ja ajat, 
päiväunelmiesi asiat ja tapahtumat, eivät ole vain enemmän 
tai vähemmän epäyhtenäisiä inter se 85, vaan täysin vailla 
määrättyä suhdetta kenenkään muun vastaavanlaisiin mie-
lensisältöihin. Tässä istuessamme monet mielikuvamme 
limittyvät toisiinsa, mutta ponnettomasti, aiheuttamatta 
minkäänlaisia vaikutuksia tai häiriöitä. Ne ovat olemassa 
rinnatusten, mutta vailla järjestystä ja sijaa, joten ne pää-
sevät lähimmäksi sellaista absoluuttista »moneutta», jonka 
pystymme käsittämään. Emme pysty näkemään mitään 
syytä siihen, miksi ne pitäisi kaikki tietää kerralla, ja vielä 
sitäkin heikommin näemme, kuinka ne voitaisiin tietää 
yhtenä järjestelmällisenä ykseytenä, vaikka ne kerralla tie-
dettäisiinkin.

Mutta lisätäänpä tähän aistimuksemme ja ruumiin-
toimintomme, ja yhtenäisyys onkin jo aivan toista luok-
kaa. Meille kuulemamme, näkemämme ja tekemisemme 
sijoittuvat noihin ajan ja tilan sijoihin, joissa jokaisella 
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tapahtumalla on oma hetkensä ja paikkansa. Ne muodos-
tavat »asioita» ja ovat myös »lajeja», ja voimme luokitella 
niitä. Silti voimme kuvitella sellaisen asioiden ja lajien maa-
ilman, jossa ei olisikaan olemassa meille tuttuja kausaalisia 
vuorovaikutuksia. Kaikki siellä olisi muihin asioihin nähden 
liikkumatonta, eikä vaikuttaisi niihin lainkaan. Tai jossakin 
maailmassa voisi esiintyä vain karkeapiirteisiä mekaanisia 
vaikutuksia, muttei lainkaan kemiallista toimintaa. Tämän 
kaltaiset maailmat olisivat paljon vähemmän yhtenäisempiä 
kuin meidän maailmamme. Edelleen saattaisi olla olemassa 
maailma, jossa ilmenisi täydellistä fysikaalis-kemiallista 
vuorovaikutusta, mutta siinä ei olisi lainkaan ajattelevia 
olentoja; tai ajattelevia olentoja, jotka olisivat kuitenkin täy-
sin itseensä eristyneitä, vailla minkäänlaista sosiaalista elä-
mää; tai sosiaalista elämää, joka pitäytyisi tuttuudessa eikä 
tuntisi rakkautta; tai rakkautta, josta puuttuisivat kokonaan 
sellaiset tavat tai käyttäytymismuodot, jotka jäsentäisivät 
sitä. Yksikään näistä osamaailmoista ei olisi täysin järjetön 
tai jäsentymätön, vaikka korkeammin jäsentyneistä osamaa-
ilmoista katsoen se kenties näyttäisikin kehnommalta. Jos 
esimerkiksi ajattelevien olentojen välillä vallitsisi telepaatti-
nen yhteys, niin että nämä tietäisivät tai voisivat määrätyissä 
olosuhteissa tietää välittömästi, mitä toinen parhaillaan 
ajattelisi, vaikuttaisi tämä nykyisin asuttamamme maailma 
tuon maailman ajattelevista olennoista vähäpätöisemmältä.

Koska koko mennyt ikuisuus on avoinna arvailujamme 
varten, olisi kaiketi oikein kysyä, eivätkö nyt asuttamas-
samme maailmassa toteutuneet monenlajiset yhteenliitty-
mät voisi olla kehittyneet tavalla, jolla näemme nyt ihmis-
ten järjestelmien kehittyvän seurauksena inhimillisistä 
tarpeista. Jos tämä oletus on oikeutettu, niin täydellinen 
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ykseys olisi pikemminkin asioiden päämäärä, ei niiden 
alkuperä. Toisin sanoen »absoluutin» käsite olisi korvattava 
»ultimaatin» käsitteellä. Molemmilla käsitteillä olisi sama 
sisältö – nimittäin suurin mahdollinen yhtenäinen tosi-
asiasisältö – mutta niiden aikasuhteet olisivat kääntyneet 
täysin vastakkaisiksi.86

Pohdittuamme näin pragmaattisesti maailman yhtenäi-
syyttä saatatte nyt nähdä, miksi toisessa luennossani tote-
sin ystäväni G. Papinin sanoja lainaten, että pragmatismilla 
on taipumus väljentää teorioitamme. Maailman ykseyttä 
on yleensä todisteltu vain abstraktisti, ja sen kyseenalais-
tajaa on pidetty kuin idioottina. Monistit ovat menneet 
ankaruudessaan ajoittain melkeinpä naurettavuuksiin. 
Moinen uskollisuus opinkappaleille ei käy kovin helposti 
yksiin maltillisen keskustelun ja asioiden erittelyn kanssa. 
Varsinkin teoriaa absoluutista on koetettu tarkoituksellisen 
dogmaattisesti osoittaa yksinomaan uskonasiaksi. Kuinka 
ykseys ja kaikkeus – joka on olemisen ja tietämisen jär-
jestyksessä ensimmäinen, itsessään loogisesti välttämätön, 
ja joka yhdistää kaikki vähäisemmät asiat yhteisen vält-
tämättömyyden sitein – kuinka sellainen voisi sallia min-
käänlaista joustoa sisäiseen jäykkyyteensä? Pieninkin viite 
moninaisuudesta, vähäisinkin vihje siitä, että sen osat oli-
sivat kokonaisuuden säätelystä riippumattomia, tekisi siitä 
selvää jälkeä. Ehdoton yhtenäisyys ei salli minkäänlaisia 
aste-eroja – yhtä hyvin voisimme väittää vesilasia ehdotto-
man puhtaaksi, koska se sisältäisi vain yhden pienen kole-
ransiemenen.

Vaikka tämä riippumattomuus olisi kuinka vähäistä 
tahansa ja koskisi vain pienen pientä osaa, olisi se absoluu-
tille yhtä turmiollinen kuin tuo koleransiemen.

Ykseys ja moneus
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Toisaalta pluralismilla ei ole tarvetta tällaiseen ankaran 
dogmaattiseen mielenlaatuun. Jos sallimme jonkin verran 
asioiden välisen erillisyyttä, riippumattomuutta ja osien 
välistä liikkumavapautta, jonkinlaisen mahdollisuuden 
todelliseen, vähäänkin uutuuteen tai muutokseen, niin plu-
ralismi tyytyy täysin siihen ja myöntää todellista yhteyttä 
olevan olemassa vaikka minkä verran. Yhteyden mahdol-
linen määrä on sille kysymys, joka on sen mukaan ratkais-
tavissa vain kokemusperäisesti. Sitä saattaa olla valtavasti, 
suunnattomasti, mutta silti absoluuttinen monismi hajoaa 
säpäleiksi, jos kaiken tämän yhteyden rinnalle on sallittava 
hitunenkin erillisyyttä, jopa vain tunne sellaisen ilmaantu-
misesta tai jokin aavistuksenomainen jälki, joka tekee eril-
lisyydestä täysin vastaansanomatonta.

Jättäessään sikseen lopullisen kokemusperäisen rat-
kaisun siitä, kallistuuko vaaka asioiden yhteyden vai 
erillisyyden puolelle, on pragmatismin selvästikin asetut-
tava tukemaan pluralismia. Se myöntää, että jonakin päi-
vänä kaikista hypoteeseista hyväksyttävimmäksi saattaa 
osoittautua jopa sellainenkin kaikenkattava yhteys, jossa 
maailmassa on yksi tietävä olento, yksi alkuperä, ja se on 
yhdentynyt kaikilla käsitettävillä tavoilla. Siihen asti on 
vilpittömästi kannatettava vastakkaista oletusta, jonka 
mukaan maailma on toistaiseksi epätäydellinen, ja saat-
taa sellaiseksi jäädäkin; tämä juuri on pluralismin oppi. 
Koska absoluuttinen monismi kieltäytyy edes harkitse-
masta vakavissaan moista oletusta ja leimaa sen suoralta 
kädeltä järjettömäksi, on pragmatismin selvästikin kään-
nettävä selkänsä absoluuttiselle monismille ja lähdettävä 
kulkemaan pluralismin kokemusperäisempää polkua.
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Tämä jättää meille terveen järjen maailman, jossa 
havaitsemme asioiden esiintyvän osin yhdistyneinä, osin 
erikseen. Entä »asiat» ja niiden yhdistelmät, »konjunktiot» 

– mitä nuo sanat pragmaattisesti punnittuina tarkoittavat? 
Seuraavassa luennossani sovellan pragmaattista menetel-
mää sellaiseen filosofoinnin tasoon, joka tunnetaan nimellä 
terve järki.

Ykseys ja moneus
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Pragmatismi ja terve järki 87

Edellisessä luennossa käännyimme poispäin tavallisesta 
tavasta puhua maailmankaikkeuden ykseydestä periaat-
teena, jonka mukaan se on kaikessa tyhjyydessäänkin yle-
vää, ja paneuduimme tutkimaan niitä erityisiä yhdistymi-
sen tapoja, joita maailmassa on. Huomaamme että monet 
niistä ovat olemassa aivan vastaavalla tavalla kuin todel-
lisetkin erillisyyden lajit. Jokainen yhteyden ja erillisyy-
den laji tavallaan kysyy meiltä, missä määrin se todentuu. 
Niinpä meidän onkin kelpo pragmatisteina käännettävä 
kasvomme kohti kokemusta, kohti »tosiasioita».

Absoluuttisella ykseydellä on yhä kannatusta, mutta 
vain oletuksena. Se taas on nykyään tapana palauttaa toi-
seen oletukseen, oletukseen kaikkitietäjästä, joka näkee, 
että kaikki asiat ilman poikkeusta muodostavat yhden 
ainoan systemaattisen tosiasian. Tuo tietäjä on kuitenkin 
käsitettävissä joko absoluutiksi tai ultimaatiksi, ja häntä 
koskevan oletuksen kumpaakin muotoa vastaan voi aivan 
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oikeutetusti esittää vastaoletuksen, jonka mukaan suurim-
massakin tiedon kentässä, mitä on koskaan ollut tai tulee 
olemaan, on silti yhä aavistuksen verran tietämättömyyttä. 
Pieni osa tiedosta saattaa aina jäädä huomioimatta.

Tällainen on se noeettisen pluralismin oletus, jota 
monistit pitävät niin järjettömänä. Niin kauan kunnes 
tosiasiat ehkä osoittavat sen vääräksi, on meidän pakko 
suhtautua siihen yhtä kunnioittavasti kuin noeetti- 
seen monismiinkin. Huomaamme että pragmatismimme, 
vaikka se alun perin olikin pelkkä menetelmä, on pakot-
tanut meidät suopeiksi pluralistista näkemystä kohtaan. 
Saattaa olla, että jotkut maailman osat kytkeytyvät joi-
hinkin toisiin osiin niin löyhästi, ettei niitä pidä yhdessä 
mikään muu kuin sidesana ja. Saattaa jopa olla, että niitä 
tulee ja menee, vaikkeivät nuo toiset osat kävisi läpi min-
käänlaista sisäistä muutosta. Tällaista pluralistista näke-
mystä, jonka mukaan maailma on koostumukseltaan 
lisäytyvä, ei pragmatismi voi jättää vakavan harkinnan 
ulkopuolelle. Tällainen näkemys johtaa kuitenkin oletuk-
seen, jonka mukaan aktuaalinen maailma ei ehkä olekaan 
monistien vakuuttelujen mukaisesti »ikuisesti» täydelli-
nen, vaan ikuisesti epätäydellinen, ja siinä tapahtuu ali-
tuista kertymistä ja vähenemistä.

Joka tapauksessa se on yhdessä suhteessa epätäydelli-
nen, vieläpä ilmiselvästi. Taipumuksemme pohdiskella tätä 
kysymystä kertoo siitä, että tietomme on nykyisellään epä-
täydellistä ja kertyvää. Maailma muuttuu ja kasvaa aidosti 
sisältämänsä tiedon osalta. Eräät yleiset huomiot tavasta, 
jolla tietomme täydentää itseään – silloin kun se täyden-
tää itseään – johtavat meidät nyt sujuvasti tämän luennon 
aiheeseen, joka on »terve järki».

Pragmatismi ja terve järki
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Alkajaisiksi on sanottava, että tietomme kasvaa läis-
kämäisesti. Läiskät saattavat olla suuria tai pieniä, mutta 
tieto ei koskaan kasva kaikelta osaltaan: jotakin vanhasta 
tiedosta jää aina entiselleen. Olettakaamme, että juuri nyt 
tietonne pragmatismista kasvaa. Myöhemmin sen kas-
vuun saattaa liittyä sellaisten mielipiteidenne huomattavaa 
muuttumista, joita piditte aiemmin tosina. Sellaisilla muu-
toksilla on kuitenkin taipumus olla vähittäisiä. Ottaak-
seni lähimmän mahdollisen esimerkin, ajatelkaapa näitä 
luentojani. Saatte luultavasti niistä ensin vain vähän uutta 
tietoa, joitakin uusia määritelmiä tai erotteluja tai näkökul-
mia. Kuitenkin kun saatte nämä määrätyt ideat tietoonne, 
muu tietämänne pysyy ennallaan ja linjaatte vain asteittain 
vanhat mielipiteenne ehdottamiini uusiin mielipiteisiin, 
joiden kokonaisuutta samalla muokkaatte hiukan.

Olettaakseni teillä on nyt minua kuunnellessanne 
omat pätevyyttäni koskevat ennakko-oletuksenne, jotka 
vaikuttavat siihen miten vastaanotatte puheeni, mutta jos 
yhtäkkiä lopettaisinkin luennoimiseni ja alkaisin laulaa 
muhkealla baritoniäänellä »We won’t go home till mor-
ningia», niin se ei ainoastaan kerryttäisi tietovarastoanne 
yhdellä tosiasialla, vaan velvoittaisi teidät myös arvioimaan 
minut uudelleen, mikä edelleen saattaisi muuttaa mielipi-
dettänne pragmaattisesta filosofiasta ja ylipäätään panna 
uuteen uskoon koko joukon ideoitanne. Juuri tämän kaltai-
sessa prosessissa mielenne joutuu toisinaan tuskallisestikin 
puristuksiin vanhojen uskomusten ja kokemuksen mukaan 
tuomien uusien uskomusten väliin.

Ajattelumme kehkeytyy näin läiskittäin, ja kuten rasva-
läiskät, nämäkin läiskät leviävät. Annamme niiden kuiten-
kin levitä niin vähän kuin mahdollista: säilytämme vanhaa 
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tietoamme, ennakkoasenteitamme ja uskomuksiamme 
koskemattomina niin paljon kuin suinkin. Pikemminkin 
parsimme ja paikkailemme niitä sen sijaan että vaihtai-
simme ne kokonaan uusiin. Uusi aines imeytyy entiseen 
kokonaisuuteen ja tahraa sen, mutta samalla sen imenyt 
alusta antaa sille oman sävynsä. Menneisyys elää ja toi-
mii meissä, ja vain melko harvoin mikään uusi asia liittyy 
raakileena siihen uuteen tasapainotilaan, johon oppimis-
prosessissa jokainen eteenpäin suuntautuva askel päättyy. 
Yleensähän uusi asia höystää sitä niin sanoakseni kypsy-
neenä, vanhoissa liemissä muhineena.

Uudet totuudet ovat siten tulos yhteenliittyneistä ja 
toisiaan muokkaavista uusista kokemuksista ja vanhoista 
totuuksista. Ja koska tämä pätee tällä hetkellä mielipiteiden 
muutoksiin, ei ole mitään syytä olettaa, ettei niin olisi ollut 
aina ennenkin. Tästä voi päätellä, että hyvinkin vanhat ajat-
telumuodot ovat pysyneet hengissä, vaikka ihmisten mieli-
piteet ovat muuttuneet. Kaikista alkukantaisimmat ajatte-
lutavat eivät ole kenties vieläkään kadonneet. Ne saattavat 
jäädä sellaisiksi lajihistoriamme tapahtumien muistuttajiksi, 
jotka eivät katoa koskaan, kuten viisi sormeamme, korvan-
liikuttajalihaksemme, alkeellinen häntäsurkastumamme 
tai muut meille tyypilliset »muinaisjäänteet». Ehkä esivan-
hempamme ovat määrättyinä hetkinä omaksuneet sellaisia 
ajattelutapoja, joihin eivät olisi päätyneet vain käsitysky-
kynsä avulla. He kuitenkin tekivät niin, minkä jälkeen nuo 
ajattelutavat säilyivät perimätietona. Jos aloitamme musiik-
kikappaleen määrätyssä äänilajissa, on meidän pidettävä 
sama äänilaji loppuun asti. Saatamme muutella taloamme 
ad libitum,88 mutta silti alkuperäisen arkkitehdin pohjapii-
rustus pysyy – suurinkaan muutoksin emme saa muutettua 
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goottilaista kirkkoa doorilaiseksi temppeliksi. Jotakin pul-
loakin voimme huuhtoa huuhtomistamme, muttemme silti 
saa siitä haihtumaan siihen ensiksi sisältyneen lääkkeen tai 
viskin makua.89

Väitänkin nyt, että perustavat olioita koskevat ajattelu-
tapamme ovat kaikkein kaukaisimpien esivanhempiemme 
oivalluksia, jotka ovat kyenneet säilymään kaikesta siitä koke-
muksesta, joka on ilmennyt heidän jälkeensä. Ne muodostavat 
yhden suuren tasapainovaiheen ihmismielen kehityksessä, 
terveen järjen vaiheen. Sen päälle on kasvanut toisia vai-
heita, jotka eivät kuitenkaan ole koskaan onnistuneet kor-
vaamaan sitä. Tarkastelkaamme aluksi tätä terveen järjen 
vaihetta ikään kuin kehityksen lopputuloksena.

Käytännöllisissä puheissa ihmisen terveellä järjellä 
tarkoitetaan hyvää arvostelukykyä, eriskummallisuuksien 
välttämistä, kansanomaisesti sanoen älliä. Filosofiassa 
terve järki tarkoittaa jotakin täysin muuta, tapaa käyttää 
määrättyjä älyllisiä muotoja tai ajattelun kategorioita. Jos 
olisimme hummereita tai mehiläisiä, elintoimintomme 
saattaisivat ohjata meidät käyttämään kokemuksiamme 
ymmärtääksemme sellaisiakin ajattelun muotoja, jotka 
poikkeaisivat niistä roimasti. Samoin saattaisi olla niin 
(emme voi jyrkästi sitä kieltääkään), että tuollaiset kate-
goriat, jollaisia emme nyt pysty edes kuvittelemaan, osoit-
tautuisivat kokonaisuudessaan yhtä käyttökelpoisiksi 
kokemustemme käsittelyyn mielessämme kuin ne, joita 
parhaillaan käytämme.

Jos tämä kuulostaa jonkun korvissa järjenvastaiselta, 
ajatelkoon vain analyyttista geometriaa. Ne samat kuviot, 
jotka Eukleides määritti sisäisten suhteidensa avulla, Des-
cartes määritti koordinaatistoon asettuvien pisteiden suh-



135

teiksi, mikä tuotti täysin toisenlaisen ja suunnattomasti 
tehokkaamman tavan käsitellä käyriä. Jokainen käsityk-
semme onkin – käyttääkseni saksankielistä ilmausta –  
Denkmittel, väline jolla käsittelemme asioita ajattelemalla 
niitä. Kokemuksessa itsessään ei ole tullessaan nimilap-
pua ja tuoteselostetta, vaan meidän on ensin hoksattava, 
mitä se on. Kant sanoo sen olevan ensivaikutelmaltaan 
Gewühl der Erscheinungen, Rhapsodie der Wahrnehmungen90, 
pelkkää sekasotkua, josta meidän on älyllämme tehtävä 
yhtenäinen kokonaisuus. Yleensä kyhäämme kokoon jon-
kinlaisen järjestelmän sellaisista käsitteistä, jotka olemme 
mielessämme jotenkin järkevästi luokitelleet, ryhmitelleet 
tai yhdistelleet, ja sitten käytämme kyhäämäämme jär-
jestelmää vastakirjana, jonka avulla »pidämme tiliä» saa-
mistamme vaikutelmista. Kun olemme asettaneet kunkin 
niistä johonkin mahdolliseen paikkaan käsitejärjestelmäs-
sämme, olemme sen näin »ymmärtäneet». Tämä käsitys 
rinnakkaisista »moninaisuuksista», joiden osat ovat vas-
tavuoroisissa »yksi yhteen -suhteissa», on osoittautunut 
aikamme matematiikassa ja logiikassa niin käteväksi, että 
se on syrjäyttämässä yhä suuremmassa määrin vanhempia 
luokituskäsityksiä. Tämänlaatuisia käsitejärjestelmiä on 
monia, ja eräs sellainen on myös käsitys aisti-ilmiöiden 
moninaisuudesta. Jos löydätte mistä tahansa käsitteidenne 
joukosta jotakin, joka suhteutuu yksi yhteen aistivaikutel-
miinne, saatte samalla järkeä vaikutelmiinne. Mutta tie-
tenkin voitte saada niihin järkeä myös käyttämällä monia 
erilaisia käsitejärjestelmiä.

Vanha terveen järjen mukainen tapa saada niihin järkeä 
on käyttää eräitä käsitteitä, joista kaikista tärkeimpiä ovat 
nämä:

Pragmatismi ja terve järki
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olio
samuus tai erilaisuus
lajit
mielet
kappaleet
yksi aika
yksi tila
subjektit ja attribuutit
kausaalivaikutukset
kuviteltu
todellinen.

Olemme nyt niin tottuneita siihen järjestykseen, jonka 
nämä käsitteet ovat loputtomista havainnoistamme meihin 
iskostaneet, että meidän on vaikea sisäistää, kuinka vähän 
nuo havaintomme sinällään ovat minkään uomaansa aset-
tuneen kaavan mukaisia. Tästä on hyvänä esimerkkinä sää. 
Esimerkiksi Bostonissa sää ei vaihtele juuri minkäänlaisen 
kaavan mukaan. Ainoa säännönmukaisuus lieneekin se, 
että jos sää pysyttelee pari päivää samana, tulee se luulta-
vasti kolmantena päivänä muuttumaan, mutta varmaa ei ole 
sekään. Kokemukset Bostonin säästä ovat siis epäjatkuvia ja 
kaoottisia. Sää saattaa muuttua lämpötilan, tuulen, sateen 
ja auringonpaisteen osalta kolmasti päivässä. Washingtonin 
ilmatieteellinen laitos kuitenkin järjellistää tämän Bostonin 
sään epäjärjestyksen jaksottamalla kaikki sen osaset. Se pai-
kallistaa ja ajallistaa jokaisen niistä osaksi jotakin mantereen 
suurta pyörremyrskyä, jonka kehityskulkuun paikalliset 
muutokset liittyvät kaikkialla kuin helmet helminauhaan.

Näyttääkin melkein varmalta, että pikkulapset ja kehit-
tymättömät eläimet suhtautuvat kokemuksiinsa samalla 
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tavalla kuin bostonilaiset säähän. Ne ovat yhtä vähän 
perillä ajasta ja paikasta maailman jäsentäjinä, pysyvistä 
subjekteista ja vaihtuvista predikaateista, syistä, lajeista, 
ajatuksista tai olioista kuin tavalliset ihmiset mante-
reemme myrskyrintamista. Jos helistin putoaa pikkulapsen 
kädestä, ei lapsi suinkaan ryhdy etsimään sitä. Se »katoaa 
pois» häneltä kuin kynttilän liekki. Kun sitten helistin pan-
naan takaisin lapsen käteen, se ilmaantuu hänelle takaisin 
aivan kuten liekki, joka sytytetään uudelleen. Selvästikään 
lapselle ei ole tullut mieleen sellaista ajatusta, että se olisi 
mikään »olio», jonka sinänsä pysyvän olemassaolon hän 
voisi olettaa täydentämällä sen perättäiset ilmaantumisten 
välit. Koirien laita on samoin. Niidenkin kohdalla se, mikä 
on poissa näkösältä, on myös poissa mielestä. On melkein 
varmaa, ettei niillä ole mitään yleistä taipumusta täyden-
tää asioita »olioiksi». Sallitte, että lainaan otteen kollegani  
G. Santayanan kirjasta.

»Jos tyytyväisenä nuuskiva koira näkee isäntänsä palaavan pit-
kän poissaolon jälkeen […], niin eläinressukka ei kysy syytä 
siihen, miksi sen isäntä on ollut poissa tai miksi hän on tullut 
takaisin, miksi isännän pitäisi sitä rakastaa tai miksi se asettuu 
tämän jalkojen juureen urahtelemaan ja uneksimaan metsäs-
tämisestä – kaikki sellainen on sille salattua, jotakin tyystin 
järkeistämätöntä. Sellainen kokemus on moniulotteinen, sillä 
on taustansa ja määrätynlainen elävä rytminsä, minkä tähden 
sen kulkua voitaisiin kuvata mainiosti vaikkapa dityrambisella 
runomitalla. Sellainen kokemus etenee pelkästään mielite-
kojen voimin. Jokainen tapahtuma on satunnainen, jokainen 
teko ennalta harkitsematon. Siinä kohtaavat toisensa ehdo-
ton vapaus ja ehdoton avuttomuus: vaikka jumalallista armoa 
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kaikessa tutkimattomuudessaan ei tekijänä voikaan erottaa 
omasta elämästämme, olemme siitä täysin riippuvaisia… 
[Mutta] tämänkin sekavan näytelmän hahmot astuvat näyttä-
mölle ja poistuvat, ja sen juonesta voi vähitellen päästä perille 
jokin sellainen olento, joka pystyy keskittymään ja pitämään 
mielessään tapahtumien järjestyksen […]. Sitä mukaa kun 
tuon olennon ymmärrys kasvaa, muuttuu jokainen kokemuk-
sen hetki muita kokemuksen hetkiä enemmän yhdistäväksi ja 
niitä enteileväksi. Se saa pontta elämänsä levollisiin hetkiin ja 
voimia ponnisteluihinsa. Minkäänlainen tunnetila ei voi val-
lata sen mieltä, sillä minkään seikan perusta tai kudos ei ole 
täysin salattu. Mikään tapahtuma ei saa sitä täysin tolaltaan, 
koska se näkee kauemmas. On mahdollista koettaa keksiä 
keinoja pahimpien ennusteiden varalle, ja kun aiemmin kaikki 
hetket olivat olleet silkkaa sattumaa ja yllätystä, niin nyt ne 
kaikki kertovat menneisyyden tapahtumista ja antavat kenties 
jonkinlaisen kuvan kokonaisuuden suunnitelmastakin.»91, 92

Jopa meidän päivinämme tiede ja filosofia yrittävät anka-
rasti erottaa kuvitelmat realiteeteista. Alkuvaiheissaan ne 
tekivät siltä osin vain alkeellisimpia erotteluja. Ihmiset 
uskoivat mihin tahansa vähänkin voimakkaaseen elämyk-
seen, ja sekoittivat unelmansa erotuksetta todellisuuteensa. 
»Ajatuksen» ja »olioiden» kategoriat ovat tässä korvaamat-
tomia – sen sijaan että olisivat realiteetteja, sanomme nyky-
ään vain tietynlaisia kokemuksia »ajatuksiksi». Noiden 
lueteltujen joukossa ei ole ainoaakaan sellaista kategoriaa, 
jonka käytön emme voisi kuvitella saaneen historiallisesti 
alkuaan ja levinneen vain vähin erin.

Uskomme kaikki, että on vain yksi aika, että jokaisella 
tapahtumalla on oma määrätty hetkensä, ja että on vain 
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yksi avaruus, jossa jokaisella asialla on sijansa. Nämä abs-
traktit käsitteet yhdistävät verrattomasti maailmaa. Mutta 
kuinka paljon ne poikkeavatkaan täysin valmiissa muo-
dossaan käsitteinä sellaisista luonnonihmisten kokemuk-
sista, jotka ovat ajan ja paikan osalta irrallisia ja jäsenty-
mättömiä! Kaikella meille tapahtuvalla on oma kestonsa ja 
vaikutusalansa, ja molempia ympäröi jokin epämääräinen, 
joka niitä »enempänä» kulkeutuu seuraavaksi tulevan asian 
kestoon ja vaikutusalaan. Mutta pian jo menetämme kaikki 
määrätyt kiintopisteet. Pelkästään lapsemme eivät ole 
kyvyttömiä erottamaan eilistä toissapäivästä sen takia, että 
menneisyys on heille pelkkää yhteensulautunutta puuroa, 
vaan pitkien ajanjaksojen kohdalla me aikuiset olemme 
siihen yhtä kyvyttömiä. Sama pätee avaruudellisiin sijain-
teihin. Kartalla voin nähdä selvästi Lontoon, Istanbulin ja 
Beijingin suhteen omaan olinpaikkaani. Todellisuudessa en 
pysty lainkaan tuntemaan kartan symboloimia tosiasioita. 
Suunnat ja etäisyydet ovat hämäriä, sekavia ja toisiinsa 
sekoittuneita. Kosminen tila ja kosminen aika, jotka ovat 
perin kaukana sellaisista havainnoinneista, joiksi Kant 
niitä sanoo,93 ovat aivan yhtä ilmeisen keinotekoisia raken-
nelmia kuin mikä hyvänsä tieteen esittämä. Suuri enem-
mistö ihmislajista ei käytä noita käsitteitä koskaan, vaan 
elää moninaisissa ajoissa ja paikoissa, jotka ovat toisiinsa 
lomittuneet ja durcheinander.94

Jälleen nuo pysyvät »oliot», »sama» olio ja sen monet 
»ilmentymät» ja »muunnelmat», olion eri »lajit», ja lopulta 
»laji» käytettynä predikaattina, josta olio jää subjektiksi 
– miten mainiosti nämä käsitteet setvivätkään sitä sekasot-
kua, joka muodostuu kokemuksemme välittömästä virrasta 
ja aistittavasta moninaisuudesta! Ja silti todellisuudessa 
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kukaan ei selvitä näiden käsitteellisten välineiden avulla 
kuin murto-osan kokemuksensa virrasta. Alkukantaisim-
mat esivanhempamme käyttivät luultavasti niistä kaikista 
ainoastaan – ja silloinkin vain epämääräisesti ja epätar-
kasti – ajatusta, jonka mukaan jokin on »samaa uudelleen». 
Jos heiltä olisi kuitenkin kysytty, onko tuo samuus sellai-
nen »olio», joka on olemassa koko senkin ajan kun sitä ei 
havaita, he olisivat kaiketi joutuneet hämilleen ja olisivat 
vastanneet, etteivät olleet koskaan kysyneet itseltään tuota 
kysymystä tai ajatelleet asioita siinä valossa.

Lajit ja lajin samanlaisuus – kuinka valtavan käyttökel-
poisia ajatusvälineitä nämä ovatkaan yrittäessämme löytää 
tiemme moneuden keskellä! Moneus voisi ymmärrettä-
västi olla ehdotontakin. Kokemukset saattaisivat kaikki 
olla yksittäisiä, eikä mikään niistä ilmenisi kahta kertaa. 
Sellaisessa maailmassa logiikalla ei olisi soveltuvuutta, sillä 
logiikan ainoita välineitä ovat laji ja lajin samanlaisuus. 
Kun tiedämme jollakin johonkin lajiin kuuluvalla olevan 
jotakin, mikä kuuluu myös muille samanlajisille, voimme 
kulkea maailman halki ikään kuin jaloissamme olisi seit-
semän peninkulman saappaat. Eläimet eivät varmaankaan 
koskaan käytä näitä abstraktioita, ja eläimiä sivistyneem-
mät ihmisetkin käyttävät niitä vaihtelevin tavoin.

Ja jälleen kerran, kausaalivaikutus! Tämä jos mikään 
näyttää olevan jonkinlainen aataminaikainen käsite. Huo-
maamme nimittäin jo alkukantaisen ihmisen ajatelleen, 
että melkein kaikki on merkityksellistä ja voi saada aikaan 
jonkinlaista vaikutusta. Täsmällisempien vaikutusten etsi-
minen vaikuttaa lähteneen liikkeelle kysymyksestä: »Kenen 
tai minkä on syy?» – nimittäin johonkin sairauteen, tuhoon 
tai muuhun epämieluisaan asiaan. Tämä oli se keskipiste, 
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josta kausaalivaikutusten etsintä lähti laajenemaan. Hume 
ja »tiede» ovat yhdessä koettaneet päästä eroon koko vai-
kutuksen käsitteestä korvaamalla sen aivan toisenlaisella 
ajatusvälineellä, nimittäin »luonnonlailla». Luonnonlaki on 
kuitenkin keksintönä verrattain uusi, ja aiemmin terveen 
järjen valtakunnassa vallitsikin ylivertaisena vaikutus.

»Mahdollinen», joka tarkoittaa vähempää kuin todel-
linen ja kuitenkin enempää kuin täysin epätodellinen, on 
myös eräs näistä terveen järjen käsitteistä, jotka ovat san-
gen hallitsevia. Vaikka arvostelisimme niitä mielin määrin, 
ne pitävät silti pintansa, ja riennämme niiden pariin sillä 
sekunnilla kun meillä ei ole enää painetta arvostella niitä. 
»Minä» ja »ruumis», substantiaalisessa tai metafyysisessä 
mielessä – ne ovat ajattelun muotoja, joita kukaan ei onnistu 
välttelemään. Poikkeuksetta terveen järjen ajatusvälineet 
ovat menestyksekkäitä käytännössä. Jokainen meistä pitää 
– vaikka olisi kuinka valistunut – yhä »oliota» sellaisena 
terveen järjen mukaisena pysyvänä yksikkösubjektina, joka 
toimii attribuuttiensa »kantajana» muuttumatta itse lain-
kaan. Kukaan ei käytä pysyvästi ja tositarkoituksella sel-
laista kyseenalaisempaa käsitettä oliosta, jonka mukaan se 
olisi joukko lainomaisesti toisiinsa liittyneitä aistikvaliteet-
teja. Mainitut kategoriat käsissämme teemme suunnitel-
miamme, yhdistelemme niitä ja liitämme etäisimmätkin 
kokemuksemme osat siihen, mitä silmiemme edessä on. 
Tämän ajattelun luonnollisen äidinkielen jälkeen tulleet ja 
tarkemmin pohditut filosofiamme ovat siihen verrattuna 
pelkkä kokoelma muotioikkuja ja päähänpistoja.

Näin terve järki paljastuukin täydellisen määrätyksi 
olioiden ymmärtämisen vaiheeksi, joka tyydyttää poik-
keuksellisen menestyksekkäästi ne tarkoitusperät, joiden 
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vuoksi ajattelemme. »Oliot» ovat olemassa, jopa silloin kun 
emme niitä näe. Niiden »lajit» ovat myös olemassa. Niiden 
»ominaisuudet» ovat juuri sitä, minkä nojalla ne vaikuttavat 
ja minkä nojalla me toimimme – myös ne ovat olemassa. 
Ne ovat valaisimia, joista lankeaa valo tämän huoneen 
jokaiseen esineeseen. Voimme katkaista sen kulun pane-
malla sen tielle jonkin valoa läpäisemättömän esteen. Juuri 
huuliltani lähtevä ääni on se, mitä on parhaillaan menossa 
korviinne. Juuri tulesta tuntuva kuumuus on sitä, mikä 
siirtyy veteen, jossa keitämme kananmunan. Pudottamalla 
sekaan jääpalan voimme muuttaa kuumuuden kylmyydeksi. 
Tähän filosofian vaiheeseen ovat poikkeuksetta pysähty-
neet kaikki ei-eurooppalaiset ihmiset. Se nimittäin riittää 
kaikkia elämän välttämättömiä päämääriä varten. Koko 
ihmiskunnastakaan ei terveen järjen ehdotonta totuutta 
ole kyseenalaistanut kuin jokunen ajattelija, joita Berkeley 
sanoo oppineisuuden turmelemiksi.95

Jos kuitenkin katsomme taaksemme ja pohdimme, 
kuinka terveen järjen kategoriat ovat saattaneet saavuttaa 
ihmeellisen ylivertaisuutensa, ei ole mitään syytä miksei 
se olisi voinut tapahtua samalla tavalla, jolla myöhemmin 
Demokritoksen, Berkeleyn ja Darwinin löytämät käsitteet 
saavuttivat yhtä voitokkaan aseman. Toisin sanoen niiden 
menestyksekkyyden oivaltajia olivat kenties jotkut esihis-
torialliset nerot, joiden nimet ovat kadonneet menneisyy-
den yöhön; ehkä sellaiset kokemuksen välittömät tosiasiat, 
joihin terveen järjen kategoriat ensi alkuun sopivat, toden-
sivat ne. Sitten ne kenties levisivät tosiasiasta ja ihmisestä 
toiseen, kunnes kieli alkoi kokonaisuudessaan perustua nii-
hin, ja nykyisin meidän on enää mahdotonta edes ajatella 
millään muulla lailla. Sellainen näkemys mukailisi vain 
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jo toisaalla perin hedelmälliseksi osoittautunutta sääntöä, 
jonka mukaan oletamme suurten ja etäisten asioiden vah-
vistavan ne muodostumislait, joiden voimme havaita toi-
mivan pienissä ja meitä lähellä olevissa asioissa.

Kaikkiin hyödyttäviin käytännöllisiin tarkoituksiin 
nämä käsitteet riittävät hyvinkin. Kuitenkin niiden käytöllä 
on nykyisin varsin häilyvät rajat, mikä näyttäisi todistavan 
niiden alkaneen jostakin keksimispisteestä ja levinneen 
vain vähän kerrallaan yhdestä oliosta toiseen. Oletamme 
määrättyä tarkoitusta varten yhden »objektiivisen» ajan, 
joka juoksee tasaisesti, aequabiliter fluit, muttemme usko 
elävästi tai tajua mitään sellaista vastaavasti virtaavasta 
ajasta. »Avaruus» ei ole yhtä hämärä käsite, mutta »oliot» 
– mitä ne ovat? Onko jokin tähtikuvio oikeasti olio? Tai 
armeija? Tai onko jokin avaruuden ja oikeuden kaltainen 
ens rationis96 olio? Säilyykö veitsi vielä kahvan ja terän 
vaihtamisen jälkeenkin yhä »samana»? Onko Locken niin 
vakavasti pohdiskelema »vaihdokas» »lajiltaan» ihminen?97 
Onko »telepatia» »kuvitelma» vai »tosiasia»? Sinä hetkenä, 
kun siirrytte näiden kategorioiden käytännöllisestä käyt-
tötavasta (jota tavallisesti kunkin tapauksen olosuhteet 
riittävässä määrin suosivat) pelkästään kaavamaiseen tai 
spekulatiiviseen ajattelutapaan, huomaatte mahdottomaksi 
sanoa täsmällisesti, minkä tosiasioiden puitteissa kukin 
niistä toimii.

Noudattaessaan rationalistisia taipumuksia on peripa-
teettinen filosofia98 yrittänyt ikuistaa terveen järjen kate-
goriat käsittelemällä niitä muodollisesti ja selittämällä ne 
perusteellisesti. Esimerkiksi jokin »olio» on olemassa oleva 
asia tai ens. Ens on subjekti, johon ominaisuudet sisältyvät 
»inherentisti». Subjekti on substanssi. Substansseissa on 
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lajeja, joiden lukumäärä on määrätty ja jotka ovat toisistaan 
erillisiä. Nämä erottelut ovat perustavanlaatuisia ja ikuisia. 
Ajattelulle ne ovat kyllä suurenmoisen käyttökelpoisia, mutta 
jää epäselväksi, tarkoittavatko ne muuta kuin ajattelumme 
suuntaamista tuottoisiin asioihin. Jos kysytte skolastiselta 
filosofilta, mikä substanssi on sinänsä, muuten kuin attri-
buuttien kiinnekohtana, hän yksinkertaisesti sanoo, että 
älynne kyllä tietää tarkalleen, mitä sana tarkoittaa.

Älymme tietää kuitenkin selkeästi vain itse sanan ja sen 
suuntaa-antavan tehtävän. Niinpä käykin ilmi, että ajatte-
lijat sibi permissi – joilla on aikaa tyydyttää uteliaisuuttaan 
– ovat hylänneet terveen järjen tason jonkin sellaisen tieltä, 
mitä yleiskielessä sanottaisiin ehkä ajattelun »kriittiseksi» 
tasoksi. Sellaisten ajattelijoiden – kuten Humen, Berkeleyn 
ja Hegelin – lisäksi myös tosiasioiden käytännölliset tar-
kastelijat – esimerkiksi Galileo, Dalton ja Faraday99 – ovat 
huomanneet mahdottomaksi pitää terveen järjen naiiveja 
aistimuksia jonakin perimmältään todellisena. Kuten terve 
järki interpoloi pysyviä »olioita» toisistaan erillisten aisti-
mustemme väliin, samoin tiede ekstrapoloi terveen järjen 
maailman yläpuolelle »primaarisia» kvaliteettejaan – kuten 
atomeja, eetteriä ja magneettikenttiä. »Oliot» ovatkin nyt 
sellaisia asioita, joita ei pysty näkemään tai koskettamaan. 
Aiempien, näkyvien terveen järjen olioiden oletetaan ole-
van tulosta siitä, että nämä näkymättömät ovat yhdistyneet. 
Muuten koko naiivi olion käsite muuttuu tarpeettomaksi, 
ja olion nimen voi tulkita osoittavan vain sitä lakia tai Regel 
der Verbindungia,100 jonka avulla tietyt aistimuksemme 
tavallisesti seuraavat toisiaan tai esiintyvät yhdessä.

Tiede tai kriittinen filosofia murtavat näin terveen jär-
jen rajat. Tiede tekee lopun naiivista realismista: »sekun-



145

daariset» kvaliteetit muuttuvat epätodellisiksi. Jäljelle jää 
vain primaarisia kvaliteetteja. Kriittinen filosofia tekee 
kaikesta selvää jälkeä. Terveen järjen kategoriat eivät enää 
esitä mitään olemisen tapaa. Ne ovat vain inhimillisen ajat-
telun yleviä kommervenkkeja, tapojamme päästä hämmen-
nyksestämme aistimustemme auttamattomassa tulvassa.

Kriittisen ajattelun tieteellisyys on kuitenkin suonut 
hämmästeltäväksemme odottamattoman määrän käy-
tännöllisiä hyödykkeitä. Galileo antoi meille täsmälliset 
kellot ja tarkan asekaluston, ja kemistit suorastaan hukut-
tavat meidät uusiin lääkkeisiin ja väriaineisiin. Ampèren 
ja Faradayn ansiosta meillä on New Yorkin maanalainen 
ja Marconin ansiosta sähkösanomat. Voimme omine ais-
teinemme todeta, että heidän keksimiensä ja määrittele-
miensä hypoteettisten asioiden seuraukset ovat osoittau-
tuneet sangen hedelmällisiksi. Logiikkamme voi johtaa 
niistä jonkin seurauksen, joka toteutuu määrätyissä olo-
suhteissa. Sitten voimme luoda nuo olosuhteet, ja katso, 
seuraus on siinä silmiemme edessä. Vanhaa, terveeseen 
järkeen perustunutta luonnon hallitsemisen tapaa avartaa 
suunnattomasti tieteellisen ajattelutavan käsiimme vast-
ikään antama luonnon käytännöllisen hallinnan ala. Se 
kasvaa niin kiihkeästi, ettei kukaan pysty asettamaan sille 
rajoja. Herää jopa pelko siitä, että ihmisen omat voimat 
musertavat hänen olemisensa, ettei hänen pysyvä luon-
teensa elävänä olentona ehkä sovellukaan kestämään niitä 
yhä lisääntyviä valtaisia, lähes jumalallista laatua olevia 
luovia tehtäviä, joita hänen älynsä sallii hänen yhä ene-
nevässä määrin hallita. Hän saattaa hukkua vaurauteensa 
kuin lapsi, joka on avannut kylpyammeessa vesihanan eikä 
osaakaan sulkea sitä.
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Kritiikin filosofinen taso, joka on kielloissaan paljon 
tieteellistä tasoa perinpohjaisempi, ei ole vielä toistaiseksi 
antanut meille mitään uusia käytännöllisen voiman aloja. 
Locke, Hume, Berkeley, Kant ja Hegel ovat kaikki olleet 
sillä tavoin aivan saamattomia, etteivät ole valaisseet lain-
kaan mitään luonnon tapahtumakulkuja, enkä pysty ajatte-
lemaan mitään keksintöä tai löydöstä, jonka voisi palauttaa 
suoraan mihinkään nimenomaan heidän ajattelussaan, sillä 
niin Berkeleyn tervavedellä101 kuin Kantin nebulaarihypo-
teesillakaan102 ei ole mitään tekemistä heidän filosofisten 
perusoppiensa kanssa. Ne suovat heidän seuraajilleen vain 
laadultaan älyllistä tyydytystä, eivät käytännöllistä. Jopa sil-
loin meidän on tunnustettava, että yhtälöllä on melkoiset 
kielteiset puolensa.

Näin maailmasta, jossa elämme, on erotettavissa selvästi 
ainakin kolme ajattelun vaihetta, tasoa tai tyyppiä. Kaikilla 
näistä tasoista on käsitteensä, joilla on omanlaiset ansionsa. 
On silti mahdotonta sanoa, että mikään näkemämme taso 
olisi ehdottomasti todempi kuin jokin toinen. Terve järki on 
noista tasoista kaikista vakiintunein, sillä se pääsi ensim-
mäisenä vallalle ja teki kielestä kokonaisuudessaan liitto-
laisensa. Kysymys siitä, onko se vai tiede kunnioitettavampi 
taso, jää kunkin henkilökohtaisesti arvioitavaksi. Kuiten-
kaan vakiintuneisuus sen enempää kuin kunnioitettavuus-
kaan eivät ole totuuden ratkaisevia tuntomerkkejä. Jos 
terve järki kertoisi totuuden, niin miksi sitten tieteen on 
pitänyt leimata epätosiksi sekundaariset kvaliteetit – joille 
maailmamme on velkaa kaiken kiehtovan eloisuutensa –  
ja keksiä niiden tilalle näkymätön pisteiden, kaarien ja 
matemaattisten yhtälöiden maailma? Miksi syyt ja toimet 
oli muutettava »funktionaalisen vaihtelun» laeiksi? Aivan 
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turhaan skolastiikka, tuo terveen järjen akateemisesti 
kouliintunut nuorempi sisar, pyrki stereotypisoimaan ne 
ajattelumuodot, joita ihmissuku on aina käyttänyt, määrit-
telemään ne täsmällisesti ja kiinnittämään sitten nuo mää-
rittelemänsä muodot ikiajoiksi. Substantiaaliset muodot 
(toisin sanoen sekundaariset kvaliteetit) kestivät hädin tus-
kin 1600-luvun taitteeseen saakka. Ihmiset olivat jo silloin 
niihin kyllästyneitä, joten Galileo ja Descartes antoivatkin 
niille jonkin ajan kuluttua »uusilla filosofioillaan» armonis-
kunsa, coup de grâce.

Nyt kuitenkin jos tieteellisen »olion» uudet lajit, esi-
neellinen ja tuonpuoleinen maailma olivat olennaisesti 
»todempia», niin miksi ne olivat herättäneet niin paljon 
arvostelua itse tieteen parissa? Tieteelliset loogikot sano-
vat joka käänteessä, ettei noita entiteettejä ja niiden mää-
ritelmiä tulisi pitää kirjaimellisesti tosina, olivat ne kuinka 
täsmällisiä tahansa. Vaikka ne ikään kuin ovatkin olemassa, 
ne ovat todellisuudessa ennemminkin kuin koordinaatteja 
tai logaritmeja, pelkkiä keinotekoisia oikoteitä, jotka vie-
vät meidät kokemuksemme virran yhdestä osasta toiseen. 
Voimme suorittaa niiden avulla menestyksekkäitä arvioita, 
ne palvelevat meitä erinomaisesti, mutta meidän ei tule jät-
täytyä niiden armoille.

Vertaillessamme näitä ajattelun tyyppejä pyrkien sano-
maan, mikä niistä on ehdottomimmin tosi, emme kykene 
saavuttamaan mitään kauaskantoista johtopäätöstä. Niiden 
luonnollisuus, älyllinen taloudellisuus, toimivuutensa käy-
tännössä, ensi alkuun ne kaikki testaavat sen totuudenmu-
kaisuutta kukin erikseen, mikä saa meidät ymmällemme. 
Terve järki on parempi yhtä elämänpiiriä varten, tiede toista, 
filosofinen kritiikki kolmatta – mutta onko mikään niistä 
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ehdottomasti muita todempi, sen tietää yksin taivas. Mikäli 
olen ymmärtänyt asiat oikein, olemme parhaillaan keskellä 
sangen erikoislaatuista käännettä. Siinä fysikaalisen luon-
non tarkasteluun käytetään sellaista tervettä järkeä, jota 
tieteenfilosofiassa peräänkuuluttavat Machin, Ostwaldin 
ja Duhemin kaltaiset henkilöt. Näiden opettajien mukaan 
mikään oletus ei ole todempi kuin mikään toinenkaan 
siinä mielessä, että se olisi kirjaimellisesti parempi jäljenne 
todellisuudesta. Oletuksemme ovat vain meidän omalta 
kannaltamme käyttämiämme puhetapoja, joita tulisi ver-
tailla yksinomaan niiden käytön osalta. Ainoa kirjaimelli-
sesti tosi olio on todellisuus, ja ainoa tietämämme todellisuus 
noiden loogikoiden mukaan on aistittu todellisuutemme, 
aistimustemme ja tunnetilojemme virta sellaisenaan kuin 
se meidän lävitsemme kulkee. »Energia» on (Ostwaldin 
mukaan) yhteisnimitys aistimuksille sellaisenaan kuin ne 
meille esittäytyvät (liike, lämpö, magneettinen vetovoima, 
valo tai jokin muu), määrätyillä tavoilla mitattuna. Niinpä 
niitä mitatessamme voimme kuvata niiden meille ilmene-
viä muutoksia niitä vastaavin kaavoin, jotka yksinkertaisuu-
dessaan ja soveltuvuudessaan inhimillisiin käyttötarkoituk-
siin ovat ylittämättömiä. Ne ovat ajattelun ekonomisuuden 
ylivertaisia riemuvoittoja.

Tällaista »energeettistä» filosofiaa ei voi kukaan olla 
ihailematta. Silti sen viehätyksestäkin huolimatta pitä-
vät useimmat fyysikot ja kemistit kiinni yliaistillisista 
entiteeteistään, alkeishiukkasistaan ja värähtelyistään. Se 
vaikuttaa liiankin säästeliäältä ollakseen kaiken selittävää. 
Loppujen lopuksi todellisuuden luonteenomainen tunto-
merkki saattaakin olla tuhlaavaisuus eikä suinkaan sääs-
teliäisyys.
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Käsittelen tässä varsin muodollisia kysymyksiä, joista 
luennoiminen yleisellä tasolla on hankalaa ja joissa oma 
pätevyyteni on vähäistä. Siitä on kuitenkin vain etua 
omille johtopäätöksilleni, jotka tässä vaiheessa ovat seu-
raavanlaisia. Koko totuuden käsitettä, jonka luontaisesti 
ja sen kummemmin sitä kyseenalaistamatta oletamme 
tarkoittavan yksinkertaista, mielen tekemää toisinnetta 
jostakin valmiista ja annetusta realiteetista, osoittautuu 
vaikeaksi ymmärtää selkeästi. Tarjolla ei ole minkäänlaista 
yksinkertaista testiä, jolla voisimme tehdä suoralta kädeltä 
valinnan sellaisten erilaisten ajattelutyyppien välillä, joilla 
väittämänsä mukaan on totuus hallussaan. On tervettä jär-
keä, tavanomaista tiedettä tai alkeishiukkasfilosofiaa, ääri-
kriittistä tiedettä tai energetiikkaa, kriittistä tai idealistista 
filosofiaa, mutta mikään niistä ei tunnu aivan todelta ja 
tyydyttävältä. On selvää, että näiden sangen suuresti toi-
sistaan eroavien järjestelmien ristiriita velvoittaa meitä 
hylkäämään koko totuuden idean, sillä nykyisellään meillä 
ei ole täsmällistä käsitystä siitä, mitä tuo sana voisi tar-
koittaa. Käyn tehtävään käsiksi seuraavassa luennossani, 
joten tämän luennon päätteeksi sanon enää siitä muuta-
man asian.

Tästä luennosta pyytäisin teitä painamaan mieleenne 
vain kaksi kohtaa. Ensimmäinen liittyy terveeseen järkeen. 
Olemme nähneet syyn epäillä, että vaikka sen kategoriat 
ovatkin kunnioitusta herättäviä, sangen yleisesti käytettyjä 
ja kielen rakenteeseen iskostuneita, ne saattavat kuiten-
kin lopulta olla vain kokoelma sellaisia poikkeuksellisen 
menestyksekkäitä olettamuksia (jotka historiallisesti ovat 
yksittäisten ihmisten löytämiä tai keksimiä, mutta asteit-
tain levinneet ja yleistyneet kaikkien käyttöön) joiden 
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avulla esivanhempamme ovat ammoisista ajoista asti yhte-
näistäneet ja oikoneet välittömien kokemustensa hajanai-
suutta ja päässeet tasapainosuhteeseen luonnon pintatason 
kanssa. Terve järki on riittänyt tavallisiin käytännöllisiin 
tarkoituksiin niin hyvin, että olisi varmaankin välttänyt iät 
ja ajat, elleivät Demokritos, Arkhimedes, Galileo, Berkeley 
ja muut näiden esimerkin kannustamat erityisen nerokkaat 
ajattelijat olisi käyttäneet poikkeuksellisia älynlahjojaan. 
Pyydän teitä vakavasti suhtautumaan edelleenkin saman-
laisella epäluulolla tervettä järkeä kohtaan.

Toinen kohta on seuraavanlainen. Jos kerran on ole-
massa tällaisia tarkastelemiamme erilaisia ajattelutyyppejä, 
joista kaikki ovat määrättyihin tarkoituksiin suurenmoisen 
sopivia, mutta keskenään ristiriitaisia ja kykenemättömiä 
tukemaan ehdotonta totuudenmukaisuutta koskevaa vaa-
timusta, niin eikö se saakin otaksumaan pragmatismin 
hengessä, että kaikki teoriamme ovat välineellisiä, mie-
lemme tapoja mukautua todellisuuteen, eivätkä niinkään 
ilmestyksiä tai gnostisia vastauksia johonkin jumalallisesti 
asetettuun maailmanarvoitukseen? Toin esiin tämän näke-
myksen toisessa luennossani niin selvästi kuin suinkin osa-
sin. Varmastikin nykyinen teoreettinen tilanne, kaikkien 
ajattelun tasojen joidenkin tarkoitusperien arvo ja niiden 
kyvyttömyys syrjäyttää täysin muut tasot saa kallistumaan 
tämän pragmatistisen näkemyksen kannalle, josta toivon 
saavani teidät vakuutettua seuraavissa luennoissani. Eikö 
totuuteen loppujen lopuksi saattaisikin sisältyä monimie-
lisyyttä?
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Pragmatismin totuuskäsitys

On kirjoitettu, että kun Clerk Maxwell103 oli lapsi, hän 
halusi välttämättä saada kaikkeen selityksen. Kun ihmi-
set sitten antoivat hänelle jostakin ilmiöstä epämääräisen 
selvityksen, hän keskeytti heidät kärsimättömästi ja sanoi: 
»Niin, mutta tahdon teidän kertovan minulle sen kulun 
yksityiskohtaisesti!» Jos hän olisi halunnut selvityksen 
totuudesta, vain pragmatisti olisi voinut kertoa hänelle sen 
yksityiskohtaisen kulun. Uskon että ainoastaan aikamme 
pragmatistit, etenkin Schiller ja Dewey, ovat tehneet 
aiheesta selkoa uskottavalla tavalla. Se on perin kiinnostava 
aihe, jonka hienot juuret ulottuvat joka suuntaan, ja sitä on 
hankala käsitellä sellaisella suurpiirteisyydellä, joka luon-
teensa puolesta sopisi yleisöluennon esitystavaksi. Ratio-
nalistiset filosofit ovat kuitenkin hyökänneet niin raivok-
kaasti Schillerin ja Deweyn totuuskäsityksen kimppuun ja 
ymmärtäneet sen niin hirveän väärin, että tässä jos missään 
on tarpeen esittää se selvästi ja yksinkertaisesti.
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Odotan täysin näkeväni pragmatistisen totuuskäsi-
tyksen käyvän läpi kaikki teorian klassiset kehitysvaiheet. 
Kuten tiedätte, aina aluksi uutta teoriaa vastustetaan jär-
jettömänä. Sitten se myönnetään todeksi, joskin kaikessa 
ilmeisyydessään merkityksettömäksi. Lopulta sitä aletaan 
pitää niin tärkeänä, että sen vastustelijat väittävät itse kek-
sineensä sen. Oppimme totuudesta on tällä hetkellä vasta 
näistä kolmesta vaiheesta ensimmäisellä, joskin eräillä 
tahoilla ovat jo idullaan toisenkin vaiheen merkit. Toivon, 
että tämän luennon ansiosta se pääsee ensimmäisestä vai-
heestaan eteenpäin.

Kaikkien sanakirjojen mukaan totuus on sellainen omi-
naisuus, joka on määrätyillä ideoillamme. Se tarkoittaa 
niiden »yhteensopivuutta»104 »todellisuuden» kanssa, kuten 
epätotuus tarkoittaa niiden ja sen välistä yhteensopimatto-
muutta. Pragmatistit ja intellektualistit hyväksyvät molem-
mat tämän määritelmän itsestäänselvyytenä. He alkavat 
riidellä vasta siinä vaiheessa, kun esiin on noussut kysymys 
siitä, mitä tarkasti ottaen sanat »yhteensopivuus» ja »todel-
lisuus» voisivat tarkoittaa – siinä vaiheessa, kun todellisuus 
ajatellaan joksikin, minkä kanssa ideamme voisivat sopia 
yhteen.

Vastatessaan näihin kysymyksiin ovat pragmatistit ana-
lyyttisia ja seikkaperäisiä, intellektualistit puolestaan suo-
raviivaisia ja kursailemattomia. Arkikäsityksen mukaan 
toden idean tulee jäljentää todellisuutta. Kuten monet arki-
käsitykset, tämäkin vastaa kaikkein tavallisinta kokemusta. 
Sen mukaan todet, aistittuja olioita koskevat ideamme 
jäljittelevät niitä. Jos suljette silmänne ja ajattelette tuota 
seinäkelloa, saatte kyllä vastaavanlaisen toden kuvan tai jäl-
jenteen sen viisaritaulusta. Silti ideanne sen »koneistosta» 
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(ellette ole kelloseppiä) on paljon jäljennettä vaatimatto-
mampi, vaikka toki läpäiseekin tarkastuksen, sillä eihän 
se asetu mitenkään todellisuuden kanssa poikkiteloin-
kaan. Vaikka se kutistuisikin pelkäksi sanaksi »koneisto», 
tämä sana palvelisi teitä siitä huolimatta mainiosti. Ja kun 
puhutte kellon »tehtävästä ajan mittaajana» tai sen jousen 
»kimmoisuudesta», on vaikea täsmällisesti erottaa, mistä 
ideanne silloin olisivat jäljenteitä.

Havaitsemme tässä ongelman. Jos kerran ideamme eivät 
pysty jäljentämään tyhjentävästi kohteenaan olevaa objek-
tia, niin mitä yhteensopivuus tuon ajattelemamme objek-
tin kanssa tarkoittaa? Jotkut idealistit tuntuisivat sanovan, 
että ideamme ovat tosia aina ollessaan sellaisia, jollaisena 
Jumala on meidän tarkoittanut tuota objektia ajattelevan. 
Toiset pitävät täydellisesti kiinni jäljenne-näkemyksestä ja 
sanovat, että ideamme ovat totuudellisia juuri siinä määrin 
kuin ne jäljentävät absoluutin ikuista ajattelua.

Näette että nämä näkemykset antaisivat aiheen prag-
matistiseen keskusteluun. Intellektualistien suuri oletus 
on kuitenkin, että totuus on olennaisesti paikallaan pysyvä, 
staattinen suhde. Jos siis olette saanut toden idean josta-
kin, on asian käsittely päättynyt. Omistatte jotakin, tiedätte, 
olette suorittaneet sen tehtävän, joka ajattelulla on. Olette 
päätyneet sellaiseen mielentilaan, jossa mielenne kuuluu-
kin olla, olette seuranneet kategorista imperatiivianne, eikä 
tästä rationaalisen kohtalonne huipentumasta ole tarvis 
enää seurata mitään muuta. Tieto-opillisesti olette nyt 
vakaassa tasapainotilassa.

Toisaalta pragmatismi kysyy tavallisen kysymyksensä: 
»Jos oletamme idean tai uskomuksen todeksi», se sanoo, 
»niin saako se aikaan minkäänlaista konkreettista muu-
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tosta kenenkään elämään? Kuinka totuus todellistuu? 
Mitkä kokemukset eroavat sellaisista, joita kokisimme, jos 
uskomuksemme olisikin epätosi? Lyhyesti sanoen: mikä 
on totuuden käteisarvo kokemuksen kielellä? Samalla 
hetkellä kun pragmatismi kysyy tämän kysymyksen, se jo 
näkee vastauksenkin: Todet ideat ovat sellaisia, joita voimme 
vertailla, pätevöittää, vahvistaa ja todentaa. Epätodet ideat 
ovat sellaisia, joille emme voi näin tehdä. Jos meillä on tosia 
ideoita, tämä on se käytännöllinen ero, joka niistä seuraa. 
Niinpä totuuden tarkoitus on tämä, sillä vain tällaisenaan 
totuus tiedetään jonakin.

Tätä väitettä minun on puolustettava. Jonkin idean 
totuus ei ole siihen itseensä sisältyvä, paikoilleen kivetty-
nyt ominaisuus. Totuus tapahtuu jollekin idealle. Siitä tulee 
totta, tapahtumat tekevät siitä toden. Sen totuuksellisuus 
on itse asiassa tapahtumista: prosessi, jossa se todentuu, 
verifioituu. Sen pätevyys taas on pätevöittymistä, validoi-
tumista.105

Mutta mitä nämä sanat verifikaatio ja validaatio tar-
koittavat pragmaattisesti? Ne merkitsevät määrättyjä 
todentuneiden ja pätevöittyneiden ideoiden käytännöl-
lisiä seurauksia. On vaikea keksiä yhtään ilmausta, joka 
luonnehtisi näitä seurauksia paremmin kuin tavallinen 
sääntö yhteensopivuudesta – juuri sellaisia seurauksia 
meillä on mielessämme aina sanoessamme, että ideamme 
»sopivat yhteen» todellisuuden kanssa. Ne nimittäin joh-
tavat meidät toimien ja herättämiensä muiden ideoiden 
avulla sellaisiin muihin kokemuksemme osiin, tai ainakin 
kohti sellaisia kokemuksemme osia, joiden kanssa tun-
nemme – sillä sellaiseen meillä on taipumus – alkuperäis-
ten ideoidemme pysyvän yhteensopivina. Yhteenliittymät 
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ja siirtymät vaikuttavat meistä kohta kohdalta edistyviltä, 
sopusointuisilta ja tyydyttäviltä. Tarkoitammekin idean 
todentuvuudella juuri tätä toimintaa, jolla hakeudumme 
kohti yhteensopivuutta. Käsitys on epäselvä ja kuulostaa 
ensi alkuun kovin itsestään selvältä. Sillä on kuitenkin 
tuloksensa, joiden selittämiseen käytän loput luennostani.

Heti alkuun muistutan siitä, että jos meillä on hallus-
samme tosia ideoita, on meillä myös hallussamme toimin-
nan arvokkaita välineitä, ja että velvollisuutemme totuuden 
saavuttamiseksi ei ole mikään tuulesta temmattu tyhjän-
päiväinen komento tai älymme itselleen asettama »voi-
mainkoetus», vaan voimme esittää sen tueksi hyviä käytän-
nöllisiä perusteita.

Tiedämme liiankin hyvin, että ihmiselämän kannalta 
tosiasioista on tärkeää saada tosia uskomuksia. Elämme 
sellaisten realiteettien maailmassa, jotka voivat olla ääret-
tömän käyttökelpoisia tai äärettömän haitallisia. Tässä 
todentuvuuden alkeiskentässä osoittautuvat tosiksi sellai-
set ideat, jotka kertovat meille, mitä voimme noilta reali-
teeteilta odottaa, joten ihmisen ensisijainen velvollisuus on 
pyrkiä saamaan sellaisia ideoita haltuunsa. Totuuden saa-
minen haltuunsa ei ole suinkaan päämäärä sinänsä, vaan 
alustava keino tyydyttää elämän muita tarpeita. Jos kuljen 
eksyneenä metsässä nälkään nääntymäisilläni ja satun löy-
tämään karjapolun, on ehdottoman tärkeää, että ajattelen 
sen päässä olevan ihmisasutusta, sillä jos ajattelen niin ja 
lähden seuraamaan polkua, pelastun. Tosi ajatus on käyttö-
kelpoinen tässä, koska sen kohde, talo, on käyttökelpoinen. 
Tosien ideoiden käytännöllinen arvo johtuukin etupäässä 
siitä, kuinka tärkeitä niiden objektit käytännöllisesti meille 



157

ovat. Niiden objektit eivät varmaankaan ole aina tärkeitä. 
Jossakin toisessa yhteydessä minulla ei ole talolle ken-
ties minkäänlaista käyttöä. Silloin aivan riippumatta siitä, 
todentuuko ideani talosta, on se käytännössä arvoton, ja 
sen olisi parempi olla nousematta lainkaan esille. Ja koska 
kuitenkin melkein kaikilla objekteilla saattaa olla jossakin 
tilanteessa arvoa, on selvästikin edullista omistaa yleinen 
varasto ylimääräisiä totuuksia, sellaisia ideoita, jotka ovat 
tosia vain joissakin mahdollisissa tilanteissa. Varastoimme 
sen kaltaisia ylimääräisiä totuuksiamme mielemme sopu-
koihin, joista ne pursuilevat yli muistikirjojemme täytteeksi. 
Kun sellainen ylimääräinen totuus osoittautuu käytännöl-
lisesti soveliaaksi johonkin pakottavaan seikkaan nähden, 
se noudetaan säilöstään suorittamaan tehtäväänsä maail-
massa, jolloin uskomme siihen muuttuu toiminnalliseksi. 
Silloin voitte sanoa, että »se on käyttökelpoinen, koska se 
on tosi», tai että »se on tosi, koska se on käyttökelpoinen». 
Molemmat ilmaisut tarkoittavat täsmälleen samaa asiaa: 
tässä on idea, joka on toteutettavissa ja todennettavissa. 
Nimitämme totuudeksi mitä hyvänsä ideaamme, joka 
panee alulle todentumisprosessin, käyttökelpoisuudeksi 
puolestaan sitä tehtävää, jonka ideamme on kokemuk-
sessa toteuttanut. Elleivät todet ideat olisi olleet jo alun 
alkaenkin tällä tavoin käyttökelpoisia, eivät ne olisi kos-
kaan erottuneet omanlaisikseen, eikä niitä oltaisi koskaan 
alettu pitää omana luokkanaan saati luonnehtia sellaisella 
nimellä, joka ilmaisee arvoa.

Tästä yksinkertaisesta seikasta on perua pragmatismin 
yleinen käsitys totuudesta jonakin olennaisesti kytkey-
tyneenä siihen tapaan, jolla yksi kokemuksemme hetki 
saattaa suunnata meidät toisiin sellaisiin hetkiin, joihin 
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suuntautuminen on kannattavaa. Alkujaan, terveen järjen 
tasolla jonkin mielentilan totuus tarkoittaa juuri tällaista 
suuntautuvuutta, joka on kannattavaa. Kun jokin – millai-
nen hyvänsä – kokemuksemme hetki innoittaa meitä sel-
laisella ajatuksella, joka on tosi, tarkoittaa se, että ennem-
min tai myöhemmin tunkeudumme jälleen tuon ajatuksen 
opastuksella kokemuksen yksityiskohtiin ja saamme sol-
mittua niihin hyödyllisiä yhteyksiä. Vaikka tämä muotoilu 
on sangen epämääräinen, pyydän teitä silti pitämään sen 
mielessänne, sillä se on varsin tärkeä.

Toisaalta kokemuksemme on kauttaaltaan säännönmukai-
suuksien kyllästämää. Vain osanen sitä voi valmistella meitä 
toista osastaan varten, tuota etäisempää objektia, jota se voi 
»tarkoittaa» tai johon se voi olla »merkityssuhteessa». Tuon 
jonkin ennalta havaitsemamme objektin ilmaantuessa 
todentuu samalla mainittu merkityssuhde. Näissä tapauk-
sissa totuus, joka ei tarkoita mitään muuta kuin lopullista 
todentuvuutta, sopii ilmeisen huonosti yksiin mahdollisen 
oikukkuutemme kanssa. Sääliksi käy sitä, jonka uskomuk-
set ovat pelkkää pelailua sillä järjestyksellä, johon realitee-
tit hänen kokemuksessaan asettuvat: ne eivät joko johdata 
häntä mihinkään tai sitten ne tuottavat vääriä yhteyksiä.

Tässä tarkoitamme »realiteeteilla» tai »objekteilla» joko 
sellaisia terveen järjen olioita, jotka ovat aistittavasti läsnä, 
tai sitten terveen järjen suhteita, kuten aikoja, paikkoja, 
etäisyyksiä, lajeja ja tekoja. Jos karjapolkua kulkiessamme 
etsiydymme kohti sitä taloa, josta meillä on kuva mieles-
sämme, näemmekin sen ennen pitkää, ja silloin mieliku-
vamme todentuu täydessä mitassaan. Sellaiset yksinkertai-
set ja täysin todentuneet suuntautumiset ovat totuusprosessin 
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alkuaiheita ja esimuotoja. Kokemuksella on tarjottavanaan 
kyllä muitakin totuusprosessin toteutumismuotoja, mutta 
jokainen niistä voidaan käsittää joksikin aiemmin todentu-
neeksi, joka rajoittaa, toisintaa tai korvaa muita.

Ajatellaan esimerkiksi tuossa seinällä olevaa objektia. 
Niin te kuin minäkin pidämme sitä »kellona», vaikkemme 
olekaan nähneet sen koneistoa, joka tekee siitä kokonaisuu-
den. Annamme käsityksemme käydä todesta yrittämättä 
lainkaan todentaa sitä. Jos totuudet tarkoittavat olennai-
sesti todentuvuuden prosessia, niin pitäisikö meidän sil-
loin sanoa tämän kaltaisia lopullisesti todentumattomia 
totuuksia hedelmättömiksi? Ei toki, sillä ne muodostavat 
valtavan osan niistä totuuksista, joiden varassa elämme. 
Tapahtuipa todentuminen sitten epäsuorasti tai suoraan, 
se kelpaa meille. Aina kun olosuhteet ovat riittävän todis-
tusvoimaisia, voimme tulla toimeen ilman silminnähtäviä 
todisteitakin. Aivan samoin kuin oletamme Japaninkin 
olevan olemassa siellä koskaan käymättä, koska sen olet-
taminen toimii – koska kaikki mitä tiedämme on liitossa 
uskomuksemme kanssa eikä mikään häiritse sitä – samoin 
otaksumme, että tuo objekti on kello. Käytämme sitä kel-
lona säännellessämme luentomme kestoa. Otaksumamme 
todentuvuus tarkoittaa tässä sitä, ettei se suuntaudu kohti 
pettymystä tai ristiriitaa. Rattaiden, punnusten ja heilurin 
kyky todentaa tuo otaksumamme on yhtä hyvä asia kuin se, 
että otaksuma todentuisi täysin. Yhtä täysin toteutunutta 
totuusprosessia kohden kaikkien meidän elämässä on mil-
joona sellaista totuusprosessia, jotka toimivat samanlai-
sessa syntymisen tilassa. Ne kääntävät meidät kohti suoraa 
todentuvuutta ja antavat meille suunnan meille luonneh-
timiensa objektien tienoille. Jos kaikki sujuu kitkattomasti, 
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olemme niin varmoja todentuvuuden mahdollisuudesta, 
että pidämme sitä täysin toteutuneena, ja olemme kaiken 
tapahtuneen perusteella siitä vakuuttuneita.

Itse asiassa totuus elää enimmäkseen luotolla. Ajatuk-
sillamme ja uskomuksillamme on »katetta» siihen saakka 
kuin mikään ei kyseenalaista niitä, aivan kuten pankin vek-
seleilläkin on katetta siihen saakka kuin joku niitä suin-
kin ottaa vastaan. Tämä kaikki kuitenkin viittaa suoriin, 
jossakin kasvokkain todentuviin tapahtumiin, joita ilman 
totuuden rakennelma romahtaa kuin talousjärjestelmä, 
jolla ei ole valuutalleen katetta. Hyväksytte sen, että minä 
todennan yhden asian, minä taas sen, että te teette saman 
jostakin toisesta asiasta. Me käymme kauppaa toistemme 
totuuksilla. Koko päällimmäisen rakenteen tukipaaluina 
ovat kuitenkin aina sellaiset uskomukset, jotka joku on 
konkreettisesti todentanut.

Edelleen eräs syy – ajansäästön lisäksi – taipumuksel-
lemme vaatia täydellistä todentuvuutta tavallisessa elämän 
kulussa on, etteivät asiat ole olemassa yksittäin, vaan lajeit-
tain. On todettava, että maailmallamme kerta kaikkiaan 
on tällainen merkillinen ominaisuus. Niinpä kun olemme 
kerran suoraan todentaneet ideoitamme jonkin lajin yksit-
täisestä yksilöstä, katsomme voivamme vapaasti soveltaa 
niitä muihinkin yksilöihin tarvitsematta enää todentaa 
näitä sen kummemmin. Jos henkilö tunnistaa tottuneesti 
edessään olevan olion lajin ja toimii lajia koskevan sään-
nön perusteella välittömästi jäämättä enää todentamaan 
sitä, ovat hänen ajatuksensa 99:ssa tapauksessa sadasta 
»tosia». Sen ne osoittavat oikeaksi jo toiminnallaan, joka 
soveltuu kaikkeen eteensä tulevaan kohtaamatta mitään, 
joka kumoaisi ne.
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Sellaiset todentuvuusprosessit, jotka ovat epäsuoria tai 
vain mahdollisia, saattavat täten olla yhtä lailla tosia kuin 
loppuun asti menevätkin. Ne toimivat samoin kuin todetkin 
prosessit toimisivat, suovat meille samoja etuja, ja vaativat 
meiltä aivan samoista syistä huomiota. Kaikki tämä tapah-
tuu käsiteltäessä terveen järjen tasolla tosiasioita, ja yksin-
omaan niitähän tässä vain tarkastelemmekin.

Tosiasiat eivät kuitenkaan ole ainoa varallisuutemme, jolla 
voimme käydä kauppaa. Puhtaasti mentaalisten ideoiden 
väliset suhteet muodostavat toisen alueen, jossa on sekä 
tosia että epätosia uskomuksia, jotka ovat ehdottomia tai 
kyseenalaistamattomia. Kun ne ovat tosia, nimitämme 
niitä joko määritelmiksi tai periaatteiksi. On joko peri-
aate tai määritelmä, että esimerkiksi 1+1=2 ja 2+1=3, että 
valkoinen eroaa vähemmän harmaasta kuin mustasta, tai 
että syyn alkaessa toimia syntyy myös vaikutusta. Sellaiset 
lausumat pitävät paikkansa kaikista mahdollisista »ykkö-
sistä», kaikista käsitettävistä »valkoisista», »harmaista» ja 
»syistä». Nämä objektit ovat ominaislaadultaan mentaalisia. 
Niiden suhteet ovat yhdellä silmäyksellä havaittavissa, eikä 
niitä ole välttämätöntä todentaa millään aistimuksellisella 
keinolla. Lisäksi se, mikä noista mentaalisista objekteista 
kerran todentuu, pätee aina. Totuus on tässä luonteeltaan 
»ikuista». Jos voitte löytää jostakin sellaisen konkreettisen 
olion, joka on »ykkönen», »valkoinen», »harmaa» tai »vaiku-
tus», niin periaatteenne soveltuvat siihen loputtomiin. Tässä 
on tapaus, jossa vain varmistetaan laji ja sitten sovelletaan 
siihen liittyvää lainomaisuutta johonkin tiettyyn objektiin. 
Löydätte totuuden varmasti, jos vain osaatte nimetä lajin 
oikein, sillä nuo mentaaliset suhteet pitävät poikkeuksetta 
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paikkansa kaikkiin tuohon lajiin kuuluviin. Jos kuitenkaan 
ette onnistukaan saavuttamaan konkreettisesti totuutta, 
olette luokitelleet todelliset objektinne väärin.

Tässä mentaalisten suhteiden todellisuudessa totuus 
tarkoittaa jälleen suuntautuvuutta. Synnytämme suh-
teita abstraktien ideoidemme välille saaden siten aikaan 
suuria loogisen ja matemaattisen totuuden järjestelmiä, 
joiden vastaavien otsakkeiden alle kokemuksen aistitta-
vat tosiasiat loppujen lopuksi jäsentyvät, niin että ikuiset 
totuutemme pitävät paikkansa myös realiteeteista. Tämä 
tosiasioiden ja teorian liitto synnyttää loputtomasti uutta. 
Se, mitä sanomme, on tässä jo totta ennen mitään erityistä 
todentamistakin, jos vain olemme luokitelleet oikeutemme 
oikealla tavalla. Kaikenlaisiin mahdollisiin objekteihin 
soveltuva ja valmis ideaalinen käsitekehyksemme seuraa 
ajattelumme rakenteesta. Emme voi enää suhtautua näihin 
abstrakteihin suhteisiin samalla mielivaltaisuudella kuin 
aistikokemuksiimme. Ne hallitsevat meitä väkisinkin. Siitä 
voi koitua seuraamuksia, joista emme pidä, mutta meidän 
on silti suhtauduttava niihin johdonmukaisesti. Yhteen-
laskun säännöt ovat yhtä kurinalaisia niin velkojemme 
kuin saataviemme osalta. Pii, ympyrän kehän suhde hal-
kaisijaansa, on ideaalisesti ennalta määräytynyt sadan desi-
maalin tarkkuudella, vaikkei sitä olisi kukaan laskenutkaan. 
Jos sattuisimme joskus tarvitsemaan tuota lukua todellista 
ympyrää koskevissa laskelmissamme, meidän tulisi tajuta 
se oikealla tavalla, tavanomaisin säännöin laskettuna, sillä 
se on samankaltainen totuus, mikä noilla säännöillä lasket-
tuna toisaallakin saadaan.

Mieltämme puristavat tiukasti väliinsä aistittavan jär-
jestyksen ja ideaalisen järjestyksen pakot. Jos haluamme 
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välttää loputtomia epäjohdonmukaisuuksia ja pettymyk-
siä, on ideoidemme pidettävä yhtä realiteettiemme kanssa, 
ovatpa nuo realiteetit sitten konkreettisia tai abstrakteja, 
tosiasioita tai periaatteita.

Vielä intellektualistit eivät voi esittää vastalauseita. He 
voivat vain todeta meidän hädin tuskin raapaisseen asian 
pintaa.

Realiteetit tarkoittavat siis joko konkreettisia tosiasioita 
tai abstraktin lajisia olioita ja niiden välissä intuitiivisesti 
havaitsemiamme suhteita. Kolmanneksi ne lisäksi tar-
koittavat sellaisia olioita, joita uudet ideamme eivät voi 
sivuuttaa, sitä toisten totuuksien kokonaisuutta, joka on 
jo hallussamme. Mutta mitä tarkoittaakaan nyt »yhteen-
sopivuus» – ottaakseni jälleen esille tämän käsitteen, joka 
on taas käypää valuuttaa – sellaisista kolmijakoisista rea-
liteeteista?

Juuri tässä pragmatismi ja intellektualismi alkavat 
erota toisistaan. Epäilemättä alkujaan yhteensopivuus 
on tarkoittanut jäljentävyyttä, mutta olemme nähneet, 
että pelkkä sana »kello» riittäisi korvaamaan mielikuvan 
koneistostaan ja että monista realiteeteista ideamme voivat 
olla vain symboleja, eivät jäljenteitä. Miten mielemme voisi 
jäljentää sellaisia realiteetteja kuin »menneisyys», »voima» 
tai »spontaanisuus»?

Laajimmassa mielessään »yhteensopivuus» jonkin rea-
liteetin kanssa voi tarkoittaa vain, että suuntaudumme joko 
suoraan siihen tai sen ympäristöön tai joudumme sen kanssa 
sellaiseen toimintakosketukseen, että joko käsittelemme sitä 
tai siihen liittyvää paremmin kuin toista mieltä ollessamme. 
Paremmin joko intellektuaalisesti tai pragmaattisesti! Ja 
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usein yhteensopivuus tarkoittaa ainoastaan sitä kielteistä 
asiaa, ettei minkäänlainen ristiriitaisuus häiritse tuon reali-
teetin taholta sellaista tapaa, jolla ideamme opastavat meitä 
toisaalla. Mutta vaikka jonkin realiteetin jäljentäminen 
onkin eräs hyvin tärkeä tapa olla sen kanssa yhtä mieltä, 
se ei ole kuitenkaan mitään kovin olennaista. Olennaista 
on suuntautumisprosessi. Jokainen idea on riittävän yhteen-
sopiva, jos se auttaa meitä tulemaan toimeen joko käytän-
nöllisesti tai älyllisesti tuon realiteetin tai jonkin siihen 
liittyvän kanssa, ei kiedo edistymistämme pettymyksiin ja 
sanalla sanoen sopii tuon realiteetin kokonaisluonteeseen ja 
sovittaa siihen samalla elämämmekin. Se pitää tuon reali-
teetin osalta paikkansa.

Niinpä nimet ovat yhtä »tosia» ja »epätosia» kuin mie-
likuvatkin. Ne käynnistävät samanlaisia todentamisproses-
seja ja johtavat täysin vastaaviin käytännöllisiin tuloksiin.

Nyt alkaakin näyttää siltä, että kaikki inhimillinen 
ajattelu on vuorovaikutteista. Vaihdamme ideoita. Lai-
nailemme todentuvuuksia toisilta ja muut lainailevat niitä 
meiltä, saamme niitä toisiltamme sosiaalisessa kanssakäy-
misessä. Kaikki totuus rakentuu kielellisesti joksikin, varas-
toituu ja tulee jokaisen ulottuville. Sen tähden meidän on 
puhuttava johdonmukaisesti aivan samoin kuin meidän 
on ajateltava johdonmukaisesti, sillä niin puheessa kuin 
ajattelussakin olemme tekemisissä lajien kanssa. Nimien 
valinta on mielivaltaista, mutta kun olemme ne kerran 
sisäistäneet, on meidän pidettävä niistä kiinni. Emme voi 
nimittää Abeliakaan »Kainiksi» ja Kainia »Abeliksi». Jos 
teemme niin, sanoudumme irti koko luomiskertomuk-
sesta ja kaikista niistä kytkennöistä siihen puhutun kielen 
ja tosiasioiden maailmaan, joita sillä on tähän mennessä 
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ollut. Käännämme selkämme kaikille sellaisille totuuksille, 
joita tuohon puheen ja tosiasioiden järjestelmään voisi 
sisältyä.

Valtaosa tosista ideoistamme ei ole todennettavissa 
suoraan tai kasvotusten – esimerkiksi historiaa koske-
vat ideamme, jotka liittyvät vaikkapa Kainiin ja Abeliin. 
Voimme luovia ajan virrassa taaksepäin vain kielen keinoin, 
tai koettaa todentaa asioita epäsuorasti niillä nykyisillä 
seurannaisilla tai vaikutuksilla, joita menneisyys on pannut 
liikkeelle. Jos ne kuitenkin pitävät yhtä näiden kielensi-
sältöjen ja vaikutusten kanssa, voimme luottaa siihen, että 
menneisyyttä koskevat ideamme ovat tosia. Yhtä tosia kuin 
itse menneisyys olivat myös Julius Caesar ja vedenpaisu-
musta edeltäneet hirviöt, kukin itselleen tyypillisessä ajassa 
ja ympäristössä. Menneisyyden olemassaolon takaa sen 
yhdenmukaisuus kaiken nykyisen kanssa. Koska nykyisyys 
on totta, niin myös mennyt on ollut sitä.

Näin siis yhteensopivuus paljastuu olennaisesti suun-
tautumiseksi – joka on käyttökelpoista, koska se on ohjau-
tuvuuttamme kohti sellaisia objekteja, jotka ovat tärkeitä. 
Todet ideat antavat meille suunnan paitsi kohti käyttö-
kelpoisia kielen ilmaisuja ja käsitteitä, myös suoraan kohti 
käyttökelpoisia aistittavia päämääriä. Ne antavat meille 
suunnan kohti johdonmukaisuutta, vakautta ja sujuvaa 
ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ne suuntaavat meitä pois-
päin eriskummallisuudesta ja eristäytymisestä, harhaisesta 
ja hedelmättömästä ajattelusta. Kulussaan pidäkkeetön, 
yleensä yhteentörmäyksittä ja ristiriidoitta etenevä suun-
tautuvuus on ajattelun epäsuoraa todentuvuutta. Kaikki 
tiet vievät kuitenkin Roomaan, joten loppujen lopuksi, 
ollakseen tosia, kaikkien prosessien on suuntauduttava  
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jossakin sellaisiin suoraan todentuviin aistikokemuksiin, 
jotka alkuaan jäljentyivät jonkun ideoiksi.

Sellainen on väljästi ottaen tapa, jolla pragmatisti tul-
kitsee yhteensopivuus-sanan. Hän suhtautuu siihen täysin 
käytännöllisesti. Hän sallii sen kattaa jokaisen toimin-
nallisen prosessin jonkin nykyisen idean ja sen tulevan 
päämäärän välillä edellyttäen ainoastaan, että se toimii 
menestyksekkäästi. Vain tällä lailla terveen järjen yläpuo-
lelle nousevien »tieteellisten» ideoiden voi sanoa pitä-
vän yhtä realiteettiensa kanssa. Kuten olen jo sanonutkin, 
todellisuus on ikään kuin jotakin eetteristä, atomeista tai 
elektroneista tehtyä, vaikkemme voikaan ajatella siten kir-
jaimellisesti. Sanalla »energia» ei edes yritetä tarkoittaa 
mitään »objektiivista». Se on vain tapa kuvailla ilmiöiden 
pintatasoa niputtamalla kaikki niiden muutokset yhteen 
yksinkertaiseen kaavaan.

Kuitenkaan silloin, kun teemme valintaa näiden ihmis-
tekoisten kaavojen välillä, emme voi rangaistuksetta käyt-
täytyä yhtään sen oikukkaammin kuin terveen järjen käy-
tännöllisellä tasollakaan. Meidän on löydettävä teoria, joka 
toimii, ja se on äärimmäisen vaikeaa, sillä teoriamme on 
toimittava kaikkien aiempien totuuksien ja määrättyjen 
uusien kokemusten välittäjänä. Sen on järkytettävä mah-
dollisimman vähän tervettä järkeä ja aiempia uskomuksia, 
ja sen on näytettävä suunta kohti jotakin aistittavaa pää-
määrää tai jotakin muuta, joka on täsmällisesti todennet-
tavissa. »Toimivuus» tarkoittaa näitä molempia, ja niiden 
puristus on niin tiukka, että millekään oletukselle jää vain 
vähän pelivaraa. Teoriamme ovat paremmin kohdalleen 
kiilattuja ja valvottuja kuin mikään muu. Joskus kuitenkin 
vaihtoehtoiset teoreettiset kaavat ovat yhtäläisen yhteen-
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sopivia kaikkien tuntemiemme totuuksien kanssa, ja silloin 
valitsemme niiden välillä subjektiivisista syistä. Valitsemme 
sellaisen teorian, jota olemme jo taipuvaiset kannattamaan, 
sen »eleganssin» tai »taloudellisuuden» mukaan. Clerk 
Maxwell on jossakin sanonut, että osoittaisi »surkeaa tie-
teellistä makua» valita kahdesta yhtä perustellusta käsi-
tyksestä mutkikkaampi. Olette varmaankin kaikki samaa 
mieltä. Juuri totuus tieteessä antaa meille suurimman mah-
dollisen yhteenlasketun määrän tyydytystä, johon lukeutuu 
mukaan myös maku, mutta kaikista hallitsevin vaatimus on 
toki aina sen yhteensopivuus sekä aiemman totuuden että 
uuden tosiasian kanssa.

Olen johdattanut teidät varsinaisen hiekka-aavikon halki. 
Kuitenkin vasta nyt saamme – jos minun sallitaan käyttää 
arkista ilmausta – kookospähkinän maitoa maistaaksemme. 
Tässä kohdin rationalistiset arvostelijamme alkavat ampua 
meitä kohti täyttä soittoa, ja noustessamme vastaamaan 
heidän hyökkäykseensä saamme kaiken tämän kuivuuden 
jälkeen näkyviimme erään huomionarvoisen filosofisen 
vaihtoehdon.

Tämän näkemämme totuuskäsityksen mukaan totuus 
on monikollista, kokonainen joukko suuntaavuusproses-
seja, jotka todellistuvat in rebus106 ja joilla on vain se yhtei-
nen ominaisuus, että ne ovat kannattavia. Ne kannattelevat 
meitä opastaen meidät jonkin sellaisen järjestelmän osan 
luo tai sen liepeille, joka lukuisissa kohdissa koskettaa aisti-
havaintojamme, joita ehkä jäljennämme mielessämme tai 
sitten emme, mutta joilla me joka tapauksessa nyt käymme 
kauppaa tavalla, jota voi sanoa ylimalkaisesti todentu-
vuudeksi. Totuus on meille yksinkertaisesti nimitys koko 
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todentuvuusprosessille, samoin kuin terveys, vauraus ja 
voimakin ovat nimityksiä muille elämään liittyville pro-
sesseille, joita tavoittelemme, koska niitä kannattaa tavoi-
tella. Totuus on aivan samalla tavoin jotakin kokemuksen 
kulussa tehtyä kuin terveys, vauraus ja voima.

Tässä rationalismi tarttuu välittömästi aseisiin meitä 
vastaan. Voin kuvitella rationalistin puhuvan seuraavalla 
tavalla:

»Ei totuus tekeytynyttä ole», hän sanoo, »se on sellainen 
ehdoton ainutlaatuinen suhde, joka ei odota mitään pro-
sessia, vaan se tähtää kokemuksen yläpuolelle ja osuu joka 
kerta omaan todellisuuteensa. Se uskomuksemme, että 
tuossa seinällä oleva asia on kello, on tosi, vaikkei kukaan 
maailmanhistoriassa tulisikaan sitä koskaan todentamaan. 
Juuri osallisuus tähän transsendenttiin suhteeseen tekee 
jokaisesta ajatuksesta toden riippumatta siitä, todentuuko 
se täydellisesti vai ei. Te pragmatistit ikään kuin valjastatte 
kärryt hevosen eteen, kun teette totuuden riippuvaiseksi 
todentumisprosessista. Ne ovat vain merkkejä sen olemi-
sesta, ainoastaan laimeita tapojamme jälkikäteen todistella, 
millä kaikilla ideoillamme on jo ollut tuo ihmeellinen 
ominaisuus. Tuo ominaisuus itse on ajaton, kuten kaikki 
olemukset ja ominaislaadut. Ajatukset ovat siihen samalla 
lailla osallisia kuin sellaiseenkin, mikä on epätotta ja mer-
kityksetöntä. Sitä on mahdotonta saada analysoimalla 
typistymään vain pragmaattisiksi seurauksiksi.»

Tämän rationalistisen vuodatuksen vakuuttavuus johtuu 
täysin sellaisesta tosiseikasta, johon olemme jo kiinnittä-
neetkin melkoisesti huomiota. Meidän maailmassamme, 
joka pursuilee samanlajisia ja samalla lailla toisiinsa kiinnit-
tyneitä asioita, pätee yksi todentaminen kaikkiin muihinkin 
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samanlajisiin, ja asioiden tuntemisesta ei ole niinkään sel-
laista hyötyä, että pääsisimme perille niistä itsestään, vaan 
pikemminkin niiden lieveilmiöistä, erityisesti ihmisten nii-
hin liittyvistä puheista. Syvimmältä olemukseltaan totuus, 
joka on olemassa ennen yksittäisiä asioita, ante rem, tarkoit-
taa siis pragmaattisesti, että sellaisessa maailmassa lukemat-
tomat ideat toimivat pikemminkin todentuen ennemminkin 
epäsuorasti tai mahdollisesti kuin suoraan ja tosiasiallisesti. 
Totuus ante rem tarkoittaakin ainoastaan todentuvuutta. 
Tai sitten se on esimerkki rationalistien tempusta, jolla he 
pitävät jonkin konkreettisen ilmiötodellisuuden nimeä itse-
näisenä, sitä edeltäneenä entiteettinä, ja asettavat sen tuon 
ilmiötodellisuuden taakse, sen selitykseksi. Professori Mach 
siteeraa jossakin erästä Lessingin epigrammia:

Sagt Hänschen Schlau zu Vetter Fritz,
»Wie kommt es, Vetter Fritzen,
Dass grad’ die Reichsten in der Welt,
Das meiste Geld besitzen?»107

Hänschen Schlau ajattelee tässä, että »rikkauden» periaate 
jotenkin eroaa niistä tosiseikoista, jotka seuraavat sitä, että 
ihminen on rikas. Rikkaus edeltää niitä. Nuo tosiseikat 
ovatkin hänelle vain jonkinlainen yhteensattuma, joka rik-
kaan ihmisen olemukseen liittyy jälkikäteen.

Näemme kaikki, että »rikkauden» kohdalla tehdään 
virhepäätelmä. Tiedämme rikkauden olevan vain niiden 
konkreettisten prosessien nimitys, joilla on osansa mää-
rättyjen ihmisten elämässä, eikä mikään luonnollinen eri-
tyispiirre, joka löytyy esimerkiksi herroilta Rockefeller ja 
Carnegie, muttei meiltä muilta.
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Rikkauden tapaan myös terveys elää in rebus. Se on 
nimi ruuansulatuksen, verenkierron, unen ja muille sen 
kaltaisille prosesseille, jotka hoituvat häiriöttä, vaikka tässä 
tapauksessa olemme taipuvaisempia pitämään sitä periaat-
teena ja sanomaan, että ihmisen ruuansulatus ja uni hoitu-
vat hyvin, koska hänellä on sangen hyvä terveys.

»Voiman» osalta olemme luullakseni vielä enemmän 
rationalisteja ja tavattoman taipuvaisia pitämään sitä jona-
kin ihmisessä entuudestaan olemassa olevana erityispiir-
teenä, joka selittää hänen lihastensa herkulesmaiset voi-
mannäytteet.

»Totuuden» osalta useimmat ihmiset ylittävät kokonaan 
rajan ja pitävät rationalistista käsitystä itsestäänselvyytenä. 
Tosiasiassa kaikki nämä sanat ovat kuitenkin täsmälleen 
samanlaisia. Totuutta on olemassa ante rem aivan yhtä pal-
jon ja vähän kuin noita toisiakin asioita.

Skolastikot seurasivat Aristoteleen esimerkkiä ja 
suurelta osin synnyttivät tavan ja teon välisen erottelun. 
Terveys in actu108 tarkoittaa muun muassa hyvää unta ja 
toimivaa ruuansulatusta. Terveen ihmisen ei tarvitse kui-
tenkaan sen enempää aina nukkua tai sulatella ruokaansa 
kuin rikkaan käsitellä alituiseen rahaa tai voimakkaan 
nostella painoja. Kaikki sellaiset ominaisuudet sisältyvät 
tapahtumistensa välissä »tapoihin». Samaan tapaan totuus-
kin muuttuu määrättyjen ideoidemme ja uskomustemme 
tavaksi niinä välihetkinä, kun ne eivät toteuta sellaisia toi-
mia, joilla todentuisivat. Nuo toimet ovat kuitenkin koko 
asian ydin, ja edellytys sille että noissa välihetkissämme on 
lainkaan säännönmukaisuutta.

Lyhyesti sanottuna »tosi» on vain ajattelutapamme sovel-
tuvuutta aivan kuten »oikea» on vain käyttäytymistapamme 
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soveltuvuutta. Tämä tarkoittaa, että se on suotuisaa lähes 
joka tavalla, suotuisaa pitkällä aikavälillä ja asioiden kulun 
kokonaisuudessa. Nimittäin sellainen, mikä kohtaa suotui-
sasti koko näköpiirissämme olevan kokemuksen, ei välttä-
mättä kohtaa kaikkia myöhempiä kokemuksia yhtä tyydyt-
tävällä tavalla. Kuten tiedämme, kokemus tapaa kiehua yli, 
mikä panee meidät korjaamaan nykyisiä periaatteitamme.

»Ehdoton totuus», jota mikään myöhempi kokemus ei 
tule koskaan muuttamaan, on ideaalinen pakopiste, johon 
kuvittelemme kaikkien tilapäistotuuksiemme kohdistu-
van ja siinä jonakin päivänä yhtyvän. Se kulkee täydellisen 
viisaan ihmisen ja ehdottoman täydellisen kokemuksen 
rinnalla, ja jos nämä ideaaliset päämäärät ovat koskaan 
toteutuakseen, ne toteutuvat kaikki kerralla. Siihen saakka 
meidän on elettävä sellaisen totuuden turvin, johon tois-
taiseksi yllämme, ja oltava valmiit kutsumaan sitä jo huo-
menna epätotuudeksi. Ptolemaiolainen tähtitiede, eukli-
dinen geometria, aristoteelinen logiikka ja skolastinen 
metafysiikka palvelivat tarkoitustaan vuosisatoja, mutta 
inhimillinen kokemus on kiehunut yli niiden rajojen, ja 
nykyään sanomme niitä vain suhteellisesti tai kokemuksen 
puitteissa tosiksi. »Ehdottomasti» ajatellen ne ovat epäto-
sia. Tiedämme nimittäin, että nuo rajat olivat käytännön 
sanelemia ja kenties entisajan teoreetikot olisivat voineet 
ylittää ne samalla tavoin kuin nykyajankin ajattelijat.

Kun uudet kokemukset johtavat taaksepäin katsoviin, 
mennyttä aikamuotoa käyttäviin arvostelmiin, niin näiden 
arvostelmien julkilausuma on ollut totta, vaikkei yksikään 
ajattelija olisi aiemmin niihin päätynyt. Eräs tanskalainen 
ajattelija on sanonutkin, että elämä on elettävä eteenpäin, 
mutta ymmärrettävä taaksepäin.109 Nykyisyys ulottaa 
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taakseenkin suuntautuvan valonsa maailman aiempien 
tapahtumasarjojen ylle. Niissä toimiville ne ovat saatta-
neet hyvinkin olla totuusprosesseja. Sellaisia ne eivät kui-
tenkaan ole kenellekään sellaiselle, jonka tietoon tarinan 
myöhemmät käänteet ovat tulleet.

Tällainen käsitys mahdollisesta paremmasta, ohjaavasta 
totuudesta, joka myöhemmin ja joskus ehkä ehdottomas-
tikin vakiintuu – ja jolla on hallussaan voima muodostaa 
takautuvasti lakeja – kääntää kasvonsa kaikkien muiden 
pragmatististen käsitysten lailla kohti tosiasioiden konk-
reettisuutta ja tulevaisuutta. Puolitotuuksien tavoin ehdo-
tonkin totuus on tehtävä, sen on tapahduttava luontevana 
suhteena siihen kehkeytyvään todentuvuuden kokemuk-
seen, johon puolitodet ideat tuovat koko ajan omaa 
lisäänsä.

Olen jo painottanut sitä tosiseikkaa, että totuus on suu-
relta osin muodostunut aiemmista totuuksista. Ihmisten 
uskomukset jonakin ajanhetkenä ovat paljolti kokemuk-
semme takaamia. Sinällään uskomuksemme kuuluvat kui-
tenkin osina siihen kokonaisuuteen, josta maailmamme 
koostuu, ja juuri siksi ne käyvät tuleviin takausprosessei-
hin ainekseksi. Niin kauan kuin tarkoitamme todellisuu-
della koettavissamme olevaa todellisuutta, käyvät niin se 
kuin ihmisten siitä saamat totuudetkin läpi jatkuvaa muu-
tosta – joskin kohti tiettyä päämäärää, mutta muutosta 
kumminkin.

Matemaatikot voivat ratkaista ongelmia kahden muut-
tujan avulla. Esimerkiksi Newtonin teorian mukaan kiihty-
vyys vaihtelee etäisyyden mukaan, mutta etäisyyskin vaihte-
lee kiihtyvyyden mukaan. Totuusprosessien piirissä tosiasiat 
ovat itsenäisiä ja määrittävät uskomuksiamme väliaikaisesti. 
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Nämä uskomukset saavat kuitenkin meidät toimimaan, ja 
välittömästi niin tehdessään ne tuovat näköpiiriimme tai 
synnyttävät uusia tosiasioita, jotka vastaavalla tavalla mää-
rittävät edelleen uskomuksiamme. Niinpä koko totuuden 
vyyhti on kokoon keriytyessään tulosta tällaisesta kaksois-
vaikutuksesta. Totuuksia ponkaisee esiin tosiasioista. Kohta 
ne jo koskettavat kuitenkin taas tosiasioita, joihin liittyvät 
uudelleen. Nuo tosiasiat puolestaan luovat tai paljastavat 
(mikä on sama asia) uuden totuuden ja niin edelleen, loput-
tomiin. Toisaalta »tosiasiat» sinänsä eivät ole tosia. Ne vain 
ovat. Totuus on sellaisten uskomusten toimintaa, jotka saa-
vat alkunsa tosiasioista ja joihin ne päätyvät.

Tämä muistuttaa sitä, kun lumipallo kasvaa toisaalta 
lumen kertymisen ja toisaalta poikien perättäisten pyöräy-
tysten tuloksena, ja nuo tekijät määrittävät yhdessä toisiaan 
lakkaamatta.

Nyt on selvästi nähtävissä, mikä erottaa ratkaisevimmin 
rationalistin ja pragmatistin toisistaan. Kokemuksemme 
on jatkuvan muutoksen tilassa, ja samoin psykologiset 
vakaumuksemme totuudesta – tämän rationalismikin sal-
lii. Kuitenkaan koskaan itse todellisuus tai totuus ei ole 
muutostilassa. Rationalismin mukaan todellisuus on ollut 
ammoisista ajoista asti täydellistä ja valmiiksi tehtyä, ja ide-
oidemme yhteensopivuus todellisuuden kanssa on juuri se 
niiden erityinen erittelemätön hyve, josta rationalismi on 
jo meille kertonut. Tällaisena sisäsyntyisenä hienoutena 
niiden totuudella ei ole mitään tekemistä kokemustemme 
kanssa. Se ei lisää mitään kokemuksemme sisältöön. Se ei 
muuta millään tavalla todellisuutta sinänsä, koska se on 
jotakin todellisuuden päälle rakentunutta, pysähtynyttä, 
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liikkumatonta, pelkkää ajatusta. Sillä ei ole olemassa-
oloa, se vain pitää paikkansa tai vallitsee, se kuuluu toiseen, 
joko tosiasioiden tai tosiasioiden suhteiden ulottuvuuteen, 
lyhyesti sanottuna tieto-opilliseen ulottuvuuteen – ja näihin 
painokkaisiin sanoihinsa rationalismi lopettaa keskustelun.

Siinä missä pragmatismi kohdistuu tällä tavoin tulevai-
suuteen, katselee rationalismi tässä jälleen taakseen siihen 
iäisyyteen, joka on jo mennyt. Piintyneille tavoilleen uskol-
lisena rationalismi turvautuu »periaatteisiinsa» ja ajattelee, 
että koska abstraktio on kerran nimetty, olemme saaneet 
käsiimme oraakkelimaisen ratkaisun.

Se suunnaton painoarvo, jonka tämä ratkaiseva näke-
mysero antaa elämälle koituville seurauksilleen, tulee esiin 
myöhemmissä luennoissani. Sitä ennen onnistun toivo-
akseni vielä osoittamaan tämän luennon lopettajaisiksi, 
ettei rationalismia suojele sisällyksettömyydeltä edes sen 
ylevyys.

Kun nimittäin kysytte rationalisteilta – sen sijaan että 
syyttäisitte pragmatismia totuuskäsitteen häpäisemisestä –  
määrittelemään totuuden itse sanomalla täsmälleen, mitä 
he sillä ymmärtävät, saatte ainoastaan nämä kaksi kunnol-
lista vastausta:

1. »Totuus on ainoastaan järjestelmä väittämiä, jotka 
vaativat ehdottomasti paikkansapitävyytensä tunnusta-
mista.»110, 111

2. Totuus on nimitys kaikille niille arvostelmille, jotka 
meidän on mielestämme tehtävä jonkinlaisella imperatiivi-
sella velvollisuudella.112, 113

Ensimmäinen asia, joka tällaisissa määritelmissä pis-
tää silmään, on niiden julkilausumaton ilmeisyys. Ne ovat 
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tietenkin ehdottoman tosia, mutta myös äärettömän mer-
kityksettömiä siihen saakka, kunnes käsittelemme niitä 
pragmaattisesti. Mitä tarkoitamme tässä »vaatimuksella» 
ja mitä »velvollisuudella»? Samalla tavoin kuin yleisnimien 
antaminen konkreettisille asioille perustelee, miksi totuu-
denmukaiset ajattelutavat ovat tavallisille kuolevaisille ylen 
hyödyllisiä ja hyviä, on aivan oikein puhua sellaisista todel-
lisuuden vaateista, joihin meidän tulisi ajatuksemme sovit-
taa, ja myös sellaisista meidän vaatimuksistamme, joihin 
todellisuus tulisi sovittaa. Tunnemme sekä todellisuuden 
vaateiden että omien vaatimustemme paineen, ja tuo kah-
talainen tunteemme johtuu juuri noista syistä.

Silti vaateista ja vaatimuksista puhuvat rationalistit 
tuovat selkeästi esiin, ettei niillä ole mitään tekemistä käy-
tännöllisten etujemme tai henkilökohtaisten syidemme kanssa. 
Heidän mukaansa syymme, joilla sovitamme yhteen todel-
lisuuden vaateet ja omat vaatimuksemme, ovat psykolo-
gisia tosiasioita, jotka suhteutuvat kuhunkin ajattelijaan 
ja hänen elämänsä sattumuksiin. Ne toimivat todisteina 
vain hänelle itselleen, eikä niillä ole mitään osaa totuuden 
sinänsä elämässä. Totuuden elämällä on puhtaasti looginen 
tai tieto-opillinen, ei-psykologinen ulottuvuutensa, ja sen 
vaateet edeltävät kaikkia henkilökohtaisia perustelujamme 
ja ulottuvat niiden ulkopuolelle. Vaikkei niin ihminen kuin 
Jumalakaan saavuttaisi koskaan totuutta, on ollut silti tar-
peen määritellä totuus sellaiseksi, jonka pitäisi olla saavu-
tettavissa ja tajuttavissa.

Tässä meillä on selvin mahdollinen esimerkki ideasta, 
joka on ensin yleistetty konkreettisista kokemuksista ja jota 
sitten käytetään kumoamaan ja kiistämään se, mistä se on 
yleistetty.
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Niin filosofia kuin tavallinen elämäkin tarjoavat kosolti 
samanlaisia esimerkkejä. »Sentimentalistin virhepää-
telmä» on haikailla sellaisten abstraktien ominaisuuksien 
kuin oikeudenmukaisuuden, jalomielisyyden ja kauneuden 
perään, mutta jättää ne kadulla kohdatessaan huomiotta, 
koska siellä olosuhteet muuttavat ne liian arkipäiväisiksi. 
Niinpä olenkin saanut lukea erään huomattavan rationalis-
tisen ajattelijan elämäkerrasta näin: »Oli outoa, että ihail-
lessaan niinkin paljon abstraktia kauneutta, veljeni ei ollut 
lainkaan innostunut hienosta arkkitehtuurista, kauniista 
maalauksista tai kukista.» Ja eräässä niistä filosofisista teok-
sista, joita viimeksi olen lukenut, oli seuraavanlaisia kohtia: 
»Oikeudenmukaisuus on ideaalista, yksinomaan ideaalista. 
Järki käsittää, että sen tulisi olla olemassa, mutta kokemus 
osoittaa, ettei se ole mahdollista… Totuutta, jota pitäisi olla, 
ei voi olla… Kokemus turmelee järjen. Heti kun järki siirtyy 
kokemuksen alueelle, se muuttuu itsensä vastakohdaksi.»

Rationalistin virhepäätelmä tässä on täsmälleen saman-
lainen kuin sentimentalistinkin. Molemmat jalostuvat 
yksittäiskokemuksien sameudesta, joka jalostuttuaan on 
heistä niin puhdasta, että he toteavat sen luonteeltaan 
kaikkien sameiden yksittäiskokemustensa vastaiseksi ja 
niitä korkeammaksi. Silti se on juuri niiden luonne. Se on 
niiden totuuksien luonne, jotka on osoitettava päteviksi 
ja tosiksi. Ideoidemme päteviksi osoittaminen kannattaa. 
Velvollisuutemme etsiä totuutta on osa yleistä velvolli-
suuttamme tehdä sitä, mikä on kannattavaa. Tosien ideoi-
den aikaansaama kannattavuus on ainoa tekijä, joka antaa 
meille perusteet toimia niiden mukaisesti.

Samanlaisia perusteita esiintyy rikkauden ja terveyden 
tapauksissa. Totuus ei aseta muunlaisia vaatimuksia tai  
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velvoitteita kuin terveys tai rikkauskaan. Kaikki nämä väit-
teet ovat ehdollisia, sillä nimittäessämme pyrkimystämme 
velvollisuudeksi tarkoitamme juuri saamiamme konkreet-
tisia etuja. Totuuden tapauksessa epätodet uskomukset toi-
mivat aikain saatossa yhtä epäedullisesti kuin todet usko-
mukset edullisesti. Yleisellä tasolla puhuttaessa voidaan 
sanoa, että ominaisuus »tosi» on ehdottoman arvokas ja 
»epätosi» ehdottoman vieroksuttava: jotakin voidaan sanoa 
rajoituksitta hyväksi, toista taas pahaksi. Meidän tulisi aja-
tella välttämättä sitä, mikä on totta, ja kaihtaa väärää.

Jos me kuitenkin otamme nämä yleistykset kirjaimelli-
sesti ja tarkastelemme niitä sitä maaperää vasten, josta ne 
kokemuksessamme ovat muodostuneet, niin huomaatte, 
millaiseen mielettömään asemaan ajamme itsemme.

Silloin ajattelumme ei etene varsinaisesti askeltakaan. 
Milloin minun pitäisi tiedostaa jokin totuus, milloin taas 
jokin toinen? Pitäisikö tiedostamiseni tapahtua ääneen 
– vai äänettömästi? Jos se tapahtuu joskus ääneen ja toisi-
naan ääneti, mitä tapaa minun kulloinkin pitäisi noudattaa? 
Milloin tuo totuus mahtaa siirtyä tietojeni asevarastoon? Ja 
milloin se tulisi ottaa sieltä esiin taistelua varten? Tuleeko 
minun taukoamatta toistaa totuutta, jonka mukaan »kaksi 
kertaa kaksi on neljä», koska sen paikkansapitävyys vaatii 
ikuisesti tunnustamista? Vai onko se toisinaan tarpeetonta? 
Pitääkö ajatusteni pyöriä yötä päivää omissa synneissäni ja 
vioissani, koska minulla niitä varmasti on – vai voinko pai-
naa ne taka-alalle ja olla huomioimatta niitä, jotta voisin 
olla säädyllinen yhteiskunnan jäsen, enkä vain pelkkä sai-
raalloisen alakulon ja kehnon itsetunnon pesäke?

On ilmeistä, ettei velvollisuutemme totuuden tiedos-
tamiseen ole suinkaan ehdotonta, vaan sangen ehdollista. 
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Totuus isolla T:llä, ja yksikkömuodossa, vaatii tietenkin 
yleisesti tunnustamista. Mutta konkreettiset totuudet  
– monikossa – meidän on tunnustettava vain silloin, kun 
niiden tunnustaminen on hyödyttävää. Jollekin totuudelle 
on aina silloin annettava etusija, kun sekä totuudella että 
epätotuudella on jonkinlainen suhde tilanteeseen, mutta 
ellei kummallakaan sellaista ole, totuus ei velvoita yhtään 
sen enempää kuin epätotuuskaan. Jos kysytte minulta kel-
loa, ja vastaan asuvani osoitteessa Irving Street 95, vastauk-
seni on kyllä tosi, mutta ette ymmärrä, miksi velvollisuu-
teni olisi antaa moinen vastaus. Yhtä lailla tarkoitusta olisi 
palvellut vääräkin osoite.

Jos myönnämme, että on olemassa abstraktin impe-
ratiivin soveltamista rajoittavia ehtoja, niin pragmatisti-
nen totuuskäsitys ilmaantuu taas eteemme koko mitassaan. 
Tajuamme, että velvollisuutemme yhteensopivuudesta 
todellisuuden kanssa perustuukin varsinaiseen konkreettis-
ten tarkoituksenmukaisuuksien viidakkoon.

Kun Berkeley koetti selittää, mitä tarkoitamme aineella, 
ihmiset luulivat hänen kieltävän aineen olemassaolon. Kun 
Schiller ja Dewey nyt selittävät, mitä tarkoitamme totuu-
della, heitä syytetään sen olemassaolon kieltämisestä. Hei-
dän arvostelijansa sanovat, että nämä pragmatistit tuhoa-
vat kaikki objektiiviset mittapuut ja asettavat hulluuden ja 
viisauden samalle viivalle. Schillerin ja minun oppeja on 
suosittua kuvailla siten, että me olemme henkilöitä, jotka 
ajattelevat kaikkien pragmatististen vaatimusten täytty-
vän sanomalla mitä tahansa mieluista ja nimittämällä sitä 
totuudeksi.

Jätän arvioitavaksenne, eikö tämä jos mikä ole hävy-
töntä parjausta. Kun pragmatisti enemmän kuin kukaan 
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muu huomaa olevansa ahtailla menneisyyteen perustuvien 
totuuksien ja häntä ympäröivän aistimaailman pakotta-
vuuksien välissä, niin tuntisiko kukaan häntä paremmin 
sitä itsestämme riippumattoman määräysvallan suun-
natonta painetta, jonka alaisena mielemme suorittavat 
askareitaan? Jos joku kuvittelee tätä lakia lieväksi, niin 
koettakoon totella sen käskyjä vain yhtenä päivänä, kuten 
Emerson sanoo.114 Olemme kuulleet viime aikoina paljon 
mielikuvituksen käytöstä tieteessä. On korkea aika vaatia 
vähän mielikuvitusta myös filosofiaan. Joidenkin arvoste-
lijoidemme haluttomuus tulkita sanomisistamme muuta 
kuin hölmöimpiä mahdollisia merkityksiä kertoo mieliku-
vituksen puutteesta enemmän kuin mikään muu tietämäni 
ilmiö nykyfilosofian historiassa. Schillerin mukaan tosi on 
jotakin sellaista, mikä »toimii». Tästä syystä oletetaan, että 
hänen mukaansa todentuvuuden perusteeksi kelpaa alhai-
sinkin mahdollinen aineellinen hyöty. Dewey puolestaan 
sanoo totuuden antavan »tyydytystä». Hänen otaksutaan 
uskovan, että mitä tahansa voi sanoa todeksi, ja jos jokin on 
mieluisaa, on se myös totta.

Arvostelijoiltamme puuttuu selvästi kykyä eläytyä eri-
laisiin todellisuuskäsityksiin. Olen vilpittömästi koettanut 
parantaa omaa kykyäni ja tulkita rationalistista käsitystä 
parhaalla mahdollisella tavalla, mutta minun on tunnus-
tettava, että se saa minut yhä täysin ymmälleni. Sellaisessa 
käsityksessä todellisuudesta, joka vaatii meiltä »yhteensopi-
vuutta» itsensä kanssa – ja yksinkertaisesti vain siitä syystä, 
että sen vaatimus on »ehdoton» tai »transsendentti» –  
ei ole mielestäni päätä eikä häntää. Yritän kuvitella oman 
todellisuuteni ainoaksi koko maailmassa. Kuvittelen edel-
leen, mitä muuta »vaatisin», jos minun sallittaisiin niin 
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tehdä. Jos uskotte minun voivan vaatia, että jokin mieli 
todellistuisi tyhjästä ja jäljentäisi minut, voin kyllä kuvi-
tella mitä tuollainen jäljentyminen voisi tarkoittaa, mutten 
silti pysty keksimään sille minkäänlaista perustetta. En 
ymmärrä, mitä hyötyä jäljentämisestäni olisi minulle itsel-
leni tai tuolle mielelle, jos perusteluiksi vaatimani myö-
hemmät seuraamukset kiellettäisiin selväsanaisesti ja jo 
lähtökohtaisesti (kuten nuo arvon rationalistit ne kieltävät). 
On olemassa eräs irlantilaiskasku, jossa irlantilainen tuo-
daan juhlapaikalle kantotuolissa. Siinä ei ole kuitenkaan 
lainkaan pohjaa, joten irlantilainen pohdiskelee: »Totta 
vieköön, ellei tämä olisi kunnianosoitus, olisin voinut tulla 
yhtä hyvin kävellen.» Sama pätee tähänkin: minut voisi 
vallan mainiosti jättää jäljentämättä, ellei sekin olisi kun-
nianosoitus minua kohtaan. Jäljentäminen on eräs aito tie-
tämisen muoto (jota aikamme transsendentalistit jostakin 
kumman syystä vaikuttavat sysivän toisilleen, jotta nämä 
kieltäisivät sen). Kun kuitenkin pääsemme jäljentämisen 
yläpuolelle ja palaamme takaisin sellaisiin nimeämättömiin 
yhteensopivuuden muotoihin, joiden selkeästi kielletään 
olevan jäljenteitä, suunnannäyttäjiä tai sopeutumia tai 
mitään muitakaan pragmaattisesti määriteltäviä prosesseja, 
muuttuu »yhteensopivuuden» väitetty olemus yhtä käsittä-
mättömäksi kuin sen tarkoitus. Sille ei voi kuvitella sisäl-
töä sen paremmin kuin vaikutintakaan. Se on ehdottoman 
merkityksetön abstraktio.115, 116

Varmastikin tällä totuuden alueella maailmankaikkeu-
den aidon järjellisyyden puolestapuhujia ovat nimenomaan 
pragmatistit, eivät suinkaan rationalistit.
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Pragmatismi ja humanismi

Edellisessä luennossani luonnostelemani näkemys totuu-
desta on jäänyt varmasti kaihertamaan kuulijoideni sisim-
pään, minkä aiheuttaa ihmislajille tyypillinen harha,117 
käsitys sellaisesta määrätystä Totuudesta, jota pidetään 
määrättynä ja täydellisenä vastauksena juuri siihen pysy-
vään arvoitukseen, joka maailmaan uskotaan kätkeyty-
vän. Kansanperinteessä on ollut aina sitä parempi, jos 
arvoituksen vastaus on ollut oraakkelimainen, niin että 
se on herättänyt ihmetystä jo sinänsä jonkinlaisena toi-
sen asteen arvoituksena, joka on pikemminkin peittänyt 
kuin paljastanut, mitä sen uumeniin on uumoiltu sisälty-
vän. Kaikki suuret yhden käsitteen vastaukset maailman-
arvoituksiin – kuten jumala, ykseys, järki, laki, henki, aine, 
luonto, vastakkaisuus, dialektinen prosessi, idea, minä ja 
ylisielu – ovat herättäneet ihmisissä ihailua juuri oraak-
kelimaisuutensa vuoksi. Niin harrastelija- kuin ammat-
tifilosofit esittävät maailmankaikkeuden jonkinlaiseksi 
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oudoksi, kivettyneeksi sfinksiksi, arvoitukseksi joka kieh-
too ihmistä loputtomiin, sillä se asettaa haasteen hänen 
ihmeelliselle älylleen. Miten täydellinen ihanne tällainen 
määräinen Totuus onkaan rationalistiselle mielenlaadulle! 
Luen teille muutaman sanan eräästä vanhasta kirjeestä, 
jonka aikoinaan sain lahjakkaalta, sittemmin turhan 
nuorena kuolleelta ystävältäni: »Kaikessa – niin tieteessä, 
taiteessa, moraalissa kuin uskonnossakin – on oltava yksi 
järjestelmä, joka on oikea, ja kaikki muut ovat vääriä.» 
Miten tyypillistä nuoruuden kiihkeyttä! Kaksikymmen-
täyksivuotiaina me otamme tällaisen haasteen vastaan, ja 
vielä oletamme keksivämme mainitunlaisen järjestelmän. 
Useimmille meistä ei koskaan myöhemminkään juolahda 
mieleen, että kysymys »mikä tuo määrätty totuus on» ei 
ole mikään todellinen kysymys (kun totuus käsitetään 
täysin ehdottomaksi), ja että koko määrätyn totuuden 
käsite on ainoastaan yleistys monista totuuksista, saman-
lainen käyttökelpoinen kattokäsite kuin »latinan kieli» tai 
»laki».

Lakien noudattamista valvovat tuomarit puhuvat toi-
sinaan oikeudesta ja opettajat latinasta tavalla, jolla he 
saavat kuulijansa luulemaan, että he tarkoittavat sellaisia 
entiteettejä, jotka ovat olemassa jo ennen päätöksiä, sanoja 
tai kielioppia, ja jotka määräävät ne kiistämättömästi ja 
vaativat niiltä kurinalaisuutta. Vaivaamalla vähänkin pää-
tämme huomaamme kuitenkin, etteivät niin oikeus kuin 
latinakaan ole sellaisia periaatteita, vaan tuloksia jostakin. 
Erot laillisen ja laittoman toiminnan välillä tai oikean ja 
virheellisen kielellisen ilmaisun välillä ovat kehkeytyneet 
ihmisten yksittäiskokemusten seikkaperäisenä vuorovai-
kutuksena; muulla tavoin eroja uskomustemme totuuden 
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ja epätotuuden välille ei synny. Totuus liittyy aiempaan 
totuuteen ja muokkaa sitä tapahtumien edetessä, samoin 
kuin jokin kielenkäyttötapa liittyy aiempaan kielenkäyttö-
tapaan ja laki aiempaan lakiin. Jos käsillä on jokin vanha 
laki ja uusi oikeusjuttu, niin tuomari sommittelee niistä 
uuden lain. Jos meillä on jokin vanha tapa käyttää kieltä 
ja uusi yleistä makua miellyttävä puhetapa, vertaus tai 
hokema – niin yhtäkkiä meillä onkin uusi tapa käyttää 
kieltä. Jos meillä on jokin aiempi totuus ja tuoreita tosi-
asioita – niin mielemme keksii jonkin uuden totuuden.

Kaikesta huolimatta silti teeskentelemme, ettei ikui-
suus vyörykään eteenpäin, että meillä on muka vain yksi 
ainoa vanha oikeudenmukaisuus, kielioppi tai totuus, 
joka on vain putkahtanut jostakin esiin, eikä sitä olekaan 
tekemällä tehty. Mutta kuvitelkaapa nuorta juristia, joka 
koettaa ratkaista oikeussalissa tapauksia »määrätyn» lain 
käsitteen avulla, tai äidinkielenopettajaa, joka opetuk-
sessaan tukeutuu ideaansa »määrätystä» äidinkielestä, tai 
professoria, joka valmistautuu esitelmöimään tosiolevasta 
maailmasta apunaan sellainen rationalistinen totuuskäsi-
tys, jossa »Totuus» kirjoitetaan isolla T:llä – saavatko he 
aikaan yhtään mitään? Totuus, laki ja kieli katoavat kuin 
tuhka tuuleen vähäisimmästäkin uusien tosiasioiden kos-
ketuksesta. Nuo asiat muodostuvat tapahtumien kulussa. 
Ajatuksemme oikeasta ja väärästä, kieltomme, rangais-
tuksemme, sanamme, muotomme, puhetapamme ja usko-
muksemme, kaikki ne ovat uusiutuvia, ajan saatossa kasva-
via luomuksia. Laki, kieli ja totuus eivät ole likimainkaan 
sellaisia etukäteisperiaatteita, jotka synnyttävät tuon asioi-
den muodostumisprosessin, vaan pelkkiä yleisnimikkeitä 
sen tuloksille.
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Joka tapauksessa näemme siis, että lait ja kielet ovat ihmi-
sen tekoa. Schiller soveltaa tätä rinnastusta uskomuksiin, ja 
ehdottaa »humanismia» nimeksi opilleen, jonka mukaan 
myös totuutemme ovat ihmisten tekoa niin pitkälle taak-
sepäin, että niiden alkuperää on mahdoton jäljittää. Inhi-
milliset vaikutteet terävöittävät kaikkia kysymyksiämme, 
inhimilliset tarpeet piilottelevat kaikissa vastauksissamme, 
kaikkia periaatteitamme sävyttävät inhimilliset perusteet. 
Tämä tekijä on niin erottamaton noista asioista, että Schiller 
vaikuttaa toisinaan melkein jättävän avoimeksi kysymyksen 
siitä, mahtaako niissä mitään muuta ollakaan. »Maailma», 
hän sanoo, »on olennaisesti ύλη,118 juuri sellainen, miksi 
me sen teemme. Sitä on hedelmätöntä määritellä sellaisella, 
mitä se alun perin oli tai mitä se on meistä riippumatta  
(ή ύλη άγνωστος καθ’ αύτήν)119; maailma on sitä, mitä siitä on 
tehty. Niinpä […] maailma on muovautuva.»120, 121 Hän lisää, 
että voimme oppia tuntemaan tuon muovautuvuuden rajat 
vain kokeilemalla ja että meidän tulisi aloittaa ikään kuin 
se olisi kokonaan muovautuva, toimia säännönmukaisesti 
tuon oletuksen pohjalta ja pysähtyä vasta kohdatessamme 
ratkaisevan esteen.

Tällainen on yleispiirteissään se selonteko, jonka Schil-
ler antaa humanistisesta näkemyksestään, ja sen vuoksi hän 
on joutunut ankarien hyökkäysten kohteeksi. Aion käyttää 
tämän luennon humanistisen näkemyksen puolustamiseen, 
joten tässä vaiheessa vain sivuan niitä muutamin huomau-
tuksin.

Schiller jos kuka myöntää kakistelematta, että jokainen 
sellainen aito kokemus, jossa totuus on kehitteillä, sisältää 
myös vastustavia tekijöitä, jotka tuon uuden erityistotuu-
temme on otettava huomioon ja joiden kanssa niiden on 
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ehdottomasti oltava »yhteensopivia». Kaikki totuutemme 
ovat »todellisuutta» koskevia uskomuksiamme, ja joka 
ainoan uskomuksemme kohdalla todellisuus vaikuttaa sel-
laiselta itsenäiseltä, löydetyltä asialta, mitä ei ole valmistettu. 
Varmaankin sallitte minun palauttavan nyt mieliinne osan 
viime luennostani.

»Todellisuus» on yleisesti ottaen jotakin, mitä totuuksien on 
otettava huomioon,122, 123 ja tältä kannalta katsoen todellisuu-
den ensimmäinen osa onkin aistimustemme virta. Aistimuk-
set tulevat meitä päin vääjäämättä. Mistä? Sitä emme tiedä. 
Niiden luonteeseen, järjestykseen ja paljouteen meillä ei ole 
oikeastaan mitään valtaa. Ne eivät ole tosia eivätkä epätosia; 
ne vain ovat. Ainoastaan se, mitä niistä sanomme – niille 
antamamme nimet, teoriamme niiden alkuperästä, luon-
teesta ja niiden etäisistä suhteista – voi olla totta tai epätotta.

Toisen osan todellisuutta, joka uskomustemme on nöy-
rästi otettava huomioon, muodostavat ne suhteet, jotka 
vallitsevat aistimustemme tai niiden mielissämme olevien 
jäljenteiden välillä. Tämä osa jakautuu kahteen alaosastoon: 
1) suhteisiin, jotka ovat muuttuvaisia ja satunnaisia, kuten 
ajan ja paikan suhteet; ja 2) suhteisiin, jotka ovat kiinteitä 
ja olennaisia, koska ne perustuvat jäsentensä sisäiseen 
luonteeseen – kuten samankaltaisuus ja toisenkaltaisuus. 
Molemmat suhdelajit liittyvät välittömään havaintoon. 
Molemmat ovat »tosiasioita». Mutta juuri viimeksi mai-
nittu tosiasia muodostaa tieto-opillisten teorioidemme 
kannalta tärkeämmän todellisuuden alaosaston. Sisäiset 
suhteet ovat nimittäin »ikuisia». Havaitsemme ne aina 
verratessamme niiden aistittavia jäseniä keskenään. Ja niitä 
ajattelumme – niin sanotun matemaattis-loogisen ajatte-
lumme – on ikuisesti pidettävä silmällä.
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Kolmas todellisuuden osa, joka on näiden havainto-
jemme lisuke (vaikkakin enimmäkseen niihin perustuva), 
ovat ne aiemmat totuutemme, jotka jokainen uusi tut-
kimuksemme ottaa huomioon. Tämä kolmas osa ei ole 
läheskään niin uppiniskainen: usein se antaa myöden. 
Puhuessani näistä kolmesta todellisuuden osasta, jotka 
aina hallitsevat uskomustemme muodostumista, muistutan 
ainoastaan teitä siitä, mitä viime luennollani saitte kuulla.

Miten pysyviä nämä todellisuuden osatekijät liene-
vätkin, meillä on yhä tiettyä vapautta ollessamme niiden 
kanssa tekemisissä. Ajatellaan vaikka aistimuksiamme. Se, 
että ne ovat olemassa, on epäilemättä meidän valtamme 
ulottumattomissa. Omasta kiinnostuneisuudestamme kui-
tenkin riippuu, mitä niistä havaitsemme, painamme mie-
leemme ja otamme päätelmissämme mielellämme huo-
mioon. Sen mukaan miten eri kohdissa sitä painotamme, 
saamme tulokseksi varsin erimuotoisia totuuksia. Tulkit-
semme samat tosiasiat eri tavoin. Samoine määrättyine 
yksityiskohtineen »Waterloo» tarkoittaa englantilaiselle 
samaa kuin »voitto», ranskalaiselle samaa kuin »tappio». 
Yhtä lailla maailmankaikkeuskin merkitsee optimistiselle 
filosofille voittoa, pessimistiselle tappiota.

Mitä sanomme todellisuudesta, riippuu siis siitä pers-
pektiivistä, johon sen sovitamme. Että se on, on sen omaa, 
mutta mitä se on, riippuu siitä mihin kiinnitämme huo-
miomme, joka on taas kiinni meistä. Sekä todellisuuden 
aistimukselliset että suhteelliset osat ovat mykkiä: ne eivät 
kerro yhtään mitään itsestään. Meidän on puhuttava nii-
den puolesta. Tämä aistimusten mykkyys on saanut T. H. 
Greenin ja Edward Cairdin tapaiset intellektualistit sii-
voamaan ne lähes täysin pois filosofisen tunnustettavuuden 
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piiristä, mutta pragmatistit eivät halua mennä niin pitkälle. 
Aistimus on pikemminkin kuin asiakas, joka on antanut 
tapauksensa juristin hoidettavaksi ja jonka on sitten pas-
siivisesti kuunneltava oikeussalissa mitä hyvänsä sellaista 
selvitystä asioistaan, jonka juristi katsoo otollisimmaksi, 
pitipä hän siitä tai ei.

Näin mielemme suorittavat jopa aistimusten kohdalla 
määrätynlaista mielivaltaista valintaa. Kun sisällytämme 
tai jätämme asioita pois rajaamme käsiteltävää aluetta; kun 
painotamme niitä, osoitamme sen etu- ja taka-alan; kun 
panemme niitä järjestykseen, tulkitsemme sitä suuntaan 
tai toiseen. Lyhyesti sanoen: saamme marmorilohkareen, 
mutta veistoksen teemme itse. Tämä pätee myös todel-
lisuuden »ikuisiin» osiin: siirtelemme havaintojamme 
asioihin sisältyvistä suhteista ja järjestelemme niitä yhtä 
vapaasti. Sijoitamme ne yhteen tai toiseen sarjaan, luoki-
tamme ne tällä tai jollain toisella tavalla, pidämme jota-
kin niistä muita perustavampana, kunnes uskomuksemme 
niistä muotoutuvat sellaisiksi totuuskokonaisuuksiksi, jotka 
tunnetaan logiikkana, geometriana tai aritmetiikkana, joi-
den kaikkien kokonaisuuden muoto ja järjestys ovat ilmi-
selvästi ihmisen tekoa.

Niinpä vaikkeivät ihmiset puhuisikaan mitään niistä 
uusista tosiasioista, joita heidän elämänsä toimet lisäävät 
todellisuuden aineistoon, ovat he jo painaneet mielensä 
muodot koko siihen kolmanteen todellisuuden osaan, 
jonka olen nimennyt »aiemmiksi totuuksiksi». Jokainen 
hetki tuo uudet havaintonsa, omat aistimuksia ja suhteita 
koskevat tosiasiansa, jotka meidän on otettava tosissamme 
huomioon. Mutta kaikki aiempi kanssakäymisemme näi-
den tosiasioiden kanssa perustuu jo aiempiin totuuksiimme. 
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Siksi meille tarjoutuukin vain pienin ja viimeisin murto-osa 
kahdesta ensimmäisestä todellisuuden osasta, ja tuo murto-
osa meidän on välittömästi inhimillistettävä siinä mielessä, 
että sovitamme sen muuhun jo olemassa olevaan inhimil-
listettyyn ainekseen, jonka yhdenmukaistamme sen kanssa 
tai omaksumme jollakin muulla tavalla. Itse asiassa meidän 
tuskin on edes mahdollista saada minkäänlaista vaikutel-
maa mistään, ellei meillä ole ennakkokäsitystä, millaisia 
nuo vaikutelmat saattavat olla.

Saatamme puhua inhimillisestä ajattelusta »riippumat-
tomasta» todellisuudesta, mutta sellaista ei tunnu olevan 
mitenkään helppo löytää. Se palautuu käsitykseen jostakin 
sellaisesta, mitä on vasta tulossa kokemukseen ja mitä ei 
ole vielä edes nimetty, tai sitten johonkin kuviteltuun koke-
muksessa ilmenevään aihioon, josta ei ole syntynyt vielä 
minkäänlaista uskomusta eikä sitä ole soviteltu mitenkään 
inhimilliseen ymmärrykseen.

Se on jotakin ehdottoman mykkää ja katoavaista, pelkkä 
mielemme kuvitteellinen raja. Voimme erottaa siitä häi-
vähdyksen, muttemme koskaan tavoita sitä. Tavoitamme 
aina vain jonkin sen korvikkeen, jonka aiempi inhimilli-
nen ajattelu on valmistanut ja muokannut meidän käytet-
täväksemme. Arkipuheessamme sanommekin, että jokin 
on jo valmiiksi pureksittua. Juuri näin Schillerkin ajattelee 
sanoessaan, että meistä riippumaton todellisuutemme on 
vain vastustuskyvytöntä ύλη, joka vain on odottaen, että me 
tekisimme siitä jotakin.

Tällainen siis on Schillerin vakaa käsitys todellisuuden 
aistittavasta ytimestä. Me »kohtaamme» sen (kuten Brad-
ley sanoo), mutta emme saa sitä haltuumme. Tämä saat-
taa pintapuolisesti muistuttaa Kantin näkemystä, mutta 
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rationalismin ja empirismin erottaa silti toisistaan kuilu, 
joka ammottaa ennen luonnon syntyä esiin välähtäneiden 
ja asteittain luonnon myötä muodostuvien kategorioiden 
välillä. Aidon »kantilaisen» mielestä Schiller tulee aina 
olemaan Kantiin verrattuna kuin satyyri Hyperionin rin-
nalla.124

Toiset pragmatistit saattavat saavuttaa varmempia 
uskomuksia todellisuuden aistittavasta ytimestä. He ehkä 
arvelevat tavoittavansa sen itsenäisen luonteen kuorimalla 
sen yltä päällekkäiset ihmisen tekemät kerrokset. He saat-
tavat kyhätä teorioita, jotka kertovat meille mistä se tulee ja 
kaiken muunkin sitä koskevan – ja jos nuo teoriat toimivat 
tyydyttävästi, ovat ne tosia. Transsendentaaliset idealistit 
sanovat, ettei aistittavalla todellisuudella ole minkäänlaista 
ydintä, vaan viimeiseksi kehkeytynyt kerrostuma on yhtä 
aikaa sekä todellisuutta että totuutta. Skolastiikka opettaa 
yhä, että tuo ydin on »ainetta». Professori Bergson, Hey-
mans, Strong ja muut uskovat tällaiseen ytimeen, jota yrit-
tävät urheasti määritellä.125 Dewey ja Schiller pitävät sitä 
»rajana». Voisiko näistä erilaisista tai muista niihin verrat-
tavista selityksistä olla eniten tosi sellainen, joka osoittau-
tuu viime kädessä tyydyttävimmäksi? Yhtäällä on todelli-
suus, toisaalla sen selitys, jota osoittautuu mahdottomaksi 
parannella tai korjailla. Jos tuon selityksen paranteleminen 
osoittautuu pysyvästi mahdottomaksi, on sen totuus ehdo-
tonta. En keksi, mitä muutakaan totuuden käsite voisi tar-
koittaa. Jos pragmatismin vastustajilla on tiedossaan jokin 
toinenkin merkitys, heidän tulisi se taivaan tähden paljas-
taa, suoda myös meille mahdollisuus sen tietämiseen!

Koska se ei ole todellisuutta, vaan pelkästään todelli-
suutta koskeva uskomus, sillä on inhimilliset osatekijänsä. 
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Nuo inhimilliset osatekijät pystyvät tietämään ei-inhimil-
lisiä osatekijöitä siinä ainoassa mielessä, jossa mistään voi 
tietää mitään. Ovatko joen äyräät olemassa joen ansiosta, 
vai onko joki olemassa äyräidensä ansiosta? Käveleekö joku 
henkilö varsinaisemmin oikealla vai vasemmalla jalallaan? 
Aivan yhtä mahdotonta taitaa olla erottaa kognitiivisen 
kokemuksemme kehityksestä, mikä siinä on todellista ja 
mitkä inhimillisiä tekijöitä.

Kelvatkoon tämä lyhyt esitys alustavaksi kuvaukseksi 
humanistisesta näkemyksestä. Vaikuttaako se järjettömältä? 
Jos niin on, yritän tehdä siitä uskottavamman muutamalla 
esimerkillä, jotka tekevät aiheen käsitettävämmäksi.

Jokainen huomaa inhimillisen tekijän sisältyvän moniin 
tuttuihin objekteihin. Sovittaaksemme jonkin annetun 
realiteetin tarkoituksiimme käsitämme sen niin tai näin, ja 
se asettuu käsitykseemme hangoittelematta. Voitte pitää 
numeroa 27 kolmosen kuutiona, kolmen ja yhdeksän tulona, 
26:n ja 1:n summana, sadan ja 73:n erotuksena tai käsittää 
sen lukemattomilla muilla tavoilla, jotka kaikki ovat yhtä 
tosia. Voitte mieltää šakkilaudan mustiksi neliöiksi val-
kealla pohjalla tai valkoisiksi neliöiksi mustalla pohjalla, 

eikä kumpikaan käsitys ole väärä. Voitte pitää 
oheista kuviota tähtenä, kahtena suurena toi-
sensa leikkaavana kolmiona, kuusikulmiona 
jonka sivuihin on kiinnitetty jalat, kuutena 
samanlaisena kärjistään toisiinsa kytkeytyvänä 

kolmiona, ja niin edelleen. Kaikki nämä tulkinnat ovat tosia 
– se jokin, joka paperilta on aistittavissa, ei vastusta mitään 
niistä. Voitte sanoa viivasta, että se on idän tai lännen suun-
tainen, ja viiva per se hyväksyy molemmat kuvaukset kapi-
noimatta lainkaan epäjohdonmukaisuutta vastaan.
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Ryhmittelemme taivaalle tähtiä ja sanomme niitä täh-
tikuvioiksi. Mukisematta tähdet antavat meidän tehdä 
niin – vaikkakin jos ne tajuaisivat puuhamme, jotkut niistä 
saattaisivat yllättyä, mitä kumppaneita olemme niille mää-
ränneet. Eräälle tähtikuviolle on englanninkielessä monia 
nimiä, »Charles’s Wain» (’Kuningas Kaarlen vaunut’), 
»Great Bear» (’Iso Karhu’) ja »Dipper» (’Kauha’). Yksikään 
näistä nimistä ei ole väärä, ja kukin niistä on yhtä hyvä kuin 
muutkin, sillä ne ovat kaikki aivan käyttökelpoisia nimiä.

Kaikissa näissä tapauksissa me liitämme jonkin inhimil-
lisen lisäyksemme aistimaamme todellisuuteen, ja todelli-
suutemme suostuu ottamaan lisäyksemme vastaan. Kaikki 
lisäyksemme »pitävät yhtä» tuon todellisuutemme kanssa. 
Ne sopivat siihen samalla kun ne rakentavat sitä. Mikään 
niistä ei ole väärä. Jos pidämme jotakin niistä muita todem-
pana, on siihen syynä yksinomaan tuon lisäyksemme inhi-
millinen käyttö. Jos numero 27 kertoo sen dollareiden mää-
rän, jotka löydän pöytälaatikosta, vaikka olen jättänyt sinne 
28 dollaria, todempi lisäys on 28–1. Jos se ilmoittaa tuumissa 
sellaisen hyllyn pituuden, jonka haluan sijoittaa 26 tuumaa 
leveään astiakaappiin, se on 26+1. Jos haluaisin korostaa tai-
vaan ylväyttä siinä näkemieni tähtikuvioiden avulla, olisi 
»Kuningas Kaarlen vaunut» siinä käytössä todempi kuin 
»Kauha». Ystäväni Frederick Myers on paheksunut leikil-
lisesti sitä, ettei tuo ihmeellinen tähtijoukko tuo meidän 
yhdysvaltalaisten mieleen muuta kuin keittiötarvikkeen.126

Mitä meidän ylipäätään tulisi sanoa olioksi? Se vaikuttaa 
täysin mielivaltaiselta, sillä aivan kuten ryhmittelemme täh-
tiä inhimillisiin tarkoitusperiimme soveltuviksi kuvioiksi, 
teemme samoin kaikelle muullekin. Itselleni koko edessäni 
oleva »kuulijakunta» on yksi olio, joka on välillä levoton, 
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välillä taas tarkkaavainen. Minulla ei ole käyttöä juuri nyt 
sen muodostaville yksilöille, joten en ajattele heitä. Sama 
pätee »armeijaan» tai »kansakuntaan». Mutta omissa sil-
missänne, hyvät naiset ja herrat, teidän nimittämisenne 
pelkästään »kuulijakunnaksi» vaikuttaa jotenkin puutteel-
liselta. Teille itsellenne pysyvästi todellisia olioita teissä 
ovat yksilölliset henkilöitymänne. Anatomian tutkija pitää 
noita henkilöitymiä vain organismeina, ja todellisia olioita 
hänelle ovat elimet. Histologit taas sanovat, etteivät todel-
lisia ole niinkään elimet kuin solut, joista ne muodostuvat, 
ja kemistit puolestaan ovat sitä mieltä, etteivät todellisia 
olioita ole suinkaan solut, vaan niiden molekyylit.

Näin me hajotamme aistittavan todellisuuden virran 
mielemme mukaisiksi olioiksi. Luomme itse niin tosien 
kuin epätosienkin väittämiemme subjektit.

Samoin luomme itse myös niiden predikaatit. Monet 
asioiden predikaateista ilmaisevat vain asioiden suhteita 
meihin ja tunteisiimme. Sellaiset predikaatit ovat tietenkin 
ihmisen tekemiä lisäyksiä. Caesar ylitti Rubikonin, jolloin 
hänestä tuli uhka Rooman vapaudelle. Mutta sen lisäksi 
hän on myös yhdysvaltalaisen luokkahuoneen kauhu, jol-
laiseksi hänet tekee koulupoikien asennoituminen hänen 
teoksiinsa. Tämä lisäpredikaatti on yhtä tosi kuin aiem-
matkin.

Näette, kuinka luontevasti päädymme humanistiseen 
periaatteeseen: inhimillisiä lisäyksiä on mahdoton kitkeä 
pois. Niin nimi- kuin laatusanammekin ovat kaikki inhi-
millistä perua, ja niistä rakentamiemme teorioiden sisäisen 
järjestyksen ja rakenteen määräävät täysin inhimilliset aja-
tuskulut, joista eräs on älyllinen johdonmukaisuus. Mate-
matiikka ja logiikka ovat kauttaaltaan pelkkää inhimillistä 
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uudelleenjäsennystä. Fysiikka, tähtitiede ja biologia puoles-
taan kehkeytyvät suurelta osaltaan kulloistenkin valintojen 
mukaan. Tunkeudumme tuoreen kokemuksen alueelle sel-
laisten uskomusten varassa, joita me ja esivanhempamme 
ovat jo tehneet. Ne määrittävät sen, mitä huomaamme. Se, 
mitä huomaamme, määrittelee sen, mitä teemme. Ja edel-
leen se, mitä teemme, määrittelee sen, mitä koemme. Näin 
asiat etenevät oliosta toiseen. Vaikka jonkinlaisen aisti-
ilmiöiden virran olemassaolo onkin järkkymätön tosiasia, 
vaikuttaisi sen totuudellisuus alusta loppuun olevan suurelta 
osaltaan itsemme aikaansaannosta.

Liitämme väistämättä tuohon virtaan lisäyksiämme. 
Suuri kysymys kuuluukin: Saavatko lisäyksemme sen arvon 
nousemaan vai laskemaan? Ovatko lisäyksemme arvokkaita 
vai arvottomia? Olettakaa maailmankaikkeus, joka muodos-
tuu ainoastaan seitsemästä tähdestä, kolmesta ne näkevästä 
ihmisestä ja heidän arvioijastaan. Yksi silminnäkijöistä 
nimittää tähtiä »Isoksi karhuksi», toinen »Kuningas Kaar-
len vaunuiksi» ja kolmas »Kauhaksi». Millä inhimillisellä 
lisäyksellä annetusta tähtiaineksesta saadaan aikaan paras 
maailma? Varmaankin jos silminnäkijöitä olisi arvioimassa 
Frederick Myers, hän sanoisi epäröimättä yhdysvaltalaisen 
silminnäkijän antamaa nimeä arvottomimmaksi.

Lotze on tehnyt tästä monia syvällisiä huomioita. Ole-
tamme hänen mukaansa naiivisti todellisuuden ja miel-
temme välille suhteen, joka saattaa ollakin päinvastainen 
kuin se suhde, mikä niiden välillä todellisuudessa vallitsee. 
Ajattelemme luonnollisesti, että on olemassa valmis ja täy-
dellinen todellisuus, jonka päälle älymme sitten asettuu vel-
vollisuutenaan vain yksinkertaisesti kuvailla sitä sellaisena 
kuin se jo on. Mutta, kysyy Lotze, eivätkö kuvauksemme 
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ole itse tärkeitä lisäyksiä todellisuuteen? 127 Ja eikö aiempi 
todellisuus ole itse paljon vähemmän olemassa esiintyäk-
seen koskemattomana tiedossamme kuin yllyttääkseen 
mieliämme liittämään maailmaan sellaisia lisäyksiä, jotka 
kasvattavat sen kokonaisarvoa. Professori Eucken käyttää 
jossakin ilmausta »Die Erhöhung des vorgefundenen Das-
eins»,128 joka muistuttaa tuota suuren Lotzen ehdotusta.

Se on tarkalleen sama kuin pragmatistinen näkemyk-
semme. Olemme luovia sekä tiedollisessa että toiminnal-
lisessa elämässämme. Teemme lisäyksiämme sekä todelli-
suuden subjekti- että predikaattiosaan. Maailma ilmenee 
meille muovautuvana, vain odottaen saavansa lopullisen 
muotonsa meidän käsissämme. Taivaan valtakunnan tavoin 
sekin suvaitsee hyväksyvästi ihmisen siihen kohdistaman 
väkivallan. Ihminen synnyttää siihen totuuksia.

Kukaan ei voi kiistää, etteikö sellainen osa lisäisi arvok-
kuuttamme ja vastuullisuuttamme ajattelijoina. Jotkut 
meistä pitävät sellaista käsitystä sangen innostavana. Joh-
tava italialaispragmatisti signor Papini heittäytyy suoras-
taan runolliseksi huomatessaan ne näköalat, joita se avaa 
ihmisen jumalallisen luovalle toiminnalle.

Näemme nyt koko mitassaan sen merkittävän eron, 
joka pragmatismin ja rationalismin välillä on. Olennainen 
ero on siinä, että kun rationalismin mukaan todellisuus on 
jotakin ikuisesti valmista ja täydellistä, pragmatismille se 
on edelleen tekeillä olevaa, ja sen täydentyminen on osin 
tulevaisuuden varassa. Yhtäältä maailma on jo ehdottoman 
varma, ja samalla se kuitenkin pyrkii kohti epävarmoja 
mahdollisuuksia.

Olemme joutuneet tämän humanistisen näkemyk-
semme myötä varsin syville vesille, eikä ole mikään ihme, 
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jos se ymmärretään väärin. Sitä syytetään mielivallan 
opiksi. Esimerkiksi Bradleyn mukaan oman oppinsa 
ymmärtävän humanistin olisi »pidettävä jokaista järjen-
vastaistakin päämäärää järjellisenä, jos henkilökohtaisesti 
sitä vaadin, ja jokaista pähkähulluakin ideaa totuutena, 
jos vain joku on sattunut päättämään tahtovansa niin.»129 
Vasta-alkajia on tietenkin vaikea saada omaksumaan täl-
laista humanistista näkemystä, jonka mukaan todellisuus, 
joka on jotakin vastahakoista ja kuitenkin muovailtavissa 
olevaa, valvoo ajatteluamme energiana, jota on herkeä-
mättä pidettävä silmällä (vaikkakaan ei välttämättä jäl-
jennettävä). Tämä muistuttaa minua eräästä tilanteesta, 
jossa olen henkilökohtaisesti ollut. Kirjoitin kerran esseen 
oikeudestamme uskoa, jonka paha kyllä nimesin usko-
misen tahtomiseksi.130 Arvostelijat eivät piitanneet itse 
esseestä lainkaan, vaan kävivät vain otsikon kimppuun. 
Psykologisesti se oli muka mahdoton ja moraalisestikin 
hakoteillä. Otsikkoni sisällöksi jotkut viisastelijat ehdot-
tivatkin »petkutuksen tahtomista» ja »teeskentelyn tah-
tomista».131

Tämä pragmatismin ja rationalismin välinen vaihtoehto, 
sellaisena kuin on nyt edessämme, ei ole enää vain tietoteoreet-
tinen kysymys, vaan se koskee itse maailman rakennetta.

Pragmatismin taholla meillä on vain yksi keskeneräi-
nen versio maailmasta, joka kasvaa kaikenlaisissa paikoissa, 
erityisesti paikoissa, joissa ajattelevat olennot toimivat.

Rationalistisella taholla meillä on maailmasta monia 
versioita, yksi todellinen, ääretön laitos tai édition de luxe, 
joka on ikuisesti valmis, ja toisaalta monia sellaisia äärelli-
siä väärien tulkintojen täyttämiä versioita, joista kukin on 
omalla tavallaan vääristynyt ja viallinen.
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Näin pluralismin ja monismin keskenään kilpaile-
vat metafyysiset oletukset palaavat taas eteemme. Käytän 
luentoni loppuosan niiden erojen selvittelyyn.

Sallikaa minun ensiksi huomauttaa, että kantaansa 
pohtiessaan on mahdotonta olla näkemättä noiden tahojen 
välisiä eroja. Äärirationalistinen mieli on jo rakenteellisesti 
oppinutta ja arvovaltaista: se on jatkuvasti aulis kertomaan, 
kuinka asioiden »täytyy olla». Sen maailman on pysyttävä 
tiukasti kuosissaan. Toisaalta taas äärimmäinen pragmatisti 
on jonkinlainen huolettomasti onneensa luottava anarkis-
tinen olento. Jos hänen olisi elettävä Diogeneen tavoin tyn-
nyrissä, häntä ei juuri liikuttaisi, vaikka sen vanteet olisivat 
löysät ja päivä paistaisi sisään kaarilautojen raoista.

Tällaisen väljän maailman idea vaikuttaa suunnilleen 
samalla tavalla tyypilliseen rationalistiin kuin »lehdis-
tönvapaus» saattaisi vaikuttaa entisaikojen venäläisen 
sensuuritoimiston virkailijaan tai »selväkielisyys» iäkkää-
seen opettajattareen. Se vaikuttaa häneen samalla tavalla 
kuin kuhisevat protestanttilahkot vaikuttavat paavin kan-
nattajaan. Se tuntuu hänestä yhtä selkärangattomalta ja 
periaatteettomalta kuin »opportunismi» politiikassa sel-
laisesta vanhakantaisesta ranskalaisesta legitimististä tai 
kiihkoilijasta, joka uskoo jumalan määräämään kansan-
oikeuteen.

Pluralistisen pragmatismin mukaan totuus kehkeytyy 
kaikkien äärellisten kokemusten piirissä. Ne nojautuvat 
toisiinsa, mutta niiden kokonaisuus, mikäli sellainen on 
olemassa, ei nojaudu mihinkään. Kaikki »kodit» kuuluvat 
äärelliseen kokemukseen, mutta äärellisellä kokemuk-
sella itsellään ei ole kotia. Millään sellaisella, joka jää 
äärellisten kokemusten virran ulkopuolelle, ei ole takeita 

Pragmatismi ja humanismi



198

James Pragmatismi

toteutumisestaan. Se voi toivoa pelastusta ainoastaan sii-
hen itseensä sisältyvien lupausten ja mahdollisuuksien 
taholta.

Rationalisteille tämä kuvastaa jotenkin maailmaa, joka 
ajelehtii avaruudessa eksyksissä vailla kiintopistettä, eikä 
sillä ole tukenaan niin elefanttia kuin kilpikonnaakaan.132 
Maailma näyttää joukolta taivaalla viilettäviä tähtiä, jolla 
ei ole edes painovoimakeskusta vastustettavanaan. On 
totta, että olemme tottuneet elämään muilla elämänaloilla 
epävarman suhteellisuuden tilassa. »Valtion» ja ehdotto-
man »moraalilain» auktoriteetti on surkastunut pelkäksi 
hyödyn tavoitteluksi, ja pyhä kirkkokin on surkastunut 
»kokoushuoneiksi». Aivan vastaavaa ei ole vielä tapahtu-
nut filosofian luentosaleissa. Maailma, jonka totuutta me 
olemme osaltamme tekemässä, joka on jätetty meidän 
opportunismimme ja yksityisten arvostelmiemme huo-
maan! Sellaiseen verrattuna irlantilaisten rajoitettu itsehal-
linto-oikeuskin olisi varsinainen tuhatvuotinen valtakunta. 
Meille luontuisi moinen osa yhtä huonosti kuin filippii-
niläisille »kävisi itsehallinto».133 Sellainen maailma ei olisi 
filosofisesti kunniakas. Useimpien filosofian professoreiden 
mielestä se olisi kuin matka-arkku ilman kädensijaa, kuin 
koira ilman pantaa.

Mikä noiden professoreiden mielestä sitten lujittaisi 
tällaista irrallista maailmaa?

Jokin, joka tukisi äärellistä moneutta, pitäisi sen kasassa, 
yhdistäisi sitä ja ankkuroisi sen johonkin. Jokin, joka ei 
ole altis satunnaisuuksille, jokin ikuinen ja koskematon. 
Kokemuksen muuttuvaisuuden on perustuttava muuttu-
mattomuuteen. Tämän de facto maailman, jossa toimimme, 
taustalla on oltava sen de jure kaksoiskappale, joka on pysy-
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västi kiinnittynyt ja sitä aiempi, ja jossa kaikki, mitä voi 
tapahtua, on jo tapahtunut in posse134 – sen jokainen veripi-
sara, jokainen pikkuseikka on määrätty ja taattu, leimattu 
ja merkitty, eikä niillä ole mitään mahdollisuutta minkään-
laiseen muunteluun. Niiden kielteisten asioiden, jotka tässä 
maailmassa seuraavat ideaalisia päämääriämme, on itse 
oltava kiellettyjä sen parissa, mikä on ehdottomasti todel-
lista. Vain siten maailma pysyy koossa. Tässä ovat sen levol-
liset syvyydet. Me elämme myrskyisällä pinnalla, mutta 
meidän ankkurimme pitää, sillä se kiinnittyy kallioperään. 
Juuri tämä on Wordsworthinkin ajatus »sellaisesta syvästä 
rauhasta, joka loputtoman liikkeen sisimmässä piilee».135 

Juuri tämä on sitä Vivekanandan mystistä ykseyttä, josta 
teille kerroin. Tämä on Todellisuus isolla T:llä, todellisuus, 
joka muodostaa ajattoman ketjun ja joka ei voi kohdata 
tappioita. Juuri tämän arvelevat periaatteen ihmiset – ja 
ylipäätään kaikki sellaiset, joita ensimmäisessä luennossani 
nimitin herkkämielisiksi – velvollisuudekseen olettaa.

Ja juuri sitä samassa luennossa mainitsemani kovamie-
liset katsovat aiheelliseksi nimittää jonkinlaiseksi kierou-
tuneeksi yleistysten palvomiseksi. Kovamieliset ovat niitä, 
joille tärkeintä ovat juuri tosiasiat. Kuten vanhalla kova-
mielisellä ystävälläni Chauncey Wrightillä, nuoruudessani 
Harvardissa vaikuttaneella suurella empiristillä oli tapana 
sanoa: paljaiden tosiasiailmiöiden takana ei ole mitään. Kun 
rationalisti väittää, että tosiasioiden takana on tosiasioiden 
perusta, tosiasioiden mahdollisuus, kovemman linjan empi-
ristit syyttävät häntä siitä, että mahdollistaakseen tämän 
hän asettaa tosiasian taakse sen nimen ja luonteen jonkin-
laiseksi toisinneolioksi. Tiedämme aivan liian hyvin, miten 
tavallista sellaisten näennäisperustelujen esittäminen on. 
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Olin kerran seuraamassa leikkausta, ja kuulin erään läsnä-
olijan kysyvän lääkäriltä, miksi potilas hengitti niin voimak-
kaasti. »Koska eetterillä on hengitystä voimistava vaikutus», 
vastasi lääkäri. »Ahaa!» sanoi kysyjä, ikään kuin olisi saanut 
tyhjentävän vastauksen kysymykseensä. Yhtä hyvin voisi 
kuitenkin sanoa, että syanidi tappaa, koska se on »myrkkyä», 
tai että tänä iltana on näin kylmä, koska on »talvi», tai että 
meillä on viisi sormea, koska olemme »pentadaktyyleja». 
Vaikka nämä ovat pelkkiä tosiasioiden nimiä, jotka on joh-
dettu tosiasioista, niitä pidetään jonakin tosiasioita edeltä-
vinä ja niitä selittävinä. Äärimmäistä kovamielistä kantaa 
edustavien mielestä herkkämielisten käsitys ehdottomasta 
todellisuudesta on juuri tämän kaavan mukainen. Se on 
vain antamamme kokoava nimitys hajanaiselle ja toisiinsa 
kietoutuneelle joukolle ilmiöitä, jota pidämme ikään kuin 
omana, yhtenäisenä ja jo sitä edeltävänä olionaan.

Näette, miten erilaisin tavoin ihmiset tajuavat oliot. 
Maailma, jossa elämme, muodostuu rajattomasta paljou-
desta hajalleen sirottuneita yksittäisiä erillisyyksiä, jotka 
ovat kaikissa muodoissaan ja kehitysasteissaan yhdenmu-
kaisia. Kovamieliset ovat täysin valmiita mieltämään ne 
sellaisiksi. He voivat sietää moista maailmaa, koska hei-
dän luonteenlaatunsa on mukautunut sen epävarmuuteen. 
Näin ei ole herkkämielisten osalta. Heidän on pönkitettävä 
sitä maailmaa, jonne huomaavat syntyneensä, »toisella ja 
paremmalla» maailmalla, jossa yksittäiset erillisyydet muo-
dostavat kaikkeuden ja kaikkeus ykseyden, joka poikkeuk-
setta edellyttää, synnyttää ja osoittaa loogisesti jokaisen 
noista yksittäisistä erillisyyksistä.

Pitääkö meidän pragmatisteina olla äärimmäisen kova-
mielisiä? Vai hyväksymmekö oletuksen maailman ehdot-
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tomasta versiosta? Se on varmastikin hyväksyttävissä, sillä 
onhan se sekä yleistyksenä että konkreettisessa muodos-
saan ajateltavissakin.

Maailman yleistyksellä tarkoitan sitä, että asetamme 
sen äärellisen elämämme taakse samalla tavoin kuin sijoi-
tamme sanan »talvi» tämän illan kylmyyden taakse. »Talvi» 
on vain nimi tietylle määrälle päiviä, joina huomaamme 
yleensä olevan kylmä ilma, mutta sehän ei vielä tässä asiassa 
takaa mitään, sillä lämpömittarimmehan saattaa huomenna 
näyttää jo seitsemääkymmentä Fahrenheit-astetta.136 Tuo 
sana on meille kuitenkin käyttökelpoinen yrittäessämme 
luovia eteenpäin kokemuksen virrassa. Se panee sivuun 
tiettyjä todennäköisyyksiä ja nostaa esiin uusia: voitte 
panna säilöön olkihattunne ja ottaa esille talvitamineenne. 
Se on yhteenveto niistä asioista, joita on odotettavissa. Se 
nimeää osan luonnon tavoista ja valmistelee teitä niiden 
jatkuvuutta varten. Se on määrätty, kokemuksesta yleistetty 
väline, käsitteellinen todellisuus, joka meidän on otettava 
huomioon, ja joka heijastaa meidät kokonaisuudessaan 
takaisin aistittavien realiteettien pariin. Kaikista ihmisistä 
on pragmatisti kaikkein viimeisimpänä kieltämässä sellais-
ten yleistysten pätevyyttä. Onhan niihin sentään tallentu-
nut tavattoman paljon aiempaa kokemusta.

On kuitenkin aivan toista olettaa, että maailman abso-
luuttinen versio olisi konkreettisesti olemassa. Rationalis-
tit mieltävät sen konkreettiseksi ja pitävät sitä maailman 
äärellisten versioiden vastakohtana. He antavat sille oman 
erityisluonteensa. Se on täydellinen, lopullisesti valmis. Jos 
siellä on tietoa jostakin, se tiedetään kaiken muun yhtey-
dessä, kun taas meidän maailmassamme, jossa vallitsee tie-
tämättömyys, asiat ovat toisin. Jos maailman absoluuttisessa  
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versiossa esiintyy tarpeita, niiden tyydyttyminenkin on taat-
tua. Täällä kaikki on tapahtumien kulkua, mutta tuo maa-
ilma on ajaton. Jos meidän maailmassamme onkin erilaisia 
mahdollisuuksia, ehdottomaan maailmaan ei mahdollisuu-
den kategoria sovellu, sillä siinä kaikki se, mikä ei ole ole-
massa, on ikuisesti mahdotonta, ja kaikki mikä on olemassa, 
on sitä välttämättä. Meidän maailmassamme rikokset ja 
pelot merkitsevät surua. Sen sijaan täydellisessä maailmassa 
ei surua ole, sillä »juuri pahan olemassaolo ajallisessa on 
edellytys täydellisyydelle ikuisuudessa».137

Kertaan vielä: kumpikin oletus on pragmatistin silmissä 
hyväksyttävä, sillä kummallakin on omat käyttönsä. Ylei-
sesti ottaen, kuten sanan »talvi» kohdalla, jonkin menneen 
kokemuksen muistumana, käsitys ehdottomasta maail-
masta on korvaamaton. Konkreettisessa mielessäkin se on 
korvaamaton ainakin tietynlaisille ihmisille, sillä se mää-
rittää heitä uskonnollisesti, ja usein se myös on heidän elä-
määnsä eniten määrittävä tekijä, ja vaikuttaessaan heidän 
elämäänsä se vaikuttaa myös siihen, mihin he ulkokohtai-
sesti ovat kosketuksissa.

Sen vuoksi emme voikaan olla yleensä samaa mieltä 
kovamielisten kanssa, koska he torjuvat käsityksen sellai-
sesta maailmasta, joka jää äärellisen kokemuksemme ulko-
puolelle. Eräs tapa ymmärtää pragmatismi väärin on samas-
taa se positivistiseen kovamielisyyteen, olettaa, että sekin 
pitää jokaista rationalistista käsitystä pelkkänä pötynä ja 
suunpieksäntänä – että se rakastaa älyllistä anarkiaa sinänsä 
ja asettaa minkä tahansa filosofian luentosalien aikaansaan-
nosten edelle jonkinlaisen äärimmäisen hillittömän ja villin 
sudenmaailmansa, jolta puuttuu isäntä ja lieka. Olen sano-
nut näiden luentojen aikana niin tavattoman paljon sellaista, 
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mikä sotii äärimäisen herkkiä rationalismin muotoja vas-
taan, että olen valmistautunut tulevani väärin ymmärretyksi. 
Silti minua hämmästyttää huomata, kuinka väärin tämäkin 
yleisö minut käsittää, sillä olenhan samalla puolustanut 
myös rationalistisia hypoteeseja siinä määrin kun ne ohjaa-
vat meitä takaisin kokemuksen pariin.

Sain esimerkiksi tänä aamuna postikortin, jossa oli 
seuraavanlainen kysymys: »Onko pragmatisti välttämättä 
täydellinen materialisti ja agnostikko?» Niin ikään eräs 
vanhimmista ystävistäni, jonka pitäisi tuntea minut varsin 
hyvin, on lähettänyt minulle kirjeen, jossa hän syyttää suo-
sittelemaani pragmatismia siitä, että se sulkee pois kaikki 
laajemmat metafyysiset näkemykset ja tuomitsee meidät 
jonkinlaiseen terre-à-terre138 materialismiin. Luen teille 
siitä muutaman otteen.

»Minusta tuntuu», kirjoittaa ystäväni, »että pragma-
tistinen vastaväite pragmatismille on siinä, että se saattaa 
korostaa muutenkin ahtaiden mielten ahdasmielisyyttä.»

»Vetoomuksenne kaikenlaisen liirumlaarumin ja hölyn-
pölyn hylkäämisestä on tietenkin innostava. Mutta vaikka 
onkin tervehenkistä ja innostavaa saada kuulla, että mei-
dän tulisi ottaa vastuu sanojemme ja ajatustemme välittö-
mistä seurauksista ja tuloksista, en kuitenkaan luovu siitä 
huvista ja hyödystä, jonka saan pohtimalla myös etäisempiä 
seurauksia ja tuloksia, ja pragmatismilla on taipumus evätä 
juuri tämä etuoikeus.»

»Lyhyesti sanoen minusta tuntuu siltä, että pragma-
tistisen ajattelutavan rajoitteet – tai pikemminkin vaarat –  
muistuttavat suuresti niitä rajoitteita, jotka kiusaavat 
myös ’luonnontieteisiin’ huolettomasti luottavia. Kemia 
ja fysiikka ovat läpeensä pragmaattisia, ja monet niiden 

Pragmatismi ja humanismi



204

James Pragmatismi

vankkumattomista harjoittajista, jotka ovat painojensa ja 
mittojensa tuottamiin tuloksiin omahyväisen tyytyväisiä, 
tuntevat ääretöntä sääliä ja halveksuntaa kaikkia filosofian 
ja metafysiikan harrastajia kohtaan. Ja tietenkin kaikki voi-
daan esittää – joltakin kannalta katsoen ja ’teoreettisesti’ 

– kemian ja fysiikan ehdoilla, siis kaikki paitsi kokonaisuu-
den ratkaiseva periaate, jonka esittämisestä ei ole heidän 
mukaansa minkäänlaista pragmaattista hyötyä, sillä kun ei 
ole minkäänlaista merkitystä – heille. Minä en kuitenkaan 
suostu uskomaan, ettemmekö voisi nähdä naturalistin ja 
pragmatistin ilmeisen pluralismin takana mitään sellaista 
loogista yhteyttä, jota kohtaan he eivät osoita minkään-
laista kiinnostusta.»

Miten tuollainen käsitys pragmatismista, jota puolustan, 
voisi olla ensimmäisen ja toisen luentoni jälkeen mahdol-
linen? Olen koko ajan tarjonnut sitä selväsanaisesti välit-
täjäksi kovamielisyyden ja herkkämielisyyden välille. Jos 
käsitykseen maailmasta ante rem, tajuttiinpa se abstraktisti 
(kuten sana »talvi») tai konkreettisesti (kuten oletus abso-
luutista), voi osoittaa sisältyvän seurauksia elämällemme, 
on sillä jokin merkitys. Jos tuo merkitys toimii, siinä on 
pragmatismin mukaan jotakin totta, josta tulisi pitää kiinni 
kaikissa mahdollisissa uudelleenmuotoiluissa.

Absolutistisella oletuksella, että täydellisyys on ikuista, 
alkuperäistä ja todellisinta, on täysin määrätty merkityk-
sensä, joka vaikuttaa uskonnollisesti. Seuraavassa ja samalla 
viimeisessä luennossani tutkin tarkemmin, miten se tapah-
tuu.
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Pragmatismi ja uskonto

Edellisen luentoni lopulla muistutin teitä ensimmäisestä 
luennostani, jossa asetin kova- ja herkkämielisyyden vas-
takkain ja suosittelin pragmatismia välittäjäksi. Kovamieli-
set torjuvat suoralta kädeltä sen herkkämielisten oletuksen, 
jonka mukaan äärellisen kokemuksemme rinnalla olisi ole-
massa jokin ikuinen ja täydellinen versio maailmasta.

Pragmaattisten periaatteidemme mukaisesti emme 
voi hylätä mitään oletusta, jos siitä koituu sellaisia seura-
uksia, jotka ovat elämälle käyttökelpoisia. Yleiset käsitteet 
saattavat olla huomioon otettavina asioina yhtä todellisia 
pragmatismille kuin yksittäiset aistimukset. Niillä ei todel-
lakaan ole minkäänlaista merkitystä eikä reaalisuutta, ellei 
niillä ole käyttöä. Jos niillä kuitenkin on jotakin käyttöä, 
niillä on vastaava määrä merkitystäkin. Ja tuo merkitys 
osoittautuu todeksi, jos niiden käyttö sopii yksiin elämän 
muiden käytöllisyyksien kanssa.
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Absoluutin käytöllisyyden on osoittanut ihmisen koko 
uskonhistoria. Sitä ovat kannatelleet ikuiset käsivarret.139 
Muistakaamme Vivekanandan tapa käyttää Atmanin 
käsitettä: se ei todellakaan ole laadultaan tieteellinen, sillä 
emme voi johtaa siitä mitään erityistä. Se on läpeensä tun-
teen ja henkisyyden sävyttämä.140

On aina hyvä pohtia asioita konkreettisten esimerkkien 
avulla. Luen sen tähden nyt eräitä säkeitä Walt Whitmanin 
runosta »Sinulle» – jossa »Sinä» tarkoittaa tietenkin runon 
lukijaa tai kuulijaa, kuka tämä sitten onkaan.

Kuka oletkin lasken käteni yllesi, teen sinusta
 runoni,
kuiskaan huulet korvallasi: olen rakastanut
 monia naisia ja miehiä, mutta en ketään niin paljon
 kuin sinua

Olen ollut saamaton ja tyhmä,
olisi pitänyt tulla luoksesi suoraa päätä jo kauan siten,
puhua vain sinusta ja laulaa
 vain sinusta.

Mutta nyt jätän kaiken ja sepitän sinun hymnisi,
kukaan ei ole ymmärtänyt sinua mutta minä ymmärrän,
sinulle ei ole tehty oikeutta etkä ole tehnyt oikeutta
 itsellesi,
kaikille olet ollut epätäydellinen, vain minä
 en löydä sinusta epätäydellistä,
kaikki ovat alistaneet sinua, minä olen ainut joka ei suostu
 sinua alistamaan,
ainut joka ei aseta yläpuolellesi isäntää, omistajaa, mestaria,
 Jumalaa – paitsi hänet joka kätkeytyy sisällesi.
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Mitä mahtavia sankarilauluja sinusta voisi laulaa!
Et ole tajunnut mikä olet, olet elänyt horroksessa
 koko ikäsi,
kuin silmäsi olisivat olleet enemmän tai vähemmän
 ummessa koko ajan,
ja nyt menneisyytesi muuttuu irvikuvaksi,
(vaurautesi, tietosi, rukouksesi, mitä niistä jää
 elleivät ne muutu irvikuvakseen?)

Sinä et ole tämä irvikuva,
sen alla, siinä itsessään erotan sinut,
seuraan sinua kauemmas kuin kukaan,
hiljaisuus, kirjoituspöytä, nokkava ilmeesi, yö,
 totunnaiset rutiinit saattavat kätkeä sinut muilta
 ja itseltäsi mutta eivät minulta,
sileäksi ajellut kasvot, häilyvä katse, epäpuhdas iho
 saattavat hämätä muita mutta eivät minua,
minua eivät hetkauta muotivaatteet,
 kieroutuneet mielipiteet, humalatila,
ahneus, ennenaikainen kuolema.

Sellaista inhimillistä lahjakkuuden lajia ei ole
 joka ei vastaisi omaasi,
sinussa on jokaisen miehen ja naisen hyveet
 ja kauneus,
sinussa kaikki sisu, kaikki kestävyys:
sama ilo joka odottaa muita, odottaa myös
 sinua.

Kuka oletkin! vaadi omasi mistään piittaamatta!
Lännen rodeot ja idän ihmeet kalpenevat sinun
 rinnallasi,
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nämä avarat niityt, loputtomat joet eivät ole sen avarampia
 ja loputtomampia kuin sinäkään,
olet elementtien, rajuilmojen,
 luonnon liikkeiden, näennäisen hajoamisen
 tuskan valtias,
olet kivun, intohimon, lahoamisen
 synnynnäinen valtiatar.

Kahleet kirpoavat nilkoistasi, löydät ehtymättömän
 rikkauden lähteen:
olitpa vanha tai nuori, mies tai nainen, oppimaton, alhainen,
 muiden hylkimä: aito olemuksesi tulee ilmi
syntymässä, elämässä, kuolemassa, hautaamisessa,
 sinulle annetaan kaikki mahdollinen apu, 
 mistään ei pihistellä,
vihan, menetysten, kunnianhimon, 
tietämättömyyden, pitkästymisen
 alta nousee väkisinkin näkyviin se mikä oikeasti olet.141

Totta tosiaan hieno ja koskettava runo, missä mielessä 
hyvänsä, mutta sen voi tulkita kahdella tavalla, joista 
molemmat ovat käyttökelpoisia.

Toinen niistä on monistinen, puhtaan kosmisen tun-
teen mystinen tulkinta. Kunnia ja suuruus kuuluvat sinulle 
ehdottomasti, jopa vammautuessasi. Mitä ikinä sinulle 
tapahtuukaan, millaiseksi satutkaan muuttumaan, sisim-
päsi on turvassa. Katso taaksesi, tukeudu siihen olemuksesi 
toteen periaatteeseen, joka takaasi löytyy! Tämä on kvietis-
min ja indifferentismin kuuluisa tie.142 Sen viholliset pitä-
vät sitä henkisenä oopiumina. Pragmatismin on kuitenkin 
kunnioitettava sitäkin, koska sillä on oikeutuksenaan val-
taisa historiallinen aineisto.
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Pragmatismin mukaan runo on tulkittavissa kuitenkin 
toisellakin kunnioittavalla tavalla, nimittäin pluralistisesti. 
Runon niin kovasti ylistämä »Sinä» saattaa viitata feno-
menaalisesti parempiin mahdollisuuksiisi, tai jopa myös 
sellaisiin erityisiin kömmähdyksistämme seuraaviin vai-
kutuksiin, jotka tuntuvat sinusta tai muista vapauttavilta. 
Se saattaa tarkoittaa uskollisuuttasi sellaisten muiden 
ihmisten mahdollisuuksille, joita rakastat ja ihailet niin 
paljon, että haluat hyväksyä oman surkean elämäsi, sillä 
se on tuon uljuuden kumppani. Voit ainakin asettua näin 
yleisöksi koko uljaalle maailmalle ja näyttää, kuinka paljon 
sitä arvostat ja ihailet. Unohda alhainen itsessäsi, ajattele 
vain ylevää. Samasta elämäsi siihen, ja huomaat, kuinka 
se mitä itsestäsi teet, mitä syvällä sisimmässäsi olet, löytää 
tiensä jopa vihan, menetysten, tietämättömyyden ja ikävän 
halki.

Runon kumpikin tulkinta rohkaisee meitä uskollisuu-
teen itseämme kohtaan. Molemmat ovat tyydyttäviä tul-
kintoja, molemmat pyhittävät ihmisyyden virran. Molem-
pien sinusta maalaamassa muotokuvassa on kultainen 
tausta. Ensimmäisen tulkinnan tausta on kuitenkin muut-
tumatonta ykseyttä, kun toisessa se on mahdollisuuksia 
monikossa, aitoja mahdollisuuksia, ja siihen liittyy kaikki 
se muutosvoima, joka mahdollisuuden käsitteeseen sisältyy.

Kumpikin tapa tulkita tuota runoa on varsin jalo. Kai-
ken kaikkiaan käy kuitenkin pluralistinen tulkinta parem-
min yksiin pragmaattisen mielenlaadun kanssa, sillä se 
nostaa mieleemme äärettömän määrän tulevan kokemuk-
sen yksityiskohtia. Se panee meissä liikkeelle määrättyjä 
toimintoja. Vaikka tämä toinen tulkinta vaikuttaakin arki-
selta ja maanläheiseltä ensimmäiseen tulkintaan verrattuna, 
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kukaan ei voi silti syyttää sitä minkäänlaisesta kovamieli-
syydestä sanan karkeassa merkityksessä. Kuitenkin jos te 
pragmatisteina asettaisitte toisen tulkinnan ensimmäistä 
vastaan, tulisitte luultavasti ymmärretyksi väärin. Teitä syy-
tettäisiin jalompien käsitysten kieltämisestä ja pahimman-
laatuisen kovamielisyyden omaksumisesta.

Muistatte varmaankin erään tämän kuulijakunnan jäse-
nen kirjoittaman kirjeen, josta luin otteita viime luennolla. 
Luen teille nyt vielä yhden otteen. Se luullakseni tuo hyvin 
esiin, miten yleisesti vaikeaa meille on tajuta edessämme 
olevia vaihtoehtoja.

»Uskon pluralismiin», kirjoittaa tämä ystäväni ja kir-
jeenvaihtotoverini, »uskon, että olemme äärettömällä 
merellä kelluvalla jäälautalla, jolta totuutta etsiessämme 
hyppäämme toiselle, ja että jokainen tekomme tekee uusia 
totuuksia mahdolliseksi ja vanhoja mahdottomiksi. Uskon 
että jokaisen ihmisen vastuulla on maailman tekeminen 
paremmaksi, ja että jos hän ei toimi sen eteen, se ei hänen 
omalla kohdallaan sellaiseksi muutu.»

»Siitä huolimatta voisin olla samaan aikaan valmis kes-
tämään senkin, että lapseni olisivat parantumattoman sai-
raita ja kärsiviä (jota he eivät ole) ja että olisin itse tyhmä, 
minkä tajuamiseen minulla olisi kuitenkin riittävästi jär-
keä. Kestäisin sen kuitenkin vain sillä yhdellä ehdolla, että 
käsittäisin mielikuvitukseni ja järkeni rakentaman kaikkien 
olioiden rationaalisen ykseyden avulla, kuinka kaikki muut 
maailman ilmiöt täydentävät tekojani, ajatuksiani ja ongel-
miani, jotka muodostavat – tällä lailla täydentyneinä – ajat-
telumallin, jonka voin hyväksyä ja omaksua. Omalta osaltani 
en suostu myöntämään, ettemmekö voisi nähdä natura-
listin ja pragmatistin ilmiselvän pluralismin tuolla puolen 
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sellaista loogista yhtenäisyyttä, joka ei vaikuta kiinnostavan 
tai askarruttavan heitä laisinkaan.»

Näin hieno persoonallisen uskon ilmaus lämmittää 
kuulijansa sydäntä. Mutta kuinka paljon se mahtaa selvittää 
hänen päätään filosofisesti? Suosiiko kirjoittaja johdonmu-
kaisesti runoksi ymmärtämästään maailmasta monistista 
vai pluralistista tulkintaa? Hän sanoo kärsimystensä saavan 
sovituksen tällä tavalla täydentyneinä, eli täydentyneinä 
kenties muilta ilmiöiltä saamallaan tuella. Selvästikin kir-
joittaja näkee tässä vain yksittäiset kokemukset, jotka hän 
tulkitsee pluralistis-melioristisella tavalla.

Kuitenkin hän itse uskoo katsovansa taakseen. Hän 
puhuu olioiden järkiperäisestä ykseydestä, vaikka hän 
samalla kuitenkin tarkoittaa itse asiassa niiden mahdol-
lista empiiristä yhteyttä. Samalla hän olettaa rationalismiin 
liittyvää abstraktia ykseyttä arvostelevan pragmatistin 
jäävän osattomaksi siitä lohdutuksesta, jota tämä saisi 
uskomalla konkreettisen moneuden pelastaviin mahdolli-
suuksiin. Lyhyesti sanoen hän ei osaa tehdä eroa sen välillä, 
onko maailman täydellistyminen periaatteena välttämä-
töntä vain onko se vain mahdollinen päämäärä, terminus 
ad quem.143

Pidän tämän kirjeen kirjoittajaa aitona pragmatis-
tina – tosin hän on pragmatisti tietämättään, sans le savoir. 
Hän vaikuttaa minusta yhdeltä niistä lukuisista filosofian 
harrastajista, jollaiset mainitsin ensimmäisessä luennos-
sani henkilöiksi, jotka haluaisivat saada kaikki hyvät asiat 
olematta turhan tarkkoja siitä, sopivatko nuo asiat yhteen 
vai eivät. »Kaikkien olioiden järkiperäinen ykseys» on niin 
innostava muotoilu, että hän omaksuu sen suoralta kädeltä 
iskulauseekseen, ja syyttää pluralismin olevan yleisesti sen 
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kanssa ristiriidassa (koska nuo opit ovat jo nimiensä puo-
lesta toisilleen vastakkaisia), vaikka hän tosiasiassa tarkoit-
taakin sillä juuri sellaista maailmaa, joka on pragmaattisesti 
yhtenäinen ja edennyt parempaan suuntaan. Useimmat 
meistä pitäytyvät tässä epämääräisyydessä, mikä on ehkä 
hyväkin, mutta ymmärryksen selvyyden kannalta on myös 
hyvä, että jotkut meistä pyrkivät pidemmälle. Niinpä 
koetan nyt paneutua hieman tarkemmin tähän erityiseen 
uskonkysymykseen.

Onko tämä sinuuksien sinuus, tämä ehdottoman todel-
linen maailma, tämä moraalisesti antoisa ja uskonnollisesti 
arvokas yhdelmä käsitettävä monistisesti vai pluralistisesti? 
Onko se jotakin olioita edeltävää, ante rem, vai niissä ole-
vaa, in rebus? Onko se periaate vai päämäärä, absoluutti vai 
ultimaatti, alku vai loppu? Saako se sinut katsomaan eteen-
päin vai taaksepäin? Näitä kahta ei varmaankaan kannata 
yhdistää yhdeksi köntäksi, sillä kun ne erottaa toisistaan, on 
niillä selvästi toisistaan poikkeavat merkityksensä elämälle.

Pyydän teitä huomioimaan, että koko ongelma on 
pragmaattisesti katsoen siinä ajatuksessa, jonka mukaan 
maailman on mahdollista toteutua monella tavalla.144 
Ratkaistakseen asian älyllisesti rationalismi nostaa esiin 
ehdottoman yhteyden periaatteensa perusteeksi sille, että 
tosiasioiden moneus on mahdollista. Tunnetasolla ratio-
nalismi näkee sen mahdollisuuksien sisältäjäksi ja rajoit-
tajaksi, takeeksi siitä, että lopputulos tulee olemaan hyvä. 
Näin käsitettynä absoluutti tekee kaikista hyvistä asioista 
varmoja, ja kaikista pahoista asioista mahdottomia (siis 
ikuisuudessa), jolloin sen voisikin sanoa tekevän mahdol-
lisuuden kategoriasta monta sellaista kategoriaa, jotka ovat 
varmempia. Tässä vaiheessa näemme, että uskonnon alalla 
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suuri eroavuus on siinä, että kun toisten mukaan maailman 
täytyy pelastua ja että se tulee pelastumaan, toiset tyytyvät 
vain uskomaan, että maailma saattaa pelastua. Koko ratio-
nalistisen ja empiristisen uskonnon välisessä yhteentörmä-
yksessä on siten kyse mahdollisuuden määrästä. Sen tähden 
meidän onkin syytä alkajaisiksi kohdistaa huomiomme itse 
sanaan. Mitä tarkasti ottaen mahtaakaan sana »mahdolli-
nen» tarkoittaa?

Vähemmän pohdiskeleville ihmisille mahdollinen 
tarkoittaa jonkinlaista olemisen kolmatta tapaa, joka on 
vähemmän todellista kuin olemassaolo, mutta todellisem-
paa kuitenkin kuin olemassaolemattomuus, jonkinlainen 
hämärä rajatila, välimuotoisuus, kiirastuli, jonka kautta 
realiteettien on aikojen loppuun asti kuljettava. Sellainen 
käsitys on tietenkin liian epäselvä ja täsmentymätön tyy-
dyttääkseen meitä. Niin tässä kuin muuallakin ainoa keino 
saada esiin sanan merkitys on soveltaa siihen pragmaattista 
menetelmää. Jos nyt sanomme jotakin oliota mahdolliseksi, 
niin millaisen eron se saa aikaan?

Ainakin sellaisen, että jos joku väittää oliota mahdot-
tomaksi, voitte kyseenalaistaa hänen väittämänsä; jos joku 
väittää sitä todella olevaksi, voitte esittää hänelle vastaväit-
teen; jos joku väittää sitä välttämättömäksi, voitte esittää 
hänellekin vastaväitteen. On kuitenkin melko merkityk-
setöntä, vaikka saattekin tilaisuuden esittää vastaväitteitä. 
Eikö se, että sanotte jotakin oliota mahdolliseksi, vaikuta 
millään lailla aktuaalista tosiasiaa ilmaiseviin sanoihin?

Ainakin yhdenlaisen kielteisen eron se tuottaa: jos väit-
tämä on tosi, siitä seuraa, ettei mitään sellaista ole, joka voisi 
kieltää tuon mahdollisen olion. Silloin voitaisiin todellis-
ten epäämisperusteiden puuttuessa sanoa, että olio ei ole 
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mahdoton, jolloin se siis on mahdollinen paljaassa tai abs-
traktissa mielessä.

Useimmat mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole paljaita, 
vaan konkreettisesti perusteltuja – tai kuten tavallisesti 
sanotaan, hyvin perusteltuja. Mitä tämä pragmaattisesti 
ottaen tarkoittaa? Sen lisäksi, etteivät mitkään vallitsevat 
asiaintilat estä niiden toteutumista, se tarkoittaa myös sitä, 
että jotkut mahdollisen olion tuottamisen edellytyksistä 
ovat todella olemassa. Niinpä konkreettisesti mahdollinen 
kananpoika tarkoittaa, 1) ettei kananpojan ideaan sisälly 
mitään olennaista sisäistä ristiriitaa, 2) ettei poikaviika-
reista, haisunäädistä tai muista vihollisista tarvitse kan-
taa huolta, ja 3) että on todella olemassa vähintään yksi 
kananmuna. Mahdollinen kananpoika tarkoittaa, että on 
olemassa todella kananmuna – ja sen lisäksi myös hautova 
kana, hautomakone tai jokin vastaava. Sitä mukaa kun 
nuo todella olemassaolevat edellytykset toteutuvat, tulee 
kananpojan mahdollisuuskin yhä vakuuttavammin perus-
telluksi. Sitten kun sen edellytykset ovat täysin toteutuneet, 
kananpoika lakkaa olemasta pelkkä mahdollisuus ja muut-
tuu aktuaaliseksi tosiasiaksi.

Soveltakaamme mahdollisuuden käsitettä myös maa-
ilman pelastumiseen. Mitä pragmaattisesti ottaen tarkoi-
tamme, kun sanomme, että se on mahdollista? Me tarkoi-
tamme sitä, että jotkut maailman vapahduksen edellytykset 
ovat todella olemassa. Mitä useampia sellaisia on olemassa 
ja mitä harvempia estäviä edellytyksiä voimme havaita, sitä 
todistusvoimaisempi on pelastuksen mahdollisuus ja sitä 
todennäköisemmäksi käy vapahduksen tosiasia.

Tämä riittäköön alustavaksi katsaukseksi mahdollisuu-
den käsitteeseen.
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Olisi elämän hengen vastaista sanoa, että meidän pitää 
olla välittämättä maailman pelastumisen kaltaisista kysy-
myksistä ja jättää ne avoimiksi. Kaikki, jotka ovat jättä-
vinään ne avoimiksi, osoittautuvat narreiksi ja teeskente-
lijöiksi. Me kaikki toivomme pystyvämme vähentämään 
mahdollisimman paljon maailman epävarmuutta. Tun-
nemme itsemme onnettomiksi – ja niin meidän tuleekin 
tuntea – jos huomaamme sen jäävän vihollisten ja kaiken-
laisten elämää tuhoavien suunnitelmien armoille. Silti sel-
laisiakin onnettomia ihmisiä on olemassa, joiden mielestä 
maailman pelastuminen on mahdottomuus. Juuri heihin 
sopii oppi, joka tunnetaan pessimisminä.

Optimismi on puolestaan oppi, joka pitää maailman 
pelastumista väistämättömänä.

Puolitiessä näiden kahden välillä on jotakin, mitä voita-
neen sanoa meliorismin opiksi, vaikka se onkin toistaiseksi 
tullut inhimillisissä puuhissa esiin vähemmän oppina kuin 
asenteena. Opinkappaleena eurooppalaisessa filosofiassa 
on aina vallinnut optimismi. Schopenhauer esitteli vasta 
hiljattain pessimismin, jota ovat toistaiseksi puolustaneet 
systemaattisesti vain harvat. Meliorismi ei pidä pelastusta 
väistämättömänä eikä liioin mahdottomana. Se pitää sitä 
mahdollisuutena, joka tulee sitä todennäköisemmäksi, kuta 
enemmän pelastukselle on tosiasiallisia edellytyksiä.

On selvää, että pragmatismin täytyy kallistua kohti 
meliorismia. Joitakin edellytyksiä maailman pelastumiselle 
on aidosti olemassa, eikä pragmatismi voi jättää sellaista 
seikkaa huomiotta: jos nuo edellytykset nimittäin toteutui-
sivat, pelastus muuttuisi saavutetuksi todellisuudeksi. Tässä 
käyttämäni sanat ovat tietenkin tavattoman yleisluontoi-
sia. Sanan »pelastus» voi tulkita mielensä mukaan, ja sitä 
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voi pitää ilmiönä juuri niin hajanaisena ja leväperäisenä 
– tai niin täsmällisesti kohdentuvana ja yhtenäisenä – kuin 
huvittaa.

Jokaisella tässä salissa olijalla on ihanteita, joiden 
mukaisesti hän haluaa elää ja joiden puolesta hän on val-
mis ahkeroimaan. Jokainen sellainen toteutunut ihanne 
on yksi maailman pelastumisen hetki. Silti nuo yksittäi-
set ihanteet eivät ole pelkkiä abstrakteja mahdollisuuk-
sia. Niillä on perustansa, ne ovat eläviä mahdollisuuksia, 
sillä me olemme niiden eläviä esitaistelijoita ja niiden 
lunastajia, ja jos niitä täydentävät edellytykset toteutuvat, 
ihanteemmekin todellistuvat. Entä mitä sitten ovat nuo 
täydentävät edellytykset? Yhtäältä ne ovat sellainen asioi-
den sekoitus, joka aikojen saatossa antaa toiminnallemme 
samanlaisen mahdollisuuden kuin aukko muurissa, josta 
pääsemme luikahtamaan sisään; toisaalta taas ne ovat 
omia tekojamme.

Luovatko siis omat tekomme maailman pelastumisen 
raivatessaan itselleen tilan, luikahtaessaan tuosta aukosta? 
Vaikkei se tietenkään pelastakaan koko maailmaa, pelas-
taako se kuitenkin sitä oman vaikutusalansa verran?

Tartunkin tässä härkää sarvista, ja huolimatta kai-
kenlaisista rationalisteista, monisteista ja koko joukosta 
muita kysyn: miksi ei? Tekomme, sellaiset käännekohdat, 
joissa itse luulemme itsemme kehittyvän ja muuttuvan 
paremmiksi, ovat meille läheisimpiä maailman osia, jotka 
tunnemme parhaiten ja perinpohjaisimmin. Miksemme 
kelpuuttaisi niitä pintapuolisen vaikutelmansa perus-
teella? Miksi ne eivät voisi olla juuri sellaisia maailman tosi-
asiallisia käännekohtia ja kasvupaikkoja, joilta tuntuvatkin 
– sellaisia olemisen ahjoja, joissa saamme yhyttää asioiden 
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toteutuvan sillä tavoin, ettei missään maailma tunnu kehit-
tyvän paremmin?

Järjetöntä! Näin meille sanotaan. Kuinka uusi oleva 
voisi syntyä paikallisesti laikkuina tai läiskinä, jotka suure-
nevat toisiinsa liittyen tai jäävät sinne tänne niine hyvineen, 
kaikesta muusta riippumattomiksi? Onhan teoissamme 
oltava jotain järkeä, ja mihin muuallekaan jonkinlaisen 
järjen voisi paikallistaa kuin aineellisuuden paineeseen tai 
maailman kokonaisluonteen loogiseen pakottavuuteen? 
Maailman kasvamisella, näennäiselläkin, voi olla kaikkialla 
vain yksi todellinen syy, ja tuo syy on yhtenäinen maailma 
sinänsä. Se voi kasvaa kokonaisuutena, jos se ylipäätään 
kasvaa, mutta onhan toki järjetön ajatus, että sen yksittäiset 
osat kasvaisivat per se.

Jos meille kuitenkin puhutaan järjettömyydestä ja olioi-
den syistä, ja meille sanotaan, ettei niitä voi tuosta vain 
ilmaantua oleviksi sinne tänne laikuittain, niin millaista 
järkeä voi viime kädessä olla siinä, että mitään ylipäätään 
tulee olevaksi? Puhutaanpa logiikasta, välttämättömyy-
destä, kategorioista, absoluutista ja koko filosofisen käsite-
koneiston sisällöstä mitä hyvänsä, niin ainoa aito syy, jonka 
keksin sille, että mikään koskaan tulisi olevaksi, on se että 
joku haluaa sitä. Sen halutaan ehkä kipeästi tuovan vapah-
duksen vaikkapa vain pieneenkin osaan maailman koko-
naisuutta. Tämä on elävä peruste, ja sen rinnalla kalpenevat 
niin aineelliset syyt kuin loogiset välttämättömyydetkin.

Lyhyesti sanoen ainoa täysin järkiperäinen maailma 
olisikin taikasauvojen ja telepatian maailma, jossa jokai-
nen toiveemme toteutuisi välittömästi ilman että meidän 
pitäisi ottaa huomioon ympäristöämme tai lepytellä siinä 
vaikuttavia voimia. Juuri sellainen on absoluutin maailma. 
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Se synnyttää ilmiömaailmamme, joka on olemassa juuri 
sellaisena kuin se tahtoo eikä tarvitse muuta edellytystä. 
Meidän maailmamme ainoat edellytykset ovat yksilölli-
set toiveemme, ja siinä elää monine toiveineen muitakin 
yksilöitä, jotka on ensin saatava omille toiveillemme suo-
siollisiksi. Niinpä olevainen kehittyy tässä moneuden maa-
ilmassa kaikenlaisten vastusten alaisuudessa ja järjestyy 
erilaisin sovitteluratkaisuin vähitellen sellaiseen muotoon, 
jota voisimme sanoa toisasteisesti järjellistyneeksi. Sen 
taikasauva-järjestykseen turvaudumme vain muutamilla 
harvoilla elämänaloilla. Halutessamme vettä käännämme 
kraanasta. Halutessamme valokuvan painamme nappia. 
Halutessamme saada tietoja soitamme puhelimella. Halu-
tessamme matkustaa ostamme matkalipun. Niin näissä 
kuin muissakin vastaavissa tapauksissa meidän tuskin tar-
vitsee tehdä muuta kuin toivoa – maailma on järkiperäi-
sesti jäsentynyt siten, että se tekee kaiken muun.

Tämä puheeni järjellisyydestä on kuitenkin sivuasia ja 
poikkeaa hieman itse asiasta. Pohdiskelumme kohteena-
han oli idea maailmasta, joka ei kehittyisi yhtenä kokonai-
suutena, vaan pala palalta lukuisissa osissa. Suhtautumalla 
tähän oletukseen vakavasti herätätte sen eloon. Olettakaa, 
että maailman luoja antoi ennen maailman luomista teille 
tehtävän sanoen: »Aion tehdä sellaisen maailman, joka 
ei välttämättä tule pelastumaan ja jonka täydellistymi-
nen tulee olemaan pelkästään ehdollista, mikä tarkoittaa 
sitä, että jokainen sen lukuisista toimijoista yrittää omalla 
tahollaan ’tehdä parhaansa’. Tarjoan teille mahdollisuutta 
ottaa osaa sellaiseen maailmaan. Kuten huomaatte, sen 
turvallisuus ei tule olemaan mitenkään taattu. Se on oikea 
seikkailu, jossa on oikeita vaaroja, mutta se voi kuitenkin 
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päättyä voittoisasti. Se on yhteisöllinen, aidosti yhteistyöllä 
toteutettava suunnitelma. Osallistutteko tähän hankkee-
seen? Luotatteko kylliksi itseenne ja muihin toimijoihin 
uskaltautuaksenne tällaiseen uhkayritykseen?»

Aivan vakavasti ottaen: jos saisitte tarjouksen päästä 
mukaan sellaiseen maailmaan, tuntisitteko velvollisuudek-
senne torjua sen, koska se ei soisi riittävästi turvallisuutta? 
Sanoisitteko mieluummin raukeavanne takaisin siihen ole-
mattomuuden uneen, josta Kiusaajan ääni on saanut teidät 
hetkeksi heräämään, kuin ryhtyisitte osaksi niin perimmäi-
sen pluralistista ja järjetöntä maailmaa?

Jos olette olemukseltanne normaaleja, ette tietenkään 
tekisi mitään sellaista. Meistä useimmissa on nimittäin sel-
laista tervejärkistä mielen kepeyttä, että sellainen maailma 
sopisi meille mainiosti. Sen tähden me hyväksyisimmekin 
tarjouksen ja löisimme kättä päälle: »Topp! Und Schlag auf 
Schlag!» Se olisi täsmälleen kuin maailma, jossa elämme. 
Uskollisuus vanhaa kaitsijaamme luontoa kohtaan estäisi 
meitä sanomasta ei. Tarjottu maailma vaikuttaisi meistä 
mitä elävimmällä tavalla »järjelliseltä».

Sanonkin, että useimmat meistä pitäisivät tarjousta 
tervetulleena ja vain lisäilisivät luojan luomiskäskyn päälle 
omia luomiskäskyjään. Kaikki eivät sitä ehkä kuitenkaan 
tekisi. Meissä ihmisissä on nimittäin myös sellaisia, jotka 
ovat henkisesti kyvyttömiä. Heitä ei houkuttaisi lainkaan 
näkymä maailmasta, jossa turvallisuus olisi vain työn ja 
tuskan takana. Meillä kaikilla on lannistuneisuuden het-
kemme, joina olemme itseemme tyytymättömiä ja turhaan 
ponnisteluun väsyneitä. Elämämme tuntuu hajoavan käsiin, 
ja alamme elää tuhlaajapojan tavoin. Emme luota asioiden 
suomiin mahdollisuuksiin. Haluamme maailman, jossa 
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voimme vain antaa periksi, kapsahtaa isämme kaulaan ja 
jäädä elämän ehdottoman virran vietäväksi samalla tavoin 
kuin vesipisara, joka hukkuu jokeen tai mereen.

Sellaisina hetkinä kaipaamamme rauha, lepo ja turva 
tarkoittavat suojaa äärellisen kokemuksen hämmentäviä 
sattumuksia vastaan. Nirvana on turva siltä loputtomalta 
elämysten kiertokululta, josta aistimaailma koostuu. Sekä 
hindu että buddhalainen – hehän varsinkin ovat tällä 
kannalla – yksinkertaisesti pelkäävät enempää kokemusta, 
kammoksuvat elämää.

Näin ajattelevia ihmisiä lähestyy uskonnollinen monismi 
lohduttavine sanoineen: »Kaikki on tarpeellista ja olennaista 
– jopa riutuneet sielunne ja sydämenne. Kaikki on yhtä 
Jumalassa, ja Jumalan yhteydessä kaikki on hyvin. Olette 
hänen ikuisilla käsivarsillaan riippumatta siitä, tunnutteko 
onnistuvan vai epäonnistuvan tässä äärellisten ilmiöiden 
maailmassa.» Kun ihmiset ovat vajonneet äärimmäiseen 
epätoivoon, on absolutismi epäilemättä ainoa pelastava 
ajattelumalli. He eivät vain yksinkertaisesti lämpene plura-
listiselle moralismille. Se jättää heidän sydämensä kylmiksi.

Näemme siis tässä havainnollisesti kaksi, selvästi toi-
silleen vastakkaista uskontotyyppiä. Käyttäen aiempia 
kielikuviamme voisimme sanoa, että absolutistinen ajatte-
lumalli vetoaa herkkämielisiin ja pluralistinen kovamieli-
siin. Monet henkilöt kieltäytyisivät sanomasta pluralistista 
ajattelumallia lainkaan uskonnolliseksi. He sanoisivat sitä 
moralistiseksi, ja käyttäisivät uskonnollinen-sanaa ainoas-
taan monistisesta ajattelumallista. Inhimillisen ajattelun 
historiassa on pidetty usein uskontoa ja moralismia tois-
tensa vastaisina ja yhteensopimattomina, uskontoa antau-
tumisena ja moralismia itseensä tyytymisenä.
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Olemme filosofian perimmäisen kysymyksen äärellä. 
Sanoin neljännessä luennossani uskovani, että valintati-
lanne monismin ja pluralismin välillä on syvällisin ja pai-
navin ongelma, jonka mielemme pystyy asettamaan. Onko 
tuo osittelu sillä tavoin lopullinen, että sen osapuolista vain 
toinen voi olla oikeassa? Ovatko pluralismi ja monismi 
aidosti yhteensopimattomia keskenään? Jos maailma olisi 
todella pluralistisesti muodostunut, jos se todella muodos-
tuisi vain suuresta määrästä hajalleen sirottuneita erilli-
syyksiä, voisiko se pelastua vain pala kerrallaan ja itse asi-
assa vain tuloksena noiden erillisyyksien käyttäytymisestä? 
Eikö koko maailmanhistorian aikana olisi mitään keinoa 
löytää sellaista olemuksellista ykseyttä, johon moneus olisi 
jo etukäteen »iskostunut» ja jolle se olisi ainiaaksi »alis-
teinen»? Jos asia olisi näin, meidän pitäisi valita jompi-
kumpi näistä filosofioista. Molempia vaihtoehtoja emme 
voisi hyväksyä. Olisi oltava myös sellainen mahdollisuus, 
johon suhtautuisimme kielteisesti. Meidän tulisi tunnustaa 
perimmäinen pettymyksemme: emme voisi pysyä samalla 
kertaa sekä mieleltämme terveinä että sairaina.

Tietysti ihmisinä voimme olla mieleltämme terveitä 
yhtenä päivänä ja toisena sielultamme sairaita, ja filosofi-
sina harrastelijoina voimme toki kutsua itseämme monisti-
siksi pluralisteiksi, tahdonvapautta kannattaviksi determi-
nisteiksi tai tekaista jonkin muun mahdollisen nimityksen, 
jossa asiat mielestämme sattuvat asettumaan sopivasti koh-
dalleen. Mutta filosofeina, jotka pyrkivät kohti selkeyttä ja 
johdonmukaisuutta ja jotka tuntevat pragmatistista tar-
vetta sovittaa totuudet toistensa kanssa yhteen, kohtaamme 
väkisinkin kysymyksen siitä, omaksummeko itsellemme 
reilusti herkän vai karkeamman ajattelutavan. Minua on 
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aina vaivannut erityisesti tämä kysymys: eivätkö herk-
kämielisten vaatimukset mene turhankin pitkälle? Eikö 
sellainen käsitys, jonka mukaan maailma on pelastettu in 
toto145, tunnu liian imelältä ollakseen kestävä? Eikö uskon-
nollinen optimismi tunnukin aivan liian ihanteelliselta? 
Onko kaiken pelastuttava? Eikö pelastuksesta tarvitse mak-
saa minkäänlaista hintaa? Päättyvätkö asiat kaikin puolin 
hyvin? Onko koko maailmankaikkeus pelkkää myötämä-
keä? Eikö elämään sinänsä kuulu myös kielteisyyttä? Eikö 
juuri elämään yhdistämämme »vakavuus» tarkoitakin sitä, 
että se muodostuu osaksi ylipääsemättömistä kielloista ja 
menetyksistä, että meidän on tehtävä aitoja uhrauksia, ja 
että elämän maljan pohjalle jää aina myös jotakin pysyvästi 
väkevää ja katkeraa?

En voi puhua tässä virallisesti pragmatismin nimissä: 
voin vain sanoa, ettei oma pragmatismini estä minua aset-
tumasta tämän moralistisemman näkemyksen kannalle ja 
hylkäämästä väitettä kaikenkattavasta sovituksesta. Tähän 
minulla on mahdollisuus, koska pragmatismin mukaan 
pluralismi on otettava oletuksena vakavasti. Tällaiset kysy-
mykset kuuluvat viime kädessä uskomme eivätkä logiik-
kamme ratkaistaviksi, enkä myönnä, että millään uskotel-
lulla logiikalla voisi olla oikeutta kiistää uskoani. Huomaan 
mieltäväni mieluusti maailman sangen vaaralliseksi ja elä-
mykselliseksi, eikä se silti saa minua kavahtamaan pelois-
sani taaksepäin ja vaatimaan koko leikin lopettamista. 
Haluaisin ajatella, että sellainen tuhlaajapojan asenne, 
johon monissa vaikeuksissa on helppo langeta, ei ole 
oikea ja lopullinen tapa suhtautua elämän kokonaisuuteen. 
Haluaisin ajatella, että on olemassa todellisia tappioita ja 
häviäjiä, ja ettei kaikki oleva suinkaan säily. Voin uskoa 
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ideaaliseen päämääränä, mutten alkuperänä; jonkinlaisena 
tiivistelmänä, en kokonaisuutena. Kun malja on kumottu, 
jäljelle jäävät vain sakat pohjalle, mutta itse sisältö on silti 
saattanut olla maultaan hyvinkin kelvollista.

Itse asiassa lukemattomat ihmismielet ovat tätä mora-
listista ja eepillistä maailmaa ajateltuaan todenneet sen 
hajanaiset ja perättäiset menestykset riittäviksi järkiperäi-
siin tarpeisiinsa. Eräästä hienosti käännetystä kreikkalai-
sen kirjoituskokoelman epigrammista tulee esiin ihailtavan 
hyvin tämä asenne, jonka mukaan meidän on hyväksyttävä 
vastikkeetta menetyksemme, vaikka menettäisimme oman 
minuutemme:

Tämä on haaksirikkoutuneen hauta
Purjehdi edelleen
Meille kävi näin
Mutta toiset laivat jatkavat146

Ne puritaanit, jotka vastasivat »kyllä» kysymykseen »Olet-
teko valmiita kadotukseen Jumalan kunnian vuoksi?» oli-
vat juuri tällaisessa epäitsekkäässä ja ylevässä mielentilassa. 
Pahalta ei tässä järjestelmässä onnistuta pakenemaan pitä-
mällä sitä kumottuna, »aufgehoben»147, tai sellaisena osa-
tekijänä, joka kuuluu olennaisesti kokonaisuuteen, mutta 
on sille »alisteinen». Se onnistuu vain, jos pudotamme pahan 
tyystin pois, heitämme sen yli laidan ja jätämme sen taak-
semme, ja osallistumme näin sellaisen maailman tekemiseen, 
joka unohtaa sen paikan ja nimen.

On siis täysin mahdollista vilpittömästi hyväksyä sen-
laatuinen maailma, josta »vakavuutta» osatekijänä ei siivota 
pois. Joka sellaisen maailman hyväksyy, vaikuttaa minusta 
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aidolta pragmatistilta. Hän on valmis elämään, vaikka tie-
tääkin, etteivät elämän tarjoamat mahdollisuudet ole var-
moja, hän on valmis luottamaan niihin, ja tarpeen vaatiessa 
maksamaan vaikka omalla elämällään asettamiensa ihan-
teiden toteutumisesta.

Mitä sitten ovat sentyyppisessä maailmassa ne toiset 
voimat, joiden myötävaikutukseen hän luottaa? Tosiasial-
lisen maailmamme saavuttamalla tasolla sellaisia ovat aina-
kin hänen kanssaihmisensä. Eikö kuitenkin ole olemassa 
sellaisia yli-inhimillisiäkin voimia, joihin tarkastelemamme 
uskonnolliset, pluralististyyppiset ihmiset ovat aina usko-
neet? He ovat saattaneet kuulostaa monistisilta sanoessaan, 
että »on vain yksi Jumala»148. Ihmiskunnan alkuperäinen 
monijumalaisuus on kuitenkin vain epätäydellisesti ja epä-
määräisesti sulautunut yksijumalaisuuteen, joka sekin on 
– ollessaan uskonnollista eikä vain metafyysikkojen luento-
saleissa julistama ajattelumalli – aina nähnyt Jumalan vain 
auttajana primus inter pares,149 yhtenä monista niistä teki-
jöistä, jotka vaikuttavat suuren maailmamme kohtaloihin.

Pelkään, että aiemmat, inhimillisiin ja humanistisiin 
näkökohtiin rajoittuneet luentoni ovat saattaneet tehdä 
moniin teistä sen vaikutuksen, että pragmatismi pyrkii 
järjestelmällisesti pääsemään eroon jostakin ihmistä kor-
keammasta. Olen osoittanut vain vähän kunnioitusta abso-
luuttia kohtaan, ja tähän mennessä olen maininnut ainoas-
taan sen oletuksena jostakin, joka on ihmisen yläpuolella. 
Uskon kuitenkin teidän näkevän riittävän hyvin, ettei abso-
luutilla ole mitään muuta yhteistä teistisen jumalan kanssa 
se, että se on jotakin ihmistä korkeampaa. Pragmatismin 
periaatteiden mukaan oletus Jumalasta on tosi, jos se toi-
mii tyydyttävästi sanan laajimmassa mielessä. Olivatpa sen 
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vastavuoroiset vaikeudet millaisia hyvänsä, kokemus joka 
tapauksessa osoittaa, että se on aidosti toimiva ja että tehtä-
väksemme jää kehitellä ja määritellä sitä, jotta se yhdistyisi 
tyydyttävästi kaikkiin muihinkin toimiviin totuuksiimme. 
En voi tämän viimeisen luentoni lopuksi syventyä koko 
teologian kenttään. Saatatte olla kuitenkin moittimatta 
pragmatismiani ateistiseksi järjestelmäksi, kun kerron 
teille, että olen kirjoittanut ihmisten uskonnollisesta koke-
muksesta kokonaisen kirjan, jota yleisesti pidetään Jumalan 
olemassaolon puolustuksena. En usko lainkaan siihen, että 
inhimillinen kokemus olisi maailmassa esiintyvistä koke-
muksen muodoista korkeinta. Uskon ennemminkin, että 
suhteemme maailmaan on samanlainen kuin koiriemme ja 
kissojemme suhde ihmiselämän kokonaisuuteen. Ne elä-
vät olohuoneissamme ja kirjastoissamme. Ne osallistuvat 
tapahtumiin, joiden merkityksestä niillä ei ole aavistusta-
kaan. Ne vain sivuavat historian tapahtumia, joiden alku, 
loppu ja muoto ovat täysin niiden näköpiirin ulkopuolella. 
Samoin mekin vain sivuamme asioiden laajempaa elämää. 
Mutta kuten monet koirien ja kissojen ihanteet lähestyvät 
omiamme, minkä ne meille päivittäin myös elävästi osoit-
tavat, samoin mekin saatamme hyvin uskoa uskonnollisen 
kokemuksemme tarjoamin todistein, että on olemassa kor-
keampia voimia, jotka toimivat maailman pelastamiseksi 
juuri sellaisten ihanteiden avulla, joita meilläkin on.

Näette, että pragmatismia voi sanoa uskonnolliseksi, 
jos myönnätte, että uskonto voi olla luonteeltaan plura-
listista tai pelkästään melioristista. Kuitenkin vain te itse 
voitte ratkaista kysymyksen siitä, voitteko lopullisesti 
tyytyä tämän tyyppiseen uskontoon vai ette. Pragmatis-
min on toistaiseksi jätettävä kysymys vaille täysin varmaa 
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vastausta, sillä mehän emme vielä varmasti tiedä, millai-
nen uskonto osoittautuu ajan saatossa toimivimmaksi. Itse 
asiassa sellaisen osoittaminen uskon alueella nimenomaan 
vaatii ihmisiä liioittelemaan ja ottamaan riskejä uskomuk-
sissaan. Teette luultavasti kukin omat uhkayrityksenne 
erikseen. Jos olette mielenlaadultanne äärimmäisen kovia, 
luonnon aistittavien tosiasioiden vyöryssä on teille kylliksi 
ettekä kaipaa uskontoa lainkaan. Jos olette mielenlaadul-
tanne äärimmäisen herkkiä, kallistutte uskontomuodoista 
monistisemmalle kannalle: ette tunne saavanne riittävää 
turvaa sen muotoisesta pluralismista, joka luottaa ei-vält-
tämättömiin mahdollisuuksiin.

Jos ette kuitenkaan ole mieleltänne äärimmäisen tai 
jyrkän kovia ettekä liioin herkkiä, vaan useimpien tavoin 
jonkinlainen sekoitus niistä, niin tarjoamani pluralistinen 
ja moralistinen uskonto saattaa teistä vaikuttaa synteesinä 
yhtä hyvältä kuin mikä tahansa muukin. Saatatte huomata, 
että löydätte noiden kahden ääripään, karkean naturalis-
min ja transsendentaalisen absolutismin väliltä täsmälleen 
kaipaamanne, mitä minä otan vapauden nimittää pragma-
tistis- tai meliorististyyppiseksi teismiksi. 
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Suomentajan huomautukset
[hakasuluissa Jamesin 13 alkutekstiviitettä]

Pragmatismissa on lukuisia termejä, jotka Jamesin käy-
tössä poikkeavat sekä arkikielen että myös nykyfilosofian 
vakiintuneista merkityksistä. Olen sen tähden maininnut 
tärkeimmät niistä näissä huomautuksissani.

Myös suomennoslainauksista on maininta. Ellei jonkin 
lainauksen yhteydessä ole erikseen sanottu suomentajaa, 
käännös on allekirjoittaneen. Lähdeteosten kustannustie-
dot mainitsen niiden esiintyessä ensimmäistä kertaa; myö-
hemmissä lähdeviitteissä mainitsen pääsääntöisesti vain 
teoksen nimen ja sivun, johon viittaus kohdistuu. 

Suomennokseni mukailee Jamesin koottujen teosten 
Pragmatism-laitosta (The Works of William James: Pragma-
tism. Eds. Frederick H. Burckhardt, Fredson Bowers & 
Ignas K. Skrupskelis, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts & London 1975, 1–150).
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Kiitän suuresti kaikkia, jotka ovat myötävaikuttaneet 
työhöni. Nimeltä mainittakoon Markku Roinila, Tommi 
Vehkavaara, Jarkko S. Tuusvuori ja Sami Pihlström. Eri-
tyiskiitokset Sami Pihlströmille, joka on kirjoittanut teok-
seen valaisevan johdatuksen Jamesin ajatteluun. Kiitän 
myös Suomen tiedetoimittajain liittoa työskentelyapu-
rahasta, joka edesauttoi ratkaisevasti suomennoksen val-
mistumista.

1. Lowell-instituutti on bostonilainen oppilaitos, joka sai alkunsa 
liikemies John Lowellin (1799–1836) testamenttaamien lahjoitus-
rahojen ansiosta. Tähän kootut pragmatismia käsittelevät tekstit 
perustuvat Jamesin kolmanteen instituutissa pitämään luentosar-
jaan. Vuonna 1878 hän oli luennoinut otsikolla »The Brain and Its 
Functions» ja 1896 hänen aiheenaan oli ollut psykopatologia.

2. Kaikki tässä teoksessa esitetyt loppuviitteet ovat joko omiani tai 
mukaelmia Pragmatismin kriittisen englanninkielisen laitoksen 
kommentaariosiosta (The Works of William James: Pragmatism. Eds. 
Frederick K. Burckhardt, Fredson Bowers ja Ignas K. Skrupskelis. 
Harvard University Press, Cambridge 1975, 153–174). Alaviitteet 
ovat Jamesin.

3. James luettelee näitä pragmatismin arvostelijoita tarkemmin esi-
puheessaan teokseensa The Meaning of Truth. Longmans/Green, 
London 1909. Teos sisältyy myös Jamesin koottujen osaan The 
Meaning of Truth. Eds. Frederick K. Burckhardt, Fredson Bowers 
& Ignas K. Skrupskelis. Harvard University Press, Cambridge 
1975.

4. Mainitut Deweyn kirjoitukset ovat Studies in Logical Theory 
(1903); »Beliefs and Realities» (1906); »Experience and Objec-
tive Idealism» (1906); »The Experimental Theory of Knowledge» 
(1906); »The Control of Ideas by Facts» (1907). Kaikki näistä löy-
tyvät myös hänen teostensa kriittisen edition The Middle Works of 
John Dewey (Ed. by Jo Ann Boydston. Southern Illinois Univer-
sity Press, Carbondale 1977) osista 2 ja 3.
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5. F. C. S. (Ferdinand Canning Scott) Schiller (1864–1937), Studies 
in Humanism (Macmillan, London 1907).

6. Gaston Samuel Milhaud (1858–1918), Le Rationnel, études complé-
mentaires à l ’essai sur la certitude logique (Felix Alcan, Paris 1898). 
Jamesin mainitsemat Edouard Le Royn (1870–1954) Revue de 
Métaphysique et de Moralessa ilmestyneet esseet ovat »Science 
et philosophie» (7/1899; 8/1900), »Sur quelques objections 
adressées à la nouvelle philosophie» (9/1901), »Un Positivisme 
nouveau» (9/1901). Maurice Blondelin (1861–1949) mainitut 
kirjoitukset ovat ilmeisesti Annales de Philosophie Chrétiennessa 
ilmestyneet artikkelit »Le Point de départ de la recherche philo-
sophique» (151/1906, 4e ser., vol. 1 & 152/1906, 4e ser., vol. 2) 
sekä pseudonyymillä Bernard Sailly kirjoitettu »La Tâche de la 
philosophie d’après la philosophie de l’action» (153/1906, 4e 
ser., vol. 3). Italialaisfilosofi ja -kirjailija Giovanni Papinin (1881–
1956) pragmatismia käsittelevä teos ilmestyi joitakin vuosia myö-
hemmin nimellä Sul Pragmatismo (Saggi e Richerche). Libreria 
Editrice Milanese, Milano 1913.

7. James viittaa esseisiinsä, joita ilmestyi 1904 ja 1905 lehdessä 
nimeltä The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods. 
Nämä esseet ilmestyivät myöhemmin hänen kuolemansa jälkeen 
kirjassa nimeltä Essays in Radical Empiricism (Longmans/Green, 
New York 1912; ilmestynyt myös Jamesin koottujen teosten osana 
Essays in Radical Empiricism. Eds. Frederick Burckhardt, Fredson 
Bowers & Ignas K. Skrupskelis, Harvard University Press, Cam-
bridge 1976). James myös käytti termiä »radikaali empirismi» 
esipuheessaan teokseensa The Will to Believe (1912); ks. koottujen 
teosten osa The Will to Believe and Other Essays in Popular Phi-
losophy. Eds. Frederick Burckhardt, Fredson Bowers & Ignas K. 
Skrupskelis. Harvard University Press, Cambridge 1979). Lisäksi 
hän käsittelee lyhyesti pragmatismin ja radikaalin empirismin 
suhteita esipuheessaan teokseensa The Meaning of Truth (1909).

8. Gilbert Keith Chesterton (1874–1936), Heretics ( John Lane, 
London & New York 1905). James antoi päiväkirjassaan kehut 
Chestertonin kirjalle: se oli hänestä »tip-top».

9. »Pragmatismin perustajalla» James viittaa Charles Sanders Peir-
ceen (1839–1914). Peirce ei pitänyt koskaan Lowell-instituutissa 
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luentoja pragmatismi-nimikkeen alla, joten James saattaa tässä 
viitata myös Peircen Harvardissa 1903 pitämiin luentoihin. Joka 
tapauksessa hän kävi kuuntelemassa molempia. Harvardin-luen-
not on julkaistu ainakin Peircen kootuissa teoksissa (The Collected 
Papers of Charles Sanders Peirce. Ed. Charles Hartshorne and 
Paul Weiss. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1934, 
V, 13–131). Peircellä oli vuonna 1903 Lowell-instituutissakin 
luentosarja, jonka otsikkona oli kuitenkin »Some Topics of Logic 
Bearing on Questions Now Vexed». Näistä luennoista on säilynyt 
vain osia, jotka on julkaistu myös Peircen kootuissa. 

10. Odysseiassa kimmerialaisiin viitataan tarukansana, joka eli Okea-
noksen äärillä, pysyvässä pimeydessä, minne aurinko ei koskaan 
paistanut: »Kimmerien oli kaupungin se ja tylyranta; / saartoi 
sankka sit’ usva ja pilvet, ei näet sinne / konsaan luo sädeloistet-
taan terä päilyvän päivän, / […] koitojen kuolollisten on yll’ yhä 
yö ikisynkkä.» (Homeros, Odysseia. Suomentanut Otto Manni-
nen. WSOY, Helsinki 1924/1962, XI, 14–19). Todellisuudessakin 
kimmerialaisia on ollut: he olivat muinaiskansa, joka eli nykyis-
ten Venäjän ja Ukrainan alueilla 700- ja 600-luvuilla eaa.

11. Cripple Creek oli Jamesin aikana kaupunki, jonka alueilla oli kai-
vosteollisuutta. Joulukuussa 1903 alueella pantiin voimaan työ-
oloja koskevien selkkausten takia sotatilalaki. Puhekielessä nimi 
tarkoittaa myös jonkinlaista peräkylää, »takahikiää».

12. Tällaista näkemystä on tapana kutsua myös kompatibilismiksi.
13. James piti luentonsa marraskuussa ja joulukuussa 1906 sekä tam-

mikuussa 1907.
14. Ernst Heinrich Haeckel (1834–1919) oli saksalainen biologi, 

jonka teoksen Die Welträthsel (1899) ranskannos Les Enigmes de 
l ’univers löytyi Jamesin jäämistöstä. (Kirja on myös suomennettu 
nimellä Maailmanarvotukset. Suom. Väinö Jokinen. Osuuskunta 
Kehitys, Pori 1912). Siinä Haeckel esittelee monisminsa pääpiir-
teet. Biologian tutkijana hän irvailee Jumalaa jonkinlaiseksi »kaa-
sumaiseksi selkärankaiseksi» (alkutekstissä »eines gasförmigen 
Wirbelthieres»; ks. Haeckel, Die Welträthsel. Gemeinverständliche 
Studien über Monistische Philosophie. Verlag von Emil Strauss, 
Bonn 1901, 333). Sen sijaan Haeckel ei varsinaisesti vaikuta käyt-
tävän ilmausta »eetteri-jumala», vaikka mainitseekin kosmisen 



232

James Pragmatismi

eetterin olevan käsitettävissä jumalisuudeksi. Viittaus Herbert 
Spenceriin (1820–1903) liittyy tämän teokseen First Principles 
(Williams and Norgate, London 1862; uudistettu laitos 1867/7th 
ed. 1922). Spencerin teos jakautuu kahteen osaan, joiden nimet 
ovat »Tiedettävissä oleva» ja »Ei-tiedettävissä oleva». Lyhyesti 
sanoen hänen perusideansa on, että uskonto voi ainoastaan 
osoittaa selittämättömän mysteerin, kun taas tiede tutkii jotakin 
tiedettävissä olevaa. Vaikka tiede onkin hitaasti vallannut alaa 
uskonnolta, se kuitenkin tarvitsee sitä vastaparikseen. Näiden 
kahden välillä voi syntyä lopullinen rauha vasta sitten, »kun tiede 
tulee täysin vakuuttuneeksi siitä, että sen selitykset ovat likiarvoi-
sia ja suhteellisia, ja uskonto vakuuttuu siitä, että sen pohdiske-
lema mysteeri on lopullinen ja absoluuttinen.» (79–80.) Vaikka 
»temppeli» yleensä yhdistetäänkin uskontoon, James selvästikin 
nimittää temppeliksi tässä tietoa tai tiedettä.

15. Jamesin luettelemista filosofeista Thomas Hill Green (1836–
1882) ja Bernard Bosanquet (1848–1923) olivat englantilaisia, 
Edward Caird (1835–1908) ja John Caird (1820–1898) puolestaan 
molemmat skotteja. Josiah Royce (1855–1916) oli yhdysvaltalai-
nen. Royce oli myös Jamesin läheinen ystävä ja työtoveri Har-
vardissa. 

16. James Martineau (1805–1900) oli englantilainen unitaristipappi. 
Vuosina 1888–1889 James piti kurssin nimeltä »English Contri-
butions to Theistic Ethics», jossa hän käytti aineistona Marti-
neaun teoksia. Border Parker Bowne (1847–1910) oli korkeassa 
asemassa metodistikirkossa oleva yhdysvaltalaisfilosofi, jonka 
kanssa James kävi kirjeenvaihtoakin. George Trumbull Ladd 
(1842–1921) oli niin ikään yhdysvaltalainen filosofi ja psykologi, 
joka harjoitti tieteen lisäksi papin tointa. James näki kirjoituksis-
saan Laddin psykologian varsin kielteisessä valossa. 

17. Jamesin tässä käyttämä sana on refinement, joka kuvaa myös jon-
kinlaista hienostuneisuutta.

18. Antipodi (kreik. anti = vasta- ja podos = jalka), vastajalkainen, 
maapallon vastakkaisella puolella asuja. Termi on alkujaan perua 
Aristoteleelta, mutta latinaan siirryttyään sen merkitys muuttui: 
’jalkojen alla, toisella puolella’ alkoikin tarkoittaa ’niitä, joilla on 
jalat toisella puolella’. Keskiajalla uskottiin yleisesti, että anti-
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podit olivat kummajaisia, joiden päähän oli kasvanut ylöspäin 
sojottavia jalkoja.

19. Uskonnollinen unitarianistinen liike, jonka ideologisen perustan 
loi puolalaistunut italialainen Fausto Paulo Sozzini (1539–1604). 
Suuntaus sai nimensä oppi-isänsä latinisoidusta muodosta Soc-
cini.

20. Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646–1716), Essais de théo-
dicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l ’homme et l ’origine du mal 
(Amsterdam 1710). Jamesilla oli käytössään Leibnizin teosten 
kokoelma Oeuvres philosophiques de Leibniz (2 vols. Paris 1866). 
Olen suomentanut otteet E. M. Huggardin englanninnoksesta 
suoraan Jamesin Pragmatism-niteestä. Otteet ovat Huggardin 
laitoksen sivuilta 134–135 (osa I, kappale 19) ja 161–162 (osa 
I, kappaleet 73–74); ne löytyvät myös Leibnizin kootuista (Die 
Philosophischen Schriften I-VII. Herausgegeben von G. I. Gerhardt. 
Olms, Hildesheim 1961 [1880–1890]), G VI, 113–114 ja 141. 
Kursivoinnit ovat Jamesin. Leibniz-tuntija Markku Roinilalle 
kiitokset tähän otteeseen liittyvistä hyödyllisistä kommenteista.

21. [Morrison I. Swift (1856–?), yhdysvaltalainen anarkistikirjailija.]
22. Josiah Roycen kaksiosainen teos The World and the Individual 

perustuu hänen University of Aberdeenissa pitämiinsä Gifford-
luentoihin (First Series: »The Four Historical Conceptions of 
Being». Macmillan, New York 1900; Second Series: »Nature, Man 
and the Moral Order». Macmillan, New York 1901).

23. F. H. (Francis Herbert) Bradley (1846–1924), englantilainen 
filosofi. James viittaa Bradleyn teoksen Appearance and Reality 
(Swan Sonnenschein, London 1893) sivulle 203. 

24. Morrison, I. Swift, Human Submission, osa II. Liberty Press, Phi-
ladelphia 1905, 4–10.

25. Swift, 11.
26. Walt Whitman (1819–1892), yhdysvaltalainen runoilija. James 

viittaa selvästi tämän runon »So long!» säkeisiin kokoelmassa 
Songs of Parting: »Camerado, tämä ei ole vain kirja, / sillä se joka 
tähän kirjaan kajoaa, se ihmistä koskettaa.»

27. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Faust. Toim. Erich 
Trunz. Christian Wegner Verlag, Hamburg 1963, 21, 414–417: 
»Statt der lebendigen Natur, / Da Gott die Menschen schuf  
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hinein, / Umgibt in Rauch und Moder nur / Dich Tiergeripp’ 
und Totenbein.» Suomenkielisessä laitoksessa samat säkeet ryt-
mittyvät näin: »Ah, Luoja luontoon elävään / loi ihmiset, loi 
kaikki muut, / sua kesken sauhun, tunkan tään, / luurangot saar-
taa, kuolleet luut.» (Faust. Teoksessa J.  W. von Goethe, Valitut 
teokset. Osa I. Suom. Otto Manninen. Otava, Helsinki 1956, 19.)

28. Westminster Abbey on englantilaisten kansalliskirkko, jonne on 
haudattu muun muassa kaikki Englannin kuninkaalliset 1700-
luvulta alkaen. Samoin siellä ovat saaneet viimeisen leposijan 
monet merkittävät taiteilijat, tieteentekijät ja poliitikot. Abbeyn 
erikoisuus on runoilijoiden nurkkaus, jossa lepäävät muun muassa 
Robert Browning, Thomas Hardy ja Geoffrey Chaucer.

29. Corpus (lat.), ruumis, olento; kokonaisuus, kokoelma, aihe tai 
aineisto.

30. James toistaa tämän orava-vertauksen teoksensa The Meaning of 
Truth sivulla 84, jossa hän ei kuitenkaan mainitse sanaa »käytän-
nössä».

31. Pragma (kreik.), teko, käytäntö.
32. [Käännös Revue Philosophiquen tammikuun numerossa 1879 

(vol. vii).]
33. C. S. Peirce, »How to Make Our Ideas Clear» ilmestyi alun perin 

julkaisussa The Popular Science Monthly, 12 (1878), 286–302. Hel-
pommin kirjoitus löytyy nykyisin Peircen kootuista (Collected 
Papers, V, 248–271) tai kaksiosaisesta teoksesta The Essential 
Peirce (The Peirce Edition Project. Ed. Nathan Houser et al. Indi-
ana University Press, Bloomington and Indianapolis 1992–98). 
Ranskaksi kirjoitus ilmestyi todella nimellä »Comment render 
nos idées claires» Jamesin mainitsemassa julkaisussa Revue Phi-
losophique de la France et de l ’Etranger, 7 (1879), 39–57. Peirce ei 
käyttänyt kirjoituksessaan pragmatismi-sanaa, mutta on mahdol-
lista, että hän käytti sitä Cambridgen-luennoissaan. Peircen teksti 
on suomennettu nimellä »Kuinka selkeytämme ideoitamme» 
teoksessa Peirce, Johdatus tieteen logiikkaan ja muita kirjoituksia 
(Suom. Markus Lång. Vastapaino, Tampere 2001), 151–74.

34. George Holmes Howison (1834–1916) oli yhdysvaltalaisfilo-
sofi, joka toimi Kalifornian yliopistossa (Berkeleyssa) ja perusti 
yliopiston yhteydessä toimineen filosofisen yhdistyksen (Philo-
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sophical Union), joka on nykyisin eräs vanhimmista ja arvoste-
tuimmista filosofisista yhdistyksistä Yhdysvalloissa.

35. Wilhelm Ostwald (1853–1932), saksalainen kemisti. Ostwald 
opetti Harvardissa vuosina 1905–1906 ja vieraili tuolloin useita 
kertoja myös Jamesin kotona.

36. Ostwaldin kirje Jamesille 16. 9. 1902.
37. Tautomeria (kreik. meros = osa) on kemiassa ilmiö, jossa jokin 

yhdiste saattaa reagoida välillä yhden ja välillä jonkin toisen 
rakennekaavan mukaisesti.

38. [»Theorie und Praxis», Zeitsch. des Oesterreichischen Ingenieur u. 
Architecten-Vereines, 1905, No. 4 & 6. Vielä Ostwaldin pragma-
tismiakin rohkeamman version esittää mielestäni professori W. S. 
Franklin: »Luulen että vinoutunein käsitys fysiikasta – vaikka 
sitä opiskeleva pääsisikin siitä sen turvin hyvin jyvälle – pitää sitä 
’tieteenä ainemääristä, molekyyleistä ja eetteristä.’ Toisaalta luu-
len, että tervejärkisin käsitys – vaikkei sen kautta opiskelija täysin 
fysiikkaa ymmärtäisikään – pitää fysiikkaa tieteenä niistä tavoista, 
joilla kappaleista otetaan kiinni ja joilla niitä liikutellaan!»]

39. Ostwald, »Theorie und Praxis», Zeitschrift des Osterreichischen 
Ingenieur- und Architekten-Vereines, 57 (1905), 5. Alaviitteessä 
mainittu professori Franklin on William Suddards Franklin 
(1863–1930), joka oli yhdysvaltalainen fyysikko. Jamesin lainaama 
ote on Franklinin kirjoituksesta nimeltä »Popular Science» jul-
kaisusta Science, 17 (1903), 15.

40. Shadworth Hodgson (1832–1912) oli englantilainen filosofi, 
joka kuului lontoolaiseen filosofiseen yhdistykseen nimeltään 
»Scratch Eight». James piti Hodgsonia eräänä pragmatismin 
edelläkävijöistä.

41. Ultramontaanisuus (lat. ultra montes = vuorten takana), katolisen 
kirkon suunta, joka pyrkii vahvistamaan paavin ja kirkon asemaa.

42. Tässä kohdin alkutekstissä on erikoinen sana ifreet, joka on peräi-
sin arabialaisesta mytologiasta, ja viittaa yleensä voimakkaaseen 
(vääräuskoiseen) henkiolentoon tai pahantahtoiseen demoniin. 
Toisinaan myös pahojen vainajien henkiä kutsutaan tällä nimellä. 
Ks. esim. Thomas Patrick Hughes, A Dictionary of Islam (W. H. 
Allen & Co., London 1885), 196. Sana esiintyy Koraanissa esi-
merkiksi Muurahaisten suurassa (27:39). Suomenkielisissä  
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laitoksissa se on yleistetty mainitussa kohdassa »dzinniksi» (dzin-
nit ovat henkiä, joihin ifreetit lukeutuvat). Ks. esim. Hämeen-
Anttilan suomentama Koraani (Suom. Jaakko Hämeen-Anttila. 
Basam Books, Helsinki 1995/2005), 280.

43. Giovanni Papini, »Il Pragmatismo Messo in Ordine», Leonardo, 
(April 1905), 47, »una teoria corridoio». Essee on myös Papinin 
myöhemmissä kirjoissa Sul Pragmatismo (Saggi e Richerche). Lib-
reria Editrice Milanese, Milano 1913; Pragmatismo (1903–1911). 
Vallecchi, Firenze 1920. 

44. Christoph Sigwart (1830–1904) oli saksalainen loogikko, Ernst 
Mach (1838–1916) itävaltalainen fyysikko ja filosofi, Karl Pearson 
(1857–1936) englantilainen luonnontutkija, Henri Poincaré (1854–
1912) ranskalainen luonnontutkija, Pierre Duhem (1861–1916) 
ranskalainen fyysikko ja tieteenhistorioitsija, Theodore Ruyssen 
(1868–1967) ranskalainen filosofi. James oli perehtynyt kaikkien 
tuotantoon ja ainakin Machin kanssa hän oli myös kirjeenvaih-
dossa. 

45. Jamesin luentosarjan aikaan Dewey vaikutti Chicagossa, Schiller 
Oxfordissa.

46. Sir William Ramsay (1852–1916) oli englantilainen kemisti, joka 
onnistui ensimmäisenä eristämään jalokaasuja, muun muassa 
heliumia ja radonia.

47. Mainittakoon, että tämä kielikuva alkutekstissä on paitsi melko 
hankala suomentaa, myös eräs Jamesin siteeratuimpia lausumia. 
Se esiintyy esimerkiksi Sami Pihlströmin James-tutkielman 
nimessä (»The Trail of the Human Serpent is Over Everything». 
Jamesian Perspectives on Mind, World, and Religion. University 
Press of America, Lanham 2008).

48. Nulla vestigia retrorsum (lat.), ei minkäänlaisia merkkejä paluusta, 
ei jälkiä takaisin palaavista askelista.

49. Tässä on syytä huomata, että James puhuu transsendentaalisesta 
idealismista eri merkityksessä kuin Kant. Hänelle transsenden-
taalisia idealisteja ovat hegeliläiset idealistit.

50. Papini, »Il Pragmatismo Messo in Ordine», 45: »disirrigidimento 
delle teorie e delle credenze». Pragmatismo, 77 (2. p., 91).

51. George Berkeley (1685–1753) pui tätä ongelmaa pääteoksessaan  
A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710).
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52. Locke käsittelee persoonallista identiteettiä teoksessaan An Essay 
Concerning Human Understanding (II:27, osiot 7–29). Essee sisäl-
tyy esim. laitokseen Works of John Locke in Ten Volumes (Vols. 1–3. 
Scientia Verlag, Aalen 1963); ks. osa 2, 52–.

53. Thersites oli antiikin mytologiassa kreikan armeijan sotilas Troi-
jan sodan aikana. Homeroksen Ilias kuvailee hänet »suulaaksi» 
rumilukseksi ja »suunnattomaksi suunpieksäjäksi», »ikilörpöksi», 
joka herjasi vallanpitäjiä täysin häpeämättömästi. Nestor taas oli 
argonautti, joka taisteli myös Troijan sodassa. Hänet Homeros 
esittää Thersiteen luonteen vastaparina, vanhana viisaana neu-
vonantajana, »sointuvasuuna Pylos-maan puhetaiturina», […] 
»jolt’ yli huulten vuos sanat mettäkin mieluhisemmat». (Home-
ros, Ilias. Suom. Otto Manninen. WSOY, Helsinki 1919/1997, 
II:212– ; I:262– .)

54. Jamesin oma mukaelma Locken tekstistä. Vrt. An Essay Concern-
ing Human Understanding . Teoksessa Works of John Locke in Ten 
Volumes. Vol. 2, 60–61.

55. Eräs Jamesin keskeisistä termeistä tässä teoksessa on »verifioi-
tuvuus» (johdannaisineen). Erottaakseni Jamesin melko lavean 
puhetavan sanan nykyisestä käytöstä, olen suomentanut jatkossa 
verifioituvuuden ’todentuvuudeksi’.

56. Thomas Henry Huxley (1825–1895) oli englantilainen biologi ja 
esseisti.

57. Viittaa Herbert Spencerin kaksiosaiseen teokseen The Principles 
of Psychology. Jamesilla oli teoksesta käytössään suuresti muu-
teltu toinen laitos. Hän viittaa sen ensimmäisen osan osioihin 
269–272. Ks. Spencer, The Principles of Psychology I–II (London 
1870–72).

58. Ote englantilaisen runoilijan ja näytelmäkirjailijan Robert Brown-
ingin (1812–1889) runon »A Lovers’ Quarrel» 17. säkeistöstä: 
»Olkoon maailma sitten huono tai hyvä / enemmän tai vähem-
män, mitäpä siitä piittaisin? / Sama maailma se kumminkin on / 
sama kiitoksillemme, sama moitteillemme.» Kokonaisuudessaan 
englanniksi runo löytyy lähes kaikista Browning-editioista, esim. 
The Poems of Robert Browning. Wordsworth Editions, Hertford-
shire 1994, 218–219.

59. Spencerin mukaan maapallolla valitsee tällä hetkellä positiivisen 
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kehityksen tila (»evoluutio»), mutta koska maan liike hidastuu 
»eetteriväliaineen» vastuksen vuoksi, kehitys muuttuu lopulta 
negatiiviseksi asioiden hajautumiseksi, pois katoamiseksi (»dis-
soluutioksi»). Edelleen hän arvelee, että evoluution ja dissoluu-
tion kehä on ikuinen (First Principles, 422–423).

60. [The Foundations of Belief, 30.]
61. Arthur James Balfour (1848–1930) oli englantilainen filosofi, 

valtiomies ja ensimmäinen Balfourin jaarli. Ote on hänen teok-
sestaan The Foundations of Belief. Longmans/Green, London 
1895.

62. Tässä mainitun ’suunnittelun’ englanninkielinen pohjasana on 
»design», joka on viime vuosinakin ollut näkyvästi esillä Yhdys-
valloissa kiistellyssä »älykkään suunnittelun» teoriassa. 

63. Mont Pelée on Martiniquella sijaitseva tulivuori, joka purkautui 
8. 5. 1902. Purkauksessa menehtyi noin 40 000 ihmistä.

64. Ex nihilo (lat.), tyhjästä.
65 Mainituista filosofeista George Stuart Fullerton (1859–1925) oli 

yhdysvaltalainen, John McTaggart Ellis McTaggart (1866–1925) 
puolestaan skotti.

66. Argumentum ad hominem (lat.), argumentointi ihmistä kohtaan, 
vastapuoleen kohdistuva todistelu, jossa mennään henkilökoh-
taisuuksiin. Useimmiten se on epäpätevää, ja siihen liittyy asiat-
tomia taustaoletuksia.

67. En masse (ransk.), yhtenä kokonaisuutena, yhdessä köntässä.
68. Meliorismiksi (lat. melior = parempi) sanotaan näkemystä, jonka 

mukaan maailma ei ole sinänsä paha tai hyvä, vaan sitä voi muut-
taa paremmaksi toiminnan avulla.

69. Thomas Henry Huxley (1825–1895), »On Descartes’ ’Discourse 
Touching the Method of Using One’s Reason Rightly and of 
Seeking Scientific Truth’», Method and Results. D. Appleton, 
New York 1893. Kirjoitus on myös Huxleyn kootuissa esseissä 
(Collected Essays. Vol. I, 192–193).

70. Lainaus englantilaisen yleisintellektuellin ja poliitikon John 
Bowringin (1792–1872) runosta »Watchman, Tell us of the 
Night», joka alkaa säkeillä »Vartija, kauanko yötä on vielä, / 
Onko jo merkkejä paremmasta huomisesta.» (Teoksesta Hymns, 
as a Sequel to Matins, 1825.) Alun perin sanat on mukailtu Jesajan 
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kirjasta: »Minulle huutaa ääni Seiristä: / – Vartija, kauanko yötä 
on vielä? / – Vartija, kauanko yötä on vielä? / Vartija vastaa: / 

– Aamu on tullut, / ja silti on yö. / Jos teillä on kysyttävää, niin / 
kysykää, / tulkaa uudelleen!» ( Jes. 21:11). Sanontaa ovat käyttä-
neet yleisesti kristilliset julistajat, jotka ovat halunneet painottaa 
aikansa henkistä pimeyttä.

71. Latinankielinen katkelma ei ole varsinainen sitaatti, vaikka siltä 
vaikuttaakin, vaan Jamesin oma kooste keskiajan skolastikkojen 
puheenparsista. Sen voinee kääntää jotenkin näin: »Jumala on 
[olio]lajien tuolla puolen vaikuttava, välttämätön, yksi, äärettö-
män täydellinen, yksinkertainen, muuttumaton, mittaamaton, 
ikuinen ja älykäs olento».

72. Erkenntnistheoretische Ich (saks.), tieto-opillinen minä.
73. Kausalitätsprinzip (saks.), kausaaliperiaate.
74. Engl. total reflection. Termi tarkoittaa aalto-opillista ilmiötä, joka 

esiintyy kun jossakin väliaineessa etenevä aaltoliike heijastuu täy-
sin tullessaan jonkin harvemman aineen rajapintaan. Tavallinen 
esimerkki on valo – jonka Jameskin mainitsee – mutta vastaavalla 
tavalla voi käyttäytyä myös muu sähkömagneettinen ja mekaani-
nen aaltoliike. 

75. Locus (lat.), paikka, asema, sija.
76. [Vertaa A. Bellanger, Les concepts de Cause, et l ’activité intentio-

nelle de l ’Esprit. Alcan Paris 1905, 79–.]
77. Engl. continuity. Usein tämä klassisten pragmatistien sanastoon 

kuulunut termi suomennetaan ’jatkuvuudeksi’. Vaikka »jatku-
vuus» sekoittuukin helposti arkikieliseen puhetapaan asioiden 
ajallisesta jatkuvuudesta, noudatan tapaa myös tässä.

78. Summum genus (lat.), tarkoittaa logiikassa sellaista korkeinta 
alkuperustetta, jota ei voi luokitella miksikään lajiksi.

79. Denkmittel (saks.), ’ajatusväline’. James käyttää käsillä olevassa 
tekstissä tätä saksankielistä termiä myös useita kertoja tämän 
jälkeen, mutta olen niissä yhteyksissä korvannut sen suomenkie-
lisellä vastineellaan luettavuuden vuoksi.

80. Noeettinen (kreik. noetiko´s = nopeaälyinen), käsitteisiin, tietämis-
toimintaan ja ajattelemiseen liittyvä; sanalla voidaan viitata myös 
tietoteoriaan.

81. [The Conception of God. New York 1897, 292.]
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82. Swami Vivekananda (1863–1902) oli hindulainen mystikko ja 
Intian hengellinen johtaja, joka kiersi opettamassa myös Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Käydessään Yhdysvalloissa Vivekananda 
luennoi Harvard Graduate Philosophical Societyn tilaisuudessa 
25. 3. 1896. Luento julkaistiin alkujaan nimellä The Vedanta Philo-
sophy. University Press, Cambridge, Mass. 1896. Jamesin sitee-
raama ote oli julkaistu kokoelmassa Speeches and Writings of 
Swami Vivekananda. 3rd ed. (G. A. Natesan, Madras, ei paino-
vuotta, 336–337); toinen versio siteeratusta luennosta oli ilmes-
tynyt teoksessa Jnâna Yoga (The Vedânta Society, New York 1902, 
154–155). Sittemmin Vivekanandan kootut kirjoitukset ovat 
ilmestyneet nimellä The Complete Works of Swami Vivekananda. 8 
vols. Advaita Ashrama, Calcutta 1990. Suomeksikin hänen teok-
siaan on ilmestynyt useita. 

83. Vivekananda, On »The Atman» (1896), 13.
84. James käsittelee enemmän tätä tematiikkaa vuonna 1902 ilmes-

tyneessä teoksessaan The Varieties of Religious Experience (ks. The 
Works of William James, vol. 15. Eds. Frederick H. Burckhardt, 
Fredson Bowers & Ignas K. Skrupskelis. Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts & London 1985).

85. Inter se (lat.), asioiden välissä tai joukossa.
86. [Ks. ajatusta ultimaatista myös Schillerin teokseen Humanism 

sisältyvästä esseestä »Activity and Substance», 204.]
87. Filosofiassa paljon viljeltyä teknistä termiä common sense näkee 

suomennettavan monella tavalla. Tässä käytetty suomennos 
»terve järki» ei tarkoita puhekielessä paljon ylistettyä maalaisjär-
keä.

88. Ad libitum (lat.), halun mukaan, mielen mukaan.
89. Kuriositeettina mainittakoon, että tämä ajatus sisältyy jo Hora-

tiukselta peräisin olevaan sanontaan, jonka mukaan ruukkuun 
imeytynyt haju pysyy siinä pitkään: Quo semel est inbuta recens 
servabit odorem testa diu (Epistulae 1, 2, 69–70). 

90. Jamesin lainauksia ei tunnu löytyvän Kantilta kirjaimellisina. 
Sen sijaan Kant käyttää ilmausta »Eine Rhapsodie von Wahr-
nehmungen» Puhtaan järjen kritiikissä (Ks. esim. Kritik der reinen 
Vernunft. Hrsg. Wilhelm von Weischeidel. Suhrkamp, Frankfurt 
am Main 1990, B195 | A156). Samoin hän käyttää ilmausta »ein 
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Gewühle von Erscheinungen» (esim. A111; kursivoinnit lisätty). 
Vapaasti suomentaen ote tarkoittaa »ilmiöiden ryöppyä, sikermää 
irtohavaintoja».

91. [The Life of Reason: Reason in Common Sense, 1905, 59.]
92. Ote George Santayanan (1863–1952) teoksesta The Life of Reason 

or the Phases of Human Progress, 5 vols. (Charles Scribner’s Sons, 
New York 1905–1906); vol. I, Reason in Common Sense (1905), 59–
60. Teossarja on sittemmin toimitettu lyhentäen yhdeksi niteeksi 
nimeltä Life of Reason (Charles Scribner’s Sons, New York 1954), 
jossa Jamesin mainitsema kohta esiintyy typistetymmässä muo-
dossa. 

93. Täsmennettäköön, että James käyttää sanaa intuition, mutta tällä 
hän viittaa Kantin termiin Anschauung, joka useimmiten kään-
netään nykyäänkin englanniksi juuri ’intuitioksi’. Noudatan kui-
tenkin tässä Vesa Oittisen tapaa suomentaa Anschauung ’havain-
noinniksi’.

94. Durcheinander (saks.), sekoittunut. 
95. Viittaus Berkeleyn 1710 ilmestyneen teoksen A Treatise Concern-

ing the Principles of Human Knowledge kohtaan 123 (ks. esim. 
Open Court, La Salle 1930, 106).

96. Ens rationis (lat.), ajateltu oleva.
97. Locke käyttää alkutekstissä termiä changeling. Sanan outous 

selittyy sen historialla: Locken aikaan esimerkiksi vammaisen 
tai henkisesti jälkeenjääneen lapsen vanhemmat saattoivat uskoa 
peikkojen ja menninkäisten korvanneen heidän oikean lapsensa 
kehnommalla »vaihdokkaalla». Locke käyttää termiä useaan 
otteeseen teoksessaan An Essay Concerning Human Understand-
ing, mutta erityisesti hän pohtii vaihdokkaiden ongelmaa sen 
neljännen kirjan neljännessä luvussa. Mainitussa kohdassa hän 
toteaa, että vaihdokkaat ovat jotakin ihmisen ja eläimen väliltä. 
Locke käyttää vaihdokas-ajatusta argumenttina vastustaakseen 
näkemystä, jonka mukaan olioiden lajit ovat siten määräytyneet 
perimmäisten ja tosiolevien olemusten mukaan, ettei mitään 
muita lajeja voisi ilmestyä niiden välille. Ks. Works of John Locke in 
Ten Volumes (vols. 1–3. Scientia Verlag, Aalen 1963), vol. 2, 392–393. 
Tarkemmin vaihdokas-termiä esittelee myös esim. John W. Yol-
ton A Locke Dictionaryn (Blackwell, Oxford 1993) sivuilla 36–37.
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98. »Peripateettinen filosofia» on nimitys, jota käytetään Aristote-
leen, tai laajemmin hänen perustamansa peripateettisen (kreik. 
peripateo = kävely) koulukunnan opeista. Nimensä koulukunta sai 
Aristoteleen tavasta kävellä opettaessaan. Tässä kielikuva viittaa 
aristoteeliseen filosofiseen perinteeseen, jonka mukaan erityisesti 
rationaalisuus on ihmisen olemukseen kuuluva piirre. 

99. Tästä joukosta kaiketi suomalaiselle lukijalle tuntemattomin on 
John Dalton (1766–1844), joka oli englantilainen kemisti ja fyy-
sikko.

100. Regel der Verbindung (saks.), yhdistymisen sääntö.
101. Tervavesi (lat. aqua picis) on nimensä mukaisesti tervan ja veden 

sekoite, jota on aikanaan käytetty lukuisten vaivojen lääkkeenä, 
sittemmin luontaisrohtona. Berkeley kirjoittaa tervaveden 
käytöstä laajasti teoksissaan Siris – A Chain of Philosophical Reflec-
tions, and Inquiries Concerning the Virtues of Tar-Water (1744) ja 
Further Thoughts on Tar-Water (1753). 

102. Immanuel Kant (1724–1804) kehitteli eteenpäin (teoksessa All-
gemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755) nebulaari-
hypoteesia, jonka Emanuel Swedenborg oli esittänyt jo 1734. 
Kantin mukaan aurinkokunta oli muodostunut tähtienvälisen 
aineen pilvestä (tähtisumusta), jonka painovoima sai hitaasti 
pyöriessään puristumaan kasaan ja litistymään, minkä seurauk-
sena muotoutuivat planeetat ja aurinko.

103. James Clerk Maxwell (1831–1879) oli skottifyysikko. Likimain 
samassa sanamuodossa hänen taipumuksestaan on maininta 
Richard Tetley Glazebrookin elämäkerrassa James Clerk Max-
well and Modern Physics (Cassell, London & New York 1896), 
12. James mainitsee päiväkirjassaan 10. 9. 1905 lukeneensa Glaze-
brookin teoksen.

104. Engl. agreement voisi kääntyä myös ’yhtäpitävyydeksi’, ’yhden-
mukaisuudeksi’, jopa ’myöntyvyydeksi’ tai ’mukautuvuudeksi’. 
Olen suomentanut sen tässä ’yhteensopivuudeksi’ (vrt. kuitenkin 
myös nykyisin vakiintunut »korrespondenssin» käsite).

105. Alkutekstissä »veri-fication»; »valid-ation»; sanaleikkiä on han-
kala suomentaa.

106. In rebus (lat.), asioiden kulussa, tosiasioissa; yksittäisissä asioissa 
tai yksittäisissä olioissa. Termi on alkujaan perua keskiajan  
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skolastikoilta, jotka puhuivat universaaleista yksityisolioissa (uni-
versalia in rebus).

107. Suomeksi ote voisi mennä kutakuinkin näin: »Sanoopa sitten 
Hannes Ovela veljelleen Fritzille, / Mistä johtuukaan, Fritz 
veliseni, / että juuri rikkaimmilla maailmassa / on eniten rahaa?» 
Runolainaus on peräisin Ernst Machin teoksesta Die Geschichte 
und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit (1872). 
Kuitenkin Gotthold Ephraim Lessingin (1729–1781) teoksessa 
Sinngedichte tämä epigrammi on alkujaan hieman eri muodossa 
kuin Machilla: »’Es ist doch sonderbar bestellt’, / Sprach Hän-
schen Schlau zu Vetter Fritzen, / ’Das nur die Reichen in der 
Welt / Das Meiste Geld besitzen’.» (Ks. Lessing, Werke. Stauf-
facher AG Zürich, Frankfurt 1965, I, 49).

108. In actu (lat.), todellisuudessa, tapahtuessaan aktuaalisesti.
109. »Eräs tanskalainen ajattelija» on Søren Kierkegaard (1813–1855). 

James esittää samanlaisen Kierkegaard-viittauksen vuoden 1912 
teoksensa Essays in Radical Empiricism (näköispainos Univer-
sity of Nebraska Press, Lincoln and London 1996) sivulla 238. 
Mainittu katkelma – »Livet skal forstås baglaens, men leves 
forlaens» – on Kierkegaardin kehitelmä ajatuksesta, jonka oli 
esittänyt aiemmin heidelbergilainen teologian professori Carl 
Daub (1765–1836). Kierkegaard tarkoittaa lyhyesti sanoen sitä, 
että elämää voi tulkita vasta sen koettuaan, mutta samalla 
mennyt myös ohjaa tulkintaa ja suuntautumista tulevaisuuteen. 
Tämä usein käytetty sitaatti on Kierkegaardin erään päiväkir-
jamerkinnän mukaelma. Ks. tarkemmin teoksen Søren Kierke-
gaards Skrifter niteen 18 (G. E. C. Gads Förlag, København 
2001), 194 ( JJ:167).

110. [A. E. Taylor, Philosophical Review, vol. XIV, 288.]
111. Brittifilosofi Alfred Edward Taylorin (1869–1945) 1905 ilmesty-

neen artikkelin nimi oli »Truth and Practice».
112. [H. Rickert, Der Gegenstand der Erkenntnis, kohdassa »Die 

Urteilsnotwendigkeit».]
113. Heinrich Rickert (1863–1936) oli saksalainen filosofi. Lainaus 

on hänen 1892 ilmestyneestä teoksestaan Der Gegenstand der 
Erkenntnis (2. painos J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen & 
Leipzig 1904, 110–116).
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114. Viittaus Ralph Waldo Emersonin (1803–1882) esseeseen »Self-
Reliance», joka on esimerkiksi laitoksessa The Complete Works of 
Ralph Waldo Emerson (Riverside Press, Cambridge, Mass. 1903), 
II, 74; essee on ilmestynyt suomeksi nimellä »Itseensä luottava 
ihminen» teoksessa R. W. Emerson, Esseitä. Suom. J. A. Hollo. 
WSOY, Porvoo 1958. Jamesin mainitsema kohta on Hollon suo-
mennoksen sivulla 53.

115. [En suinkaan unohda tässä professori Rickertiä, joka luopui jo 
aikoja sitten käsityksestä, että totuuden tulisi perustua yhteenso-
pivuuteen todellisuuden kanssa. Hänen mukaansa todellisuus on 
mitä tahansa, joka sopii yhteen totuuden kanssa, ja totuuden on 
perustuttava yksinomaan alkuperäiseen velvollisuuteemme. Näh-
däkseni tämä lennokas ajatus ja Joachimin kirjassaan The Nature 
of Truth tekemä reilu tunnustus epäonnistumisestaan ajavat tässä 
asiassa rationalismin vararikkoon. Rickert käsittelee otsikon »Rela-
tivismus» alla asioita osin pragmatismin kannalta. En voi kuiten-
kaan tässä käsitellä hänen kirjoitustaan. Riittäköön, kun sanon, että 
hänen todistelunsa kyseisessä luvussa on uskomattoman huteraa 
ollakseen niinkin kyvykkään kirjoittajan aikaansaannosta.]

116. Alaviitteessä mainittu brittifilosofi Harold Henry Joachim 
(1868–1938) toteaa todella teoksessaan The Nature of Truth (Cla-
rendon Press, Oxford 1906), että vaikkei hän olekaan onnistunut 
muotoilemaan täysin tyydyttävää totuusteoriaa, hän väittää silti 
koherenssiteorian olevan paras olemassa olevista teorioista (178). 
Relativismus on puolestaan yksi luku Rickertin em. teoksesta Der 
Gegenstand der Erkenntnis.

117. James käyttää alkutekstissä ilmausta idol of the tribe. Termi (alku-
jaan lat. idolon tribus) on peräisin Francis Baconin (1561–1626) 
teoksen Novum Organum (1620) ensimmäisestä kirjasta. Kar-
keasti termin voisi kääntää ’lajikohtaiseksi harhaksi’: ihminen 
tulkitsee asioita vaistomaisesti lajilleen tyypillisellä tavalla. Bacon 
esittelee samassa yhteydessä myös kolme muuta harhatyyppiä.

118. Hyle (kreik.), aine, muodoton aines. Ks. Schiller, »Axioms as Pos-
tulates», teoksessa Personal Idealism: Philosophical Essays by Eight 
Members of the University of Oxford. Ed. Henry Stuart. Macmillan, 
London 1902, 60–61.

119. E hyle agnostos kath autiv (kreik.), aine on tuntematonta itselleen.
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120. [Personal Idealism, 60.]
121. Schiller, »Axioms as Postulates», 59.
122. [Tätä erinomaista pragmaattista määritelmää käyttää Taylor 

teoksessaan Elements of Metaphysics.]
123. A. E. Taylor, Elements of Metaphysics (Methuen, London 1903), 

51: »Todellisuus tarkoittaa sitä, mikä on tahdostamme riippuma-
tonta, mikä on vastahakoista, mikä vaatii pakottavasti tai väkisin 
huomiomme, halusimmepa sitä tai emme.»

124. Satyyrit ovat kreikkalaisessa mytologiassa miespuolisia luonnon-
henkiä, joilla ei ole kovinkaan suurta vaikutusta maailman kul-
kuun; Hyperion on puolestaan niitä huomattavasti mahtavampi 
jumalhahmo, titaani, joka muun muassa on synnyttänyt yhdessä 
sisarensa Theian kanssa auringon, kuun ja aamunkoiton. 

125. Näistä filosofeista Henri Bergson (1859–1941) oli ranskalainen,  
Gerard Heymans (1857–1930) alankomaalainen ja Charles 
Augustus Strong (1862–1940) yhdysvaltalainen. James oli pereh-
tynyt kaikkien tuotantoon: hänen kuolinpesänsä kirjastossa olivat 
ainakin Heymansin Die Gesetze und Elemente des Wissenschaft-
lichen Denkens, ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen 
(1890) ja Strongin Why the Mind Has a Body (1903). Bergsonista 
James kirjoitti peräti kaksi esseetä (vuosina 1909 ja 1910).

126. Frederick William Henry Myers (1843–1901), englantilainen kir-
jailija ja yliluonnollisten ilmiöiden tutkija.

127. Kyseessä on saksalaisfilosofi Rudolph Hermann Lotze (1817–
1881). Lotze tuo esiin tämän näkemyksen teoksessa Grundzüge 
der Logik und Encyklopädie der Philosophie. Hirzel, Leipzig 1883.

128. Suomeksi tämä sitaatti voisi olla muotoa »meille tarjoutuvan 
todellisuuden kasvattaminen». Rudolph Eucken (1846–1926) 
käyttää tätä ilmausta teoksessaan Geistige Strömungen der Gegen-
wart. Veit, Leipzig 1904, 36. 

129. Bradley, »On Truth and Practice», 322; teoksessa Essays on Truth 
and Reality, 90.

130. William James, »The Will to Believe», New World, 5 (1896), 327–
347; kirjoitus sisältyy myös hänen koottujen teostensa osaan 
The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy (Eds. 
Frederick Burckhardt, Fredson Bowers & Ignas K. Skrupskelis. 
Harvard University Press, Cambridge 1979).
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131. Dickinson Sergeant Miller (1868–1963), »’The Will to Believe’ 
and the Duty to Doubt», International Journal of Ethics, 9 (1898–
1899): »uskomisen tahtominen on petkutuksen tahtomista» 
(173); »uskomisen tahtomista – vaiko teeskentelyn tahtomista» 
(187).

132. Intialaisen mytologian mukaan maailma lepää valtavan elefantin 
päällä, joka puolestaan lepää kilpikonnan päällä. Kilpikonnan alla 
myytti ei kerro olevan minkäänlaista jalansijaa, joten tällainen 
maailmanselitys ei juuri tyydytä länsimaalaiseen ajattelutapaan 
tottunutta. Mainittakoon, että myytin mainitsee myös Locke 
teoksessaan An Essay Concerning Human Understanding (1690), 
johon James toisaallakin Pragmatismissa viittaa. 

133. Yhdysvallat oli saanut lunastaa Filippiinit 1898 espanjalais-ame-
rikkalaisen sodan jälkeen 20 miljoonalla dollarilla. Jamesin lai-
naus – ja samalla piikki – kohdistuu johonkin poliittisten päät-
täjien julkisista selittelyistä, joiden mukaan filippiiniläiset eivät 
olleet valmiita itsehallintoon. Esimerkiksi New York Timesin 
verkkosivujen <www.nytimes.com> arkistohaulla löytyy 1900-
luvun taitteesta useita artikkeleita, joissa asiaa ruoditaan.

134. In posse (lat.), mahdollisuutena; ei vielä aktuaalisesti. 
135. William Wordsworth (1770–1850), The Excursion, IV kirja, II, 

1146–1147: »And central peace, subsisting at the heart / of end-
less agitation.» Ks. esim. The Poetical Works of William Wordsworth 
(Clarendon, Oxford 1949), V, 145.

136. 70 Fahrenheit-astetta on noin 21°C.
137. James viittaa tässä jo ensimmäisessä luennossa siteeraamaansa 

Roycen tekstiin.
138. Terre-à-terre (ransk.), maantasainen, matalin, alin. 
139. 5. Moos. 33:27: »Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, / sinua kan-

tavat ikuiset käsivarret.»
140. Vivekananda, On »The Atman», 11: »Jokainen ja kaikki on 

Atman – Itse – joka on sukupuoleton, puhdas ja ikuisesti siu-
nattu.» Atman (tai ātman) tarkoittaa intialaisessa filosofiassa 
’itseä’ tai ’yksilösielua’. Toisinaan siitä puhutaan myös »maailman-
sieluna», joskin tämä nimike on yleensä varattu brahmanille, joka 
on läheisessä yhteydessä atmaniin. Jo tämä kertoo, ettei sanalla 
ole yksiselitteistä käyttöä, eikä se todella ole »laadultaan tieteelli-
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nen», kuten James sanoo. Länsimaisella käsitteistöllä voisi koet-
taa kuvailla atmania sanomalla, että siinä yhtyvät sekä subjekti 
että objekti, koska se sisältyy kaikkeen mutta ilmenee myös yksi-
lössä. Sen olemassaoloa ei voi asettaa kyseenalaiseksi, koska se 
on kaiken kokemuksen perusta. Vaikka se voidaan kokea, sitä ei 
voida tietää ajatuksen keinoin, joten sitä ei voida myöskään osoit-
taa todeksi. Atman on sielullisuuden tai tietoisuuden pysyvä ydin, 
jonka avulla esimerkiksi jälleensyntymisen ketju on mahdollinen. 
Se ei ole kuitenkaan siinä mielessä pysyvä kuin kristinuskon per-
soonallinen sielu. Eri intialaisissa kirjoituksissa käsite määritel-
lään vaihtelevasti; termin merkitystä selvitellään muun muassa 
Upanishadeihin kuuluvissa Vedânta-teksteissä. Termin käytöstä 
on tiivis paketti esim. John Grimesin kirjassa A Concise Diction-
ary of Indian Philosophy (State University of New York Press, 
Albany 1989), 75–76 sekä Encyclopedia of Asian Philosophyssa (Ed. 
Oliver Leaman. Routledge, London 2001), 40.

141. James on leikellyt mieleisekseen runon alkutekstiä, joka on peräi-
sin Whitmanin kokoelmasta Birds of Passage. Se puolestaan sisäl-
tyy tämän moneen kertaan uudistamaan teokseen Leaves of Grass. 
Suomennos on teoksesta Walt Whitman, Valitut runot (Suom. 
Markus Jääskeläinen. Sammakko, Turku 2007), 135–138.

142. Kvietismi (lat. quietus = rauhallinen) oli katolisen kirkon mysti-
nen liike, joka syntyi 1500-luvulla; indifferentismi (lat. indifferen-
tia = välinpitämättömyys, yhdentekevyys), joka kvietismiin liittyi, 
tarkoittaa välinpitämättömyyttä määrättyjä olosuhteita, uskon-
nollisia tai moraalisia asioita kohtaan.

143. Terminus ad quem (lat.), aika, johon asti lasketaan; jonkin mää-
ränpää tai päätepiste.

144. Alkutekstissä the notion of the world’s possibilities. Tässä ei kuiten-
kaan puhuta mahdollisista maailmoista siinä nykyisen modaali-
logiikan käsittämässä mielessä, jossa oletetaan samanaikaisia 
vaihtoehtoisia maailmoja, vaan Jamesilla kyse on pikemminkin 
maailman mahdollisuuksista kehittyä eri suuntiin. 

145. In toto (lat.), kokonaisuudessaan.
146. Epigrammi on Theodorides syrakuusalaiselta, kirjailijalta, joka 

eli kolmannella vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua. Tekstin 
suomennos on Pentti Saarikosken. Ks. Jalkapolku. Runoja kreik-



248

James Pragmatismi

kalaisesta antologiasta. Otava, Helsinki 1977, 22. Ks. myös Sampo 
Vesterisen versio, Tuli & Savu 4/07. 

147. Saksan verbistä aufheben. Hegelin dialektiikassa Aufhebung tar-
koittaa kumoamista, jossa asia häviää menettäen itsenäisyytensä 
mutta samalla säilyy ja korottuu laajemman kokonaisuuden 
osaksi. Ks. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik I (1832). Meiner, 
Hamburg 1985.

148. Ks. Raamattu, 1. Kor. 8:5–6.
149. Primus inter pares (lat.), ensimmäinen vertaistensa joukossa.



Sami Pihlström

Jälkisanat
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William Jamesin (1842–1910) vuonna 1907 julkaisema 
Pragmatism on pieni teos, mutta sen filosofinen ja filosofian-
historiallinen merkitys on suuri. Se ei tosin ole tekijänsä 
magnum opus. James kirjoitti yli 1000-sivuisen teoksen The 
Principles of Psychology (1890), ja myös hänen uskonnol-
lista kokemusta käsittelevä psykologinen tutkimuksensa 
The Varieties of Religious Experience (1902) on massiivinen. 
James kuitenkin tunnetaan pragmatismiksi kutsutun filo-
sofisen suuntauksen perustajana yhdessä Charles S. Peircen 
kanssa. Käsillä oleva teos onkin pragmatismin perusteks-
tejä. Sen II luennon tausta-aineistoihin kuului Jamesin 1898 
Kaliforniassa pitämä esitelmä »Philosophical Conceptions 
and Practical Results», jonka julkaistussa versiossa sanaa 
pragmatism tiettävästi ensi kerran painetussa tekstissä 
käytettiin. Termi oli kyllä ollut sekä Peircen että Jame-
sin käytössä jo Metafyysisen Klubin (The Metaphysical  
Club) keskusteluissa Harvardin yliopistossa Massachu-
settsin Cambridgessa 1870-luvun alkupuolella.
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Nyt suomennettu Pragmatismi1 on ollut minulle – ja 
uskoakseni monille muillekin Jamesin lukijoille ja tutkijoille 
– samantasoinen filosofian perusteos kuin Aristoteleen 
Metafysiikka, Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikki tai 
Ludwig Wittgensteinin Filosofisia tutkimuksia. Se on mer-
kittävästi muokannut ainakin minun käsitystäni ei ainoas-
taan erityisistä filosofisista ongelmista vaan myös siitä, mitä 
filosofia ylipäänsä on. Pragmatismi on – 1900-luvun keski-
vaiheen vuosikymmenten hiljaiselon jälkeen – 1980-luvulta 
lähtien jälleen noussut keskeiseksi filosofiseksi suuntauk-
seksi, etenkin Hilary Putnamin ja Richard Rortyn »uusp-
ragmatististen» näkemysten ansiosta. James-tutkimuskin 
on saanut tästä uutta puhtia. Jamesin alun perin yleisöluen-
noiksi kirjoittaman Pragmatismin merkitys pragmatismin 
muotoutumisessa on ohittamaton. Kukaan tästä perinteestä 
kiinnostunut ei voi jättää huomiotta Jamesin teosta, eikä 
kukaan nykyfilosofian moni-ilmeisyyttä kattavasti ymmär-
tämään pyrkivä voi laiminlyödä pragmatismiin tutustumista.

Pragmatismi on helppo lukea. Sen keveys on kuitenkin 
samantapaista kuin esimerkiksi Wittgensteinin teosten: 
raskasta filosofista terminologiaa ja systeeminrakennusta 
vältetään, mutta jokaisella sivulla on silti, ainakin rivien 
välissä, esillä tukku kaikkein perustavimpia filosofisia 
ongelmia. James kirjoittaa soljuvaa tekstiä, jolla on myös 
kaunokirjalliset ansionsa – mikä ei liene yllättävää, kun 
muistetaan, että hänen veljensä oli Henry James ( Jr.), maail-
mankuulu romaanikirjailija. Varsinkin analyyttiset filosofit 
ovat monesti tuskastuneet Jamesin liian kaunokirjalliseen 
ja epämääräiseen tapaan ilmaista itseään. Esimerkiksi 
hänen pragmaattisesta totuusteoriastaan on monien krii-
tikoiden ollut vaikea saada tolkkua.
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Haluan tässä haastaa liian suoraviivaiset oppikirjatul-
kinnat, joissa James esitetään pinnallisena populaarifilo-
sofina. En pyri kattavaan teosesittelyyn, systemaattisesta 
James-tulkinnasta tai kirjan jälkivaikutuksen arvioinnista 
puhumattakaan, mutta koetan muutamien esimerkkien 
kautta osoittaa, kuinka merkittävästä filosofisesta kontri-
buutiosta on kyse. Lopuksi esittelen lyhyesti hyödylliseksi 
arvioimaani kommentaarikirjallisuutta.

Filosofiset temperamentit
Yksilöllisten otteiden olennainen merkitys korostuu heti 
I luennossa: filosofia on Jamesin mukaan ennen kaikkea 
minun projektini, Wittgensteinia lainaten »omaehtoista 
työtä», joka lähtee »omasta käsityksestä», »[s]iitä, miten 
tekijä näkee asiat».2 Filosofiassa ei yksinomaan eikä edes 
ensisijaisesti muodosteta tai perustella tieteen tapaan 
objektiivista, yleisesti hyväksyttäväksi tarkoitettavaa teo-
riaa, vaan siinä kehitellään yksilön perspektiiviä maailmaan, 
sellaista maailmanjäsennystä, jossa ihminen voi jatkaa elä-
määnsä ja kokea sen mielekkääksi. Filosofia on siis tarkoi-
tettu elettäväksi, maailmaan tuotavaksi, ei pelkäksi kuivaksi 
teoriaksi alan aikakausjulkaisujen lehdille ja kirjastojen 
hyllyille. Tämä elämänfilosofinen lähtökohta on yksi avain 
Jamesin teokseen.

Filosofiset temperamentit vaikuttavat ratkaisevasti muun 
muassa siihen, missä määrin yksilö mieltää maailmansa 
uskonnollisesta perspektiivistä tulkittavaksi. Niinpä VIII 
luennon sisältämä uskonnon puolustus ei ole yleinen teolo-
ginen teoria, vaan lopulta »vain te itse voitte ratkaista kysy-
myksen siitä, voitteko lopullisesti tyytyä tämän tyyppiseen  
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uskontoon vai ette» (226).3 Filosofinen temperamentti siis 
ratkaisee, millaisessa filosofisessa tai uskonnollisessa järjes-
telmässä ihminen kykenee elämään.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi vain 
hyväksyä yksilölliset ajatustaipumuksemme ja lähtökoh-
tamme annettuina. Voimme omaksua niihin itsekriittisen 
asenteen, kyseenalaistaa niiden lähtökohtaoletuksia, pyr-
kiä niitä jatkuvasti uudistamaan. Antidogmaattisena, jat-
kuvaan muutokseen ja liikkeeseen uskovana ajattelijana 
James korostaa, että näin meidän tuleekin tehdä. Pragma-
tismi voidaan ymmärtää filosofisten temperamenttiemme 
työstämisen ja itsekriittisen kehittämisen menetelmäksi. 
Pragmaattisen metodin avulla voimme tutkia, mitä eri-
laiset filosofiset käsitteet, käsitykset ja ongelmat tempera-
menttiemme mukaan hahmottuessaan meille käytännössä 
merkitsevät.

James ja Kant
Pragmatismin sivuilla mainitaan, useimmiten ohimennen, 
joukko filosofian historian tunnettuja hahmoja. Näistä 
tärkein teoksen ymmärtämisessä on nähdäkseni Imma-
nuel Kant. Jamesin suhde Kantiin on erittäin kiinnostava 
mutta myös varsin epäselvä, jopa Jamesille itselleen. Tapa 
kehitellä »empiirisen filosofian» ja »uskonnollisten tarkoi-
tusten» synteesiä (25) muistuttaa läheisesti Kantin pyrki-
mystä pelastaa teismi ja sielun kuolemattomuus moraalin 
kautta osana käytännöllistä filosofiaansa. James on muu-
tenkin monin tavoin kantilainen, vaikka hän käyttääkin 
esimerkiksi Kantin ilmaisua »transsendentaalinen idea-
lismi» eri tavoin kuin suuri edeltäjänsä (vrt. suomentajan  
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huomautukset) ja pyrkii tavallaan kätkemään omat Kant-
vaikutteensa.

Ennen kaikkea James pragmatistina ja pluralistina hyl-
kää sen, mitä Kant kutsui transsendentaaliseksi realismiksi 
ja mitä nykypäivän kantilaiset, kuten Putnam, ovat kut-
suneet metafyysiseksi realismiksi, huomauttaessaan, ettei 
ole »mitään sellaista tiedon polttopistettä, josta maailman 
koko sisältö näkyisi kerralla» (116). Tämä vastaa Putna-
min tapaa kieltää God’s-Eye View, absoluuttinen »Jumalan 
silmän näkökulma» maailman perimmäiseen olemukseen 
tai rakenteeseen. On torjuttava niin ehdoton monismi kuin 
ehdoton pluralismikin (122); kumpikin kanta edustaisi 
metafyysistä realismia. Samoin on hylättävä ajatus, että joko 
tiede, terve järki tai filosofinen kritiikki olisi muita näkökul-
mia »ehdottomasti todempi» (146). Näistä mitään ei voida 
suoraan verrata todellisuuteen itseensä. Tässä Jamesia ovat 
seuranneet Putnam ja monet muut pragmatistit.

Lisäksi James on kantilainen eräänlaisessa naturalisoi-
dussa, historisoidussa ja siten Kantin oppeja vahvasti uudel-
leen tulkitsevassa merkityksessä: hän esittää V luennossa 
oman »kategoriataulukkonsa» (135–141) historiallisesti 
kehittyneiden »terveen järjen» kategorioiden muodossa. 
Hän tavallaan hyväksyy kantilaisen opin »transsenden-
taalisesta synteesistä» (joskaan ei tällä nimellä): kokemus 
olisi »pelkkää sekasotkua» ilman älymme yhtenäistävää 
toimintaa. Vaikka tila ja aika »keinotekoisina rakennel-
mina» ovat »perin kaukana sellaisista havainnoinneista, 
joiksi Kant niitä sanoo» (139), niiden transsendentaalinen 
rooli on samantapainen: kategorioita tarvitaan, jotta jäsen-
tynyt kokemus objekteista olisi mahdollista. Kielen ja ter-
veen järjen kategorioiden historiallisuutta tarkastellessaan 
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James (140–142) tulee myös kirjoittaneeksi eräänlaista 
»inhimillisten elämänmuotojen luonnonhistoriaa» Witt-
gensteinin myöhäisfilosofiaa muistuttavalla tavalla.4 Luon-
nonhistorian käsite, jota James ei tosin tässä käytä, valaisee 
mainiosti sitä usein mainittua seikkaa, että pragmatismi on 
eräänlainen Kantin ja Darwinin ajatusten synteesi. Todel-
lisuus jäsentyy aina käsitteellisten kategorioiden kautta, 
kuten Kant korosti, mutta nuo kategoriat, kuten kaikki 
muukin, kehittyvät luonnollisen ja kulttuuris-historiallisen 
evoluution myötä.

James itse väittää, että pragmatismi ja humanismi 
muistuttavat Kantin näkemystä vain »pintapuolisesti» 
(189). Silti on mitä syvimmin kantilaista ajattelua todeta, 
ettei voi »erottaa kognitiivisen kokemuksemme kehityk-
sestä, mikä siinä on todellista [meistä riippumatonta] ja 
mitkä inhimillisiä tekijöitä» (191). Emme pysty erotta-
maan maailman »sinänsä» osuutta kokemuksen objekteista; 
kokemuksen kohteena oleva inhimillinen maailma, Kan-
tin »ilmiömaailman» vastine, on sekoitus meitä ja meistä 
riippumatonta todellisuutta. VII luennon tarkastelu maa-
ilman inhimillisestä rakentamisesta eli siitä, miten konsti-
tuoimme oliot aistimusten virrasta ja väistämättä liitämme 
inhimillisen »lisäyksen» maailmaan (193–194), on vahvasti 
kantilaissävyinen. Maailma on »muovautuva» (195): teh-
tävänämme on tehdä siihen »lisäyksiä» ja niin vähitellen 
antaa sille (erilaisista käytäntösidonnaisista perspektiiveis-
tämme) lopullinen – mutta aina uusista perspektiiveistä 
uudelleen tulkittavissa oleva – muoto, hahmo ja rakenne. 
Kuten Kantin transsendentaalisessa idealismissa, jossa 
inhimillisen tietokyvyn rakenteet antavat muodon mah-
dollisen kokemuksen kohteena olevalle maailmalle, myös 
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Jamesin pragmatismissa maailma muotoutuu kategoriois-
tamme, jotka (toisin kuin Kantilla) ovat itsekin historian 
ja käytäntöjemme myötä kehittyviä, jatkuvasti muotoutu-
massa, »tekeillä» pikemmin kuin »valmiiksi tehtyjä».

Selkeästi kantilainen siirto on myös Jumalan ja vapau-
den kaltaisten suurten metafyysisten käsitteiden asettami-
nen tarkasteltaviksi (Kantin termein) käytännöllisen järjen 
valossa. James tekee pragmaattista metodiaan soveltaes-
saan osapuilleen samaa, mitä Kant tekee puolustaessaan 
Jumalan olemassaoloa, sielun kuolemattomuutta ja tahdon 
vapautta »käytännöllisen järjen postulaatteina».5

Metodi, etiikka ja metafysiikka
Jamesin teoksessa pääosaan nouseva pragmaattinen 
menetelmä tarkoittaa »yritystä tulkita kutakin käsitystä 
jäljittämällä sen vastaavat käytännölliset seuraukset» (46; 
laaj. II–III). James muotoilee Peirceltä omaksumansa 
periaatteen näin (47): »Jotta ajattelumme saisi täydellisen 
selvyyden jostakin asiasta, meidän tulee vain pohtia, mitä 
havaittavia käytännöllisiä vaikutuksia tuolla asialla voisi 
olla – millaisia aistimuksia voimme sen taholta odottaa ja 
millaisin tavoin osaisimme valmistautua kohtaamaan sen. 
Näin ollen käsityksemme noista vaikutuksista, olivatpa 
ne välittömiä tai etäisiä, ovat koko käsityksemme ajatte-
lumme kohteena olevasta asiasta, mikäli sillä ylipäänsä 
on missään aidossa mielessä merkitystä.» Hän kuitenkin 
sanoo soveltavansa periaatetta konkreettiseen elämään. 
Jamesin pragmatismin sovellusala onkin merkittävästi 
Peircen tieteellisten käsitteiden selventämisessä pitäytyvää 
pragmatismia avarampi.
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On tärkeää huomata, että Peircen tavoin James puhuu 
sellaisista »käytännöllisistä vaikutuksista», joita ajatuk-
semme tai käsityksemme kohteella »voisi olla» (conceiv-
able effects of a practical kind). Nämä kuviteltavissa olevat 
käytännölliset seuraukset, joiden ei välttämättä tarvitse 
aktuaalisessa kokemuksessa toteutua mutta joiden täytyy 
voida toteutua, sisältävät nähdäkseni olennaisena osanaan 
tarkasteltavina olevien käsitysten ja/tai niiden kohteiden 
eettiset vaikutukset. Vaikka James viittaa myös esteettisiin 
mieltymyksiimme ainetta ja materialismi–spiritualismi-
kiistaa käsitellessään (78), on perusteltua ajatella hänen 
pitäneen tässäkin kiistassa eettisiä näkökohtia relevant-
teina. James ei tarkastele yksinomaan uskomustemme (tai 
niihin uskomisen) käytännöllisiä seurauksia vaan myös nii-
den kohteiden käytännöllisiä seurauksia. Hän ei väitä, että 
uskomusten hyväksyttävyyttä tai totuutta pitäisi arvioida 
vain sen pohjalta, millaisia seurauksia niihin uskomisella 
uskomuksen subjektin elämässä on. Kriitikot ovat joskus 
väittäneet, että Jamesin pragmatismin nojalla esimerkiksi 
usko Jumalan olemassaoloon olisi »totta», vaikkei Jumalaa 
olisi olemassa, jos tuo usko vain toisi myönteisiä seurauksia 
uskovan elämään. Tässä vääristävässä tulkinnassa käytän-
nölliset seuraukset on ymmärretty liian kapeasti. Jumalan 
olemassaoloa ja muita metafyysisiä kysymyksiä tarkastel-
taessa ei Jamesin mukaan voida lähteä liikkeelle absoluut-
tisesta perspektiivistä, josta kysymykseen Jumalan olemas-
saolosta olisi periaatteessa jo meistä riippumatta olemassa 
valmis vastaus maailman »omassa» perusrakenteessa, vaan 
lähtökohtamme on aina inhimillinen näkökulma, jota 
Jumalaa – kuten kaikkea muutakin – koskevien usko-
mustemme eettisesti merkitykselliset aspektit määrittävät. 
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Jamesin mukaan ihmisten usko Jumalaan voi jopa auttaa 
tekemään Jumalan todelliseksi.

III luennossa James soveltaa pragmaattista menetelmää 
metafyysisiin kiistoihin, joissa kaikissa pragmatisti kääntää 
katseensa tulevaisuuteen. Hän kysyy, mitä vaihtoehtoiset 
näkemykset »lupaavat», millaisessa maailmassa ne antavat 
meille mahdollisuuden elää. Erilaisia metafyysisiä käsityk-
siä arvioidaan sen pohjalta, millaisia moraalisia vaikutuksia 
niiden tarjoamilla maailmankuvilla on ihmisten elämään. 
IV luennossa metafysiikan pragmaattinen tarkastelu ulo-
tetaan monismin ja pluralismin väliseen vastakkainasette-
luun. Tämä kysymys, jossa on ratkaistava, onko maailma 
ykseys vai moneus, on Jamesin mukaan filosofian syvin ja 
painavin.

Käsitystemme eettisten seurausten keskeistä asemaa 
korostavaa tulkintaani voidaan tukea paitsi Jamesin teks-
tin tarkalla lähiluvulla myös elämäkerrallisilla tosiseikoilla. 
Huoli moraalin merkityksellisyydestä, siitä, onko kaikki 
lopulta turhaa, johti Jamesin henkiseen romahdukseen 
jo 1870-luvun alussa, ja tämän eksistentiaalisen perus-
kysymyksen voidaan katsoa sävyttäneen hänen filosofista 
työtään alusta loppuun. Jamesin pragmatismi on tasapai-
noa ja harmoniaa tavoitteleva reaktio täydellisen nihilis-
min uhkaan, jonka James – itsekin luonnontieteilijänä –  
havaitsi luonnontieteellisen maailmankuvan edustajien 
skientistis-imperialistisissa pyrkimyksissä. Vaikka tiede on 
tuonut ihmisille hyvinvointia ja vaikka puhdas perustutki-
mus tyydyttää älyllistä uteliaisuuttamme, maailmankatso-
muksellisella tasolla vaarana on, että luonnontieteellinen 
käsitys todellisuudesta tekee inhimillisen toimijuuden ja 
sen myötä moraalin viime kädessä merkityksettömiksi. Jos 
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kaikki on lopulta vain fysikaalisten hiukkasten tai sähkö-
magneettisten kenttien vuorovaikutusta sokeiden luon-
nonlakien ohjaamina, elämä ja maailma ovat absurdeja, 
syvempää merkitystä vailla. Pragmatismi onkin luettavissa 
inhimillistä elämää perustavasti määrittävän moraalisen 
näkökulman puolustuksena ihmisen luonnontieteelliseksi 
objektiksi redusoivaa ajattelua vastaan. James laati etiikasta 
oikeastaan vain yhden erityisartikkelin,6 mutta eettinen 
pohjavire on läsnä hänen pragmatismissaan kauttaaltaan.

»Näin jokaiseen aitoon metafyysiseen kiistaan sisältyy 
jotakin käytännöllistä», James kirjoittaa (83) – siis jotakin 
eettistä! Keskeneräisessä, epätäydellisessä, tulevaisuuttaan 
odottavassa maailmassa on eettisesti merkityksellistä kysyä, 
onko meidän omaksuttava materialismi vai teismi (84) 
ja onko tahtomme vapaa. Materialismin ongelma on sen 
»viimekätisten käytännöllisten seurausten lohduttomuus» 
(86), joten Jamesin mukaan on moraalisesti perusteltua 
valita teismi. »Sisimpäämme on iskostunut […] ikuisen 
moraalisen järjestyksen tarve.» (87) Tämä on eettinen tarve. 
Materialismi kieltää moraalisen järjestyksen ikuisuuden; 
spiritualismi myöntää sen ja suo näin mahdollisuuden elää 
toivossa (87).

Erityisen kiinnostava tässä yhteydessä on Jamesin tar-
kastelu vapaasta tahdosta ja determinismistä III luennossa. 
Ylistämme ihmistä hänen hyvistä ja rankaisemme pahoista 
teoistaan »täysin riippumatta teorioista, jotka käsittelevät 
sitä kysymystä, ovatko nuo teot peräisin jostakin hänessä 
jo aiemmin olleesta vai ovatko ne tiukasti ottaen jotakin 
uutta» (95). Tässä perusta vapaan tahdon olettamiselle on 
pragmaattinen. Ei-pragmatistinen, metafyysinen kysy-
mys vapaasta tahdosta ja determinismistä ei suinkaan ole 
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perustavampi kuin eettinen hyvä/paha-arviointi, joka vasta 
tekee vapaan tahdon metafysiikan mahdolliseksi. James 
näkee vapaan tahdon »oikeudeksi odottaa» jotakin uutta 
(96) – ajatus, joka vertautuu luontevasti Kantin käsitykseen 
vapaasta tahdosta käytännöllisen järjen postulaattina (yksi 
niistä asioista, joita Kantin sanoin »minulla on lupa toivoa»). 
Yleisenä kosmologisena teoriana lupauksesta (96) vapaan 
tahdon pragmatistinen metafysiikka on nimenomaan eet-
tistä metafysiikkaa. Vapaalla tahdolla on merkitys »oppina 
vapahduksesta» (97). Tämä on tuon metafyysisen käsitteen 
pragmaattinen – eettinen – sisältö.

Jamesia voitaisiin tässä syyttää kehäpäätelmästä. Hän 
perustelee vapaan tahdon olettamisen hyväksyttävyyttä 
vetoamalla siihen, mitä moraalisin perustein on hyvä uskoa, 
mutta moraali ja mahdollisuus uskonvalintaan jo edellyt-
tävät tahdon vapaaksi. Jamesin näkökulmasta kehämäisyys 
kuuluu ajatteluumme liki väistämättä, kun tarkastelemme 
syvimpiä maailmankatsomuksellisia kysymyksiämme. 
Metatasolta Pragmatismi opastaa lukijaansa hyväksy-
mään ajattelun perimmäisen kehämäisyyden: filosofisella 
argumentaatiolla ei ole mitään vankkaa perustaa, johon 
se voisi pysyvästi tukeutua. Emme koskaan voi loppuun 
saakka, pohjia myöten, perustella kaikkia lähtökohtiamme. 
Meidän on jatkuvasti elettävä ja toimittava maailmassa 
uskomustemme ja käsitystemme varassa; pragmatismin 
mukaan uskomukset ovat, kuten jo Peirce esitti, »toimin-
nan tapoja» (habits of action). Niinpä joskus on vain valit-
tava, mihin uskotaan – mihin argumentaation lähtökohtiin 
(toistaiseksi, varauksellisesti) sitoudutaan. Vapaan tahdon 
ongelman pragmaattinen käsitteleminen edellyttää, että jo 
uskomme vapaaseen tahtoon.
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James saattaisi myös – eksplisiittisen kehämäisesti –  
väittää, että niin vapaan tahdon kuin muidenkin meta-
fyysisten ongelmien pragmaattinen tarkasteleminen on 
pragmaattisesti paremmin perusteltua kuin niiden ei-prag-
maattiset ratkaisuyritykset. Pragmaattisesti tulkittuina 
nuo ongelmat ja käsitykset saadaan toimimaan ihmisten 
elämässä – mutta tämän toimivuuden pitäminen tärkeänä 
jo edellyttää pragmatismia. Jamesin metatason puolus-
tuksena pragmatismille voi toimia vain hänen teoksensa 
kokonaisuudessaan, ei mikään Pragmatismin yksittäinen 
ajatusketju. Lukija voi arvioida, kuinka »toimiva» Jamesin 
tapa asettaa metafysiikan ongelmat eettiseen perspektiiviin 
lopulta on, mutta kun hän ryhtyy tätä toimivuutta arvioi-
maan, hän on jo tavallaan ryhtynyt pragmatistiksi.

»Jumalalla, tahdonvapaudella, suunnitelmalla ja muilla 
niiden kaltaisilla sanoilla ei ole muuta kuin tällainen 
käytännöllinen merkitys. Sinänsä tai intellektualistisesti 
ajateltuina ne eivät ole kovinkaan valaisevia, mutta kun 
otamme ne mukaamme elämän tiheikköön, ne muuttavat 
siellä vallitsevan hämärän valoksi.» (97) Tämä on mainio 
jamesilainen ilmaus: metafyysisten käsitteiden eettisen 
merkityksen pragmaattisessa tarkastelussa ne otetaan varta 
vasten mukaan »elämän tiheikköön». Vain näin voidaan 
pragmaattisesti saada käsityksiimme »todellista merki-
tystä» – siis eettistä merkitystä (98).

Pragmaattisesti tulkittu metafysiikka ei ole antimeta-
fyysistä. James ei ole metafysiikan vastainen ajattelija, vaan 
metafysiikan uudelleentulkitsija; pragmatismi »tarkaste-
lee yhtä lailla maailman etäisempiä näkökantoja» kuin 
välitöntä »etualaa» (98). Pragmaattinen metodi auttaa 
selvittämään niitä »metafyysisiä kiistoja, joita ei muuten 
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saataisi loppumaan lainkaan» (46; that otherwise might be 
interminable; painotus minun). James ei siis väitä, että nuo 
kamppailut ovat välttämättä loputtomia. Hän ei myöskään 
väitä, että ne ovat tyhjiä ja merkityksettömiä. Päinvastoin: 
hän katsoo, että ne ovat mitä tärkeimpiä kiistoja. Ne vain 
kaipaavat pragmaattista tarkastelua tullakseen loppuun saa-
tetuiksi tai edes järkevästi käsitellyiksi. Pragmatismi ei torju 
metafyysisiä riitoja vaan pyrkii ikään kuin tislaamaan esiin 
niiden käytännöllisen ytimen, joka on moraalinen. Myös 
V luennossa nostetaan esiin joukko metafyysisiä ongelmia: 
»Onko jokin tähtikuvio oikeasti olio? Tai armeija? […] 
Säilyykö veitsi vielä kahvan ja terän vaihtamisen jälkeenkin 
yhä ’samana’?» (143) James ei nähdäkseni hylkää näitäkään 
kysymyksiä pseudo-ongelmina, vaan vie ne pragmatisti-
seen viitekehykseen, jossa niihin voidaan vastata. Tulkinnat 
pragmatismista 1900-luvun tieteenfilosofiaan merkittävästi 
vaikuttaneen loogisen empirismin metafysiikan vastaisen 
verifikationismin edelläkävijänä ovat erittäin yksipuolisia. 
Metafyysinen kysymys todellisuuden perusluonteesta on 
läsnä Jamesin tuotannossa alusta loppuun, mutta olennaista 
hänen pragmatismissaan on tämän kysymyksen asettami-
nen eettiseen valoon. Näin metafyysisistä ongelmista tulee 
inhimillisesti merkityksellisiä eikä pelkkiä akateemisia, 
teknisiä, formaaleja ongelmia.

Kun James IV luennossaan pohtii ykseyden ja moneu-
den merkitystä niiden »käytännöllistä arvoa meille» etsi-
västä perspektiivistä (106), tuo käytännöllinen arvo on 
jälleen olennaisesti eettistä arvoa. Edelleen V luennossa 
James toteaa, että terve järki tyydyttää »menestyksekkäästi 
ne tarkoitusperät, joiden vuoksi ajattelemme» (141–142) 
– on luontevaa sisällyttää näihin ajattelumme eettiset pää-
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määrät. Mikään oletuksistamme ei ole toista todempi 
siinä mielessä, että olisi »kirjaimellisesti parempi jäljenne 
todellisuudesta», mutta voimme vertailla otaksumiemme 
käyttöä (148).

Eettisesti latautunut metafyysisten ongelmien prag-
maattinen selvittely jatkuu vielä VII luennossa. Todel-
lisuus riippuu Jamesin mukaan meistä – perspektiiveis-
tämme, siitä, mihin kiinnitämme huomiomme (189–190). 
Tämä riippuvuus on väistämättä eettistä. Näkökantamme 
ovat läpikotaisin eettisesti värittyneitä: ihmisinä emme 
voi kiinnittää huomiotamme juuri mihinkään moraalis-
ten näkökohtien ulkopuolelle asettuvasta perspektiivistä. 
James, kuten muutkin pragmatistit, hylkää arvojen ja tosi-
asioiden välisen jyrkän jaottelun, johon filosofien enem-
mistö David Humesta asti lienee vakaasti uskonut. Todel-
lisuuden »rakentaminen» eräänlaisena »ryhmittelynä» 
(192) on myös inhimillistä, siis eettisesti merkityksellistä, 
toimintaa. Ei ole samantekevää, miten maailman olioita 
jaottelemme ja rakenteistamme. Kun konstituoimme 
tietyt materiaaliset oliot tai hiukkaset kokonaisuuksiksi, 
jotka ovat maailmassa eläviä ja toimivia ihmisorganismeja, 
emmekä pidä niitä pelkkinä alkeishiukkaskokoelmina, 
joita vain luonnonlait ohjaavat, tämä on eettisesti mitä 
painavin asia. Kun tarkastelemme maailmaa muodostavia 
»inhimillisiä lisäyksiämme» aistimusten virtaan, meidän 
on kysyttävä: »Saavatko lisäyksemme sen arvon nousemaan 
vai laskemaan? Ovatko lisäyksemme arvokkaita vai arvot-
tomia?» (194) James myöntää siis, että hänen humanisti-
nen käsityksensä todellisuuden rakenteistumisesta koskee 
todellisuuden »arvoa», sen eettistä merkityksellisyyttä. 
Olemme Jamesin kuvailemalla tavalla »luovia» maailman 
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rakentajia, mikä lisää »arvokkuuttamme ja vastuullisuut-
tamme ajattelijoina» (195). Maailman tekeillä oleminen 
asettaa maailmassa olemisen meille jatkuvaksi eettiseksi 
haasteeksi.

Nähdäkseni myös VIII luennossa puolustettu melioris-
tinen teoria uskonnosta motivoituu eettisin perustein. On 
moraalisesti parempi kannattaa näkemystä, jonka mukaan 
maailma »saattaa pelastua» (214) sen sijaan, että sen täytyisi 
pelastua tai että se ei voisi pelastua, koska tuo tulevaisuu-
den avoimeksi jättävä »saattaa»-kanta energisoi moraalista 
vastuunottoamme, motivoi meidät moraaliseen toimintaan 
maailman pelastamiseksi, tarjoaa meille mahdollisuuden 
tehdä osuutemme, make a difference. Koska meliorismi on 
tällä tavoin vakuuttavampi kanta kuin optimismi tai pes-
simismi, se on jamesilaisen pragmatismin nojalla myös 
todempi. »Normaali», ihmisluontoaan kunnioittava ajatte-
lija hyväksyy keskeneräisen maailman, jonka pelastuminen 
on epävarma, jos sellaista hänelle tarjotaan. Tuo tarjous 
vaikuttaa hänestä jopa »mitä elävimmällä tavalla ’järjelli-
seltä’» (220) – jälleen, väittäisin, olennaisesti eettisin perus-
tein, koska tarjolle asettuu tässä maailma, jossa moraalilla 
on merkitystä. Vain meliorismi johtaa siis Jamesin mukaan 
sellaiseen uskonnolliseen uskoon, jossa ihmisen yksilölli-
nen moraalinen panos maailman kulussa on aito ja tärkeä 
eikä pelkkä kaunis haave.

Tiede, totuus ja realismi
Perinteiset yksioikoiset koulukirjatulkinnat pragmaatti-
sesta totuusteoriasta naiivina »totuus toimii» -oppina eivät 
tee oikeutta Jamesille. Hän hyväksyy II luennossa totuuden 
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vastaavuus- eli korrespondenssiteorian lähtökohdat. Tosia 
ovat sellaiset uskomukset, jotka ovat yhteisymmärryksessä 
tai sopusoinnussa (agreement) todellisuuden tai tosiasioi-
den kanssa. Pragmatismi kuitenkin muuntaa sellaisenaan 
tyhjän vastaavuuskäsityksen »monisyiseksi ja toiminnal-
liseksi kanssakäymiseksi» (62). James ei siis luovu korres-
pondenssista vaan jopa pitää sitä itsestäänselvänä, mutta 
tulkitsee sen uudelleen pragmatistisesti, kysyy – pragmaat-
tista menetelmää soveltaen – mitä »yhtäpitävyys» meille 
kokemuksellisesti merkitsee. Tämä on selvää myös totuutta 
käsittelevän VI luennon alkusivuista (152–154). James 
pikemminkin ennakoi Bertrand Russellin, G. E. Mooren ja 
monien muiden realistien (nykyään esimerkiksi Ilkka Niini-
luodon) esittämän kritiikin (vrt. 168–169) sen sijaan, että 
olisi helposti kumottavissa tuollaisen kritiikin nojalla.

Jamesia ei myöskään pidä lukea tieteen vastaisena ajat-
telijana, vaikka hän onkin eräänlainen anti-intellektualisti, 
ylikorostuneen intellektualismin kriitikko. Esimerkiksi 
maailman ja luonnon »suunnittelua» tarkastellessaan hän 
korostaa, että on tutkittava »kaikkia luonnon yksityiskoh-
tia» (91). James oli itsekin tiedemies, empiirinen psykologi. 
Hän on ainakin Pragmatismissaan jopa omalla tavallaan 
(tieteellinen) realisti, myös universaalien eli ominaisuuk-
sien ja lajien suhteen: »Asiat ovat olemassa lajeina…» (111). 
Samoin V luennossa: »Lajit ja lajin samanlaisuus» ovat »val-
tavan käyttökelpoisia ajatteluvälineitä» (140). Näin otetaan 
pragmaattis-realistinen kanta yleisyyksiin tai universaalei-
hin. Oliot ovat olemassa silloinkin, kun emme niitä näe, 
samoin niiden lajit (142; vrt. 206.) James jopa hyväksyy 
Peircen »skolastiseksi realismiksi» kutsumansa opin yhtey-
dessä puolustamat »todelliset yleisyydet» (real generals), 
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joskin hän vierasti Peircen realisminsa ympärille rakenta-
maa raskasta metafyysistä järjestelmää. Jopa pragmaattinen 
metodi itse, ei ainoastaan Peircen vaan myös Jamesin muo-
toilemana, edellyttää realismia yleisyyksien suhteen, koska 
uskomuksia ja käsityksiä tulee arvioida niiden mahdol-
listen, kuviteltavissa olevien (conceivable) käytännöllisten 
vaikutusten kautta. Nämä ovat aitoja yleisyyksiä, koska ne 
eivät välttämättä aktualisoidu reaalimaailmassa konkreetti-
sina vaikutuksina. James tosin itse monesti hämärtää eron 
mahdollisten ja aktuaalisesti toteutuvien käytännöllisten 
seurausten välillä; Peirce oli tässä suhteessa paljon tar-
kempi ajattelija. Toisaalta James oli Peirceä läpikotaisem-
min pragmatisti välttäessään pragmatismin rakentamista 
minkään sitä perustavammaksi katsotun metafyysisen 
lähtökohdan, edes realismin, varaan. Jamesille pragmatismi 
itse on lähtökohta, jonka kautta kaikkia muita filosofisia 
sitoumuksia, myös realismia, tarkastellaan. Realismi niin 
lajien kuin muidenkin yleisyyksien suhteen on pragmaat-
tisesti hyväksyttävää siksi, että se toimii.

Jamesin tieteenfilosofia ansaitsisi lisätutkimusta. Prag-
matismi kehittelee ohimennen, tosin tieteenfilosofisista 
konteksteista irrotettuna, käsitystä uskomusten ja teorioi-
den testaamisesta, joka on tuttu 1900-luvun tieteenfiloso-
fiasta. Uskoni absoluuttiin (tai mihin tahansa) on »koe-
teltava voimiaan kaikkien muiden uskomusteni kanssa» 
(68), hän kirjoittaa. Tämä on varhainen muotoilu sellai-
sesta holistisesta pragmatismista, jonka myöhemmässä tie-
teenfilosofiassa teki tunnetuksi W. V. Quine. Aiemmat 
»totuutemme» on otettava huomioon uusien uskomus-
ten muodostamisessa, vaikka usein ne »antavat myöden» 
(187). Tällainen hypoteesien holistinen koetteleminen on 
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tieteessä olennaista, ja näin Jamesin Pragmatismi on paitsi 
etiikan ja metafysiikan myös tieteenfilosofian merkittävä 
klassikkoteksti.

Pahuus ja kärsimys
III luennossa James toteaa: »Mielenkiintomme uskonnolli-
seen metafysiikkaan saa alkunsa siitä, että koettavissamme 
oleva tulevaisuus tuntuu meistä turvattomalta ja vaatii 
paremmat takeet.» (96–97) Meitä kaikkia vaivaa huoli 
tulevasta. Maailma on turvaton paikka. Jamesin, kuten 
1900-luvun eksistentialistien, ajattelun liikkeellepaneva 
voima on jatkuva ahdistava huoli moraalisen näkökulman 
merkityksettömyydestä ja siten inhimillisen elämän absur-
diudesta. Juuri tämän problematiikan ydinasemasta seuraa 
Jamesille tyypillinen etiikan ja metafysiikan synteesi, meta-
fyysisten ongelmien ja käsitteiden työstäminen niiden eet-
tisen, pragmaattisen merkityksellisyyden näkökulmasta.

Missään vaiheessa James ei kiistä pahuuden ja kärsi-
myksen todellisuutta. Pikemminkin näiden todellisuus 
tuo hänen pragmatismiinsa sen erityisen eettisen vaka-
vuuden, josta pragmaattiselle metodille ominainen meta-
fysiikan rakentaminen etiikan varaan saa kantavuutensa. 
Erityisen vahvasti James asettuu IV luennossaan sellai-
sia esimerkiksi Leibnizia tai Hegeliä seuraavien filoso-
fien kannattamia teodikeaoppeja vastaan, jotka tekevät 
pahuudesta vain »maailman täydellistymisen välineen»: 
»Bradleyn tai Roycen kirjoitusten transsendentaalinen 
idealismi [ei] vie meitä yhtään sen pidemmälle kuin Jobin 
kirjakaan – Jumalan tiet eivät ole meidän teitämme, joten 
meidän olisikin vain parasta vaieta. Sellainen Jumala, joka 
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mässäilee kauhistuttavilla ylettömyyksillä, ei ole ihmisten 
tarpeita varten. Hänen petomaisuutensa on liiallista, käy-
tännön pilansa liian hirviömäisiä.» (113) Tämä on eetti-
nen argumentti hegeliläistä absoluuttia ja »teleologista 
ykseyttä» vastaan, joskaan ei ( Jamesin harhaanjohtavasta 
terminologiasta huolimatta) kantilaisutta vastaan. Se 
pikemminkin edellyttää jonkinlaisen transsendentaalisen 
idealismin, VII luennossa humanismiksi kutsutun opin 
maailmasta ihmisen maailmana: tällainen tausta-ajatus 
on edellytys sille, että voimme Jamesin tapaan perustaa 
metafysiikan inhimillisten pragmaattisten pyrkimysten ja 
tarpeiden varaan.

Viimeisen luennon lopulla pahuuden reaalisuuden tun-
nustaminen nousee jälleen esiin pragmatistille ja pluralistille 
tärkeänä eettisenä lähtökohtana. Menetykset ja uhraukset 
kuuluvat elämän vakavuuteen: »elämän maljan pohjalle jää 
aina myös jotakin pysyvästi väkevää ja katkeraa» (223); on 
todellisia tappioita ja häviäjiä, eikä kaikki oleva säily (224). 
James muotoilee näin toistuvasti erittäin kriittisen asenteen 
sellaisia uskonnollisen ja/tai idealistisen metafysiikan muo-
toja kohtaan, jotka vakuuttavat, että loppujen lopuksi kaikki 
päättyy väistämättä hyvin osana Jumalan suurta suunnitel-
maa. Moiset teodikeaopit eivät tee oikeutta ainutkertaisille 
inhimillisille pahuuden ja kärsimyksen kokemuksille, sille, 
että (jälleen Wittgensteinia lainaten) yksityisen ihmisen 
tuntiessa itsensä kadotetuksi »tämä on suurin hätä».7 James 
olisi varmasti pitänyt vastenmielisenä nykypäivän vouho-
tusta yksilöllisestä luovuudesta, elämänhallinnasta ja sisäis-
ten voimavarojen vapauttamisesta.

Pragmatismia on siis luettava paitsi reippaasti kirjoitet-
tuna, elämänuskoisena »positiivisen ajattelun» ilmaisuna, 



269

myös ennen kaikkea tuollaisen toimeliaisuuden ja valoi-
suuden väistämättä edellyttämän tummemman taustan 
tunnustamisena. Sen pääteemoja on inhimillisen elämän 
ja moraalisten pyrintöjemme ehdoton vakavuus. Tuosta 
vakavuudesta – huolesta, ahdistuksesta, kärsimyksestä – 
kumpuavat lopulta kaikki meille käytännöllisesti relevantit 
eettiset ja metafyysiset ongelmat ja käsitykset.
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Kirjallisuutta

Tuore kotimaisin voimin laadittu artikkelikokoelma Prag-
matismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä, toim. Erkki Kil-
pinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (Gaudeamus, 
Helsinki, ilmestyy 2008), sisältää kaikkien klassisten prag-
matistien eli Peircen, Jamesin, John Deweyn ja George 
Herbert Meadin (sekä monien muiden) ajatteluun joh-
dattavia kirjoituksia. Myös Ilkka Niiniluodon yleisesittely 
»Pragmatismi» teoksessa Nykyajan filosofia, toim. Niiniluoto 
& Esa Saarinen (WSOY, Helsinki 2002), on erinomainen 
lähtökohta pragmatismiin tutustumiselle. Pragmatismin 
syntyvaiheisiin Metafyysisessä Klubissa 1870-luvulla joh-
dattelee Louis Menand, The Metaphysical Club (Farrar & 
Giroux, New York 2001).

Jamesin teosten kriittinen editio The Works of William 
James, toim. Frederick H. Burkhardt, Fredson Bowers & 
Ignas K. Skrupskelis (Harvard University Press, Cam-
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bridge, MA & London 1975–88), sisältää 19 osaa. Näistä 
Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Think-
ing (1907) ja sen jatkoksi laadittu The Meaning of Truth:  
A Sequel to Pragmatism (1909) on julkaistu heti teossarjan 
avausosina (1975) ja hieman myöhemmin pehmeäkanti-
sena yhteisniteenä (1978). Jamesin kirjeenvaihtoa on koottu 
12-osaiseen laitokseen The Correspondence of William James, 
toim. Skrupskelis & Elizabeth M. Berkeley (University of 
Virginia Press, Charlottesville). Sekä Works- että Corres-
pondence-sarjan teokset sisältävät asiantuntevia johdanto-
artikkeleita.

Jamesin ajattelua on tutkittu laajasti. Tunnetuin elämä-
kerta on Ralph Barton Perryn The Thought and Character of 
William James (1935), mutta tuoreempiakin on, esimerkiksi 
Gerald Myersin William James (Yale University Press, New 
Haven, CT & London 1986). Viime vuosina ilmestyneistä 
kommentaareista suositeltavimpia ovat Richard M. Galen 
osin päällekkäiset teokset The Divided Self of William James 
(Cambridge University Press, Cambridge 1999) ja The 
Philosophy of William James: An Introduction (Cambridge 
University Press, Cambridge 2005) sekä Wesley Cooperin 
The Unity of William James’s Thought (Vanderbilt Univer-
sity Press, Nashville 2002). Jamesin vaikutusta Ludwig 
Wittgensteinin ajatteluun tarkastelee erittäin kiinnosta-
vasti Russell B. Goodman teoksessaan Wittgenstein and 
William James (Cambridge University Press, Cambridge 
2002). Tulkintaa Jamesista holistisena pragmatistina, joka 
ennakoi Quinen käsityksiä, on kehitellyt Morton White 
useissa teoksissaan, joista tuoreimpiin lukeutuu A Philo-
sophy of Culture: The Scope of Holistic Pragmatism (Prince-
ton University Press, Princeton 2002). Tärkeä kokoelma 
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Jamesia käsitteleviä artikkeleja on Ruth Anna Putnamin 
toimittama The Cambridge Companion to William James 
(Cambridge University Press, Cambridge 1997), johon ovat 
kirjoittaneet muiden muassa kuuluisat uuspragmatistit 
Hilary Putnam ja Richard Rorty. Putnamin James-esseissä, 
joista tärkeimpiä löytyy hänen teoksestaan Realism with a 
Human Face (Harvard University Press, Cambridge, MA & 
London 1990), kehitellään ajatusta Jamesin ajattelun eetti-
sestä ytimestä. Klaus Oehlerin toimittama William James, 
Pragmatismus (Akademie Verlag, Berlin 2000) puolestaan 
sisältää englannin- ja saksankielisiä artikkeleja Pragma-
tismi-teoksen jokaisesta luvusta. Harvey S. Cormierin The 
Truth is What Works (Rowman & Littlefield, Lanham 2001) 
puolustaa erityisesti Jamesin totuusteoriaa.

Jamesin metafysiikan ja pragmatismin eettistä paino-
tusta korostan muutamissa omissa tutkimuksissani, eri-
tyisesti teoksessani »The Trail of the Human Serpent Is over 
Everything»: Jamesian Perspectives on Mind, World, and Reli-
gion (University Press of America [Rowman & Littlefield 
Publishing Group], Lanham 2008), jonka pääotsikko on 
lainaus Pragmatismin II luennosta. (»Ihmisen jäljet ulot-
tuvat kaikkialle kuin käärmeen luikertelevat polut»; 25.) 
Alustavasti kehittelin samoja teemoja jo väitöskirjassani 
Structuring the World: The Issue of Realism and the Nature 
of Ontological Problems in Classical and Contemporary Prag-
matism (Acta Philosophica Fennica 59, The Philosophical 
Society of Finland, Helsinki, 1996) ja sen jälkeisessä teok-
sessani Pragmatism and Philosophical Anthropology: Under-
standing Our Human Life in a Human World (Lang, New 
York 1998). Jamesin uskonnonfilosofiaa olen suomeksi 
tarkastellut muun muassa kirjassani Usko, järki ja ihminen: 
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Uskonnonfilosofisia esseitä (Suomalaisen Teologisen Kirjalli-
suusseuran julkaisuja 227, Helsinki 2001). Jamesin pragma-
tismin vaikutuksia 1900-luvun suomalaisessa filosofiassa 
olen esitellyt teoksessani Filosofin käytännöt (UNIPress, 
Kuopio 2001).

Pragmatismin tutkijoille ja harrastajille tarkoitetun 
verkkosivuston »The Pragmatism Cybrary» (www.prag-
matism.org) kautta löytyy helposti Jamesin kirjoitusten 
vapaasti saatavilla olevia internet-versioita. Yhdysvalloissa 
toimiva William James Society kokoaa yhteen James-tut-
kijoita, mutta Jamesia ja muita sekä klassisia että nykyisiä 
pragmatisteja tutkitaan runsaasti Euroopassakin, jossa on 
perustettu muun muassa Central European Pragmatist 
Forum ja Nordic Pragmatism Network -nimiset järjestöt. 
William James Societyn julkaisukanava on vapaasti saata-
villa olevana verkkolehtenä ilmestyvä William James Stu-
dies, jota kustantaa University of Illinois Press (http://wil-
liamjamesstudies.press.uiuc.edu/). Lehti korvasi Societyn 
varhaisemman julkaisufoorumin Streams of William James 
ja aloitti toimintansa vuonna 2006. Myös perinteikkäämpi 
amerikkalaisen filosofian historiaan keskittyvä aikakausjul-
kaisu Transactions of the Charles S. Peirce Society julkaisee 
Jamesia käsittelevää tutkimusta.
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Viitteet

1.  Immosen asiantunteva ja sujuva käännös on monin verroin luo-
tettavampi kuin K. W. Silfverbergin vuonna 1913 julkaisema, nyt 
jo vanhentunut suomennos. On kuitenkin kiinnostavaa todeta, 
että Jamesia luettiin ja käännettiin Suomessa aktiivisesti jo 1910-
luvulla.

2. Ludwig Wittgenstein, Yleisiä huomautuksia, suom. Heikki 
Nyman (WSOY, Porvoo 1979), 51 (huomautus vuodelta 1931).

3. Sulkeissa olevat sivunumerot viittaavat tämän suomennoksen 
sivuihin.

4. Tämä ei ole Wittgensteinin pääkäsitteitä, mutta se kiteyttää 
erityisesti hänen Varmuudesta-teoksensa (suom. Heikki Nyman, 
WSOY, Helsinki 1975) ydinajatuksia erinomaisesti.

5. Tässä suhteessa keskeinen Kantin teos Käytännöllisen järjen kri-
tiikki sisältyy (nimellä »Käytöllisen järjen kritiikki») J. E. Salo-
maan kääntämään suomennosvalikoimaan Siveysopilliset pääteok-
set (WSOY, Helsinki 1990).

6. Essee »The Moral Philosopher and the Moral Life» (1891) on 
julkaistu uudelleen Jamesin teoksessa The Will to Believe and 
Other Essays in Popular Philosophy (1897). Vrt. suomentajan huo-
mautukset.



275

7. Wittgenstein, Yleisiä huomautuksia, 90 (n. vuodelta 1944). James 
olisi hyvin voinut yhtyä Wittgensteinin sanoihin: »Mikään hätä-
huuto ei voi olla suurempi kuin yksityisen ihmisen hätähuuto. Tai, 
mikään hätä ei voi olla suurempi kuin hätä, jossa yksityinen ihmi-
nen voi olla. […] Suurempaa hätää kuin yksityisen ihmisen hätä 
ei voi kokea. Kun näet ihminen tuntee itsensä kadotetuksi, tämä 
on suurin hätä.» (89–90) Ei ole mahdotonta, että Wittgenstein 
olisi saanut tässä vaikutteita Jamesilta, jonka The Varieties of Reli-
gious Experience -teosta hän jo nuorena luki.

Pihlström Viitteet



niin & näin -kirjoissa ilmestynyt

. Mikko Lahtinen (toim.), Henkinen itsenäisyys
2. Martin Heidegger, Silleen jättäminen
3. Ralph Waldo Emerson, Luonto
4. Pekka Passinmäki, Kaupunki ja ihmisen kodittomuus 

 – Filosofinen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista
5. Quentin Skinner, Kolmas vapauden käsite
6. Pertti Ahonen, Vireällä mielellä  

 – Ymmärtämisen ja eettisyyden mielialat
7. Julien Offray de la Mettrie, Ihmiskone
8. T.  P. Uschanov, Wittgenstein in Finland 

 – A Bibliography 1928–2002
9. Mika Hannula, Juha Suoranta & Tere Vadén,  

 Otsikko uusiksi – Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat
0. Tommi Wallenius, Filosofian toinen – Levinas ja juutalaisuus
. Daniel Juslenius, Suomen onnettomuus  

 – De Miseriis Fennorum
2. Michel Onfray, Kapinallisen politiikka 

 – Tutkielma vastarinnasta ja taipumattomuudesta
3. J. J. F. Perander, Yhteiskunta uutena aikana & muita kirjoituksia
4. Jussi Backman, Omaisuus ja elämä  

 – Heidegger ja Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla
5. Niccolò Machiavelli, Castruccio Castracanin elämä
6.  Jukka Paastela (toim.), Terrorismi  

 – Ilmiön tausta ja aikalaisanalyysejä
7.  Lauri Mehtonen, Moderniteetin jäljillä  

 – Tekstejä aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä
8. Arthur Schopenhauer, Taito olla ja pysyä oikeassa  

 – Eristinen dialektiikka
9. Juha Drufva, Unohdettuja ajatuksia etsimässä
20. Juha Varto & Hakim Attar, Syvä laulu
2. Jussi Backman & Miika Luoto (toim.), Heidegger  

 – Ajattelun aiheita



22. Kari Väyrynen, Ympäristöfilosofian historia  
 – maaäitimyytistä Marxiin

23. Tere Vadèn, Karhun nimi – kuusi luentoa luonnosta
24. Guy Haarscher, Tunnustuksettomuus
25. José Ortega y Gasset, Ajatuksia tekniikasta
26. Tapani Kilpeläinen (toim.), Kääntökirja  

 – Kirjoituksia kääntämisen filosofiasta
27.  Martin Heidegger, Tekniikka ja käänne
28.  Simone Weil, Juurtuminen
  – Alkusoitto ihmisvelvollisuuksien julistukselle
29.  Mika Hannula, Suomalaisuudesta
  – Erään sukupolven tarina
30.  Friedrich Nietzsche, Tragedian synty
3.  Edmund Husserl, Geometrian alkuperä
  – Johdanto Jacques Derrida
32.  William James, Pragmatismi
  – Uusi nimi eräille vanhoille ajattelutavoille

Tilaukset

www.netn.fi/kauppa
niin & näin

pl 730
33101 Tampere





Englanninkielinen alkuteos William James,  
Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking (1907)

Suomennos © Antti Immonen ja 
Eurooppalaisen filosofian seura ry.

issn 1457-9001 

isbn 978-952-5503-30-2

 kustantaja:  Eurooppalaisen filosofian   

  seura ry, Tampere 2008

 julkaisusarjan ulkoasu:  Ville Tietäväinen

 painopaikka:  Tallinnan kirjapaino-

  osakeyhtiö, Tallinna




