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1. JOHDANTO   
 
 
Useat tutkijat katsovat, että Platonin varhaisdialogit ilmentävät erityistä Sokrateen 

moraalipsykologista näkemystä, joka poikkeaa Platonin myöhemmin (esimerkiksi 

Valtio-dialogissa) esittämästä näkemyksestä. Sokrateen moraalipsykologian katsotaan 

olevan intellektualistinen kahdella tapaa: sekä hyveen olemuksen että ihmisen 

toiminnan motivaation suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että hyve on olemukseltaan 

jonkinlaista tietoa, ja ihmisen motivoimiseksi riittää tieto siitä, mikä on oikein. 

Yksinkertaistetusti tulkittuna Sokrateen näkemyksessä ihmisen toiminta suuntautuu aina 

rationaalisesti arvioituun omaan kokonaisetuun, mutta oma etu sisältää olennaisesti ja 

erottamattomasti oikeudenmukaisen toiminnan muita kohtaan. Oman edun tavoittelu ei 

voi tapahtua muiden kustannuksella, joten intellektualismiin sisältyy ajatus siitä, ettei 

kukaan todella halua tehdä pahaa, vaan voi ainoastaan erehtyä sen suhteen mikä on 

hyvää ja mikä pahaa. Toimiessaan oikein ihminen täyttää paikkansa ihmisenä parhaalla 

mahdollisella tavalla ja on myös itse onnellinen. 1  Hyve on näin ollen tietoa 

oikeanlaisesta toiminnasta. 

 

Sokrateen intellektualismin voi tulkita eri tavoin. Angloamerikkalaisessa 

tulkintaperinteessä on pitkään vallinnut hyvin suoraviivainen ja yksinkertaistava 

tulkinta, jonka mukaan varhaisdialogien Sokrates on jyrkkä intellektualisti ja tunnistaa 

ihmisen toiminnan taustalla ainoastaan rationaaliset, hyvään pyrkivät halut.2 Tällaisen 

tulkinnan ongelma on se, että se ei vaikuta huomioivan Platonin varhaisdialogien 

moraalipsykologian monivivahteisuutta, eikä pysty selittämään niiden joitain hyvin 

olennaisia piirteitä. Yksinkertaistava tulkinta voi saada jonkinlaista tukea yksittäisten 

dialogien yksittäisistä kohdista, mutta yleisenä tulkintana Sokrateesta tai Platonin 

varhaisdialogien moraalipsykologiasta se on mielestäni selkeästi puutteellinen. 

Suoraviivaiselle perinteiselle tulkinnalle on viime aikoina ilmaantunut varteenotettavia 

																																																								
1 Antiikin kreikkalaisessa etiikassa laajemminkin ihmisen päämääränä katsotaan olevan ”eudaimonia”, 
joka tarkoittaa onnellisuutta, mutta sen merkitys sisältää ”hyvin elämisen” ja ”hyvin toimimisen”. Se ei 
siis ole pelkkä onnellisuuden tunne, vaan aktiivista hyvin elämistä ja toimimista. (Annas 1993, 43–45.) 
2 Thomas C. Brickhouse ja Nicholas D. Smith kutsuvat tätä yleisesti hyväksyttyä tulkintaa Sokrateen 
intellektualismista ”perinteiseksi tulkinnaksi” artikkelissaan (2007) ja ”standarditulkinnaksi” kirjassaan 
(2010). Tälle tulkinnalle ei heidän mukaansa ollut oikeastaan haastajia ennen vuotta 1995, jolloin Daniel 
Devereux esitti oman varteenotettavan, vallitsevasta tulkinnasta poikkeavan näkemyksensä (Brickhouse 
& Smith 2010, 2–5). Perinteistä tulkintaa eri muodoissaan ovat kannattaneet muun muassa sellaiset 
vaikutusvaltaiset Platon-tutkijat kuin Gregory Vlastos, Terence Irwin ja Terry Penner. 
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haastajia, ja argumenttini on, että uudet tulkinnat saavat enemmän tukea Platonin 

dialogeista ja kykenevät selittämään varhaisdialogien moraalipsykologian perinteistä 

tulkintaa uskottavammin. 3    

 

Pro gradu -tutkielmassani vertailen erilaisia tulkintoja Sokrateen intellektualismista ja 

perustelen, miksi perinteinen tulkinta on syytä hylätä. Tutkin intellektualismia eri 

kysymysten kautta saadakseni siitä mahdollisimman kattavan kuvan ja pystyäkseni 

arvioimaan erilaisten tulkintavaihtoehtojen uskottavuutta ja mahdollisia ongelmia. 

Tutkin myös yleisemmin kysymystä Platonin varhaisdialogien ja myöhempien dialogien 

välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä, ja pohdin, onko uskottavaa ajatella, että 

dialogiryhmien välillä on jopa sellaisia filosofisia eroja, jotka tekevät ne 

yhteensopimattomiksi keskenään. Näkemykseni on, ettei tällainen tulkinta ole 

perusteltu. 

 

Aloitan kuvaamalla taustaksi sitä, mitä tarkoitetaan sokraattisella tutkimuksella ja 

selittämällä, miten Sokrateen intellektualismin voi ajatella poikkeavan Platonin 

myöhemmästä sielun kolmijaosta (luku 2). Tämän jälkeen esittelen Sokrateen 

intellektualismin suoraviivaisen perinteisen tulkinnan, jonka edustajana esittelen Terry 

Pennerin (luku 3). Pennerin näkemys on hyvin selkeä ja pitkälle viety perinteisen 

tulkinnan ilmaus, ja Platonin dialogeista Protagoras on avainasemassa perinteisen 

tulkinnan ymmärtämiseksi, joten avaan myös Protagoraan argumenttia. Tämän jälkeen 

esittelen erityisesti Thomas C. Brickhousen ja Nicholas D. Smithin näkemyksen 

perinteisen tulkinnan haastajana ja arvioin heidän näkemyksensä uskottavuutta ja 

mahdollisia ongelmia Sokrateen intellektualismin kuvaajana (luku 4). Perehdyn 

intellektualismiin vielä eri kysymysten kautta saadakseni siitä mahdollisimman kattavan 

kuvan. Käsittelen ensin Sokrateen suhtautumista tietoon ja tietämiseen, sekä sitä, mitä 

Sokrates tarkoitti tietämättömyydellä (luku 5). Sen jälkeen perehdyn Sokrateen 

näkemykseen haluista ja haluamisesta (luku 6). Tutkin vielä Gorgias-dialogin 

erityisyyttä ja sen muodostamaa haastetta moraalipsykologisen argumentin tulkinnassa 

(luku 7), sekä Platonin strategioita ja valintoja argumenttien testaamiseksi (luku 8). 

Tämän jälkeen esitän loppuyhteenvedon (luku 9). 

																																																								
3 Se, kuinka paljon Platonin varhaisdialogit ilmentävät todellista historiallista Sokratesta ja kuinka paljon 
kyse on Platonin kehittämästä hahmosta, on kiistanalainen kysymys. Filosofisen tutkimuksen kannalta 
tärkeämpää on, löytyykö Platonin varhaisdialogien ja myöhempien välille todellisia filosofisia eroja.  
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2. TAUSTAA: SOKRAATTINEN TUTKIMUS 
 

2.1 Onko sokraattinen tutkimus tarpeellista? 
 

Platonin dialogien ryhmittelystä ja yksittäisten dialogien sisältymisestä näihin ryhmiin 

on erilaisia näkemyksiä, mutta melko yleisesti hyväksytään ajatus siitä, että tietyt 

dialogit erottuvat joillain erityispiirteillään muita varhaisemmiksi. 4  Sokraattisen 

tutkimuksen perusajatus on, että Platonin varhaisdialogeista on löydettävissä sellaisia 

filosofisia näkemyksiä, jotka poikkeavat myöhempien dialogien, esimerkiksi Valtion, 

näkemyksistä. Sokraattisen tutkimuksen puolustajat ajattelevat usein, että 

varhaisdialogit edustavat paremmin nimenomaan Sokrateen ajattelua, kun taas 

myöhemmissä teoksissa Platonin oma ajattelu korvaa Sokrateen ajattelun, vaikka 

Sokrates-hahmo esiintyy niissä edelleen keskustelijana. Thomas C. Brickhouse ja 

Nicholas D. Smith toteavat, että sokraattisen tutkimuksen oikeuttamiseksi riittää se, että 

on löydettävissä selkeitä filosofisia eroja varhaisdialogien ja myöhempien välille. Jos 

dialogiryhmien filosofinen identiteetti poikkeaa toisistaan, on tutkimuksen oikeutuksen 

kannalta lopulta sivuseikka, vastaako varhaisdialogien Sokrates todellista historiallista 

Sokratesta vai ei. (Brickhouse & Smith 2010, 13–17.)  

 

Kaikki tutkijat eivät usko sokraattisen tutkimuksen tarpeellisuuteen eivätkä siihen, että 

Platonin varhaisdialogeista olisi löydettävissä erityistä ”Sokrateen ääntä”. Platon-

tutkimuksen päälinjoja 1900-luvun alkupuolelta tähän päivään ovat olleet ns. 

developmentalismi ja unitarismi. Developmentalistisessa tulkinnassa korostuu käsitys 

siitä, että Platonin ajattelussa on erilaisia kehitysvaiheita, jotka jollain lailla, joskin 

kiistanalaisesti, erottuvat dialogeista. Dialogit ryhmitellään tällöin usein varhaisiin, 

keskimmäisiin ja myöhäisiin, ja ryhmittelyn yksityiskohdista on erilaisia näkemyksiä.5 

Developmentalistisen tulkinnan perusajatus on, että Platon seurasi aluksi uskollisemmin 

oppi-isäänsä Sokratesta, mutta kehitti myöhemmässä vaiheessa oman filosofisen 

näkemyksensä, joka laajeni ja osin irtosi sokraattisesta esikuvastaan. Jyrkimmät 

developmentalistiset tulkinnat katsovat ”Sokrateen ajattelun” ja ”Platonin ajattelun” 

																																																								
4 Daniel Devereux listaa varhaisdialogien erityispiirteitä seuraavasti: ne ovat muita lyhyempiä, Sokrates 
on niissä aina kyselijän roolissa, ne käsittelevät yksittäisiä hyveitä ja niiden välisiä suhteita, niissä ei 
koskaan päädytä varmoihin vastauksiin vaan ne päättyvät hämmennykseen (”aporia”) ja niissä ilmenee 
Sokrateen intellektualismi (Devereux 2011, 139–140). Varhaisdialogeihin luetaan usein Apologia, 
Kharmides, Kriton, Euthydemos, Euthyfron, Gorgias, Hippias, Ion, Lakhes, Lysis, Protagoras ja Valtion I 
kirja (Brickhouse & Smith 2010, 18). Lista ei kuitenkaan ole kiistaton. 
5 Dialogien ryhmittely perustuu sekä filosofisiin että filologisiin seikkoihin (Salmenkivi 2010, 3–4).  
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olevan osittain yhteensopimattomia keskenään. 6  Unitaristinen tulkinta puolestaan 

katsoo, että Platonin dialogit muodostavat pohjimmiltaan yhdenmukaisen 

kokonaisuuden, ja Platonin filosofian voi ajatella pohjautuvan Sokrateen ajattelulle 

pyrkien selittämään ja täydentämään sitä.  

 

Jotta sokraattinen tutkimus ja varhaisdialogien erottelu omaksi ryhmäkseen olisi 

oikeutettua, pitäisi siis löytyä selkeitä filosofisia eroja varhaisdialogien ja muiden 

välille. Yksi selkeimmistä eroista vaikuttaa löytyvän moraalipsykologiasta: Sokrateen 

varhaisdialogeissa ilmenevä intellektualistinen moraalipsykologinen näkemys vaikuttaa 

äkkiseltään poikkeavan Platonin myöhemmin kehittämästä hienojakoisemmasta 

näkemyksestä, joka ilmenee sielun kolmijakona Valtio-dialogissa. Intellektualismin voi 

kuitenkin tulkita monella tavalla, eikä ole yksiselitteistä, kuinka kaukana se lopulta on 

Platonin myöhemmästä näkemyksestä. Seuraavassa alaluvussa esittelen peruseroja 

Sokrateen intellektualismin ja Platonin sielun kolmijaon välillä. Luvussa 3 siirryn 

Sokrateen intellektualismin perinteiseen tulkintaan, joka tekee jyrkän eron 

intellektualismin ja Platonin myöhemmän näkemyksen välille. 

 

2.2 Sokrateen intellektualismi ja Platonin sielun kolmijako 
 

Sokrateen moraalipsykologisen näkemyksen katsotaan siis olevan intellektualistinen 

kahdella tapaa, toisaalta hyveen olemuksen, toisaalta inhimillisen toiminnan 

motivaation suhteen. Olennaista Sokrateen ajattelussa on se, että ihmisen oma etu 

sisältää hyveellisen toiminnan muita kohtaan. Ihmisen ei tule tavoitella omaa etuaan 

muiden edusta välittämättä, sillä oikeudenmukaisuus muita kohtaan on ainoa keino 

saavuttaa oma perimmäinen onnellisuus. Sokrates toteaa Gorgiaassa: ”Se, joka tekee 

hyvää on autuas ja onnellinen; mutta paha ihminen joka tekee pahaa on onneton” 

(Gorgias 507c).7 Eettinen epäonnistuminen on Sokrateelle jonkinlaista tiedon puutetta, 

koska Sokrateen mukaan kukaan ei tekisi tieten tahtoen väärin vahingoittaen näin myös 

itseään.  

 

																																																								
6 Tällainen on esimerkiksi Gregory Vlastosin tulkinta, jossa ero perustuu ennen kaikkea filosofiseen 
metodiin ja näkemykseen tiedosta.  
7 Käytän Platonin teoksiin viitatessani teoksen nimeä ja vakiintunutta viitejärjestelmää, ns. Stephanus-
numerointia, joka perustuu H. Stephanuksen editioon vuodelta 1578.	
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Platonin myöhemmässä näkemyksessä tietoinen toimiminen omaa kokonaisetua vastaan 

vaikuttaa sen sijaan olevan mahdollista. Platon esittelee Valtion neljännessä kirjassa 

sielun kolmijaon, jossa sielun katsotaan muodostuvan järkiosasta, kiihkeästä osasta ja 

himoitsevasta osasta (Valtio 436a–441c). Platonin argumentin mukaan sielun järkiosan 

kuuluu hallita kiihkeää ja himoitsevaa osaa, jolloin ihminen toimii oikealla tavalla ja 

omaksi kokonaisparhaakseen. Himoitseva ja kiihkeä osa voivat kuitenkin haluta 

sellaisia asioita, joita järki vastustaa, ja näin sielussa voi olla ristiriitaisia haluja ja 

toimintaimpulsseja. Jos himoitseva tai kiihkeä osa saa yliotteen järkiosasta, ihminen 

motivoituu toimimaan vastoin sitä, minkä juuri toiminnan hetkelläkin tietää olevan 

kokonaisuudessaan parasta. (Valtio 441d–444d.) Suoraviivaisesti tulkitun Sokrateen 

intellektualismin mukaan tällainen toiminta ei ole mahdollista, sillä ihminen on aina 

motivoitunut toimimaan oikein, vaikka saattaakin erehtyä sen suhteen, mikä kulloinkin 

on oikein. Tämä on se olennaisin ero Sokrateen intellektualismin ja Platonin 

näkemyksen välillä, jonka katsotaan erottavan Sokrateen ja Platonin moraalipsykologiat 

toisistaan. 

 

Myles Burnyeat on todennut, että merkittävin ero Sokrateen intellektualismin ja 

Platonin myöhemmän moraalipsykologisen näkemyksen välillä on se, että Platonin 

sielun kolmijako ilmentää uskottavammin niitä asetelmia ja haasteita, joita ruumiillisuus 

ja sosiaalisuus tuovat ihmisolennolle. 8  Jos ihminen olisi pelkkä sielu, voisi puhdas 

intellektualismi olla mahdollista, mutta ruumiillisuus ja sosiaalisuus tuovat ihmiselle 

väistämättä ristiriitoja, joita Platon pystyy paremmin käsittelemään sielun kolmijaon 

pohjalta. Burnyeatin mukaan Sokrates voisi intellektualismissaan olla pohjimmiltaan 

oikeassa tiedon ja hyveen yhteydestä, mutta silti väärässä soveltaessaan ajatusta 

ihmiselämään. Sokrateen väite ”hyve on tietoa” voi olla totta, mutta ainoastaan 

jonkinlaisesta kosmisesta perspektiivistä. (Burnyeat 2006, 6–7.)  

	  

																																																								
8 Myles Burnyeat viittaa Platonin myöhemmän näkemyksen osalta sekä Valtion sielun kolmijakoon, että 
Platonin Faidroksessa esittämään vertaukseen, jossa sielu kuvataan hevosvaljakkona niin, että järkiosa on 
ajurin paikalla ohjaten ja pitäen kurissa kahta hevosta, kiihkeää ja himoitsevaa sielunosaa. 
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3. PERINTEINEN TULKINTA SOKRATEEN INTELLEKTUALISMISTA 
 

3.1 Protagoras perinteisen tulkinnan taustalla 
 

Platonin teoksista erityisesti Protagoras on tärkeä lähde, jos haluaa ymmärtää mihin 

Sokrateen intellektualismista tehty perinteinen, suoraviivainen tulkinta perustuu. 9 

Protagoraassa Sokrates käy keskustelua sofisti Protagoraan kanssa ja keskustelun 

aiheena on pohtia, voiko hyvettä opettaa. Dialogin kuluessa keskustelukumppanien 

asetelmat kääntyvät kiinnostavalla tavalla päälaelleen ja dialogi päättyy 

varhaisdialogeille tyypilliseen tapaan hämmennykseen. Sokrates suhtautuu keskustelun 

alussa epäilevästi siihen, että hyvettä voisi opettaa, ja hän haluaakin selvittää, mikä 

tarkalleen ottaen on Protagoraan kaltaisten ”viisauden opettajien” oppiaineen substanssi. 

Lopulta Sokrates päätyy kuitenkin kantaan, että hyve on jonkinlaista tietoa, jolloin sitä 

pitäisi siis voida opettaa. Hyveen olemus jättää kuitenkin kysymyksiä auki ja 

epäselväksi jää myös se, miten sitä voisi opettaa. Ja Protagoras, joka esiintyy hyveen 

opettajana, suhtautuukin lopulta epäilevästi siihen, että hyve olisi tietoa.  

 

Olennainen kysymys pohdittaessa, voiko hyvettä opettaa, on sen selvittäminen, mitä 

hyve on olemukseltaan. Sokrates pyrkii määrittelemään hyveen käsitteen ja sen suhteen 

ympäröiviin käsitteisiin.  Hyveen eri osiksi todetaan viisaus, järkevyys, urheus, 

oikeamielisyys ja hurskaus (Protagoras 349b). Sokrateen haasteeksi muodostuu 

osoittaa, että kaikissa hyveen osissa on lopulta samalla lailla kyse tiedosta; hyve on 

tietoa siitä, miten toimitaan oikein. Sokrates kysyy Protagoraalta ”pidätkö tietoa hyvänä 

ja uskotko sen pystyvän hallitsemaan ihmistä? Siis niin, että hyvän ja pahan tuntevaa ei 

kukaan voi pakottaa tekemään toisin kuin tieto käskee, ja että järki on riittävä turva 

ihmiselle?” (Protagoras 352c).  

 

Sokrates vastustaa tässä yleistä käsitystä, jonka mukaan moni ihminen toimii vastoin 

sitä minkä tietää parhaaksi, koska nautinnot, ahdistukset tai muut vastaavat tilat ottavat 

hänet valtaansa (Protagoras 352d–e). Sokrates haluaa osoittaa, että oikein toimiminen 

ei ole vastakkaista tai ristiriidassa nautinnon kanssa, sillä pelkästään nautinnonkin 

näkökulmasta tarkasteltuna hyveellinen toiminta kannattaa. Kyse on siitä, millainen 
																																																								
9  Gorgias puolestaan on hyvä esimerkki dialogista, jonka perusteella Sokrateen intellektualismi on 
mahdollista ymmärtää hieman eri lailla ja vähemmän jyrkästi kuin Protagoraan perusteella. Esittelen 
Gorgiaan tarkemmin luvuissa 6 ja 7. 
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nautinto on suurin, ja asiassa on lopulta kyse tiedosta: jos esimerkiksi lyhytaikainen 

aistinautinto asetetaan todellisen pitkäaikaisen onnellisuuden edelle, ei ymmärretä sitä, 

että tavoittelemalla helppoja lyhytaikaisia nautintoja saatetaan tuhota mahdollisuus 

suurempaan. Oikein toimiminen tuo lopulta suurimman nautinnon, joten nautintojen 

valtaan joutuminen on heikko peruste sille, ettei toimita oikein. Oleellista on ymmärrys 

sen suhteen, millaista nautintoa kannattaa tavoitella. (Protagoras 353c–356c.) 10 

Nautinnon todellisen suuruuden määritys vaatii tietoa, ja nimenomaan tästä tiedosta on 

hyveessä kysymys. Se, jolla on oikea tieto, osaa arvioida kokonaisuuden oikein, eikä 

tavoittele vääränlaisia asioita. Sokrates puhuu mittaamistaidosta, joka asettaa asiat 

oikeaan mittasuhteeseen ja voittaa harhaanjohtavat näkövaikutelmat. (Protagoras 356c–

357e.)  

 

Protagoras-dialogin tietyt kohdat mahdollistavat pelkistetyn ja suoraviivaisen tulkinnan 

Sokrateen intellektualismista, sillä siinä hyveen ja tiedon selkeä yhteys on paikoin 

korostetusti esillä. Esimerkiksi urheuden kysymyksessä Sokrates vaikuttaa sanovan, että 

hyveellisen urheuden saavuttamiseksi riittää tieto siitä, millainen urheus on oikeanlaista 

(Protagoras 360a–e). Motivaation suhteen Sokrateen Protagoraassa esittämä voimakas 

kanta kiteytyy näin:  

 

…kukaan ei vapaasta tahdosta etsiydy pahaan eikä sellaiseen mitä arvelee 

pahaksi. Uskon ettei ole edes inhimillisen luonnon mukaista etsiytyä 

sellaiseen mitä pitää pahana, eikä hyvään. Ja milloin on pakko valita 

kahdesta pahasta, kukaan ei valitse suurempaa jos voi valita pienemmän. 

 (Protagoras 358d.) 

 

Tällaiset yksittäiset kohdat mahdollistavat tulkinnan, jonka mukaan Sokrateen 

näkemyksessä pelkkä oikea tieto riittää oikein toimimiseen. Esittelen seuraavaksi yhden 

tällaisen suoraviivaisen perinteisen tulkinnan.   

 
	  

																																																								
10 Vaikka Sokrates argumentoi tässä eräänlaisesta hedonistisesta näkökulmasta käsin, hän säilyttää itse 
varovaisen kannan sen suhteen, onko hyvä lopulta sama kuin nautinto. Hän sanoo esimerkiksi: “Siis te 
tavoittelette nautintoa, koska se on hyvää, ja kartatte tuskaa, koska se on pahaa?” (Protagoras 354c) ja 
“Riittääkö teille, että elätte elämänne miellyttävästi ja tuskattomasti? Jos se riittää ja jollette voi osoittaa 
mitään hyvää tai pahaa, joka ei päätyisi nautintoon ja tuskaan, niin kuunnelkaa mitä nyt sanon” 
(Protagoras 355a). 
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3.2 Terry Penner perinteisen tulkinnan edustajana 
 

Brickhouse ja Smith pitävät Terry Pennerin kantaa selkeimpänä ja 

kunnianhimoisimpana esityksenä Sokrateen intellektualismin perinteisestä tulkinnasta.11 

He ottavat Pennerin näkemyksen lähtökohdakseen ja kiteyttävät perinteisen tulkinnan 

Sokrateen intellektualismista ja erityisesti sen motivationaalisesta puolesta näin: 

 

1) (Toimintaan vaikuttavat) halut ovat aina rationaalisia haluja. 

2) Rationaalinen halu mukautuu aina ihmisen uskomukseen siitä, mikä hänelle on 

parasta. 

3) Ainoa keino muuttaa ihmisen tahdonalaista toimintaa on muuttaa hänen 

uskomuksiaan sen suhteen, mikä hänelle on parasta. 

   (Brickhouse & Smith 2010, 50–51.) 

 

Perinteistä tulkintaa eri muodoissaan ovat kannattaneet monet muutkin tutkijat, 

esimerkiksi Terence Irwin ja Gregory Vlastos (Brickhouse & Smith 2007, 3 ja 2010, 

50).  

 

Perinteinen tulkinta ymmärtää Sokrateen intellektualismin hyvin suoraviivaisesti. Sen 

mukaan Sokrates todella tarkoittaa, että ihmisen tahdonalaista käyttäytymistä voi 

muuttaa vain ja ainoastaan tiedollisin keinoin, eli muuttamalla hänen rationaalisia 

uskomuksiaan. Vaikka ihmisellä on myös erilaisia ei-rationaalisia haluja, impulsseja ja 

tunteita, jotka voivat vetää eri suuntiin, ei näillä katsota Sokrateen näkemyksessä olevan 

suoraa vaikutusta ihmisen toimintaan. Rationaalinen halu mukautuu automaattisesti 

rationaaliseen arvioon siitä, mikä ihmiselle on kokonaisuudessaan parasta. Ei-

rationaaliset halut ja tunteet ovat olemassa vain tuntemuksina, jotka ovat mukana siinä 

kokonaisuudessa, jossa rationaalista arviota tehdään. Rationaalinen arvio on aina 

voimakkaampi kuin muunlaiset halut tai tunteet, joten jos ihmiselle esimerkiksi 

muodostuu rationaalinen uskomus jonkin tietyn asian paremmuudesta toiseen nähden, 

seuraa rationaalinen halu automaattisesti tätä uskomusta, eivätkä voimakkaatkaan 

toiseen suuntaan vetävät halut tai tuntemukset voi muuttaa motivaation suuntaa. 

																																																								
11  Brickhouse ja Smith kuvaavat Pennerin kantaa mm. seuraavilla tavoilla: ”… clearest and most 
compelling version of the standard conception of Socratic moral psychology” (Brickhouse & Smith 2010, 
5) ja ”Perhaps the most nuanced and searching version of the standard interpretation has been offered in 
recent years by Terry Penner, …” (Brickhouse & Smith 2010, 50). 
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Tällaisessa tulkinnassa rationaalinen halu on Sokrateelle ainoa halu, jolla on toiminnan 

kannalta merkitystä. (Brickhouse & Smith 2007, 5.)  

 

Terry Pennerin mukaan Sokrateen näkemys on, että kaikki ihmisen tahdonalainen 

toiminta perustuu kahden tekijän yhteisvaikutukseen. Ensimmäinen on yleinen halu 

tehdä se, mikä itselle on kokonaisuudessaan parasta, toinen on uskomus siitä, mikä 

toiminta missäkin tilanteessa parhaiten edistää tätä päämäärää. Ihmisen tahdonalainen 

toiminta on aina suunnattu edistämään hänen kokonaisetuaan, eikä ole mahdollista, että 

ei-rationaaliset halut saisivat hänet käyttäytymään vastoin rationaalista arviota. (Penner 

2011, 261.) Terry Penner vie perinteisen tulkinnan mukaisen näkemyksensä hyvin 

pitkälle eikä pelkää tehdä niitä jyrkkiäkään johtopäätöksiä, jotka näin suoraviivaisesta 

näkemyksestä vaikuttavat seuraavan. Pennerin mukaan Sokrates oli deterministi, joka 

kiisti yksilöllisen vastuun kokonaan. Tällainen johtopäätös vaikuttaakin olevan suora 

seuraus intellektualismin jyrkästä perinteisestä tulkinnasta, vaikkei moni perinteisen 

tulkinnan kannattaja näin pitkälle vietyä johtopäätöstä tee. Koska Sokrateen 

argumentissa hyve on tietoa ja pahe tietämättömyyttä eikä kukaan erehdy tahallaan, on 

Pennerin mukaan selvää, ettei tällaisen näkemyksen mukaan kukaan lopulta ole 

vastuussa teoistaan. Jos ihminen toimii väärin, hän on joka tapauksessa pyrkinyt 

parhaaseen lopputulokseen eikä olisi voinut toimia toisin. Ajatus on niin radikaali, että 

Pennerin mukaan Sokrateskaan ei halunnut selkeästi ilmaista kantaansa, vaikka tätä 

tarkoittikin. Penner toteaa Sokrateen varovaisuuden johtuneen siitä, että häntä jo 

valmiiksi pidettiin vaarallisena radikaalina, ja itse asiassa hänen ajatuksensa olivat vielä 

paljon radikaalimpia, kuin mitä Ateenassa osattiin edes kuvitella. (Penner 2011, 270, 

278–280.)  

 

Mutta onko perinteinen tulkinta uskottava? Terry Penner vie näkemyksen pitkälle ja 

päätyy niihin jyrkkiin johtopäätöksiin, jotka näkemyksestä vaikuttavat seuraavan. Onko 

uskottavaa ajatella, että Sokrates edustaa Platonin varhaisdialogeissa näin jyrkkää 

kantaa?  

 

3.3 Kritiikkiä perinteiselle tulkinnalle 
 

Sokrateen näkemyksen voi tulkita suoraviivaisesti, jos lukee vain tiettyjen dialogien 

tiettyjä kohtia. Esimerkiksi Protagoraan kohdassa 360a–e Sokrates vaikuttaa olevan 
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urheuden suhteen vakuuttunut siitä, että hyveelliseen urheuteen (erotuksena typerästä 

uhkarohkeudesta) riittää se, että ihmisellä on oikeanlainen tieto siitä, mitä asioita tulee 

pelätä ja mitä ei. Mutta onko uskottavaa ajatella, että tämä on oikea analyysi Sokrateen 

ajattelusta tai tarkemmin sanottuna Platonin varhaisdialogien moraalipsykologiasta? 

Eikö varhaisdialogien Sokrates myönnä millekään muulle seikalle kuin tiedolliselle 

arviolle roolia ihmisen toiminnan motivaation selittäjänä? Eikö hän huomioi 

ihmiselämään kuuluvien voimakkaidenkin halujen, tunteiden ja impulssien vaikutusta 

toimintaan? Jos Sokrateen intellektualismi ymmärretään perinteisen tulkinnan 

mukaisesti, siitä tuntuu puuttuvan moni ihmiselämän olennainen piirre, sillä esimerkiksi 

se, että ihminen tietoisen arvion tasolla erottaa ”kunniallisen” ja ”häpeällisen” pelon, ei 

vaikuttaisi riittävän tekemään hänestä urheata. Onko Sokrateen ajattelu näin 

yksioikoista, vai onko perinteinen tulkinta Sokrateen intellektualismista liian 

suoraviivainen ja jyrkkä?  

 

Brickhouse ja Smith kritisoivat perinteistä tulkintaa erityisesti intellektualismin 

motivationaalisen puolen suhteen. He toteavat, että monista Platonin varhaisdialogeista 

löytyy selkeitä todisteita sille, että Sokrates tunnistaa ihmisen tahdonalaisen toiminnan 

taustalla muitakin psyykkisiä voimia kuin rationaalisen halun. Perinteinen tulkinta jättää 

nämä huomiotta. Löytyy perusteita uskoa, ettei Sokrates ole varhaisdialogeissa niin 

jyrkän intellektualistinen kuin mitä perinteinen tulkinta edellyttää. Ei-rationaalisilla 

haluilla ja tuntemuksilla vaikuttaa Sokrateen näkemyksessä olevan suorempaa 

vaikutusta ihmisen toimintaan kuin pelkkä informatiivinen rooli rationaalista arviota 

muodostettaessa. (Brickhouse & Smith 2010, 50–53.)  

 

Brickhouse ja Smith antavat esimerkkejä siitä, kuinka Sokrates tunnistaa erilaisten 

psyykkisten tilojen vaikutuksen toimintaan. Esimerkiksi Lakhes-dialogissa puhutaan 

tilanteista, joissa voi osoittaa rohkeutta taistelemalla erilaisia mielihyviä, tuskia, himoja 

ja pelkoja vastaan (Lakhes 191d–e). Kharmides-dialogissa erotellaan mielihyvään 

tähtäävät halut, hyvään tähtäävät halut ja kauneuteen tähtäävä rakkaus (Kharmides 

167e). (Brickhouse ja Smith 2007, 5–6 ja 2010, 50–53.) Apologiassa Sokrates antaa 

runsaasti esimerkkejä siitä, kuinka vaarallisen voimakkaita vaikutuksia tunteilla voi olla 

ihmisen toimintaan. Sokrates katsoo esimerkiksi, että hän on joutunut oikeuden eteen, 

koska on toimillaan ärsyttänyt keskustelukumppaneitaan eivätkä nämä nöyryytyksen ja 

vihan tunteiltaan ole enää kyenneet näkemään totuutta (Apologia 23a–24b). Sokrates 
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myös varoittaa tuomareita tuomitsemasta häntä vihan vallassa vastoin parempaa 

harkintaa (Apologia 34b–d). (Brickhouse & Smith 2010, 53–61.) Vaikuttaa 

epäuskottavalta, että Sokrates puhuisi tunteiden, mielihyvien ja muiden vastaavien 

tekijöiden vaikutuksesta yllä olevien esimerkkien tavoin, jos hän uskoisi ainoastaan 

tiedollisen muutoksen ihmisen uskomuksissa voivan muuttaa hänen toimintaansa. 

Kaikki toiminnan motivaation selitys ei vaikuta löytyvän rationaalisesta arviosta, kuten 

perinteinen tulkinta edellyttää. Perinteinen tulkinta jättää huomiotta paljon sellaista, 

mitä Sokrates varhaisdialogeissa sanoo.  

 

Brickhousen ja Smithin toinen kritiikki perinteistä tulkintaa vastaan perustuu siihen, 

miten perinteinen tulkinta selittää Sokrateen tunnetun väitteen väärämielisen toiminnan 

vahingollisesta vaikutuksesta väärintekijän sielulle. Sokrateen näkemys on, että jos 

ihminen vahingoittaa toista, hän tekee lopulta vielä suurempaa vahinkoa itselleen, sillä 

hänen oma sielunsa huonontuu ja äärimmäisessä (esimerkiksi tyrannin) tapauksessa 

tuhoutuu parantumattomaksi. Jos ajatellaan perinteisen tulkinnan mukaista näkemystä 

Sokrateen intellektualismista, niin mitä sielun huonontuminen voisi olla, ellei entistä 

suurempaa tietämättömyyttä? Perinteisen tulkinnan mukaan hyveellinen ja paheellinen 

ihminen ovat kaikessa muussa suhteessa toistensa kaltaisia, erotuksena ainoastaan se, 

että paheellinen on tietämättömämpi. Brickhousen ja Smithin mukaan tällaisesta 

selityksestä puuttuu jotain oleellista, sillä entistä suurempi tietämättömyys ei yksinään 

vaikuta selittävän sitä, mitä sielun vahingoittumisessa tapahtuu. Vaikka väärin 

tekeminen edellyttää Sokrateen mukaan vääriä uskomuksia, ei tietämättömyyteen 

perustuva selitys sielun vahingoittumisesta ole Brickhousen ja Smithin mukaan riittävä. 

(Brickhouse & Smith 2010, 92–97.) 

 

Brickhouse ja Smith kiinnittävät huomion myös siihen, että jos kaikki vääryyden 

tekeminen johtuisi Sokrateen näkemyksessä pelkästään tiedollisesta erehtymisestä, 

pitäisi toiminnan ohjaamiseksi riittää tiedollinen asioihin puuttuminen, kuten keskustelu 

tai opetus. Motivaatio toimia oikein seuraisi tällaisessa näkemyksessä automaattisesti 

oikeaa tietoa. Brickhouse ja Smith toteavatkin tämän olevan esimerkiksi Terry Pennerin 

kanta; Pennerin mukaan Sokrates on varhaisdialogeissa sitä mieltä, että filosofinen 

dialogi on ainoa keino muuttaa ihmisen tahdonalaista toimintaa oikeaan suuntaan. Tämä 

ei kuitenkaan ole Brickhousen ja Smithin mukaan uskottava tulkinta, sillä Sokrates pitää 

selkeästi myös muunlaisia keinoja, esimerkiksi fyysisiä rangaistuksia, joskus 
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välttämättöminä ihmisen toiminnan korjaamiseksi. 12  Rangaistus ei ole Sokrateen 

näkemyksessä tarkoitettu kostoksi, vaan tähtää väärintekijän parantamiseen ja myös 

tämän omaan etuun. Rangaistuksen kautta pyritään korjaamaan toimintaa oikeaan 

suuntaan, ja tarpeen vaatiessa käytössä ovat muutkin keinot kuin tiedollinen valistus. 

Sokrates ei vaikuta tässäkään asiassa olevan puhtaan intellektualistinen. (Brickhouse & 

Smith 2010, 94, 103–104, 108–110, 113–115.) 

 

Pennerin väite, että Sokrates kiistää yksilön vastuun kokonaan, vaikuttaa erityisen 

epäuskottavalta. Sokrates puhuu jatkuvasti ihmisen valinnoista ja oikeudenmukaisen 

toiminnan tärkeydestä silloinkin, kun vääryydestä seuraisi jonkinlainen palkinto 

esimerkiksi nautinnon (tai tuskan välttämisen) muodossa. Sokrates korostaa ihmisen 

valintoja nimenomaan tilanteissa, joissa erilaiset tekijät uhkaavat ohjata tekemään 

kokonaisuuden kannalta vääriä ratkaisuja. Kritonissa Sokrates korostaa, ettei väärin 

tekeminen ole oikein edes silloin kun on joutunut muiden tekemien vääryyksien 

kohteeksi. Riippumatta siitä mitä ihmiset sanovat tai mitä ihminen joutuu 

oikeudenmukaisuutensa vuoksi mahdollisesti kärsimään, vääryys muita kohtaan on aina 

huonoin vaihtoehto (Kriton 49a–e). Mihin Sokrates tällaisella puheella pyrkisi, jos hän 

ajattelisi, ettei kukaan voi kuitenkaan toimia kuin yhdellä tavalla eikä lopulta edes ole 

vastuussa toiminnastaan? 

 

4. BRICKHOUSE JA SMITH PERINTEISEN TULKINNAN VAIHTOEHTONA 
 

4.1 Brickhousen ja Smithin oma näkemys 
 

Omassa näkemyksessään Brickhouse ja Smith lähtevät siitä, että Sokrates selittää 

varhaisdialogeissa ihmisen toiminnan motivaatiota muullakin lailla kuin pelkästään 

rationaalisten uskomusten ja rationaalisen halun vaikutuksella, ja tämä pitää Sokrates-

tulkinnassa huomioida (Brickhouse & Smith 2010, 50–53). Brickhouse ja Smith eivät 

kuitenkaan halua hylätä intellektualismia Sokrates-tulkinnassaan, joten heidän 

haasteenaan on osoittaa, miten Sokratesta voi edelleen pitää intellektualistina, jos hänen 

näkemykseensä sovitetaan selkeä rooli erilaisille haluille ja tunteille ihmisen toiminnan 

																																																								
12 Sokrates tekee erottelun rangaistusta tarvitsevien ja opetusta tarvitsevien välille mm. Apologiassa, 26a, 
ja puhuu tarkemmin erilaisista rangaistusmuodoista Gorgiaassa, 480c–d. 
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selittämisessä (Brickhouse & Smith 2010, 61–62). Miksei Sokrates yksinkertaisesti 

ajatellut ei-intellektualistisesti (kuten Platon myöhemmin), että joskus ihminen vain 

esimerkiksi seuraa nautinnonhaluaan tai tunnettaan riippumatta siitä, minkä arvioi 

kokonaisuuden kannalta parhaaksi?  

 

Koska Brickhouse ja Smith eivät halua hylätä intellektualismia, heidän pitää selittää ei-

rationaalisten halujen kausaalinen vaikutus jollain muulla tavalla kuin suoranaisena ei-

rationaalisen halun ”voittona” rationaalisesta. Tällainen ”voitto” ei ole mahdollista, jos 

intellektualismin mukaisesti uskotaan kaiken toiminnan kuitenkin viime kädessä 

seuraavan rationaalista arviota. Sokrates ei Brickhousen ja Smithin mukaan selvästi 

hyväksynytkään sellaista yleistä käsitystä, jonka mukaan kaikenlaiset halut ja himot 

voivat vain ”saada vallan” ihmisestä. (Brickhouse & Smith 2010, 70–74.) Tämä tulee 

ilmi Protagoraassa, jossa Sokrates kuvailee järjen ja erilaisten nautintojen, ahdistusten 

ja muiden vastaavien tilojen suhdetta (Protagoras 352b–e).13 Koska intellektualismi 

edellyttää, että ihmisen toiminta lopulta pohjautuu rationaaliseen arvioon siitä, mikä on 

toimijalle parasta, niin millä lailla ei-rationaalisten halujen suora vaikutus mahtuu tähän 

kuvaan?  

 

Brickhousen ja Smithin tulkinta perustuu siihen, että ei-rationaaliset tekijät vaikuttavat 

Sokrateen näkemyksessä voimakkaasti rationaalisen arvion muodostumiseen. Ei-

rationaaliset halut ja tunteet voivat saada asiat näyttämään vääristyneiltä rationaalista 

arviota muodostettaessa, esimerkiksi niin, että jokin nautintoa tuottava asia näyttää 

korostetun hyvältä, vaikkei todellisuudessa olisi ihmisen kokonaisedulle hyväksi. 

(Brickhouse & Smith 2010, 70–71.) Rationaalinen arvio selittää kyllä Brickhousen ja 

Smithin näkemyksessä viime kädessä toiminnan motivaation, siksi kyse on edelleen 

intellektualismista, mutta esimerkiksi näläntunne tai makeanhimo vaikuttaa 

rationaaliseen arvioon paljon suoremmin ja voimakkaammin kuin mitä perinteisessä 

tulkinnassa ajatellaan. Perinteisen tulkinnan mukaan Sokrates uskoo, ettei 

voimakaskaan halu tai tunne voi horjuttaa rationaaliseen arvioon perustuvaa uskomusta 

ja siihen sidoksissa olevaa toiminnan motivaatiota, vaan ihminen toimii väistämättä 

tekemänsä rationaalisen arvion pohjalta, elleivät tiedolliset uskomukset muutu. 

Brickhousen ja Smithin näkemyksessä voimakkaat halut ja tunteet voivat sekoittaa 

																																																								
13 Protagoraan kohdassa 352b–e Sokrates kysyy Protagoraalta, onko tämä samaa mieltä tiedosta kuin 
ihmiset yleensä, eli että tieto ei ohjaa ihmistä, koska se on voimaton esimerkiksi erilaisia mielihyviä, 
pelkoja ja ahdistuksia vastaan. Protagoras katsoo olevansa Sokrateen kanssa samaa mieltä, ettei näin ole. 
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rationaalisen arvion ja näin ollen ei-rationaalisilla haluilla on suorempi selittävä rooli 

toiminnan suhteen, vaikka ne eivät sellaisenaan johda toimintaan. Brickhousen ja 

Smithin näkemyksessä ihmisen toiminnan muuttamiseksi ei välttämättä riitä tiedollisten 

uskomusten muuttaminen, sillä ei-rationaalisten halujen mahdollisesti voimakas 

vaikutus pitää ottaa huomioon. Brickhouse ja Smith myöntävätkin, ettei heidän 

tulkintansa ole motivationaalista intellektualismia siinä tarkassa mielessä, kuin mitä 

perinteinen tulkinta edellyttää, koska ei-rationaalisilla haluilla on siinä selkeä rooli 

selitettäessä ihmisen toimintaa. (Brickhouse & Smith 2010, 78–81.) 

 

Brickhouse ja Smith katsovat Sokrateen näkemyksessä nimenomaan liiallisten halujen 

kurissapitämisen ja itsehillinnän olevan hyveellisen toiminnan edellytys. Liian suureksi 

kasvaneet halut voivat sumentaa rationaalisen arviointikyvyn ja saada halujen kohteille 

harhaanjohtavan suuren painoarvon harkinnassa. Jos halut pidetään kohtuullisina, 

arvostelukyky säilyy kirkkaana ja ihminen kykenee harkitsemaan asioiden kaikkia 

mahdollisia puolia, myös niitä, jotka puhuvat ei-rationaalisten halujen kohteita vastaan. 

(Brickhouse & Smith 2007, 11–12 ja 2010, 80–81.)  

 

Brickhouse ja Smith pitävät merkittävänä sitä, että Sokrates korostaa toistuvasti eri 

yhteyksissä tietämättömyyttään eikä väitä omaavansa erehtymätöntä eettistä tietoa. Silti 

hän arvionsa mukaan kykenee toimimaan ainakin pääsääntöisesti hyvinkin eettisesti 

kestävällä tavalla. Esimerkiksi Apologiassa Sokrates toteaa olevansa vakuuttunut siitä, 

ettei tee väärin ketään kohtaan (Apologia 37b), ja Kritonissa hän toteaa noudattaneensa 

toiminnassaan vain sellaisia periaatteita, joita on harkinnan jälkeen pitänyt parhaina 

(Kriton 46b). Brickhouse ja Smith eivät näe syytä uskoa, etteikö Sokrates olisi vilpitön 

puhuessaan tietämättömyydestään. Mutta jos hän on eettisen tiedon suhteen tietämätön, 

niin miten hän saattaa kuitenkin olla vakuuttunut siitä, että on toiminut oikein? 

Brickhouse ja Smith uskovat, että Sokrates katsoo nimenomaan halujen 

kurissapitämisen ja itsehillinnän olevan avainasemassa siihen, että pystyy järkevästi 

harkitsemaan kaikkia tekijöitä ja toimimaan mahdollisimman hyvin. Näin sellainenkin 

henkilö, jolla ei ole erehtymätöntä eettistä tietoa, voi onnistua olemaan joutumatta 

vääristyneiden arvioiden valtaan. (Brickhouse & Smith 2007, 11–12 ja 2010, 79–81.) 

 

Brickhousen ja Smithin Sokrates-tulkintaan vaikutti suuresti Daniel Devereux, jonka 

vuonna 1995 julkaisema artikkeli oli Brickhousen ja Smithin mukaan ensimmäinen 
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perinteisestä tulkinnasta poikkeava näkemys Sokrateen intellektualismin 

motivationaalisesta puolesta (Brickhouse & Smith 2010, 2). Vaikka Brickhousen ja 

Smithin tulkinta sai vahvan innoituksen ja pohjan Devereuxilta, heidän tulkintansa 

poikkeaa Devereuxin näkemyksestä siinä keskeisessä kysymyksessä, millainen rooli 

eettisellä tiedolla on Sokrateen näkemyksessä. Sekä Devereux että Brickhouse ja Smith 

löytävät Sokrateelta ei-rationaalisten halujen motivationaalisen voiman, mutta he 

eroavat siinä, millä lailla katsovat Sokrateen ajattelevan hyveellisen henkilön pystyvän 

toimimaan ei-rationaalisia voimia vastaan. Devereux katsoo Sokrateen antavan 

nimenomaan eettiselle tiedolle keskeisen merkityksen hyveellisessä toiminnassa. Hänen 

mukaansa eettinen tieto on Sokrateelle aina pysyvämpää ja voimakkaampaa kuin ei-

rationaalisten halujen harhaanjohtava vaikutus, joten eettisen tiedon varassa toimiva 

pystyy vastustamaan tällaisia haluja, olivat ne kuinka voimakkaita tahansa. Eettinen 

tieto on siis Devereuxin mukaan Sokrateelle hyveellisen toiminnan välttämätön ja 

riittävä ehto eikä sen perusteella toimiva voi erehtyä. Hyveellisellä henkilöllä voi olla 

voimakkaitakin ei-rationaalisia haluja, sillä eettisen tiedon motivationaalinen voima on 

aina näitä suurempi. Sen sijaan pelkän toden uskomuksen varassa toimiva voi erehtyä, 

sillä tosi uskomus ei välttämättä ole riittävän voimakas ja horjumaton torjumaan ei-

rationaalisten halujen vaikutusta. 14  (Devereux 1995, 404–408 ja 2011, 147–150.) 

Brickhouse ja Smith suhtautuvat epäilevästi siihen, että Sokrates olisi pitänyt 

erehtymätöntä eettistä tietoa hyveellisen toiminnan välttämättömänä ja riittävänä 

ehtona. Heidän näkemyksessään oleellinen seikka Sokrateelle ei ole erehtymätön 

eettinen tieto, vaan liiallisten halujen hillitseminen. Hyveellisellä henkilöllä ei voi olla 

liiallisia ei-rationaalisia haluja, koska ne ovat hyveellisen toiminnan kanssa 

yhteensopimattomia ja niiden hillitseminen on hyveellisen toiminnan edellytys. 

(Brickhouse & Smith 2007, 12–14 ja 2010, 81–88.) 

 

Brickhousen ja Smithin mukaan Sokrateen näkemyksessä ei ole synkronista akrasiaa, eli 

tietoista toimimista vastoin sitä, minkä toiminnan hetkellä arvioi parhaaksi. Sokrates 

katsoo ihmisen toiminnan hetkellä aina toteuttavan parhaaksi arvioimansa vaihtoehdon, 

ja selittää Brickhousen ja Smithin mukaan sen ilmiön, joka usein ymmärretään 

akrasiana, liiallisten halujen vaikutuksella harkinnan ratkaisuihin. Jos ei-rationaaliset 

																																																								
14  Sokrateen perustelu sille, miksi tieto on arvokkaampaa kuin tosi uskomus (”oikea mielipide”) löytyy 
Menonista, 97a–98a. Tosi uskomus on yhtä oikea kuin tieto ja ohjaa toiminnan samaan suuntaan, mutta 
se ei ole samalla lailla perusteisiin sidottua kuin tieto, joten se on häilyvämpää ja helpommin 
korvattavissa väärällä uskomuksella.  
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halut saavat liian suuren vallan, ihminen voi toimia vastoin sitä, minkä paremmin 

harkitessaan katsoisi olevan oikein. Oikein toimimisessa on kyse siitä, kuinka hyvin 

pystyy ottamaan huomioon kaikki relevantit seikat. (Brickhouse & Smith 2007, 16–17 

ja 2010, 79–81.)  

 

4.2 Brickhousen ja Smithin näkemyksen mahdollinen ongelma 
 

Onko perusteltua pitää kiinni Sokrateen intellektualismista, jos haluaa ottaa Sokrates-

tulkintaan mukaan selkeän kausaalisen roolin ei-rationaalisille haluille, kuten 

Brickhouse ja Smith tekevät? Brickhouse ja Smith eivät luovu ajatuksesta, että Sokrates 

on intellektualisti, vaikka heidän tulkintansa ajautuu selvästi lähemmäs Platonin 

myöhempää näkemystä. Brickhousen ja Smithin mukaan Sokrateen näkemyksessä 

hyveellisen toiminnan kannalta oleellista on liiallisten halujen hillitseminen, jotta järki 

voi toimia kunnolla, eikä tämä vaikuta olevan enää kaukana Platonin ajatuksista, joiden 

mukaan sielussa tulee vallita oikeanlainen tasapaino himoitsevan, kiihkeän ja järjellisen 

sielunosan välillä niin, että erilaiset halut mukautuvat järjen ratkaisuihin. Jos lähdetään 

tulkitsemaan Sokrateen moraalipsykologiaa niin, että ei-rationaalisten halujen voimakas 

vaikutus mahtuu kuvaan, niin miksei saman tien päädytä sellaiseen ajatukseen, että 

ehkei Sokrateen moraalipsykologinen näkemys ollutkaan niin kaukana Platonin 

myöhemmästä näkemyksestä? Tämä Brickhousen ja Smithin tulkinnan mahdollinen 

ongelma ilmenee sekä intellektualismin motivationaalisen puolen tulkinnassa että 

kysymyksessä hyveen olemuksesta. Brickhouse ja Smith tunnistavat haasteen ja 

pyrkivät vastaamaan siihen. 

 

4.2.1 Haaste intellektualismin motivationaalisen puolen tulkinnassa 
 

Intellektualismin motivationaalisen puolen suhteen Brickhouse ja Smith myöntävät, että 

heidän tulkintansa saattaa vaikuttaa hämärtävän juuri sitä selkeintä ”Sokrateen” ja 

”Platonin” ajattelun välistä eroa, jolla yleensä perustellaan Platonin dialogiryhmien 

erillisyyttä. Näkemys, että myöhempi Platon tunnistaa erilaisten ei-rationaalisten 

halujen ja tunteiden suoran vaikutuksen motivaatioon, mutta varhaisten dialogien 

Sokrates ei, on yksi merkittävimmistä perusteista sille erolle, jota Brickhouse ja Smith 

itsekin puolustavat. (Brickhouse & Smith 2010, 193–195.)  
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Miten Brickhouse ja Smith sitten perustelevat näkemystään? Heidän mukaansa 

Sokrateen ja Platonin välinen ero näkyy siinä tavassa, millä nämä katsovat ei-

rationaalisten halujen vaikuttavan toiminnan motivaatioon.15 Sokrateen näkemys eroaa 

Platonin näkemyksestä siinä, että vaikka ei-rationaaliset halut vaikuttavatkin suoraan 

järjen tekemään harkintaan, varsinainen motivaatio seuraa kuitenkin vasta järjen 

ratkaisua. Sokrateen näkemyksessä ihminen noudattaa toiminnan hetkellä aina järjen 

parhaaksi arvioimaa ratkaisua, vaikka tämä ratkaisu voi olla vääränlainen esimerkiksi 

voimakkaiden ei-rationaalisten halujen johdosta. Ennen toimintaa ja sen jälkeen 

ihminen voi ymmärtää ratkaisun olevan väärä, mutta itse toiminnan hetkellä hän 

ajattelee toimivansa oikein. Platon ei Brickhousen ja Smithin mukaan ajattele näin, vaan 

uskoo, että voimakas halu voi saada ihmisen toimimaan ilman järjen suostumusta ja 

jopa sitä vastaan itse toiminnan hetkelläkin, niin että ihminen tietää toimiessaan 

toimivansa väärin. Platon hyväksyy ajatuksen synkronisesta akrasiasta, Sokrates ei. 

(Brickhouse & Smith 2010, 199–200.) Sokrateen näkemyksessä mahdolliset toiminnan 

motivaatioon vaikuttavat ristiriidat syntyvät harkintavaiheessa, kun erilaiset halut, 

tunteet ja informaatio pyrkivät vaikuttamaan järjen ratkaisuun. Sen vuoksi on tärkeä 

huolehtia siitä, että halut pysyvät hillittyinä, jolloin järki kykenee mahdollisimman 

selkeästi arvioimaan kaikkia asioita ja tekemään myös ei-rationaalisten halujen vastaisia 

päätöksiä. Selkeästi ajatellessaan ihminen päätyy varmimmin oikeanlaiseen 

lopputulokseen. (Brickhouse & Smith 2010, 210.) 

 

Mielestäni Brickhouse ja Smith onnistuvat vastaamaan tulkintansa haasteeseen 

intellektualismin motivationaalisen puolen suhteen. He pystyvät selittämään, millä lailla 

Sokrates ja Platon heidän tulkinnassaan eroavat toisistaan ajattelijoina tai pikemminkin, 

mikä erottaa Platonin varhaisdialogien ja myöhempien moraalipsykologian motivaation 

osalta, vaikka molemmissa näkemyksissä otetaan huomioon ei-rationaalisten halujen 

vaikutus toimintaan.  

 
	  

																																																								
15 Brickhouse ja Smith ottavat tässä vertailussaan Platonin myöhemmän näkemyksen pohjaksi Faidon ja 
Faidros -dialogit sekä Valtion II-X -kirjat (Brickhouse & Smith 2010, 195). 
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4.2.2 Haaste hyveen olemuksen tulkinnassa 
 

Brickhousen ja Smithin näkemyksessä on kuitenkin ehkä vakavampi ongelma hyveen 

olemuksen kysymyksessä. Ongelman ydin on siinä, että Brickhouse ja Smith tulkitsevat 

Sokrateen pitävän hyvettä hyvin yksiselitteisesti tietona, aivan kuten perinteisessä 

tulkinnassakin ajatellaan. Mutta riittääkö hyveen määrittely enää Brickhousen ja 

Smithin tulkinnassa tiedoksi, kun hyveellinen toiminta edellyttää hillityt halut ja 

jonkinlaisen sielun kurinalaisen tilan? Eikö näiden ehtojen pitäisi olla jollain lailla 

mukana?  

 

Brickhouse ja Smith yrittävät selittää tulkintansa tätäkin haastetta. He myöntävät, että 

koska heidän näkemyksensä intellektualismin motivationaalisesta puolesta eroaa 

selkeästi perinteisestä tulkinnasta ja koska motivationaalinen puoli on läheisesti 

sidoksissa hyveen olemukseen, voisi kuvitella, että heidän näkemyksensä eroaisi myös 

hyveen olemuksen suhteen perinteisestä tulkinnasta. Tässä kysymyksessä Brickhouse ja 

Smith toteavat kuitenkin olevansa perinteisen tulkinnan kanssa samoilla linjoilla, sillä 

hekin katsovat Sokrateen pitävän hyvettä tietona. Vaikka Brickhousen ja Smithin 

tulkinnassa hyveellisen tiedon ehtona on itsekontrolli ja kurinalainen sielu, katsovat 

Brickhouse ja Smith tästä huolimatta olevansa yhtä lailla oikeutettuja tulkitsemaan 

Sokrateen pitävän hyvettä tietona, koska oikeanlaisessa, hyvin hallitussa sielussa järki 

pystyy tekemään oikeat ratkaisut. (Brickhouse & Smith 2010, 190–192).  

 

Brickhouse ja Smith eivät halua päästää irti ajatuksesta, että Sokrates on selkeästi 

intellektualisti ja katsoo hyveen yksiselitteisesti olevan tietoa, koska tästä ajatuksesta 

luopuminen vaarantaisi heidän developmentalistisen perusnäkemyksensä Sokrateen ja 

Platonin välisestä erosta. Mielestäni tässä on Brickhousen ja Smithin tulkinnan suurin 

ongelma. Heidän tulkinnassaan hyveellinen sielu ei ole pelkästään ”tietävä”, vaan 

myöskin ”kurinalainen, hyvässä järjestyksessä”.  

 

Tarkastelin lähemmin Brickhousen ja Smithin selityksen ongelmaa. He täsmentävät, 

että Sokrateen mukaan sielun kurinalainen tila on välttämätön ja edeltävä ehto eettiselle 

tiedolle, ja toisaalta eettisen tiedon omaaminen on riittävä ehto sielun kurinalaiselle 

tilalle. Eettinen tieto siis sekä edellyttää että takaa sen, että sielu on sellaisessa tilassa, 
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jossa se on immuuni ei-rationaalisten halujen häiritsevälle vaikutukselle. 16  Ihminen, 

jolla on eettistä tietoa, on väistämättä oikeanlaisessa tilassa. (Brickhouse & Smith 2010, 

190–192.) Mutta onko hyveen olemuksen määrittely tiedoksi tällaisen näkemyksen 

pohjalta enää riittävä? Eikö hyveen kannalta ole hyvin olennaista se, millaisten 

edellytysten vallitessa eettinen tieto on ylipäätään mahdollista? Yritin keksiä esimerkin, 

joka selventäisi, mistä ongelmassa tarkalleen ottaen on kyse ja päädyin seuraavaan: 

Oletetaan että pilkkiminen määritellään yksioikoisesti kalastamiseksi. Se ei sinänsä ole 

väärin, ja pilkkimisen olennainen ydin tulee selväksi. Mutta jos määritelmä jää tähän ja 

siitä jätetään pois kaikki olosuhteisiin liittyvä erityisyys, joka tekee kalastamisesta 

pilkkimistä, jää määritelmä olennaisesti vajaaksi. Samalla lailla voisi ajatella, että 

Brickhousen ja Smithin Sokrates-tulkinnassa hyveen määritteleminen tiedoksi on 

sinänsä mahdollista, ja siitä tulee kyllä selväksi hyveen olennainen ydin. Mutta jos ei 

tarkemmin kerrota minkälaisten edellytysten pitää täyttyä ja millaisten olosuhteiden 

vallita, jotta eettisen tiedon omaaminen on mahdollista, jää hyveen määritelmästä pois 

jotain hyvin olennaista.17  

 

Brickhouse ja Smith voivat siis kyllä näkemyksensä pohjalta katsoa Sokrateen pitävän 

hyvettä tietona, mutta jos he jättävät määritelmän tähän eivätkä selvennä niitä vahvoja 

ennakkoehtoja, joiden vallitessa eettinen tieto on heidän Sokrates-tulkinnassaan 

mahdollista, jää heidän tulkintansa hyveen olemuksesta vajaaksi. Perinteisessä 

tulkinnassa tällaista ongelmaa ei ole, koska siinä liikutaan suoraviivaisesti ainoastaan 

rationaalisella tasolla, mutta siinä onkin siitä syystä omat vakavat ongelmansa. 

Brickhouse ja Smith eivät selitä, kuinka ottaisivat omassa Sokrates-tulkinnassaan 

hyveen olemuksen kuvauksessa huomioon välttämättömän ennakkoehdon, sielun 

kurinalaisen tilan. Jos he ottaisivat sen huomioon ja esimerkiksi määrittelisivät hyveen 

olevan Sokrateelle ”tietoa, joka vaatii sielun kurinalaisen tilan”, vaikuttaisi tämä jo 

huomattavasti lähenevän Platonin näkemystä, jossa sielussa tulee vallita oikeanlainen 

tasapaino himoitsevan, kiihkeän ja järjellisen sielunosan välillä niin, että erilaiset halut 

sopeutuvat järjen ratkaisuihin. Näin he kohtaisivat oman näkemyksensä kannalta uuden 
																																																								
16 Brickhouse ja Smith toteavat: ”Although having the soul in a disciplined condition is a necessary (and 
prior) condition for ethical knowledge, the possession of such knowledge is a sufficient condition for 
being in a disciplined condition” (Brickhouse & Smith 2010, 192). Ja ”…such knowledge both 
presupposes and also assures that one’s soul be in a condition that makes it immune to the distorting 
effects of nonrational desires” (Brickhouse & Smith 2010, 191–192). 
17 Tässä ajatusleikissä Brickhousen ja Smithin näkemys siitä, että eettisen tiedon omaaminen on riittävä 
ehto sielun kurinalaiselle tilalle vastaisi sitä, että aina kun pilkkimistä tapahtuu, se on riittävä ehto 
oikeanlaisten olosuhteiden vallitsemiselle. 
 



	 20	

haasteen, ja halutessaan pitää kiinni developmentalistisesta perusnäkemyksestään he 

eivät selvästikään halua lähteä tällaiselle tulkinnan tielle. 

 

4.3 Kritiikkiä ja keskustelua Brickhousen ja Smithin näkemyksen pohjalta 
 

Brickhousen ja Smithin kirjan (2010) herättämässä kritiikissä ja kommenteissa yksi 

eniten toistuvista teemoista on selkeä jännite heidän developmentalistisen 

perusnäkemyksensä ja uuden maltillisemman intellektualismitulkintansa välillä. Moni 

kommentoija nostaa esiin sen, että Brickhouse ja Smith eivät vaikuta haluavan lähteä 

maltillisen unitaristiseen suuntaan tulkinnassaan, vaikka se olisi varmaankin heidän 

intellektualismitulkintansa pohjalta luontevin vaihtoehto. Tämä itsepintainen 

takertuminen developmentalistiseen näkemykseen on monen mielestä Brickhousen ja 

Smithin näkemyksen selkein heikkous.18 Esimerkiksi Travis Butler löytää perusteita 

uskoa Brickhousen ja Smithin intellektualismitulkintaan sinänsä, mutta hänen 

mielestään se ei sovi heidän perusnäkemykseensä, joka erottaa ”Sokrateen” ja 

”Platonin” ajattelun toisistaan (Butler 2012, 214).  

 

Vastauksissaan kritiikkeihin Brickhouse ja Smith onnistuvat selittämään joitakin 

näkemyksensä perusteita paremmin kuin kirjassaan. Vastauksessaan Rowelle he 

selventävät edelleen sitä eroa, joka heidän tulkinnassaan vallitsee Sokrateen ja Platonin 

näkemysten välillä siinä, millä lailla ”vastoin parempaa arviota” toimiminen tapahtuu. 

Sokrateen näkemyksessä ei-rationaalinen halu voi turmella tai kumota tiedon, jolloin 

oikeanlainen tieto estyy ja hyvä arvio korvautuu huonolla. Platonin näkemyksessä tieto 

ei itsessään esty, mutta tiedon käyttö motivoimiseen estyy, kun voimakkaat järjen 

vastaiset halut tai impulssit ohjaavat käytöksen väärään suuntaan. (Brickhouse & Smith 

2012a, 336–337.) Brickhouse ja Smith selventävät myös vakuuttavasti halun ja 

uskomuksen välistä dynamiikkaa näkemyksessään, ja sitä eroa, joka heidän 

tulkinnassaan on joihinkin perinteisen tulkinnan edustajiin nähden tässä kysymyksessä 

(Brickhouse & Smith 2012b, 237–241). Näissä vastauksissa, joista Brickhouse ja Smith 

mielestäni ihan kunnialla selviävät, on kuitenkin koko ajan kyse intellektualismin 

motivationaalisesta puolesta, jonka suhteen Brickhousen ja Smithin näkemys oli jo 

kirjassa mielestäni perusteltu.  

																																																								
18 Ks. esimerkiksi Butler (2012), 209–211, 214, Rowe (2012), 305, 307, 323, Renaut (2013), 156–157. 
Butler ja Renaut peräänkuuluttavat erityisesti myös tarkempaa analyysiä halun ja uskomuksen 
vuorovaikutuksesta Brickhousen ja Smithin Sokrates-tulkinnassa (Butler 2012, 210, Renaut 2013, 157).  
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Kuten edellisessä alaluvussa totesin, Brickhousen ja Smithin intellektualismitulkinnan 

ja heidän developmentalisminsa välisen ristiriidan ongelmallisuus näkyy mielestäni 

selkeimmin kysymyksessä hyveen olemuksesta, jonka selitys jää Brickhouselta ja 

Smithiltä vajaaksi. Kommentoijista Daniel Devereux esittää Brickhousen ja Smithin 

näkemyksen pohjalta kiinnostavan ajatusrakennelman hyveen olemuksesta, joka liittyy 

läheisesti tähän kysymykseen. Devereux huomauttaa, että jos hyveellisen tiedon 

saavuttaminen edellyttää hillityt ja heikot halut, kuten Brickhousen ja Smithin Sokrates-

tulkinnassa, ja jos toisaalta todet uskomuksetkin kestävät heikkojen halujen 

vaikutuksen, niin mikä on enää näiden ero? Tosi uskomus yhdistettynä hillittyihin 

haluihin vaikuttaa tuovan toimijalle yhtä varmasti oikeanlaisen hyveellisen 

lopputuloksen kuin tieto. Gorgiaassa Sokrates vaikuttaakin argumentoivan tietämisen 

sijasta pikemminkin toden uskomuksen tasolla, pyrkivän siirtämään todet uskomukset 

keskustelukumppaneilleen, ja Gorgiaassa puhutaan myös selkeästi halujen hillitsemisen 

tärkeydestä. Devereux toteaa, että koska tieto on hyvin harvinaista ja erittäin vaikea 

ellei mahdoton saavuttaa, voisi tällainen ”toiseksi paras vaihtoehto”, toden uskomuksen 

ja hillittyjen halujen yhdistelmä, olla todellisuudessa ihmiselle ainoa käyttökelpoinen 

vaihtoehto. Tämä yhdistelmä olisi myös kasvatuksellisin ja valistuksellisin keinoin 

siirrettävissä ihmiseltä toiselle, kun taas todellinen tieto, mikäli siihen kukaan ihminen 

koskaan pääsisi, olisi joka tapauksessa monelle liian vaativaa. (Devereux 2012, 219–

223.) 

 

Devereux kuitenkin katsoo, että Gorgias on varhaisdialogien joukossa poikkeustapaus, 

koska siinä korostuvat tiedon sijaan todet uskomukset ja halujen hillitseminen. Se on 

Devereuxin mielestä uudenlainen avaus ajatukselle, joka kehittyy pidemmälle 

esimerkiksi Valtio-dialogissa. Devereux on sitä mieltä, että hänen oma 

intellektualismitulkintansa, jossa tieto on riittävän voimakas peittoamaan voimakkaatkin 

ei-rationaaliset halut, on edelleen pätevä tulkinta esimerkiksi Protagoraasta, jossa 

Sokrates ei vielä vaikuta tulleen ajatelleeksi toista vaihtoehtoa, toden uskomuksen ja 

hillittyjen halujen yhdistelmää. Muissakaan varhaisdialogeissa Sokrates ei Devereuxin 

mukaan vaikuta ottavan huomioon tällaista toista vaihtoehtoa, ja Devereux pitääkin 

Gorgiasta selvästi siirtymädialogina, jossa puhdas intellektualismi alkaa väistyä. 

(Devereux 2012, 222–223.)  
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Devereuxin kommentit osuvat mielestäni Brickhousen ja Smithin näkemyksen 

ongelman ytimeen, sillä Brickhousen ja Smithin intellektualismitulkinnassa vaikuttaa 

todella olevan kyse jostain muusta kuin puhtaasta tiedosta. Brickhouse ja Smith eivät 

kuitenkaan hyväksy Devereuxin ajatuksia ”toiseksi parhaasta vaihtoehdosta” omaan 

tulkintaansa, koska he haluavat edelleen itsepintaisesti pitää kiinni siitä, että Sokrateen 

näkemyksessä hyve on yksiselitteisesti tietoa. Brickhouse ja Smith tulkitsevat 

Devereuxista poiketen Gorgiaan selkeästi varhaisdialogiksi, mutta myöntävät kyllä, että 

varhaisdialogien joukossa ainoastaan Gorgiaassa puhutaan halujen hillitsemisestä 

selvin sanoin. He toteavat, että Gorgiaan pohjalta rakennettu näkemys auttaa kuitenkin 

tulkitsemaan myös monia muita varhaisdialogien kohtia.19 (Brickhouse & Smith 2012b, 

246.)  

 

Brickhouse ja Smith pyrkivät perustelemaan, mikseivät hyväksy Devereuxin ajatusta 

omaan tulkintaansa, ja samalla edelleen selventämään omaa selitystään tiedon ja toden 

uskomuksen välisestä erosta Sokrateen näkemyksessä. Brickhouse ja Smith eivät usko 

Devereuxin lailla, että tieto on Sokrateelle sillä lailla vahvempaa kuin todet uskomukset, 

että se peittoaisi myös voimakkaat ei-rationaaliset halut. Brickhousen ja Smithin 

Sokrates-tulkinnassa tietoa esiintyy vain hillittyjen halujen yhteydessä, koska tietoa 

omaava ihminen on väistämättä oikeanlaisessa tilassa. Jos ihmisellä on sen sijaan 

ainoastaan tosi uskomus, hän voi joutua taistelemaan voimakkaita haluja vastaan ja 

tehdä ratkaisuja, jotka vain vahvistavat näitä haluja, eli vievät väärään suuntaan. 

(Brickhouse & Smith 2012b, 247.) Brickhouse ja Smith haluavat pystyä tämän pohjalta 

oikeutetusti väittämään, että heidän näkemyksessään ”hyve on tietoa” Sokrateelle, mutta 

tälläkin kertaa heidän vastauksensa jättää auki sen, miksei hyveen olemuksen 

kuvauksessa tarvitse millään lailla huomioida hillittyjen halujen välttämättömyyttä ja 

niiden muodostamaa ennakkoehtoa hyveelliseen tietoon pääsemiseksi. Jos ”hyve on 

tietoa” heidän näkemyksessään totta vain, koska sielu, jossa on tietoa, on väistämättä 

oikeanlaisessa tilassa, ei määritelmässä oteta huomioon välttämätöntä edeltävää tilaa. 

Vastauksessaan Devereuxille Brickhouse ja Smith pyrkivät vastaamaan ongelmaan, 

joka on heidän näkemyksensä suurin haaste, onnistumatta kuitenkaan siinä. 

 

																																																								
19 Brickhouse ja Smith mainitsevat esimerkiksi Apologian kohdan, jossa Sokrates varoittaa tuomareitaan 
tuomitsemaan itseään vihan vallassa (Apologia 34b–d) sekä ne kohdat eri puolilla varhaisdialogeja, joissa 
Sokrates puhuu erilaisista rangaistuksista (Brickhouse & Smith 2012b, 246). 
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Brickhousen ja Smithin näkemykseen jää siis ongelma, vaikka he onnistuvatkin 

kritiikissään perinteistä tulkintaa kohtaan. Brickhousen ja Smithin näkemys on 

perinteistä tulkintaa uskottavampi ja monipuolisempi esitys Sokrateen ajattelusta ja se 

ottaa huomioon paljon sellaista Platonin varhaisdialogeissa ilmenevää, jonka 

perinteinen tulkinta jättää huomiotta. Brickhousen ja Smithin Sokrates ei ole jyrkän 

intellektualistinen, mutta he onnistuvat tästä huolimatta uskottavasti selittämään sen, 

millä lailla heidän tulkintansa intellektualismin motivationaalisesta puolesta eroaa 

Platonin myöhemmästä näkemyksestä, vaikka läheneekin sitä. Sen sijaan kysymystä 

hyveen olemuksesta Brickhouse ja Smith eivät mielestäni kykene oman tulkintansa 

pohjalta uskottavasti selittämään. Ei vaikuta mahdolliselta jättää hyveen olemuksen 

kuvauksesta pois olennaista sielun kurinalaista tilaa ja yksiselitteisesti vain todeta 

Sokrateen pitävän hyvettä tietona. Brickhouse ja Smith huomauttavat itse Devereuxin 

näkemystä arvostellessaan, ettei erehtymätön eettinen tieto voi olla Sokrateen 

ajattelussa hyveellisen toiminnan välttämätön ja riittävä ehto. He jättävät kuitenkin 

selittämättä, miksi heidän tulkinnassaan yksioikoinen hyveen määrittely tiedoksi on 

mahdollista, eikä muita seikkoja tarvitse ottaa huomioon. Muiden seikkojen 

huomioiminen veisi tulkinnan helposti unitaristiseen suuntaan, johon Brickhouse ja 

Smith eivät halua lähteä. 

 

Sokrateen väite, että hyve on tietoa, on kaiken kaikkiaan hämmentävä. Sokrateen 

katsotaan pitävän hyvettä tietona, mutta toisaalta hän monissa yhteyksissä korostaa, 

ettei tiedä mitään, eikä ole löytänyt ketään muutakaan viisasta. Seuraavassa luvussa 

perehdyn tarkemmin Sokrateen tietokäsitykseen ja siihen, mitä hän tarkoittaa 

tietämättömyydellä.  

 

5. SOKRATEEN TIETOKÄSITYS  

 

5.1 Sokrateen tietokäsityksen haaste  

 
Sokrateen intellektualismi perustuu siihen, että Sokrateen näkemyksessä hyveen 

katsotaan olevan jonkinlaista tietoa, mutta miten tähän sopii Sokrateen toinen vahva 

väite, se, ettei hän itse tiedä mitään eikä ole myöskään onnistunut löytämään ketään 
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muutakaan viisasta ?20 Jos erehtymätön eettinen tieto takaisi oikeanlaisen toiminnan, 

niin mitä tällainen tieto voisi olla ja kykenisikö ihminen sellaista saavuttamaan? 

Sokrates ei itse ainakaan väitä saavuttaneensa. Tietämättömyydestään huolimatta 

Sokrates vaikuttaa kuitenkin eri yhteyksissä olevan vakuuttunut siitä, että elää itse 

oikeanlaista elämää vahingoittamatta muita. 21  Joissain yhteyksissä Sokrates myös 

kaikesta huolimatta vaikuttaa tietävän joitain eettisiä totuuksia.22 Miten tämä kaikki 

sopii yhteen? 

 

Sokrates käyttää varhaisdialogeissa kyselymenetelmäänsä, ”elenkhosta”, erilaisten 

uskomusten testaamiseen, kyseenalaistamiseen ja kumoamiseen. Useassa 

varhaisdialogissa Sokrates pyrkii elenkhoksen avulla löytämään eri hyveille 

määritelmän, esimerkiksi Lakhesissa käsitellään urheutta, Euthyfronissa hurskautta, 

Kharmideessa järkevyyttä ja Valtion I kirjassa (jonka katsotaan olleen alun perin 

itsenäinen dialogi) oikeamielisyyttä. Asetelma on näissä dialogeissa tyypillisesti se, että 

Sokrateen keskustelukumppani uskoo omaavansa asiantuntijatietoa keskustelun 

aiheesta, ja Sokrates pyytää häntä tarkentamaan kantaansa kyseisen asian määritelmällä. 

Keskustelukumppani tarjoaa jonkinlaisen määritelmän, jota Sokrates alkaa 

kyselymenetelmällään tutkia, ja joka kerta Sokrates pystyy osoittamaan, että määritelmä 

on joko riittämätön tai ristiriitainen keskustelukumppanin muiden uskomusten kanssa. 

Määrittely-yritykset jäävät aina tuloksettomiksi ja päätyvät hämmennykseen (”aporia”). 

Elenkhoksen menetelmä on kiinnostanut tutkijoita. Millaisen tiedon varassa se etenee, 

onko Sokrates vilpitön vakuuttaessaan tietämättömyyttään ja katsooko Sokrates 

voivansa elenkhoksen avulla saavuttaa jonkinlaista tietoa? Jos Sokrates myöntää 

tietävänsä hyveistä jotain, niin millaisen tiedon hän myöntää ja millaisen kieltää? 

 

Tämän luvun tarkoitus on tutkia erilaisia tulkintoja Sokrateen tietokäsityksestä ja siitä, 

mitä Sokrates tarkoittaa tietämättömyydellään. Aloitan Gregory Vlastosin 

näkemyksellä, joka oli vaikutusvaltainen uusi avaus Sokrates-tutkimukseen 1950-

luvulta lähtien, ja jonka merkityksen tunnustavat nekin tutkijat, jotka löytävät hänen 

																																																								
20 Viisaudella ja tiedolla Sokrates tarkoittaa näissä yhteyksissä nimenomaan tietoa eettisistä totuuksista.  
21 Esimerkiksi Apologian kohdassa 37b Sokrates ilmaisee olevansa vakuuttunut siitä, ettei tee väärin 
ketään kohtaan. 
22  Esimerkiksi Gorgiaan kohdassa 508d–509a Sokrates vaikuttaa hyvin vakuuttuneelta siitä, että on 
pahempi asia tehdä vääryyttä kuin kärsiä vääryyttä. 
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näkemyksestään kritisoitavaa.23 Seuraavaksi esitän kritiikkiä Vlastosin näkemykselle ja 

lopuksi Paul Woodruffin tulkinnan, joka mielestäni säilyttää Vlastosin tulkinnan 

vahvuuksia ajautumatta niihin ongelmiin, joita Vlastosin tulkinta kohtaa. 

 

5.2 Gregory Vlastosin näkemys 

 
Gregory Vlastos uskoo Sokrateen olevan vilpitön vakuuttaessaan tietämättömyyttään 

moraalisista totuuksista. Vlastos ei usko, kuten monet häntä edeltävät tutkijat, että 

Sokrateen tietämättömyydessä on kyse pelkästä ironiasta tai jonkinlaisesta Sokrateen 

taktiikasta, jolla hän yrittää saada muut houkuteltua keskustelemaan kanssaan ja 

etsimään yhdessä totuutta. 24  Vlastos löytää runsaasti todistusaineistoa Platonin, 

Aristoteleen ja Aiskhinesin teksteistä sille, että Sokrateen vakuutus 

tietämättömyydestään pitää ottaa tosissaan. Mutta miten Sokrates voi siinä tapauksessa 

katsoa hyveen olevan tietoa ja vaikuttaa vakuuttuneelta siitä, että elää itse moraalisesti 

kestävää, oikeanlaista elämää? Vlastos kiinnittää huomion erityisesti siihen, että vaikka 

Sokrates korostaa usein tietonsa riittämättömyyttä, hän ei silti koe epäonnistuvansa 

eettisesti, vaan päinvastoin vaikuttaa uskovan, että toimii oikeudenmukaisesti muita 

kohtaan ja elää oikeanlaista elämää. Joissain tietyissä yhteyksissä Sokrates myös 

selkeästi sanoo tietävänsä jonkin moraalisen totuuden. 25  Miten Sokrateen tieto ja 

toisaalta tietämättömyys on selitettävissä? (Vlastos 1996, 231–234, 253.) 

 

Vlastosin ratkaisu on kiteytettynä se, että elenkhoksen avulla oikeutetut todet 

uskomukset muodostavat Sokrateelle sellaisen tietopohjan, jonka perusteella hän katsoo 

tietävänsä joitain moraalisia totuuksia. Sokrates käyttää ”tieto” -sanaa Vlastosin mukaan 

kahdella eri tavalla, toisaalta puhuessaan täysin varmasta, erehtymättömästä tiedosta, 

toisaalta puhuessaan riittävällä tavalla oikeutetuista tosista uskomuksista. Järjelliset 

perusteet, jotka oikeuttavat todet uskomukset, voivat riittää tekemään näistä 

uskomuksista eräänlaista tietoa, vaikka ne eivät lopullisesti takaa niiden totuutta. 

Ihmisyyteen kuuluu epävarmuus tiedon suhteen, ja ehkä vain jokin ”jumalainen” olento 

																																																								
23 Esimerkiksi tässä luvussa käsitellyissä James Lesherin, Charles Kahnin ja James Woodruffin teksteissä 
kaikissa korostetaan Vlastosin perustavanlaatuista merkitystä Sokrates-tutkimukselle, vaikka nämä 
tutkijat kritisoivat Vlastosin tulkintaa eri tavoin. 	
24 Vlastos antaa Norman Gulleyn teoksen Philosophy of Socrates (1968) hyvänä esimerkkinä tällaisesta 
tulkinnasta (Vlastos 1996, 231). 
25 Tällainen kohta on esimerkiksi Apologia 29b, jossa Sokrates sanoo: ”Sen sitävastoin kyllä tiedän, että 
on pahaa ja häpeällistä tehdä väärin ja samoin olla tottelematta itseään parempaa, oli tämä sitten jumala 
tai ihminen.” 
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voisi olla täysin varma. Vlastos antaa näille erilaisille tiedon muodoille nimitykset ”C-

tieto” (”knowledge-C”) ja ”E-tieto” (”knowledge-E”), ensimmäinen tarkoittaa varmaa, 

erehtymätöntä tietoa, toinen elenkhoksen avulla saavutettavaa ja elenkhoksen 

oikeuttamaa tietoa. Kun Sokrates sanoo tietävänsä jonkin moraalisen totuuden, hän 

tarkoittaa tietämistä jälkimmäisellä tavalla, sillä Vlastosin mukaan elenkhos on 

Sokrateelle ainoa menetelmä moraalisen totuuden etsimiseksi. (Vlastos 1996, 237–239, 

242, 254.)  

 

Vlastosin mukaan Sokrates on dialogeissa tietoinen siitä, että elenktinen tieto on 

epävarmaa. Vaikka jokin näkemys selviäisi elenkhoksen testistä lukemattomia kertoja, 

ei ole takeita siitä, etteikö se joskus voisi kaatua. Sokrateen omat näkemykset saattavat 

selvitä testistä yleisesti ottaen paremmin kuin keskustelukumppanien, mutta tämä ei 

takaa niiden totuutta, ainoastaan sen, ettei niitä toistaiseksi ole kumottu. Vlastos 

kiinnittää huomion siihen, että vaikka hyveiden määrittely-yritykset päättyvät 

hämmennykseen, elenkhos ei ole Sokrateelle menetelmänä epäonnistunut. Sokrates 

käyttää elenkhoksessa ratkaisevalla tavalla hyödyksi omaa, elenkhoksen avulla 

hankittua tietopohjaansa. Jotta elenkhos menetelmänä toimisi, sen ei tarvitse johtaa 

varmaan lopputulokseen ja antaa täydellistä vastausta siihen kysymykseen, jota 

Sokrates kulloinkin yrittää selvittää. Toimiakseen elenkhoksen pitää kuitenkin perustua 

yhteensopivien uskomusten kokonaisuuteen, jotka itsessään ovat elenkhoksen kautta 

testattavissa, ja juuri tällaisten uskomusten kokonaisuus muodostaa Sokrateen 

tietopohjan, ”E-tiedon”. Tämän tietopohjan vahvuus on siinä, että siihen sisältyvät 

keskenään yhteensopivat uskomukset ovat toistaiseksi selvinneet elenktisestä testistä, ja 

Sokrates pitää niiden muodostamaa kokonaisuutta riittävän vahvana perustana 

menetelmälleen. Se on sitä tietoa, jota Sokrates katsoo omaavansa. Kun Sokrates sanoo, 

ettei tiedä mitään, hän tarkoittaa täysin varmaa tietoa, ”C-tietoa”. (Vlastos 1996, 242–

243.) 

 

Vlastosin mukaan hänen tulkintansa Sokrateen näkemyksestä selittää sen, miksi 

Sokrates toisaalta vaikuttaa hyvinkin tietävän asioita ja joskus jopa elenkhoksen 

edetessä katsoo jonkin moraalisen totuuden olevan todistetun, ja kuitenkin samassa 

yhteydessä vakuuttaa tietämättömyyttään. 26  Se selittää, miksi Sokrates selvittyään 

																																																								
26  Esimerkiksi Gorgiaassa on kohta, jossa Sokrates katsoo elenkhoksessa todistetun, että väärin 
tekeminen on pahempaa kuin vääryyden kärsiminen, ja kuitenkin hän heti seuraavassa lauseessa korostaa 
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voittajana väittelyistä ja osoitettuaan jotkin omat näkemyksensä elenkhoksessa pitäviksi 

silti jatkuvasti pyytää keskustelukumppaneita haastamaan näkemyksensä, testaamaan 

niitä kerta toisensa jälkeen. Sokrates ei katso omaavansa ”C-tietoa”, hän ei tunne 

hyveen olemusta tai hallitse sen määritelmää, ja pitää siksi avoimena mahdollisuutta, 

että hänen näkemyksilleen ilmaantuu voitokas haastaja. Hänelle on kuitenkin 

elenkhoksen kautta kerääntynyt toistaiseksi kumoamattomien uskomusten konsistentti 

kokonaisuus, jonka perusteella hän voi olla suhteellisen varma monista asioista. Tällä 

varmuudella Sokrates etenee elenkhoksessa, hän perustaa näkemyksensä uskomuksille, 

jotka ovat aiemmin kestäneet elenkhoksen testin ja joille esitetyt vastaväitteet ovat 

kumoutuneet. Elenkhos tarjoaa tällaisille uskomuksille uskottavan oikeutuksen, vaikkei 

takaakaan niiden totuutta. Sokrateen näkemys ”hyve on tietoa” tarkoittaa Vlastosin 

tulkinnan mukaan tarkalleen ottaen elenkhoksen avulla saatua ”E-tietoa”. (Vlastos 1996, 

244–245, 257.) 

 

Vlastosin mukaan hänen näkemyksensä ratkaisee myös ”sokraattisena virhepäätelmänä” 

(englanniksi ”the socratic fallacy”) tunnetun ongelman.27  Sokrates vaikuttaa useassa 

dialogissa sanovan, että ellei jonkin hyveen määritelmää tai olemusta tunneta, ei voida 

varmuudella sanoa onko mikään toiminta kyseisen hyveen mukaista. Ajatus 

virhepäätelmästä perustuu siihen, että jos näin on, vaikuttaa turhalta lähteä etsimään 

määritelmää esimerkkien avulla, ja elenkhos etenee juuri esimerkkien varassa. 

Sokrateen menetelmä olisi näin ollen ristiriidassa Sokrateen oman näkemyksen kanssa. 

Vlastosin erottelu ”E-tietoon” ja ”C-tietoon” ratkaisee ongelman, sillä ”C-tiedon” -

tasoisen määritelmätiedon puuttuminen ei estä ”E-tietoon” perustuvaa elenkhosta. 

 

5.3 James Lesherin näkemys ja kritiikki Vlastosille 
 

James Lesher pitää uskottavana Vlastosin näkemyksen peruslähtökohtaa, Sokrateen 

vilpittömyyttä tietämättömyytensä suhteen, ja myöntää, että jonkinlainen selitys 

vaaditaan sille ilmeiseltä vaikuttavalle ristiriidalle, että Sokrates toisaalta tietää, toisaalta 

ei. Lesher näkee Vlastosin tulkinnassa kuitenkin monia ongelmia. Ensinnäkin, Sokrates 

																																																																																																																																																																		
tietämättömyyttään. Sokrates siis toisaalta katsoo tällaisen moraalisen uskomuksen olevan hyvinkin 
varmalla pohjalla, toisaalta ei kuitenkaan myönnä tietävänsä. Ks. Gorgias 508d–509b. 
27  Siitä, tekeekö Sokrates virhepäätelmän, on käyty kiivasta keskustelua, joka alkoi Peter Geachin 
artikkelista ”Plato’s Euthyphro: An Analysis and Commentary” (alun perin julkaisussa Monist 50, 1966). 
Geachin mukaan Sokrates tekee virhepäätelmän, mutta moni tutkija on haastanut ja kumonnut tämän 
näkemyksen.  
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ei Lesherin mukaan olisi tarvinnut ”E-tiedon” tapaista heikomman tai epävarmemman 

tiedon käsitettä viitatakseen elenktisen menetelmänsä rajoituksiin 

tiedonhankintamenetelmänä. Itse asiassa Lesherin mukaan olisi hyvin epäsokraattista 

antaa ”tieto” -käsitteelle kaksi eri merkitystä, koska monissa varhaisdialogeissa 

Sokrates selkeästi puolustaa semanttisen monismin periaatetta, jonka mukaan yhtä 

termiä vastaa tarkalleen yksi ominaisuuksien kokonaisuus.28 Sokrates olisi voinut monin 

eri tavoin tunnustaa elenkhoksen kautta saadun tiedon epävarmuuden ja selittää miksi 

uskoo tietävänsä, vaikkei ole siitä varma, ilman tarvetta turvautua erikoiseen, 

heikomman tietämisen käsitteeseen. Toisekseen, niissä kohdissa joissa Sokrates sanoo 

tietävänsä, hän vaikuttaa olevan hyvin varma asiastaan eikä koskaan puhu tiedosta sillä 

tavalla epävarmana ja erehtymisen mahdollisuuden sisältävänä, kuin mitä puhe 

elenkhoksen kautta saadusta tiedosta vaatisi. Sokrates saattaa pitää tietoaan rajallisena, 

mutta niiden moraalisten totuuksien suhteen, jotka hän joskus myöntää tietävänsä, hän 

vaikuttaa hyvin varmalta. Lesher katsoo, että Vlastosin ajatus Sokrateen ”elenktisestä 

tiedosta” on hylättävä. (Lesher 1996, 261–265.) 

 

Millaisen tulkinnan Lesher itse tarjoaa tilalle? Hän korostaa sitä, että Sokrateen 

vakuutukset tietämättömyydestään rajoittuvat moraaliseen kontekstiin ja siinäkin 

yleiseen, perustavanlaatuiseen tietoon hyveen olemuksesta ja määritelmästä. Sen sijaan 

Sokrates vaikuttaa usein myöntävän tiedon yksittäistapauksissa, joissa tutkitaan 

yksittäisen teon moraalisia ominaisuuksia. Sokrates on tarkka siitä, ettei häntä tule pitää 

viisaana siinä mielessä, että hänellä olisi hallussaan yleinen, määritelmätason tieto, 

jonka pohjalta hän voisi esiintyä muita parempana asiantuntijana. Kuulijat voivat saada 

virheellisen käsityksen, että Sokrates katsoo hallussaan olevan erityistä tietoa, koska 

hän usein menestyksellisesti haastaa, kyseenalaistaa ja kumoaa muiden näkemyksiä 

menetelmällään. Tällaista tietoa hänellä ei kuitenkaan ole, eikä hän ole löytänyt 

yleispätevää viisautta miltään tutkimaltaan alalta; tieteestä, puhetaidosta, politiikasta, 

runoilijoilta tai taiteesta. (Lesher 1996, 265–268.) 

 

Mihin sitten perustuu Sokrateen tietämys moraalisista seikoista joissain 

yksittäistapauksissa? Sokrates vaikuttaa ajattelevan, että esimerkiksi yksittäiset jalot teot 

ovat usein tunnistettavissa, ja hän jakaa monia aikalaistensa käsityksiä yksittäisten 

tekojen moraalisista ominaisuuksista. Hän ottaa usein keskustelun lähtökohdaksi 

																																																								
28 Lesher mainitsee esimerkkejä muun muassa dialogeista Euthydemos, Euthyfron, Kharmides ja Lakhes. 
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tällaisia yksimielisyyttä herättäviä asioita. Mutta tilanne ei aina ole tämä. Sokrates myös 

haastaa aikansa Ateenan moraalikäsityksiä, esimerkiksi kiistäessään sen, että on hyveen 

mukaista kostaa kärsimänsä vääryys ja vastata pahaan pahalla. Joskus Sokrates on siis 

aikalaistensa kanssa samoilla linjoilla, joskus ei. Mihin sitten hänen yksittäistapauksia 

koskevat näkemyksensä perustuvat, jos eivät sellaiseen yleispätevään viisauteen, joka 

tulisi määritelmän ja olemuksen tuntemisen kautta? Lesher ei osaa vastata tähän 

kysymykseen ja hänen näkemyksessään jää myös arvoitukseksi se, miten Sokrates 

saattoi pitää hyvettä tietona. (Lesher 1996, 270–272.) 

 

Vlastosin näkemys tarjoaa lopulta tässä kysymyksessä paremmat eväät Sokrateen 

ymmärtämiseen kuin Lesherin. Vlastosin ”E-tieto” ja ”C-tieto” -jaottelu tarjoaa 

vastauksen siihen, miten Sokrates saattoi pitää hyvettä tietona ja kuitenkin sanoa 

olevansa tietämätön. Vaikka Lesher nostaa uskottavasti esiin Vlastosin näkemyksen 

mahdollisia ongelmia, hän ei pysty muodostamaan omaa kokonaisvaltaisesti toimivaa 

näkemystä.  

 

5.4 Charles Kahnin kritiikki Vlastosille 
 

Charles Kahn kritisoi sitä Vlastosin tulkinnan peruslähtökohtaa, jonka mukaan Platonin 

varhaisdialogit esittävät Sokrateen suulla sellaisen yhteneväisen moraalipsykologisen 

näkemyksen, joka on jopa vastakkainen Platonin myöhempään filosofiaan nähden. 

Kahn toteaa, että suurin osa sekä unitaristisen että developmentalistisen näkemyksen 

kannattajista on hakenut jonkinlaista kompromissia sen suhteen, miten Platonin filosofia 

toisaalta täydentää, toisaalta laajentaa Sokrateen ajattelua.29 Vlastos sen sijaan lähtee 

erilaiselle tielle, hän tarjoaa radikaalin tulkinnan, jossa Sokrateen ja Platonin 

näkemykset erotetaan toisistaan ja osoitetaan jopa yhteensopimattomiksi. Ero perustuu 

ennen kaikkea filosofiseen metodiin ja käsitykseen tiedosta: varhaisdialogien Sokrates 

etsii tietoa elenkhoksen avulla muttei tunnusta sitä omaavansa, myöhemmissä 

dialogeissa Sokrates on Platonin äänitorvi, joka etsii todistettavaa tietoa ja vaikuttaa 

varmalta löytämiensä totuuksien suhteen. Vlastosin tulkinnassa elenktinen tieto 

Sokrateen avaimena moraalisen totuuden löytämiseksi tekee varhaisdialogeista erillisen 

																																																								
29  Kahn itse on unitaristi, joka myöntää, että vastuullisen unitaristisen tulkinnan pitää tunnustaa 
tietynlainen kehitys Platonin ajattelussa. On selkeästi piirteitä, jotka kuuluvat ainoastaan 
varhaisdialogeihin, ja toisaalta Platonin ajatteluun ilmestyy sellaisia metafyysisiä ja epistemologisia 
teorioita, joita ei löydy varhaisdialogeista. (Kahn 1996c, 162.) 



	 30	

ja myöhempien dialogien kanssa yhteensopimattoman kokonaisuutensa. (Kahn 1996c, 

158, 162–165.) 

 

Kahnin mukaan Vlastosin erottelu ja hänen käsityksensä elenktisestä tiedosta ei ole 

oikeutettu. Kahn kritisoi ennen kaikkea elenktisen tiedon vahvaa ja läpitunkevaa asemaa 

Vlastosin Sokrates-tulkinnassa. Kahn pyrkii osoittamaan, että vaikka Platonin 

varhaisdialogeissa elenkhos on näkyvästi esillä, ei sitä yleensä käytetä tukemaan 

Sokrateen omia näkemyksiä. Elenkhoksen pääasiallinen tarkoitus on ravistaa 

keskustelukumppanit hereille vääränlaisesta dogmaattisuudesta tietonsa suhteen, joko 

niin, että keskustelukumppanin uskomukset johtavat ristiriitaan ja hän huomaa olleensa 

jonkin uskomuksensa suhteen väärässä, tai niin, että keskustelukumppanin tieto 

osoitetaan riittämättömäksi. Sen sijaan niitä moraalisia totuuksia, joita Sokrates joskus 

vaikuttaa omaavan, ei juurikaan tueta elenktisesti. (Kahn 1996c, 165–167.) 

 

Kahn toteaa, että Vlastosin näkemys saa selkeimmin tukea Gorgiaasta, joka on ainoa 

dialogi, jossa Sokrates vaikuttaa suoraan perustelevan kantansa elenkhoksen 

menetelmän avulla saadulla tiedolla. Gorgiaassa keskustelun aiheena on ollut se, onko 

ihmiselle pahempi asia tehdä vääryyttä vai kärsiä vääryyttä, ja se on edennyt eri 

vaiheiden kautta dialogiin Kallikles-nimisen nuorukaisen kanssa. Perusteltuaan lopulta 

oman kantansa Sokrates toteaa: 

 

Nämä totuudet, jotka minä aikaisemmin tässä keskustelussa olen esittänyt 

samalla tavalla kuin nyt, on lyöty paikalleen ja niitattu raudanlujin ja 

teräksisin sanoin, käyttääkseni minäkin hieman rohkeaa ilmaisua. Niin että 

jos sinä tai joku sinuakin yritteliäämpi nuorukainen ei niitä murra, tätä 

asiaa ei voi sanoa oikein mitenkään muuten kuin niin kuin minä nyt olen 

sanonut. Minun kantanihan on aina ollut, että minä en tiedä miten nämä 

asiat ovat, mutta toisaalta en ole tavannut ketään, en nytkään teidän 

joukostanne, joka pystyisi sanomaan mitään muutakaan olematta 

naurettava. (Gorgias 509a–b.)  

 

Tämä Gorgiaan kohta on herättänyt tutkijoiden keskuudessa paljon huomiota sen 

vuoksi, että siinä Sokrates vaikuttaa todistaneen jotain ja kuitenkin kiistää tietävänsä. 

Tämä kohta myös tukee Vlastosin tulkintaa, koska Sokrates vaikuttaa perustelevan 
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omaa näkemystään elenkhoksen avulla saadulla tiedolla. Kahnin mukaan ei kuitenkaan 

ole edes Gorgiaassa selvää, että elenkhos etenee niiden periaatteiden mukaisesti, jotka 

vaadittaisiin Vlastosin ajatukseen ”elenktisestä tiedosta”.30 (Kahn 1996c, 171–173.) 

 

Suurempi ongelma on kuitenkin se, että monissa varhaisdialogeissa elenkhoksen 

todellinen painoarvo menetelmänä on Kahnin mukaan vielä Gorgiastakin 

kyseenalaisempi. Kahn huomauttaa, että elenkhos siinä tarkassa mielessä, että sillä 

pyritään kumoamaan keskustelukumppanin väite johtamalla väitteen kielto sellaisista 

premisseistä, jotka keskustelukumppani hyväksyy, ei ole ollenkaan käytössä kaikissa 

varhaisdialogeissa. 31  Niissäkin dialogeissa, jotka selvästi ovat elenktisiä, 32  tapahtuu 

myös paljon muuta. Elenkhos ei siis ole ainoa Sokrateen käyttämä filosofinen 

menetelmä, hän myös esimerkiksi analysoi ja käyttää deduktiivista tekniikkaa. Edes 

aidosti elenktisissä dialogeissa elenkhos ei ole sellainen suvereeni, yhtenäinen 

filosofinen menetelmä, jolla voisi yksiselitteisesti kuvata Sokrateen toimintaa. Vlastosin 

näkemyksen kannalta tämä on ongelmallista, sillä Vlastosin väite elenktisestä tiedosta 

on hyvin vahva. Elenkhos on Vlastosin mukaan Sokrateelle ainoa menetelmä 

moraalisen totuuden löytämiseksi, ja elenktinen tieto on ainoaa tietoa, jota Sokrateelle 

kertyy. Tällainen yksiselitteinen ”totuuden kerääminen” elenkhoksen avulla vaikuttaa 

Kahnin mukaan mahdottomalta ajatukselta, varsinkin kun elenkhoksen lopputulos ei 

läheskään aina ole väärän väitteen kumoutuminen, vaan usein elenkhos pikemminkin 

osoittaa tiedon tai määritelmäyrityksen riittämättömäksi. Monessa dialogissa elenkhos 

ei vaikuta olevan Sokrateelle menetelmä moraalisen totuuden löytämiseksi, vaan 

pikemminkin menetelmä, jolla hän pyrkii osoittamaan keskustelukumppaneiden tiedon 

riittämättömyyden ja herättämään heissä kiinnostuksen asioiden tarkempaan 

tutkimiseen, filosofiaan. Niinpä Vlastosin ajatus elenkhoksesta Sokrateen erityisenä 

menetelmänä, joka muodostaa hänelle yhtenäisen tavan harjoittaa filosofiaa 

varhaisdialogeissa ja on yhteensopimaton Platonin myöhemmän menetelmän kanssa, ei 

Kahnin mukaan ole uskottava. (Kahn 1996c, 167–170.)33 

 

																																																								
30 Tällaisia ovat mm. keskustelukumppanien rehellisyys väitteidensä suhteen ja elenkhoksen eteneminen 
niin, että keskustelukumppanien tosista uskomuksista seuraa jonkin heidän epätoden uskomuksensa 
kielto. Rehellisyys on edellytyksenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
31 Varhaisdialogeiksi, joissa on kyseessä jokin muu menetelmä kuin elenkhos, Kahn mainitsee Kritonin, 
Ionin ja Hippiaan (lyhyempi dialogi). 
32 Tähän ryhmään Kahn laskee esimerkiksi hyveiden määritelmiin pyrkivät dialogit Lakhes, Kharmides ja 
Euthyfron. 
33 Esittelen Charles Kahnin oman näkemyksen tarkemmin luvussa 6. 
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Vlastosin tulkinnassa on vahvuutensa, mutta kritiikki osoittaa, ettei hänen elenktiseen 

tietoon perustuvaa näkemystään voi purematta niellä. Voisiko löytyä sellainen näkemys, 

joka säilyttäisi Vlastosin tulkinnan vahvuuksia ajautumatta sellaisiin vaikeuksiin, joita 

Vlastosin tulkinta kohtaa? Tutkin seuraavaksi Paul Woodruffin näkemystä, jossa 

mielestäni on aineksia tähän.  

 

5.5 Paul Woodruffin näkemys 

 
Paul Woodruff lähtee purkamaan kysymystä Sokrateen tietokäsityksestä Apologiasta 

löytyvän erottelun avulla, jossa tieto jaetaan asiantuntijatietoon ja ei-asiantuntijatietoon. 

Asiantuntijatietoon vaaditaan määritelmän tunteminen, mutta ei-asiantuntijatietoon sitä 

ei vaadita. Sokrates pyrkii Woodruffin mukaan elenkhoksellaan ensinnäkin osoittamaan 

ihmisille sen, millainen on tiedon ideaali, johon ihminen ei pyrkimyksistään huolimatta 

vaikuta pääsevän. Asiantuntijatiedon kriteeri on todella korkea. Tämän ymmärtäminen 

johtaa elenkhoksen toiseen tavoitteeseen, ihmiselle tarpeelliseen nöyryyteen oman 

tietonsa suhteen. Mutta onko elenkhoksen tarkoitus yksinomaan negatiivinen ja 

destruktiivinen, puhdistautuminen väärästä käsityksestä tietämisen suhteen? Antiikin 

skeptikot ja myös nykyajan skeptiseen näkemykseen taipuvaiset tutkijat ovat tulkinneet 

näin ja löytäneet Sokrateesta tukea skeptisille näkemyksilleen. Toiset tutkijat ovat 

kuitenkin tulkinneet elenkhosta niin, että siinä on positiivinen, konstruktiivinen tavoite, 

pyrkimys jonkinlaisen tiedon tai uskomuksen perustan tarjoamiseen.34 Paul Woodruff 

uskoo, ettei kumpikaan näistä näkemyksistä ole sellaisenaan oikea, ja hän esittää 

artikkelissaan oman näkemyksensä siitä, mistä elenkhoksessa ja Sokrateen 

tietämättömyydessä on kyse. (Woodruff 1996, 275–276.) 

 

Olennaista Woodruffin mukaan on se, että Sokrates ei käytä elenkhosta pelkästään 

keskustelukumppaneidensa uskomusten testaamiseen ja kyseenalaistamiseen, vaan 

ennen kaikkea myös omiensa. Woodruff valitsee tarkastelunsa kohteeksi Apologian ja 

Lakhesin, koska Apologia on Sokrateen filosofian ymmärtämisen kannalta 

kiistattomasti keskeisimpiä tekstejä, ja Lakhes-dialogi puolestaan tarjoaa Apologian 

kanssa yhteensopivan kuvauksen elenkhoksen käytöstä hyveeseen ohjaavana 

menetelmänä. Apologiassa Sokrates käyttää elenkhosta muiden näkemysten 

																																																								
34 Vlastosin tulkinta on tästä tyypillinen esimerkki. 
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tutkimiseen, mutta Lakhesissa kohteena on selkeästi myös hänen oma näkemyksensä. 

(Woodruff 1996, 276–277, 279.) 35 

 

Apologia esittää Woodruffin mukaan elenkhokselle kolme läheisesti toisiinsa liittyvää 

käyttötarkoitusta, joista näkyvin ja suurinta huomiota herättänyt on väitetyn 

asiantuntijatiedon kyseenalaistaminen. Sokrates tutkii väsymättä asiantuntijoina itseään 

pitävien väitteitä ja osoittaa kerta toisensa jälkeen heidän tietonsa riittämättömäksi. 

Tämä elenkhoksen käyttötarkoitus herätti Sokrateen aikana suurinta huomiota 

ateenalaisten keskuudessa ja oli myös syy Sokrateen epäsuosioon monien 

vaikutusvaltaisten henkilöiden parissa. Tätä puolta elenkhoksesta on myös myöhemmin 

tutkittu eniten. Vähemmälle huomiolle sekä aikalaisten että myöhempien tutkijoiden 

parissa on jäänyt se, että taustalla vaikuttaa voimakkaasti Sokrateen pyrkimys ohjata 

ihmisiä hyveeseen elenkhoksen avulla. Osoittamalla ihmisille heidän tietonsa 

riittämättömyyden Sokrates pyrkii herättämään heidät etsimään hyvettä paremmilla 

keinoilla. Sokrates käyttää Woodruffin mukaan elenkhosta myös kolmanteen 

tarkoitukseen, tulkitsemaan oraakkelin merkillistä sanomaa, jonka mukaan kukaan ei 

ole Sokratesta viisaampi. Sokrates ei suoralta kädeltä ymmärrä oraakkelin vastausta, 

koska ei pidä itseään ollenkaan viisaana, ja pyrkii elenkhoksen avulla löytämään 

oraakkelin sanoman todellisen merkityksen. Tutkittuaan ympärillä olevien, 

asiantuntijoina pidettyjen ihmisten viisautta ja päädyttyään siihen, ettei kukaan ihminen 

ole todellinen asiantuntija, Sokrates pystyy toteamaan, ettei kukaan ole häntä viisaampi. 

Kukaan ihminen ei läpäise asiantuntijuuden korkeaa kriteeriä. Niinpä Sokrates päättelee 

ihmisen viisauden olevan juuri sen tunnistamisessa ja myöntämisessä, ettei ihmisen 

tieto ole riittävää. (Woodruff 1996, 277–278.) 36 

 

Viisaus ja asiantuntijuus, jota Sokrates ei ihmisistä löydä, koskee nimenomaan viisautta 

hyveeseen liittyvissä perimmäisissä kysymyksissä. Sokrates huomauttaa, että 

suppeampi asiantuntijuus jollain tietyllä alalla saattaa vaarallisesti johtaa ihmisen 

harhakäsitykseen, että hän hallitsee paljon tärkeämpääkin tietoa. Se, ettei ihminen erota 

todellista viisautta suppeammasta asiantuntijuudesta on juuri se harhakäsitys, johon 

Sokrates pyrkii elenkhoksen avulla puuttumaan. (Apologia 21b–22e, Woodruff 1996, 

																																																								
35 Woodruff huomauttaa myös, että Gorgias-dialogissa Sokrates esittää elenkhoksen nimenomaan oman 
sielunsa tutkimisen menetelmänä ja esimerkiksi Kritonissa ja Pidoissa hän näkee vaivaa osoittaakseen, 
että samat argumentit, jotka kumoavat hänen keskustelukumppaneidensa näkemykset, kumoavat myös 
hänen oman näkemyksensä (Woodruff 1996, 295). 
36 Oraakkelin vastaus ja Sokrateen siitä tekemä tulkinta, ks. Apologia 21b–23b. 
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279–280.) Mutta miten elenkhos pystyy osoittamaan todellisen viisauden puutteen, kun 

se ei perustu todelliseen asiantuntijuuteen, jollaista Sokrateellakaan ei ole?37 Millaisen 

tiedon varassa elenkhos toimii? (Woodruff 1996, 280–282.)  

 

Woodruff valaisee asiaa Lakhes-dialogin avulla. Lakhesissa kaksi isää pyrkii 

selvittämään, millainen opiskelu tai harjoitus kehittäisi heidän pojistaan kunnon miehiä, 

ja tarkastelun kohteena on erityisesti asetaistelu, jota heille on suositeltu. Neuvoa 

kysytään kahdelta kuuluisalta upseerilta, Nikiaalta ja Lakhesilta, jotka osoittautuvat 

erimielisiksi asetaistelun hyödyllisyydestä kasvatuksessa, ja erotuomariksi pyydetään 

Sokratesta. Sokrates pyrkii ensin selvittämään, millainen asiantuntijuus asian 

ratkaisemiseksi tarvitaan. Koska pojista yritetään kasvattaa mahdollisimman hyviä, 

keskustelu ohjautuu hyveeseen ja tässä tapauksessa erityisesti urheuteen, koska 

asetaisteluharjoituksen on tarkoitus sitä kasvattaa. Sokrateen kysymys on, löytyykö 

sellainen asiantuntija, joka pystyisi tarjoamaan pojille urheuden hyveen jonkinlaisen 

opetuksen tai harjoituksen kautta. Ennen kuin tämä selviää, pitäisi tietää mitä etsitään, 

pitäisi tietää mitä urheus on. (Lakhes 178a–190e, Woodruff 1996, 283–284). Urheuden 

määrittely ei kuitenkaan ole helppoa. Keskustelukumppanit pystyvät keksimään erilaisia 

esimerkkejä urheudesta, ja heillä vaikuttaa selkeästi olevan jonkinlainen jaettu, yhteinen 

käsitys siitä, mitä he ovat etsimässä, mutta esimerkkien kautta rakennetut määrittely-

yritykset toimivat vain tietyissä konteksteissa. Sokrates pystyy osoittamaan, että 

kontekstin vaihtuessa määritelmä kaatuu, ja toisaalta hän pystyy myös löytämään 

sellaista urheutta, joka ei mahdu määrittely-yritysten piiriin. Urheutta ei esimerkiksi 

esiinny ainoastaan pelottavissa tilanteissa, vaan joskus urheus voi olla sitä, että pystyy 

taistelemaan liiallista nautinnonhalua vastaan. Sokrates antaa esimerkkinä siitä, 

millaista asian yleisen luonteen paljastavaa määritelmää hän etsii, nopeuden 

määritelmän kykynä tehdä paljon lyhyessä ajassa, oli sitten kyse puhumisesta, 

juoksemisesta tai mistä tahansa (Lakhes 192b). Tällöin Lakhes ehdottaa urheuden 

määritelmäksi sielun lujuutta, mutta Sokrates perustelee, ettei kaikenlainen sielun lujuus 

ole urheutta eikä edes kaikenlainen järkevä sielun lujuus. Nikias osallistuu keskusteluun 

Sokrateelta kuulemallaan ajatuksella, että ollakseen hyvä jossain pitää olla tuossa 

asiassa viisas, jolloin urhean siis pitäisi tietää mikä on pelättävää ja mikä ei. Tätä 

ajatusta pidemmälle tutkittaessa selviää kuitenkin, että tämänkaltainen tietäminen 

																																																								
37 Woodruff huomauttaa, että skeptinen strategia, joka ei sitoudu tietouskomuksiin, ei vaatisi todistamista, 
mutta Apologiassa ja Lakhesissa Sokrateen tarkoitus on nimenomaan osoittaa, etteivät hänen 
keskustelukumppaninsa tiedä (ks. esimerkiksi Apologia 22b ja 23b). 
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vaatisi paljon syvemmän ymmärryksen kaikesta siitä, mikä on hyvää tai pahaa, eli 

kysymys laajenee koskemaan koko hyvettä. Lopulta se, mikä tekee urheudesta urheutta 

tilanteesta riippumatta jää tavoittamatta, eli yleispätevää määritelmää tai urheuden 

olemusta ei löydetä. (Lakhes 190e–199e.) 38   

 

Lakhesissa Sokrates ja keskustelukumppanit jakavat yhteisiä uskomuksia esimerkiksi 

seuraavien asioiden suhteen: toiset teot ovat esimerkkejä urheudesta, toiset eivät, urheus 

on hyvä asia, se on osa hyvettä ja perusluonnoltaan sama kaikissa olosuhteissa. Se, että 

näistä asioista saavutetaan keskustelussa yhteisymmärrys, ei vaadi urheuden 

määritelmän tuntemista. Mistä sitten tiedetään, että puhutaan oikeasta asiasta? Woodruff 

kiinnittää huomion siihen, että kun etsitään esimerkkejä urheudesta, voidaan toisaalta 

hyväksyä esimerkkinä vain sellainen toiminta jota voi aina, olosuhteista riippumatta, 

pitää urheana tai toisaalta voidaan esittää väljempi vaatimus niin, että esimerkiksi 

kelpaa sellainen toiminta, jota tietyssä tilanteessa tai yleensä pidetään urheana. 

Tiukempi vaatimus johtaa väistämättä siihen, että urheuden olemus tai määritelmä 

pitäisi tuntea, koska jos tietyntyyppinen toiminta pystytään tunnistamaan kontekstista 

riippumatta urheaksi, pitää tietää mikä on se ydin, joka tekee tämän tyyppisestä 

toiminnasta aina urheata. Toisaalta, jos edetään väljemmän vaatimuksen varassa, tätä ei 

tarvita. Yksittäisiä urhean toiminnan esimerkkejä voi löytyä ja niistä voi tehdä 

jonkinlaisia yleistyksiäkin, 39  vaikkei tavoiteta sitä yleispätevää määritelmää, joka 

kertoisi urheuden olemuksen tilanteesta riippumatta. (Woodruff 1996, 286–288.) 

 

Woodruff osoittaa, että Lakhesissa elenkhos toimii nimenomaan väljemmän 

vaatimuksen varassa. Sokrates ja keskustelukumppanit ovat yhtä mieltä monista asioista 

eikä Sokrates kiistä Lakhesin esimerkkejä urheudesta – ne ovat kyllä oikeanlaisia 

esimerkkejä urheudesta, mutta ongelma on siinä, ettei niiden kautta saada vastausta 

Sokrateen esittämään kysymykseen urheuden olemuksesta. Woodruff huomauttaa, että 

tutkijat kiinnittävät harvoin huomiota siihen, että Sokrates ei yleensäkään kiistä 

yksittäisiä esimerkkejä, vaikka hän kiistää ne yleispätevät määritelmät, joihin 

esimerkkien pohjalta yritetään päästä. Esimerkkien tarjoaminen ei siis vaikuttaisi 

vaativan tietoa kohteena olevan asian määritelmästä tai olemuksesta, vaan elenkhokseen 

																																																								
38 Määrittely-yritys päättyy siis varhaisdialogeille tyypilliseen tapaan hämmennykseen.  
39 Woodruff antaa Lakhesista esimerkkinä hopliittisotilaan paikallaan pysymisen taistelussa. Lähes aina 
hopliittisotilaan urhein teko on pysyä paikallaan rivissä, mutta joskus voi olla, että näin ei ole. (Lakhes 
190e, Woodruff 1996, 285.)  
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osallistuva ihminen voi määritelmää tuntemattakin tunnistaa esimerkiksi urheuden 

hyveen erilaisissa tilanteissa ja sanoa siitä tosia asioita. Sokrates edellyttää, että 

keskustelukumppaneilla on jonkinlainen yhteinen ymmärrys siitä, mitä elenkhoksella 

kulloinkin haetaan, jonkinlainen yhteinen intentio etsinnän kohteesta. Tämä intentio 

sisältää yhteisesti jaettuja uskomuksia eikä vaadi asiantuntijan tietoa. Sokrateen 

elenkhoksen menetelmä perustuu sellaiselle tiedolle, jota ihmisillä normaalisti on, 

yhteisesti jaetuille uskomuksille. (Woodruff 1996, 287–289, 295–296.) 

 

Woodruffin mukaan Lakhes-dialogissa Nikias edustaa Sokrateen omaa näkemystä. 

Dialogissa on kaksi tutkimuksen vaihetta, kuten yleensäkin Platonin varhaisdialogeissa, 

joissa etsitään eri hyveiden määritelmiä.40 Monikaan tutkija ei Woodruffin mukaan ole 

ymmärtänyt dialogien toisen vaiheen merkitystä, sitä, että toisessa vaiheessa testataan ja 

hylätään nimenomaan Sokrateen oma määrittely-yritys. Tällä tavalla osoitetaan, ettei 

Sokrateskaan saavuta asiantuntijatiedon korkeaa tasoa. Lakhesissa Nikiaan esittämä 

Sokrateen määritelmä urheudelle on se, että urheus on tietoa siitä mitä tulee pelätä ja 

mitä ei (Lakhes 195a). 41  Tätä Sokrateen omaa näkemystä ei dialogissa kiistetä tai 

osoiteta vääräksi, mutta urheuden määritelmäksi se ei kelpaa, koska urheuden 

edellyttämä tieto vaatisi paljon laajemman ja syvemmän ymmärryksen kaikesta siitä, 

mikä on hyvää ja mikä pahaa. Se vaatisi koko hyveen hallinnan, joten kyse ei enää ole 

yksinomaan urheudesta, ja näin etsittyä urheuden määritelmää ei löydy. (Lakhes 194c–

199e, Woodruff 1996, 284, 290.) 42 

 

Woodruff kiinnittää huomion siihen, että ainoastaan todellinen asiantuntija, jolla on 

hyveen määritelmä hallussaan, voisi opettaa sen toisille niin, että nämä kykenisivät 

toimimaan hyveen mukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa (Woodruff 1996, 284–285). 

Sokrateskaan ei ole tällainen asiantuntija. Apologiassa Sokrates kuitenkin selkeästi 

perustelee elenkhosta hyveeseen ohjaavana menetelmänä (Apologia 29d–30a, 30e), 

joten millä lailla elenkhos ohjaa hyveeseen, jos ei asiantuntijatiedon avulla? Woodruffin 

																																																								
40  Woodruffin mukaan ensimmäisessä vaiheessa tutkimuksen keskiössä on filosofisesti kokematon 
henkilö (joka myös on antanut nimensä dialogille): esimerkiksi Euthyfron, Lakhes, Kharmides tai 
Theaitetos. Toisessa vaiheessa joku filosofisesti sivistyneempi asettaa tutkittavaksi paremman 
määritelmän, tämä henkilö voi olla Sokrates itse (kuten esimerkiksi Euthyfronissa ja Theaitetoksessa) tai 
joku toinen, joka esittää Sokrateen näkemyksen, esimerkiksi Nikias Lakhes-dialogissa ja Kritias 
Kharmides-dialogissa. (Woodruff 1996, 290.) 
41 Vastaavanlainen näkemys ilmenee myös esimerkiksi Protagoraassa, 360a–e. 
42 Lakhesissa siis osoitetaan riittämättömäksi juuri sellainen Sokrateen oma yritys hyveen määritelmäksi, 
jonka suoraviivaisella luennalla Sokrateen voisi tulkita jyrkän intellektualistisesti. 
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mukaan elenkhoksen merkitys tai arvo on seuraavissa seikoissa: 1) Sokrates muistuttaa, 

millaista todellinen asiantuntijatieto olisi, millainen on tiedon ideaali. 2) Kun ihmiset 

ymmärtävät, etteivät ole asiantuntijoita, he saavuttavat tarpeellisen nöyryyden, joka on 

ihmisen hyveen ydin. 3) Osoittamalla, ettei ihmisten joukosta löydy asiantuntijaa, jolta 

hyveen voisi ”hankkia”, Sokrates kertoo, että jokainen ihminen on itse vastuussa hyveen 

etsimisestä ja siihen pyrkimisestä. Elenkhos antaa jokaiselle tarvittavat apuvälineet 

järjen harjoittamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, vaikkei se varmoja totuuksia 

tarjoakaan. (Woodruff 1996, 290–291.) 

 

Woodruffin näkemys avaa mielestäni jotain olennaista Sokrateen ajattelusta. Se 

selventää, miksei Sokrates katsonut tietävänsä, mutta katsoi silti elenkhoksen avulla 

ohjaavansa ihmisiä hyveeseen. Sokrateen viesti oli, että jokainen voi käyttää 

elenkhoksen menetelmää etsimiseen, tutkimiseen ja kyseenalaistamiseen, ja 

elenkhoksen testiin tulee jatkuvasti asettaa myös omat uskomukset, ei pelkästään 

muiden. Tällainen filosofian harjoittaminen oli Sokrateen mielestä elämisen arvoisen 

elämän ytimessä. Koska sellaista auktoriteettia ei ole, joka voisi varmuudella tarjota 

hyveeseen oikean vastauksen, ei hyvettä voi suoraan hankkia kenenkään opetuksella, 

vaan ihmisen on itse tehtävä sen eteen töitä. Tiedon ideaali ei ole ihmisen 

saavutettavissa, mutta ihminen pystyy elämään parhaalla mahdollisella tavalla 

käyttämällä järkeään niin hyvin kuin mahdollista, haastamalla, kyseenalaistamalla, 

tutkimalla. 

 

5.6 Sokrateen tietokäsityksen tulkintojen loppuyhteenveto 
 

Vlastosin ja Woodruffin näkemyksissä on paljon samaa. Molemmat uskovat Sokrateen 

tunnistavan ihmisen tiedon rajat ja kiistävän mahdollisuuden varmaan tietoon hyveeseen 

liittyvissä perimmäisissä kysymyksissä. Heidän eronsa on siinä, että Vlastos katsoo 

Sokrateelle kertyneen elenkhoksen avulla suhteellisen varmaa tietoa sellaisista 

uskomuksista, joita on testattu elenkhoksella ja jotka eivät ole kumoutuneet. Tällainen 

tietopohja muodostaa Vlastosin mukaan Sokrateen näkemyksen hyveestä tietona ja 

antaa Sokrateelle jonkinlaisen tiedollisen etulyöntiaseman muihin nähden. Vaikka 

hyveiden määrittely-yritykset elenkhoksessa epäonnistuvatkin, pystyy Sokrates 

kuitenkin sanomaan hyveistä monia asioita sellaisella varmuudella, jonka elenkhos on 
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hänelle tuonut. Määritelmäyritysten kaatuminen on vain osoitus siitä, että silloin 

etsitään jotain ihmiselle saavuttamatonta, varmaa tietoa hyveen olemuksesta.  

 

Woodruffin näkemys korostaa puolestaan Sokrateen vilpittömyyttä asettaa jatkuvasti 

myös omat näkemyksensä elenktiseen testiin. Hänen näkemyksessään ei korostu 

elenkhoksen Sokrateelle tuottama erityinen tiedollinen asema, vaan elenkhoksen 

merkitys ihmisten haastamisessa ottamaan vastuu järkensä käytöstä parhaalla 

mahdollisella tavalla. Woodruffin näkemyksessä elenkhoksen merkitys on siinä, että 

sitä käytetään jatkuvasti sekä muiden että omien uskomusten tutkimiseen ja se tuottaa 

myös ymmärryksen ihmisen tiedon rajoista. Sokrates vaikuttaa ajattelevan, että 

sellainen ihminen, joka ottaa vastuun omasta etsimisestään ja jatkuvasti testaa 

uskomuksiaan, ei ole kovinkaan väärillä jäljillä oikeudenmukaisen ja hyvän elämän 

suhteen. Sokrates haastaa ihmiset etsimään, tutkimaan ja kyseenalaistamaan, ei 

oppimaan häneltä totuutta. 

 

Mielestäni Woodruffin näkemys tukee sitä käsitystä, joka Platonin varhaisdialogeja 

lukiessa tulee. Kahnin kritiikki osoittaa uskottavasti, että Vlastosin tulkinta Sokrateen 

elenkhokseen pohjautuvasta ”E-tiedosta” on liian raskas ja läpitunkeva, eikä ole 

perusteita uskoa, että Sokrates käytti johdonmukaisesti varhaisdialogeissa elenkhoksen 

menetelmää jonkinlaisen tietopohjan keräämiseen. Elenkhoksen merkitys on enemmän 

haastamisessa, selkeästi virheellisten uskomusten kumoamisessa ja ihmisen tietokyvyn 

rajojen osoittamisessa. Sitä harjoittamalla voi päästä lähemmäs totuutta ja pystyä 

elämään ihmiselle mahdollista, mahdollisimman oikeanlaista elämää. 

 

Sokrateen ajatukset haluista ja haluamisesta voivat omalta osaltaan selventää sitä, miksi 

hänen moraalipsykologiset näkemyksensä ovat dialogeissa vahvoilla ja hän vaikuttaa 

olevan joistakin asioista varma, vaikka toisaalta korostaa tietämättömyyttään. 

Seuraavassa luvussa keskityn tarkastelemaan Sokrateen suhtautumista haluihin ja 

haluamiseen, ja perehdyn Gorgias-dialogiin, joka on intellektualismin tulkinnan 

kannalta erityisen kiinnostava. 
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6. SOKRATES JA HALUT  

6.1 Sokrateen näkemys haluista 
 

Yksi olennainen kysymys Sokrateen intellektualismin ymmärtämiseksi on se, miten 

Sokrates suhtautui haluihin ja haluamiseen. Sokrates tekee erottelun sen suhteen mikä 

ihmistä miellyttää ja toisaalta sen, mitä tämä todella pohjimmiltaan haluaa. Sokrateen 

ajatukset haluista ja haluamisesta voivat selventää sitä, miksi Sokrateen 

moraalipsykologiset näkemykset ovat varhaisdialogeissa vahvoilla ja hän vaikuttaa 

olevan varma joistain asioista, vaikka toisaalta korostaa tietämättömyyttään. Perinteisen 

tulkinnan haastajat pystyvät mielestäni tässäkin kysymyksessä selittämään perinteistä 

tulkintaa uskottavammin, mistä Sokrateen näkemyksessä on kyse.  

 

Esittelen tässä luvussa Sokrateen argumentin halujen suhteen erityisesti Gorgias-

dialogin pohjalta, sillä Gorgiaassa Sokrateen näkemys tulee selkeästi esiin ja hänen 

argumenttinsa syvenee dialogin kuluessa ja keskustelukumppanin vaihtuessa. 43 Tämän 

jälkeen käyn läpi eri tutkijoiden näkemyksiä siitä, mihin Sokrateen argumentti perustuu 

ja miten hänen ajatuksensa haluista pitäisi ymmärtää. Lopuksi arvioin, millaiseen 

valoon perinteinen tulkinta ja sen haastajat asettuvat näiden näkökantojen myötä. 

 

6.2 Sokrateen argumentti Gorgiaassa 

 

Gorgias-dialogissa Sokrateen keskustelukumppanit vaihtuvat ja Sokrateen näkemys 

asetetaan monenlaiseen testiin, haaste kasvaa dialogin edetessä. Ensimmäinen 

keskustelukumppani on Gorgias, jonka kanssa Sokrates tarkastelee lähinnä puhetaidon 

asemaa todellisena taitona. Puhetaito ei Sokrateen mukaan vaadi todellista tietoa 

oikeasta ja väärästä, joten se voi olla ihmiselle yhtä lailla haitaksi kuin hyödyksi 

(Gorgias 461a–c, 463a–465e). Gorgiaan jälkeen Polos-niminen puhetaidon opettaja 

haastaa Sokrateen Gorgiasta syvemmin.  

 

Keskustelua Poloksen kanssa on pidetty yhtenä selkeimmistä Sokrateen 

intellektualismin ilmauksista (Brickhouse & Smith 2010, 113). Sokrateen mukaan 

ihminen haluaa pohjimmiltaan vain todellista hyvää, mutta voi erehtyä sen suhteen mitä 
																																																								
43  Käsittelen Gorgias-dialogia ja sen moraalipsykologisen argumentin yhtenäisyyttä vielä erikseen 
luvussa 7. 
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se on ja miten siihen pääsee. Ihmisen subjektiivinen käsitys asioiden miellyttävyydestä 

ei aina kerro sitä, mikä hänelle on todella hyväksi, ja lyhytnäköinen mielihalujen 

tyydyttäminen voikin olla ristiriidassa todellisen onnellisuuden pyrkimyksen kanssa. 

Polos ei ymmärrä Sokrateen väitettä siitä, ettei ihminen aina oikeasti halua sitä, mikä 

häntä miellyttää, eikä hän myöskään ole Sokrateen kanssa samaa mieltä puhetaidon 

asemasta, sillä hänen mielestään puhetaidon avulla saavutettava valta on joka 

olosuhteessa hyvä asia. (Gorgias 466d–e, 467b). Sokrates tarkentaa kantaansa ja pyrkii 

osoittamaan, että pelkästään mielihalujaan seuraamalla ihminen voi tehdä itselleen 

huonoja ratkaisuja, joita ei haluaisi tehdä, jos ymmärtäisi hyvän ja pahan, oikean ja 

väärän. Puhetaito ei tällaista ymmärrystä tarjoa. (Gorgias 468d–469b.) Koska Sokrates 

pitää väärin tekemistä hyvin haitallisena todellisen onnellisuuden kannalta, hänen 

mielestään on pahempi asia tehdä vääryyttä kuin kärsiä vääryydestä (Gorgias 469b–c). 

Poloksen on mahdoton hyväksyä tätäkään Sokrateen ajatusta ja hän toteaa ”Eikö sinut 

ole kumottu sillä että kukaan ihminen ei myöntäisi todeksi sitä mitä sinä sanot?” 

(Gorgias 473e) ja ”Ja minä sanon etten minä eikä kukaan muukaan ole tuota mieltä – 

kyllä sinä itsekin mieluummin tekisit väärin kuin kärsisit vääryyttä!” Johon Sokrates 

vastaa ”En! Etkä myöskään sinä eikä kukaan muukaan.” (Gorgias 474b.) 

 

Sokrateelle ihmisen onnellisuus ja kukoistus ovat jollain lailla objektiivisesti 

määritettävissä ja jotain muuta kuin erilaiset subjektiiviset käsitykset asioiden 

miellyttävyydestä, ja Sokrates uskoo ihmisten pohjimmiltaan haluavan onnellisuutta 

tällaisessa objektiivisessa mielessä. Tehdessään vääryyttä ihmiset eivät ymmärrä 

toimivansa myös omaa onnellisuuttaan vastaan. (Brickhouse & Smith 2010, 46–49.) 

Sokrates saa Polokselta lopulta sen myönnytyksen, ettei harkitsematon toiminta 

mielihalujen mukaan ole aina hyväksi, vaan jonkinlaista järkevyyttä vaaditaan (Gorgias 

466e–467a). Poloksen lopulliseksi kohtaloksi väittelyssä koituu se, että hän myöntää 

vääryyden tekemisen olevan oikeudenmukaisuutta tuomittavampaa ihmisten silmissä, 

vaikkei olisikaan tekijälleen muulla lailla haitaksi (Gorgias 474c). Sokrates saa tämän 

jälkeen Poloksen solmuun kyselyillään, ja Polos joutuu lopulta myöntämään ajatuksen, 

jota alun perin vastusti, eli että väärin tekeminen on tekijälleen vääryyden kärsimistä 

pahempaa (Gorgias 475a–e).  

 

Sokrateen viimeinen keskustelukumppani Gorgiaassa on suoraviivainen Kallikles, joka 

moittii Poloksen tekemää myönnytystä, että vääryyden tekeminen on tuomittavampaa 
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eli ”rumempaa” kuin vääryyden kärsiminen, koska tämä myönnytys johtaa Poloksen 

tappioon keskustelussa. Kallikleen oma väite on, ettei vääryyden tekeminen ole 

ainoastaan tekijälleen hyväksi, vaan myös ”kauniimpaa”, ylistettävämpää, sillä luonnon 

mukaan vahvemmalla on oikeus valtaan ja suurempaan osaan kuin heikommalla ja hän 

saa pyrkiä edistämään asemaansa kaikin keinoin. Tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta 

korostavat lait ovat Kallikleen mukaan luonnonvastaisia, koska niiden taakse 

suojautuvat heikommat ja huonommat ihmiset, jotka eivät muuten pärjää 

valtataistelussa. Sovinnaiset mielipiteet, jotka tuomitsevat vääryyden harjoittamisen, 

ovat samoin heikomman ja huonomman enemmistön asettamia eikä niissä ole hänen 

mukaansa mitään kaunista. (Gorgias 482e–486d.) Kallikleen mielestä onnellisuuden 

huippu on tyranni, jolla on valta ylitse muiden ja joka voi rangaistuksetta tehdä mitä 

haluaa. Sokrates kohtaa Kallikleen näkemyksessä äärimmilleen viedyn haasteen, koska 

tämä ei pelkästään väitä vääryyden olevan tekijälleen edullista, vaan myös kiistää sen 

olevan millään lailla häpeällistä, vaikka yleinen mielipide näin sanoo. Omien etujen 

tavoittelu muiden kustannuksella on hänen mukaansa hyveellistä ja kaunista, ei 

paheellista ja rumaa. (Gorgias 482d–e.)44  

 

Sokrateen vastaväite Kallikleelle alkaa siitä, että hän haastaa Kallikleen käsityksen 

voimakkaammista ja paremmista ihmisistä. Millainen voimakkaampi on parempi? 

Ketkä ovat Kallikleen mielestä oikealla tavalla vahvempia ansaitakseen hallitsevan 

aseman? Enemmistöön perustuva voima ei tule kysymykseen, sillä jos enemmistön 

mielipide ratkaisisi, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta korostavat näkemykset olisivat 

vahvoilla. Kallikleella on hankaluuksia määritellä paremmuus, ensin hän toteaa sen 

tarkoittavan järkevämpää (Gorgias 489e) ja täsmentää myöhemmin sen tarkoittavan 

nimenomaan järkevyyttä valtion asioissa (491b), sitten mukaan tulee myös rohkeus 

(491b–c). Lopulta Kallikles toteaa: ”Minähän sanoin jo että tarkoitan niitä jotka ovat 

järkeviä ja rohkeita poliitikkoina – sellaisille kuuluu valtioiden hallitseminen, ja on 

oikein että hallitsevilla on enemmän kuin hallittavilla” (Gorgias 491d).  

 

																																																								
44  Kallikleen kanta muistuttaa Valtion ensimmäisessä kirjassa Sokrateen kanssa väittelevän 
Thrasymakhoksen kantaa, jonka mukaan todellinen ja luonnonmukainen oikeudenmukaisuus on yhtä kuin 
vahvemman etu (Valtio 339a). Thrasymakhos väittää, että Sokrateen tarkoittamassa mielessä 
oikeudenmukainen ihminen jää kaikessa vähemmälle kuin väärämielinen ja hyödyttää toimillaan 
tosiasiallisesti vain vahvempiaan, ei itseään. Thrasymakhos pitää oikeudenmukaisuutta typeränä 
hyväluonteisuutena ja vääryyttä neuvokkuutena, ja Kallikleen tavoin hän pitää tyrannia onnellisuuden 
huippuna. (Valtio 344a–c, 348d.) 
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Kallikleen sotkeuduttua erilaisiin voimakkuuden ja paremmuuden määritelmiin 

Sokrates ottaa esiin tärkeän aiheen, itsehallinnan. Voiko ihminen olla todellisuudessa 

voimakas, jos hänellä on hallitseva asema muihin nähden, mutta hän ei hallitse omaa 

itseään, halujaan ja himojaan? (Gorgias 491d–e). Kallikles on sitä mieltä, että 

voimakkaan ja onnellisen ihmisen tunnusmerkki on se, että hänen halunsa saavat 

kehittyä äärimmilleen ja ne pyritään täyttämään. Hillittömyys ja ylellisyys kuuluvat 

voimakkaalle ihmiselle, sen sijaan itsekuri ja oikeamielisyys ovat pelkurimaisia ja 

luonnonvastaisia ominaisuuksia, ja niiden merkitystä korostavat vain heikommat ja 

huonommat ihmiset. (Gorgias 491e–492c.) Kallikleen mukaan ihmisen ei myöskään 

pidä tyytyä siihen, mitä hänellä on, sillä halujen kasvattaminen ja niiden täyttäminen 

tekevät elämästä iloista ja onnellista (Gorgias 494a–c). Sokrates pyrkii jälleen 

osoittamaan, että se mikä miellyttää ja tuottaa nautintoa ei ole sama asia kuin hyvä. 

Mikä tahansa nautinto (kuten itsensä raapiminen, kun kutittaa) ei riitä tekemään ihmistä 

onnelliseksi eikä tällaisten nautintojen kasvu voi olla tavoitteena (Gorgias 494c–495b). 

Lopulta Kallikleenkin on myönnettävä, etteivät kaikki nautinnot ole samalla lailla hyviä 

(Gorgias 499b). Tästä Sokrates pääsee intellektualismin ytimeen; olisi tärkeä erottaa 

sellaiset toimet, jotka johtavat pelkkään nautintoon sellaisista, joiden lopputulos on 

ihmiselle parhaaksi, olivatpa ne sitten alun perin nautinnollisia tai tuskallisia, kuten 

paranemiseen tähtäävät lääkärin toimenpiteet (Gorgias 500a–501e). On täysin 

mahdollista, ettei ihminen kykene erottamaan omaa parastaan, jolloin hän ei Sokrateen 

mukaan myöskään erota sitä, mitä todella haluaa, ja voi erehtyä tavoittelemaan ja 

luulemaan hyväksi sellaisia asioita, jotka eivät sitä tosiasiassa ole. 

 

Mihin perustuu Sokrateen argumentti, jonka mukaan ihmiset haluavat todellisuudessa 

jotain muuta kuin pelkästään miellyttäväksi kokemiaan asioita? Sokrateen perustelu 

Kallikleelle pohjautuu eräänlaiseen sielun järjestykseen. Hänen mukaansa vastaavalla 

tavalla kuin ruumiin järjestys ja johdonmukaisuus johtavat terveyteen ja voimaan, sielun 

järjestys ja johdonmukaisuus johtavat oikeudentuntoon ja itsekuriin. Väärämielinen 

sielu on jollain lailla epäjärjestyksessä, sen toiminnassa on jotain vialla eikä se kykene 

näkemään omaa parastaan, sitä mitä se todella haluaa. (Gorgias 504b–505b.)45 Koska 

Sokrates uskoo, että jokainen ihminen pohjimmiltaan jakaa tämän peruskäsityksen ja 

																																																								
45  Tässä kohtaa Gorgiaan argumentti vaikuttaa jo lähenevän Platonin Valtion neljännessä kirjassa 
esittämää sielun kolmijakoa. 
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sen seuraukset, niin ihminen on itsensä kanssa sisäisessä ristiriidassa, mikäli esittää 

tämän käsityksen kanssa ristiriitaisia väitteitä.46  

 

Mutta mihin perustuu varmuus, jolla Sokrates näistä asioista puhuu, kun hän toisaalta 

korostaa tietämättömyyttään?  Dialogeissa Sokrates saa jokaisen keskustelukumppanin 

jossain vaiheessa myöntämään jotain sellaista, joka on ristiriidassa tämän muiden 

näkemysten kanssa, mutta pelkkä ristiriidan olemassaolo ei tietenkään osoita mitään 

yksittäistä näkemystä todeksi. Vaikka Sokrateelle on helppo esittää vastaväitteitä, ovat 

hänen näkemyksensä oikeudenmukaisuudesta ja hyveestä onnellisen elämän 

edellytyksinä dialogeissa lopulta aina vahvoilla, eikä niitä tukevia argumentteja saada 

kumotuksi. Mihin tämä perustuu? Tutkin seuraavaksi Charles Kahnin, Emile de 

Stryckerin sekä Brickhousen ja Smithin käsityksiä siitä, mitä Sokrateen näkemyksessä 

on taustalla. 

 

6.3 Ihmisen perimmäinen halu hyvään 

 
Sokrates saa Poloksen ja Kallikleen johdatettua tilanteeseen, jossa nämä myöntävät 

väitteitä, joiden Sokrates pystyy osoittamaan olevan ristiriidassa heidän alkuperäisen 

väitteensä kanssa siitä, että vääryyden kärsiminen on vääryyden tekemistä pahempaa. 

Lopulta Polos ja Kallikles myöntävät myös sen, että tämä ristiriitaisuus osoittaa 

oikeaksi Sokrateen ajatuksen väärin tekemisestä vääryyden kärsimistä pahempana. 

(Gorgias 475e, 508e–509c). Mutta miksi käy näin, miksi juuri Sokrateen keskeinen 

moraaliväite osoittautuu keskustelussa kumoutumattomaksi ja sen kanssa ristiriitaiset 

väitteet kestämättömiksi? Miksei kyse ole pelkästään siitä, että keskustelukumppanien 

erilaiset uskomukset osoittautuvat keskenään yhteensopimattomiksi, ilman että mikään 

niistä osoittautuu muita paremmaksi? 

 

Charles Kahn kiinnittää huomion siihen, että Sokrates uskoo kaikkien ihmisten 

pohjimmiltaan rationaalisesti haluavan ja tavoittelevan sellaista hyvää, joka saa ihmisen 

toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja olemaan onnellinen. Tällainen halu voi olla 

osittain tiedostamaton, mutta ihmisellä on kuitenkin väistämättä siihen liittyviä tosia 

uskomuksia, joihin Sokrates keskusteluissa vetoaa. Sokrates ei usko tämän 

pohjimmaisen halun hyvään olevan kiistettävissä, vaikka ihminen ei välttämättä 
																																																								
46 Tämän hän esimerkiksi toteaa Kallikleelle, ks. Gorgias 482b–c. 
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ymmärrä priorisoida sen mukaisia asioita eikä ymmärrä minkälainen toiminta johtaa 

oikeanlaiseen päämäärään. Tässä mielessä ihminen voi siis olla tietämätön, ja Sokrates 

haluaa kyselymenetelmällään herättää ihmiset huomaamaan näkemystensä 

ristiriitaisuuden ja sitä kautta herättää heidät tavoittelemaan sellaisia asioita, joista 

muodostuu todellinen onnellisuus. Jokainen ihminen haluaa Sokrateen mukaan 

pohjimmiltaan toimia oikeudenmukaisesti, tiedosti hän sitä itse tai ei, koska 

oikeudenmukainen toiminta on Sokrateen ymmärtämän todellisen hyvinvoinnin 

keskiössä. Kahnin mukaan Sokrates siis käyttää keskusteluissa hyväkseen ihmisen 

pohjimmaista halua todelliseen hyvään ja saa sen avulla keskustelukumppanit 

myöntämään sellaisia asioita, jotka ovat ristiriidassa jonkin heidän alkuperäisen 

väitteensä kanssa, esimerkiksi sen, että vääryyden kärsiminen on vääryyden tekemistä 

pahempaa. (Kahn 1996b, 85–87.) 

 

Myös Emile de Strycker korostaa sitä, että Sokrateen näkemyksen olennainen kulmakivi 

on ihmisen halu todelliseen hyvään, ja sokraattisen viisauden ytimessä on ymmärrys 

tästä halusta ja pyrkimyksestä sen toteuttamiseen. Emile de Strycker kritisoi perinteistä 

tulkintaa, jonka mukaan Sokrateen etiikka on jyrkän intellektualistista. Perinteisen 

tulkinnan mukaan hyve on Sokrateelle verrattavissa tieteelliseen tai tekniseen tietoon, 

jolle on löydettävissä määritelmä, ja hyveellinen ihminen on se, joka tuntee hyveen 

määritelmän; esimerkiksi rohkea tietää sen, mitä tulee pelätä ja mitä ei. De Strycker 

huomauttaa, että vaikka Sokrates vaikuttaa etsivän eri hyveiden määritelmiä, kaikki 

määrittely-yritykset päättyvät hämmennykseen, ja hämmennyksellä on dialogeissa 

selkeä tehtävä, osoittaa juuri se, että hyvettä koskevalle tiedolle ei ole löydettävissä 

määritelmää. Hyvettä koskeva tieto tai viisaus ei ole samanlaista kuin tekninen tieto, 

jonka perusteella ihminen voi olla asiantuntija jollain erityisellä alalla, vaan se koskee 

elämää kokonaisuudessaan ja sisältää olennaisena elementtinä ihmisen halun ja 

pyrkimyksen hyvään. De Stryckerin mukaan se, ettei Sokrates katso omaavansa eettistä 

tietoa missään teknisessä tai abstraktissa mielessä, ilmenee dialogeissa Sokrateen 

korostaessa tietämättömyyttään, kun hyveelle etsitään määritelmää. Tämä perimmäisen 

tietämättömyyden tunnistaminen ja nöyryys oman tietokyvyn suhteen on myös 

sokraattista viisautta. Koska ihmisen tietokyky on rajallinen, viisas ihminen ymmärtää 

tietämättömyytensä, kuten Sokrates. (De Strycker 1996, 9–14.) 
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De Stryckerin mukaan Sokrates katsoo kuitenkin omaavansa toisenlaista viisautta tai 

näkemystä arvostaessaan pyrkimystä sielun kehittämiseen ja hyveeseen ylitse kaikkien 

muiden pyrkimysten. Sokrates pyrkii kääntämään ihmisten huomion mielestään 

olennaiseen asiaan, syvemmän ymmärryksen etsimiseen, sen sijaan, että nämä 

tavoittelisivat esimerkiksi valtaa tai omaisuutta, joita Sokrates pitää hyvän elämän 

kannalta toissijaisina ja pahimmillaan vahingollisina. Sokrates pitää oikeanlaisena 

sellaista elämää, jossa tutkimalla sekä itseä että muita pyritään mahdollisimman 

perusteltuun ymmärrykseen, sillä vaikka ihmisen tietokyky on rajallinen, sitä pitää 

käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin ainakin sekä omat että muiden ihmisten 

selkeästi virheelliset uskomukset kumoutuvat, ja ihminen herää uudella tavalla 

kyseenalaistamaan pyrkimyksensä ja arvovalintansa. De Stryckerin mukaan voidaan 

kyllä ajatella, että hyve on Sokrateelle eräänlaista tietoa, mutta se ei ole tieteellistä, 

teknistä tai abstraktia tietoa eikä pelkkä älyllinen ponnistus, kuten intellektualismin 

perinteinen tulkinta esittää, vaan pikemminkin ymmärrystä elämän pyrkimysten 

arvojärjestyksestä. Sokrates on dialogeissa kiinnostunut siitä, miten kukin ihminen elää, 

ei pelkästään siitä, mitä tämä sanoo tietävänsä. Ihmisen perimmäinen halu hyvään 

asettaa pohjan, jota vasten kunkin valintoja ja pyrkimyksiä voi peilata, ja 

kyselymenetelmällään Sokrates pyrkii herättämään ihmiset näkemään esimerkiksi sen, 

ettei asiantuntijuus jollain muulla alalla tee asiantuntijaksi myös hyveessä. Elämisen 

arvoinen elämä syntyy siitä, että käyttää tietokykyään mahdollisimman hyvin 

pyrkimyksessä hyveeseen, ja sokraattinen viisaus kiteytyy ymmärrykseen ihmisen 

tilasta tietokyvyltään rajallisena, mutta olennaisia valintoja tekevänä olentona. (De 

Strycker 1996, 13–19.) 

 

6.4 Erilaiset halut 

 
Perinteisen tulkinnan mukaan Sokrateen näkemyksessä on vain yhdenlaisia toimintaan 

vaikuttavia haluja, rationaalisia haluja. Rationaalinen halu mukautuu aina toimijan 

rationaaliseen uskomukseen siitä, mikä hänelle on kokonaisuudessaan parhaaksi, joten 

perinteisen tulkinnan mukaan Sokrates uskoo, että ihmisen tahdonalaista toimintaa voi 

muuttaa vain muuttamalla hänen tiedollisia uskomuksiaan sen suhteen, mikä hänelle on 

parhaaksi.47 Perinteisen tulkinnan arvostelijat pitävät tällaista tulkintaa liian jyrkkänä. 

																																																								
47  Perinteisestä tulkinnasta on erilaisia muotoja, joista jyrkimmät eivät katso Sokrateen ollenkaan 
tunnistaneen ei-rationaalisia haluja, ja lievempien versioiden mukaan Sokrates kyllä tunnistaa erilaisten 
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Eräs seikka, johon perinteisen tulkinnan haastajat kiinnittävät huomiota, on Sokrateen 

erottelu erilaisten halujen suhteen. Tämä erottelu on Sokrateen näkemyksen kannalta 

merkityksellinen, koska siinä toteutuu Sokrateen ajatus erosta sen välillä, mikä ihmistä 

miellyttää ja toisaalta sen, mitä tämä todella haluaa. Kaikille ihmisille yhteinen, 

perimmäinen halu todelliseen hyvään on tämän näkemyksen mukaan Sokrateelle 

rationaalinen halu, ja toisaalta muut halut, jotka tähtäävät lähinnä miellyttävyyteen, 

eivät sellaisenaan ole rationaalisia, niiden kohde voi olla hyväksi tai pahaksi. Charles 

Kahn kiinnittää huomion siihen, että puhuessaan ihmisen pohjimmaisesta, todellisesta 

halusta hyvään Sokrates käyttää kreikan sanaa boulêsis (verbi boulesthai), sen sijaan 

puhuessaan nautintoon tähtäävistä haluista (kuten Kallikleen tarkoittamassa mielessä 

erilaisten halujen ja himojen kasvattamisesta ja täyttämisestä) käytössä on sana 

epithymia (verbi epithymein). Epithymia on halu, jonka kohde voi olla mikä tahansa, 

hyvä tai huono asia, kun taas boulêsis on rationaalinen halu, joka kohdistuu sellaiseen, 

joka on arvioitavissa hyväksi järjellä. (Kahn 1996b, 88–89.) 

 

Kallikleen väitteiden kumoamisessa on Kahnin mukaan kyse näiden kahden erilaisen 

halun käsitteen erottelusta. Sokrates osoittaa, että toinen niistä, Kallikleen kannattama 

näkemys minkä tahansa halujen kasvattamisesta ja täyttämisestä hyvän elämän 

edellytyksenä, ei ole riittävä muodostamaan edes Kallikleen omien näkemysten suhteen 

koherenttia hyvän elämän teoriaa. Tämän Kallikleskin joutuu lopulta myöntämään, ja 

myöntäessään että toiset halut ovat parempia kuin toiset hän samalla tulee 

hyväksyneeksi ajatuksen siitä, että jonkinlainen järjellinen perusta haluille ratkaisee 

näiden paremmuuden, boulêsis päihittää epithymian. Kahn uskoo, että juuri ajatus siitä, 

että kaikki ihmiset jakavat pohjimmaisen halun hyvään saa Sokrateen vakuuttuneeksi 

kyselymenetelmänsä voimaan, sillä tämän pohjimmaisen halun kanssa ristiriitaiset 

väitteet osoittautuvat keskustelussa kestämättömiksi. Jos ihminen tavoittelee sellaista, 

joka on ristiriidassa tämän syvimmän halun kanssa, on ihminen ristiriidassa itsensä 

kanssa.48 (Kahn 1996b, 88–89.) Sokrateen keskustelukumppanit eivät pysty uskottavasti 

antamaan vaihtoehtoista selitystä hyvälle elämälle, sellaista, joka ei olisi ristiriidassa 

heidän muun elämänsä tai muiden uskomustensa kanssa. Kahnin näkemys on, että 

ihmisille yhteinen, perustavanlaatuinen halu hyvään ja siitä yhteisesti jaettu, vaikka 

																																																																																																																																																																		
ei-rationaalisten halujen ja tuntemuksien olemassaolon, muttei katso näiden voivan vaikuttaa 
motivaatioon rationaalisten uskomusten ohi tai ylitse (Devereux 2012, 218). 
48 Ajatus sisäisestä ristiriidasta ilmenee Gorgiaassa 482b–c. 
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joskus osin tiedostamatonkin ymmärrys on se pohja, jolle Platonin dialogeissa 

rakennetaan, ja se sallii Sokrateen elenkhoksen etenemisen tietynlaisen objektiivisen 

perustan varassa. (Kahn 1996b, 89–90.) 

 

Myös Brickhouse ja Smith kiinnittävät huomiota Sokrateen erotteluun erilaisten halujen 

suhteen. He nostavat erityisesti esiin Menon-dialogin keskustelun siitä, voiko ihminen 

tietoisesti haluta pahoja asioita. Sokrates käyttää epithymein-verbiä kysyessään, 

voivatko ihmiset haluta pahoja asioita ja toisaalta boulesthai-verbiä kysyessään 

voivatko ihmiset haluta olla surkeita ja onnettomia. Brickhousen ja Smithin mukaan 

Sokrates haluaa saada keskustelukumppanin myöntämään, ettei kukaan voi 

rationaalisesti haluta olla onneton ja näin ollen rationaalisesti haluta pahaa, vaikka 

toisaalta ihminen voi kyllä ei-rationaalisesti haluta pahoja asioita. Koska Sokrates uskoo 

jokaisen rationaalisesti haluavan elää hyvin ja olla onnellinen, ja pahan tekeminen 

johtaa onnettomaan olotilaan, ei rationaalista halua pahaan voi syntyä. Ei-rationaaliset 

halut voivat sen sijaan kohdistua mihin tahansa, hyvään tai pahaan. Brickhousen ja 

Smithin mukaan dialogissa erottelua verbien epithymein ja boulesthai välillä käytetään 

johdonmukaisesti argumentin rakentamisessa. (Menon 77c–78b, Brickhouse & Smith 

2010, 67–69.)49  

 

6.5 Yhteenveto Sokrateen suhtautumisesta haluihin  
 

Sokrateen käsitys ihmisen haluista ja pyrkimyksistä vaikuttaa moniulotteisemmalta kuin 

perinteisen tulkinnan mukainen suoraviivainen käsitys, jossa kaikki toimintaa ohjaavat 

halut ovat aina rationaalisia ja seuraavat järjen arviota toimijan kokonaisedusta. Näyttää 

siltä, että yhtä vähän kuin Sokrateen näkemys tiedosta on palautettavissa pelkkiin 

määritelmiin, on hänen näkemyksensä toimintaa motivoivista haluista palautettavissa 

pelkkiin rationaalisiin haluihin. Intellektualismin perinteinen tulkinta on tämänkin asian 

suhteen liian yksioikoinen eikä selviä halujen osuudesta toiminnan selittäjinä Sokrateen 

ajattelussa. Perinteinen tulkinta ei esimerkiksi kykene selittämään Sokrateen erottelua 

sen suhteen mikä ihmistä miellyttää ja toisaalta sen, mitä tämä todella haluaa. Tämä 

																																																								
49 E.R. Dodds on huomauttanut, ettei Platon käytä tätä erottelua kaikissa dialogeissa ja antaa esimerkkejä 
Lysis- ja Valtio –dialogeista (Dodds 1959, 236). Sekä Kahn että Brickhouse ja Smith huomioivat ja 
myöntävät tämän, mutta korostavat sitä, että joissain dialogeissa erottelu on selkeä ja argumentin kannalta 
perusteltu. Näin on esimerkiksi Kharmides-dialogissa (Kharmides 167a–168a), ja tämän lisäksi Kahn 
korostaa erityisesti erottelun merkitystä Gorgias-dialogissa, Brickhouse ja Smith puolestaan Menon-
dialogissa. 
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erottelu on Gorgiaan argumentin kannalta oleellinen, ja perinteisen tulkinnan haastajat 

kykenevät analysoimaan moniulotteisemmin ja syvemmin mitä Sokrates sillä tarkoittaa 

ja mihin se johtaa. Jyrkkä perinteinen tulkinta asettuu tässäkin kysymyksessä 

epäuskottavaan valoon.  

 

Koska Gorgias-dialogi on erityisen kiinnostava ja haastava Platonin 

moraalipsykologisen argumentin kannalta, tarkastelen seuraavassa luvussa vielä 

tarkemmin sen asemaa Platon-tutkimuksessa ja sen moraalipsykologisen argumentin 

yhtenäisyyttä.  

 

7. GORGIAS-DIALOGIN HAASTE 

 

7.1 Gorgias-dialogin erityisyys  
 

Esittelin Gorgias-dialogin argumentin edellisessä luvussa, ja tässä luvussa syvennyn 

dialogiin vielä tarkemmin, koska se on erityisen kiinnostava sekä intellektualismin 

tulkinnan kannalta, että Platonin ajattelun ymmärtämiseksi laajemminkin. Gorgias 

mielletään usein sijoittuvaksi Platonin varhaisten ja keskimmäisten dialogien 

välimaastoon, koska siinä vaikuttaa olevan piirteitä molemmista. Moniulotteisuudellaan 

Gorgias voi tarjota kiinnostavan mahdollisuuden rakentaa ymmärrystä Platonin 

ajattelun eri puolien välille, mutta toisaalta jotkut tutkijat pitävät sitä ongelmallisena, 

koska katsovat siinä esiintyvän keskenään yhteensopimattomia näkemyksiä. Tämä 

asetelma ilmenee erityisellä tavalla myös moraalipsykologisissa kysymyksissä, ja tämän 

luvun keskiössä on kysymys Gorgiaan moraalipsykologisen argumentin 

yhtenäisyydestä. Onko uskottavaa ajatella, että Platon muuttaa moraalipsykologista 

argumenttia kesken Gorgias-dialogin? 

 

Developmentalistisen tulkinnan piirissä Gregory Vlastosin vaikutusvaltainen tutkimus 

synnytti 1900-luvun jälkipuoliskolla varhaisten ja keskimmäisten dialogien väliin uuden 

ryhmän, ns. siirtymädialogit, joissa voi nähdä piirteitä sekä varhaisemmista että 

myöhemmistä dialogeista (Salmenkivi 2010, 4). Menon ja Gorgias ovat tyypillisiä 

esimerkkejä tällaisista dialogeista. Ne ovat toisaalta hyvin kiinnostavia, sillä jos 

Platonin ajattelun katsotaan vaiheittain kehittyneen, niin näissä dialogeissa kehitys on 
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tietyllä tavalla nähtävissä yhden dialogin sisällä. Toisaalta näitä dialogeja on tästä 

syystä pidetty hämmentävinä ja ongelmallisina. Esimerkiksi Gorgias on joidenkin 

tutkijoiden mielestä sisäisesti ristiriitainen esittämällä kaksi erilaista, keskenään 

yhteensopimatonta moraalipsykologiaa. Moraalipsykologinen ero perustuu ajatukseen 

siitä, että Sokrateen intellektualismi ja Platonin myöhempi sielun kolmijako ovat 

keskenään yhteensopimattomia näkökantoja erityisesti toiminnan motivaation suhteen. 

Gorgias-dialogin alkupuolen katsotaan edustavan selkeästi Sokrateen intellektualismia, 

mutta myöhemmin dialogissa esitetään sielun järjestykseen perustuvia argumentteja, 

joiden voi jo katsoa lähenevän sielun kolmijakoa.  

 

Terence Irwin esimerkiksi uskoo, että Sokrateen intellektualistinen kanta, joka on 

vallinnut dialogin alkupuolella keskustelussa Poloksen kanssa, vaihtuu toisenlaiseen 

näkemykseen myöhemmässä keskustelussa Kallikleen kanssa, kun Sokrates korostaa 

itsekontrollin ja tietynlaisten halujen hillinnän tarvetta. Itsekontrollin ajatus ei enää tue 

intellektualistista näkemystä, jonka mukaan tieto on riittävä ehto hyveelle (Irwin 1979, 

143, 190–191, 221–222, Gorgias 460b, 467c–468c, 491d.) Brickhousen ja Smithin 

mukaan tällaisessa tulkinnassa katsotaan, että Platon oli jo Gorgiasta kirjoittaessaan 

vakuuttunut siitä, että Sokrateen intellektualistinen näkemys motivaatiosta on 

virheellinen. Sokrateen Kallikleelle korostamalla halujen hillitsemisellä ja itsekurilla voi 

olla merkitystä vain, jos halut voivat suuntautua muuhunkin kuin intellektualismin 

mukaiseen rationaalisesti arvioituun kokonaisetuun. Varsinainen ongelma on siinä, että 

intellektualistinen näkemys ei ilmene ainoastaan muissa dialogeissa vaan myös 

Gorgiaassa itsessään Sokrateen keskustellessa Poloksen kanssa. Mahdollinen ristiriita 

astuu siis nyt yhden dialogin sisälle. Brickhouse ja Smith pitävät erittäin 

epäuskottavana, että Platon olisi yhtäkkiä kesken dialogin muuttanut keskeisintä 

näkemystään motivaation suhteen selittämättä ja perustelematta tätä siirtoa millään 

lailla. (Brickhouse & Smith 1994, 98.)50 

 

																																																								
50 Brickhouse ja Smith huomauttavat, että sinänsä ei ole ainutkertaista, että Platon esittää Sokrateen suulla 
toisistaan poikkeavia näkemyksiä dialogeissaan. Yleensä tällöin on kyse eroista dialogien välillä, mutta 
esimerkiksi Protagoraassa ja Hippiaassa kuvataan Sokrateen näkökulman muutos dialogin sisällä. Erona 
Gorgiaaseen nähden on kuitenkin se, että näissä dialogeissa näkökulman muutos on dialogin kannalta 
keskeinen kysymys, johon kiinnitetään erityistä huomiota, ja niissä Sokrates kuvataan hämmennyksissä 
huomattuaan ajautuneensa ristiriitaisiin näkemyksiin. Gorgias on siis erikoistapaus, mikäli Sokrateen 
näkökulman katsotaan siinä muuttuvan, sillä tällöin näkemys muuttuu hyvin perustavanlaatuisessa 
kysymyksessä ilman että siihen kiinnitetään mitään huomiota. (Brickhouse & Smith 1994, 99.) 
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Onko uskottavaa ajatella, että Gorgias-dialogi on sisäisesti epäjohdonmukainen? 

Käsitteleekö Platon siinä kahta keskenään yhteensopimatonta moraalipsykologista 

näkemystä? Moni tutkija ei ole valmis tällaiseen johtopäätökseen, ja Gorgiaan 

yhtenäisyyttä on puolustettu hyvin erilaisista lähtökohdista käsin. Esittelen seuraavaksi 

joitakin argumentteja Gorgiaan yhtenäisyyden puolesta.  

 

7.2 Tulkintoja Gorgiaan yhtenäisyyden puolesta 
 

Brickhouse ja Smith toteavat heitä aina häirinneen sen, että joidenkin tulkintojen 

mukaan Gorgias sisältää kaksi erilaista, keskenään yhteensopimatonta 

moraalipsykologista näkemystä ilman että Platon selkeästi ilmaisisi näkemyksen 

muuttuneen. He viittaavat esimerkiksi Terence Irwinin kommentteihin, joiden mukaan 

Sokrates ei vaikuta pystyvän pitämään kiinni yhtenäisestä moraalipsykologiasta läpi 

Gorgiaan. (Brickhouse & Smith 2010, 112.) Brickhousen ja Smithin mukaan 

intellektualismin jyrkän, perinteisen tulkinnan mukainen käsitys toiminnan 

motivaatiosta Sokrateen ajattelussa on jo sellaisenaan virheellinen, koska sen mukaan 

vain rationaaliset halut vaikuttavat ihmisen toimintaan. Perinteisen tulkinnan mukaan 

eettinen epäonnistuminen on Sokrateelle aina tiedollista epäonnistumista, joten 

tiedollinen valistus on ainoa keino korjata toimintaa. Tällainen tulkinta on Brickhousen 

ja Smithin mukaan epäuskottava, sillä Sokrates esittää muunkinlaisia keinoja, kuten 

fyysisiä rangaistuksia, joskus välttämättöminä ihmisen toiminnan korjaamiseksi, eikä 

hän ole tässä asiassa puhtaan intellektualistinen. (Brickhouse & Smith 2010, 94, 103–

104, 108–110.) 51 

 

Brickhousen ja Smithin oma tulkinta ratkaisee Gorgiaan yhteensopivuusongelman, sillä 

jos ajatellaan, että varhaisdialogien Sokrates tunnistaa toiminnan motivaation taustalla 

muitakin tekijöitä kuin rationaaliset halut, ei keskustelu Kallikleen kanssa tuo hänen 

näkemykseensä mitään sinänsä uutta tai epäsokraattista. Brickhouse ja Smith toteavat, 

että tilanne onkin itse asiassa niin päin, ettei intellektualismin jyrkkä perinteinen 

tulkinta pysty selittämään edes Sokrateen keskustelua Poloksen kanssa, jonka katsotaan 

olevan intellektualismin selkeä ilmaisu. Tämä johtuu siitä, että Sokrates tuo Poloksen 

kanssa keskustellessaan esiin erilaisia ei-intellektualistisia rangaistuksia, joita joskus voi 

olla tarvetta käyttää vääränlaisen toiminnan korjaamiseksi. Rangaistukset voivat olla 

																																																								
51 Brickhousen ja Smithin näkemys on käsitelty perusteellisesti luvussa 4. 
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tuskallisia, ja Sokrates vertaa niitä lääkärin kivuliaisiin toimenpiteisiin, jotka tähtäävät 

sairaan parantamiseen. Jos väärintekijä pyrkii välttämään rangaistuksia niiden 

tuskallisuuden takia, jää häneltä niiden tuoma hyöty saamatta. (Brickhouse & Smith 

2010, 112–114, Gorgias 476e–479b, 480c–e.) Perinteisen tulkinnan mukainen käsitys 

intellektualismista ei kykene selittämään muunlaisten rangaistusten kuin tiedollisen 

valistuksen tarvetta. Ja toisaalta, kun Sokrateen intellektualismi ymmärretään perinteistä 

tulkintaa moniulotteisemmin, myös keskustelu Kallikleen kanssa itsensä hallitsemisesta 

ja sielun oikeanlaisesta järjestyksestä sopii kuvaan.  

 

Charles Kahn korostaa Gorgiaan asemaa Platonin perustavanlaatuisena 

moraalifilosofisena tutkimuksena, joka on voimakas ja taidokas yhdistelmä filosofisia ja 

draamallisia elementtejä (Kahn 1996a, 125). Kahn katsoo, että Gorgias on 

varhaisdialogien joukossa poikkeuksellisen itsenäinen dialogi, jonka filosofinen tulkinta 

ei vaadi juurikaan muuta tietämystä Sokrateen tai Platonin ajattelusta tai viittauksia 

muihin dialogeihin (Kahn 1996b, 61). Kahnin tulkinnassa Sokrateen argumentti ei 

dialogin kuluessa perusteiltaan muutu, mutta monimutkaistuu ja syvenee uusien 

keskustelukumppanien ja uusien haasteiden myötä (Kahn 1996a, 134–137). Kahnin 

unitaristisen tulkinnan mukaan Platonin filosofian perusta pysyy ylipäätään koko ajan 

samana, vaikka filosofinen ajattelu syvenee ja mukaan tulee uusia piirteitä. Dialogit 

ovat hyvin erilaisia muodoltaan ja sisällöltään, mutta tämä johtuu Kahnin mukaan 

erityisesti Platonin tietoisista kirjallisista valinnoista eri näkökulmien tutkimiseksi. 

Sokrateen moraalinen ideaali on Platonin ajattelussa vahvana perustana, eikä 

varhaisdialogeista löydy mitään erillistä ajattelua, joka olisi Platonin myöhemmän 

näkemyksen kanssa ristiriidassa. (Kahn 1996a, xiii–xvii.) 

 

Kysymys Gorgiaan yhtenäisyydestä muodostuu helpoimmin ongelmaksi 

developmentalistisessa näkemyksessä, jossa jo lähtökohtaisesti uskotaan dialogien 

ilmentävän jollain lailla Sokrateen ja Platonin näkemysten erillisyyttä tai Platonin 

ajattelun erillisiä kehitysvaiheita. Dialogin yhtenäisyyttä on silti puolustettu myös 

jyrkästä developmentalistisesta tulkinnasta käsin. John M. Cooper tarjoaa omanlaisensa 

selityksen sille, miksi Gorgias ei tuo esiin kahta erilaista moraalipsykologiaa ikään kuin 

”huomaamatta”. Cooper katsoo, että vaikka Sokrates puhuu Kallikleelle sielun 

järjestyksestä, niin hän puhuu siitä eri lailla kuin Platon myöhemmässä sielun 

kolmijaossa. Sokrateen Gorgiaassa esittämässä ajatuksessa sielun järjestyksestä ei 
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hänen mukaansa varsinaisesti viitata sielun osien oikeanlaiseen järjestykseen tai 

ristiriitaisten halujen oikeanlaiseen hallintaan, vaan tilanteeseen, jossa liiallisia haluja ei 

yksinkertaisesti esiinny. Viisaan sielu on harmoniassa ilman että täytyy ajatella 

ristiriitaisten impulssien vetävän sitä eri suuntiin, kuten sielun kolmijaossa ajatellaan. 

Cooper huomauttaa, että Sokrates kyllä huomaa Kallikleen puhuvan haluista eri lailla 

kuin hän itse puhuu, koska Kallikles korostaa rohkeuden tai miehekkyyden merkitystä 

tietynlaisten (nautinnon tavoittelua estävien) tuntemusten hillitsemisessä, mutta 

Sokrates ei kuitenkaan ota omaan argumenttiinsa tätä lähtökohtaa ja jättää 

kommentoimatta heidän näkemystensä välisen eron. Cooperin mukaan Sokrates 

vaikuttaa dialogissa uskovan, että saa Kallikleen kumottua muutenkin osoittamalla, että 

Kallikleen käsityksessä hyvästä ihmisestä on suuria ongelmia ja ettei Kallikleen 

näkemys kaikkien halujen maksimaalisesta täyttämisestä johda hyvään elämään. 

Sokrates ei siis Cooperin mukaan luultavasti näe tarvetta puuttua siihen eroon, joka 

hänen omassa näkemyksessään ja Kallikleen näkemyksessä on halujen ja sielun 

mahdollisten ristiriitaisten impulssien suhteen. Cooper on kuitenkin sitä mieltä, että 

Platon tunnistaa Sokrateen argumentin olevan riittämätön Kallikleen tapaisen 

vastaväittäjän esiin tuomien näkökantojen lopullisessa kumoamisessa ja näkee tarpeen 

sille, että vasta-argumentin pitää pystyä reagoimaan paremmin Kallikleen 

näkemyksessä esiintyvien ristiriitaisten halujen ja impulssien tuomaan haasteeseen. 

Cooper uskoo, että Platon esittää tietoisesti Gorgiaassa Kallikleen suulla haasteen, 

johon Sokrates ei täysin tyydyttävästi vastaa, vaikka saakin Kallikleen muulla lailla 

solmuun. (Cooper 1999, 66–70.) Platon ei Cooperin mukaan kadottanut uskoaan 

sokraattiseen moraalisen elämän ideaaliin, mutta näki, että sen puolustamiseksi tarvitaan 

jotain perusteellisempaa. Cooper uskoo, että Platonin sielun kolmijako lähti 

kehittymään tästä haasteesta ja havainnosta, ettei Sokrateen intellektualismi kykene 

siihen vastaamaan. (Cooper 1999, 74–75.)  

 

Myös Christopher Rowe edustaa moraalipsykologisissa kysymyksissä jyrkkää 

developmentalismia; hän tulkitsee Sokrateen intellektualismin suoraviivaisen 

perinteisen tulkinnan mukaisesti ja näkee sen yhteensopimattomana Platonin 

myöhemmän näkemyksen kanssa (Rowe 2007, 92–93). 52   Tästä lähtökohdasta 

																																																								
52  Rowe ei kuitenkaan sitoudu developmentalismiin kaikissa kysymyksissä. Hän kritisoi 
developmentalistista tulkintaa metafysiikan ja epistemologian osalta, koska uskoo, että näissä 
kysymyksissä Platonin myöhempi ajattelu rakentuu Sokrateelta saadun perinnön varaan eikä merkittävästi 
muutu, vaikka mukaan tulee myöhemmin uusia asioita. (Rowe 2007, 90–92.) 
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huolimatta Rowe ei näe Gorgiaan sisältävän kahta erilaista, yhteensopimatonta 

moraalipsykologiaa. Kuten Cooper, myös Rowe uskoo, että keskustellessaan Kallikleen 

kanssa Sokrates käyttää tarkoituksellisesti samoja ilmaisuja kuin Kallikles, mutta 

omassa merkityksessään. Rowe selittää asian kuitenkin eri lailla kuin Cooper. Kun 

esimerkiksi puhutaan itsekontrollista, Rowen mukaan Sokrates vie tietoisesti 

keskustelun niihin yleisiin merkityksiin, joita itsekontrollilla tavallisesti tarkoitetaan, eli 

tietynlaiseen järjen ylivaltaan ja kontrolliin haluihin ja impulsseihin nähden. Kallikleen 

on näin helppo ymmärtää itsekontrollin ajatus, vaikkei hän jaakaan yleistä käsitystä sen 

tarpeellisuudesta. Sen sijaan tällainen näkemys ei istu Sokrateen intellektualismin 

jyrkkään tulkintaan, koska siinä ainoastaan rationaalisilla haluilla on rooli toiminnan 

selittäjänä eikä muunlaisia haluja näin ollen tarvitse hillitä tai kontrolloida. Rowen 

mukaan mikään ei kuitenkaan estä Sokratesta puhumasta itsekontrollista omasta 

intellektualistisesta näkemyksestään käsin, vaikka hän puhuukin Kallikleen kanssa 

näennäisesti yleisesti hyväksytyin asetelmin. Rowen mukaan Sokrateen 

intellektualistisessa näkemyksessä itsekontrolli kuvaa ainoastaan sitä, että 

miellyttävätkin asiat valitaan hyvän tähden, pelkkä miellyttävyys ei riitä, ja jos 

tavoitellaan sellaista, joka todellisuudessa ei ole hyvää, kyseessä on intellektualistinen 

erehdys. (Rowe 2007, 99, Gorgias 491d–e, 500a). Rowe uskoo, että Gorgiaan 

moraalipsykologia on läpeensä sokraattinen ja täysin intellektualistinen (Rowe 2007, 

101). 

 

Rowen selitys vaikuttaa hyvin pitkälle viedyltä yritykseltä sovittaa keskustelu 

itsekontrollista Sokrateen intellektualismiin, johon se ei luontaisesti istu. Rowe lähtee 

tällaiselle tulkinnan tielle, koska päinvastoin kuin Cooper, hän haluaa selittää Sokrateen 

intellektualismin toimivan uskottavasti ja yhtenäisenä läpi Gorgiaan, kun taas Cooper 

uskoo, että Platon huomaa ja tarkoituksellisesti osoittaakin dialogissa intellektualistisen 

argumentin riittämättömyyden. Niinpä Cooperille Sokrateen pitäytyminen 

intellektualismissa siitä huolimatta, että Kallikles selvästi ottaa esiin uusia, siihen 

sopimattomia argumentteja, on osoitus ongelmasta, jonka Platon havaitsee ja johon hän 

näkee tarpeen kehittää paremman vastauksen. Sen sijaan Rowe ei halua myöntää 

intellektualistisessa argumentissa olevan dialogissa mitään ongelmaa, vaan pitää 

hyväksyttävänä, että Sokrates puhuu Kallikleelle tavanomaisin termein, vaikkei sitoudu 

niihin ja tarkoittaa pohjimmiltaan jotain ihan muuta.  
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Tämän luvun tarkoituksena oli ennen kaikkea osoittaa, että monelle tutkijalle Gorgiaan 

argumentin sisäinen yhtenäisyys on ensiarvoisen tärkeä lähtökohta, josta ei olla valmiita 

tinkimään, vaikka muuten edustettaisiin hyvin erilaisia tulkinnallisia näkemyksiä. Jopa 

jyrkän developmentalistisesta tulkinnasta käsin on puolustettu argumentin 

yhtenäisyyttä, vaikka tällaisesta näkökulmasta Gorgias muodostaa selkeän haasteen.  

8.  PLATONIN TAPA TESTATA ARGUMENTTEJA 
 

Edellinen luku oli osoitus siitä, ettei monikaan tutkija ole valmis luopumaan ajatuksesta, 

että Gorgias on argumentiltaan sisäisesti yhtenäinen dialogi. Dialogin sisäinen eheys 

onkin hyvin perusteltu lähtökohta Platonin dialogeja tulkittaessa, koska yksittäisten 

dialogien kokonaisuudet muodostavat suorimman ja luotettavimman tien Platonin 

ajattelun ymmärtämiseen.  Eero Salmenkivi tutkii Menonia väitöskirjassaan (2010) ja 

kiinnittää huomiota niihin vaaroihin, joita developmentalismin ja unitarismin kaltaisissa 

kokonaisvaltaisissa teorioissa voi olla yksittäisen dialogin tulkinnan kannalta. 

Yksittäinen dialogi itsenäisenä kokonaisuutena on lopulta lähteenä luotettavampi kuin 

kiistanalaiset teoriat, ja syntyy riski, jos dialogeja yritetään tulkita liian vahvasti 

teorioihin peilaten. (Salmenkivi 2010, 4–5.) 

 

Michael Erler korostaa Platonin olevan filosofisen ajattelunsa lisäksi kirjallinen nero, 

joka tietoisesti valitsee erilaisia strategioita kiinnittääkseen huomiota erilaisiin 

näkökulmiin kontekstien vaihtuessa ja painottaakseen pohjimmiltaan saman argumentin 

eri puolia eri yhteyksissä. Platon kutsuu lukijan tekemään vertailuja ja pohtimaan, miksi 

jotkut asiat näyttäytyvät eri valossa eri tilanteissa. Kun Platon ottaa uudenlaisen 

perspektiivin käsitelläkseen, hänen helposti tulkitaan muuttaneen jollain lailla 

näkemystään tai kehittyneen filosofisessa ajattelussaan. Erler haluaa osoittaa, ettei kyse 

ole välttämättä siitä, vaan pikemminkin Platonin tietoisista valinnoista tarkastella samaa 

kysymystä eri puolilta ja erilaisin painotuksin. (Erler 2015, 91–92.)53 Platon vaihtaa 

																																																								
53  Erler perustelee näkökantaansa artikkelissaan kahdella esimerkillä, joissa hän osoittaa, että 
intertekstuaaliset viittaukset Valtio-dialogin ja toisaalta Filebos- ja Timaios –dialogien välillä selittävät 
kysymystä, miksi Platon jättää joskus tietyssä yhteydessä jonkin kysymyksen käsittelemättä palatakseen 
siihen tarkemmin toisessa yhteydessä. Myös näissä esimerkkitapauksissa Platonin on usein tulkittu 
muuttaneen mieltään tai vähintäänkin jollain lailla kehittyneen ajattelussaan, mutta Erler pyrkii 
osoittamaan, ettei näin ole, vaan että Platon nimenomaan tietoisesti ja harkitusti avaa samasta 
argumentista uuden näkökulman uudessa tilanteessa. (Erler 2015, 92–100.) En käsittele tämän tutkielman 
puitteissa Erlerin esimerkkejä tarkemmin, mutta olen vakuuttunut niiden uskottavuudesta, ja haluan tuoda 
esiin hänen yleisen huomionsa Platonin strategioista, joilla voi olla ratkaisevan tärkeä merkitys dialogien 
tulkinnassa.  
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painopistettä, näkökulmaa, jättää asian tarkemmin käsittelemättä jossain yhteydessä 

mutta palaa siihen toisessa, sopeuttaa saman argumentin eri tilanteisiin ja Sokrateen 

erilaisten keskustelukumppanien tasolle. Hän käsittelee samaa asiaa välillä kevyemmin 

ja kansanomaisemmin termein, välillä syvemmän filosofisesti. Mukaan voi tulla lisää 

kompleksisuutta, uudenlaisia tilanteita, jotka vaativat tarkempaa analyysia tai erotteluja, 

ja uudenlaisia keskustelukumppaneita, jotka esittävät eri tasoisia haasteita eri 

näkökulmista. Kun Platon sitten tarkastelee asiaa eri tasoilla ja tutkii kokeellisesti eri 

positioita, voi joskus olla helppo tulkita, että Platon korjaa aiempia näkemyksiään ja on 

kehittynyt ajattelijana. Tarkemmin lukiessa voi huomata, että Platon itse asiassa ohjaa 

tietoisesti lukijaa kiinnittämään huomiota tiettyihin eroihin ja yhtäläisyyksiin eri 

kontekstien välillä ja haastaa pohtimaan, miksi nämä ovat sellaisia kuin ovat. Platonin 

kaltaisen ajattelijan tapauksessa on erityisen vaarallista poimia teksteistä irrallisia pätkiä 

tai yksittäisiä argumentteja ja tehdä näistä nopeita, yksinkertaistavia johtopäätöksiä. 

(Erler 2015, 94–95, 96–98, 100–103.) 

 

Myös Eero Salmenkivi kiinnittää huomion Platonin tapaan tutkia ja testata erilaisia 

filosofisia positioita eri tilanteissa. Platon valitsi tietoisesti teoksiinsa dialogimuodon, 

joka mahdollistaa eri näkökulmien monipuolisen tarkastelun ja testaamisen, ja dialogit 

sisältävät sellaisia valintoja ja draamallisia elementtejä, jotka pitää ottaa tulkinnassa 

huomioon. Platon piti selvästikin dialektiikkaa, ”keskustelun taitoa”, menetelmänä, jolla 

pääsee lähimmäksi totuutta, ja dialektiikan harjoittamista ihmiselle jo itsessään 

olennaisena valintana, vaikkei lopulliseen totuuteen päästäisikään. Salmenkivi katsoo, 

että Platonin tulkinnassa on tärkeä lähtökohtaisesti huomioida tämä hänen tapansa tehdä 

filosofisia kokeiluja. (Salmenkivi 2010, 6–9.) 

 

Tässä yhteydessä on syytä palata Paul Woodruffin huomioihin siitä, kuinka useassa 

varhaisdialogissa lopuksi testataan ja hylätään Sokrateen oma yritys hyveen 

määritelmäksi. 54  Esittelin luvussa 3 Protagoras-dialogia ja sen tiettyjä kohtia 

intellektualismin jyrkän perinteisen tulkinnan ymmärtämiseksi, koska tällaisten kohtien 

suoraviivaisen luennan pohjalta voi syntyä vaikutelma siitä, että Sokrates katsoo hyvin 

yksiselitteisesti hyveen olevan tietoa, ja esimerkiksi ajattelee, että hyveellisen urheuden 

saavuttamiseksi riittää tieto siitä mitä on pelättävä ja mitä ei. Juuri tämä Sokrateen 

näkemys kuitenkin osoitetaan riittämättömäksi urheuden määritelmäksi Lakhesissa. 
																																																								
54 Paul Woodruffin näkemys on käsitelty luvussa 5, Sokrateen omien määrittely-yritysten kaatuminen 
erityisesti sivulla 36. 
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Jyrkkää intellektualismitulkintaa on vaikea perustella muuten kuin tiettyjen dialogien 

tietyillä yksittäisillä tekstikohdilla, joiden pohjalta ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöstä 

edes siitä, mitä kyseisessä dialogissa kokonaisuudessaan tapahtuu. 55  Vielä 

ongelmallisempaa on, jos tällaisten suoraviivaisten yksittäisten tekstikohtien pohjalta 

tehtyä yksinkertaistavaa tulkintaa pidetään kattavasti oikeana näkemyksenä 

varhaisdialogien Sokrateesta, kuten angloamerikkalaisessa tulkintaperinteessä on 

Sokrateen moraalipsykologian osalta pitkään tehty.  

 

Gerald A. Press arvostelee vallalla ollutta tapaa tulkita Platonin tekstejä niin, että ne 

ovat systemaattisia esityksiä tietynlaisesta oppijärjestelmästä, jonka auktoriteettina 

Platon esiintyy. Dialogeissa esiin tulleet mahdolliset epäjohdonmukaisuudet on selitetty 

joko unitaristisesti niin, että ne ovat vain pinnallisia ja näennäisiä tai 

developmentalistisesti niin, että ne ovat osoitus Platonin ajattelun kehityksestä ajan 

myötä. On myös ajateltu, että filosofisessa tulkinnassa voi jättää huomiotta Platonin 

kirjalliset valinnat ja nerokkaan kielenkäytön, tekstien moniäänisyyden ja 

intertekstuaalisuuden. Näiden ei ole katsottu voivan vaikuttaa filosofiseen tulkintaan, 

koska filosofia on kiinnostunut sisällöstä, josta muoto on riisuttu pois. Platonin dialogit 

eivät kuitenkaan ole dogmaattisia ja systemaattisia esityksiä tietystä filosofisesta 

järjestelmästä eivätkä selkeitä vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Dialogien kirjallinen ja 

draamallinen rikkaus ja monimuotoisuus ovat olennainen osa sitä tapaa, jolla Platon 

tekee filosofiaa; hän asettaa lukijan eteen kokonaisen dialogisen tilanteen, jossa erilaiset 

kirjalliset strategiat ovat osa projektia. Dialogit eivät siis ole argumenttien kokoelmia, 

joista voi oikeutetusti poimia yksittäisiä argumentteja analysoitavaksi, vaan orgaanisia 

kokonaisuuksia, joissa koko kulloinenkin asetelma ratkaisee. Kenenkään dialogeissa 

esiintyvän hahmon, edes Sokrateen, ei voi suoraan katsoa olevan Platonin äänitorvi. 

Platon on enemmänkin opas, joka haastaa ajattelemaan itse ja ottamaan vastuun 

ajattelustaan, kuin opettaja, jolta voi suoraan oppia totuuksia. Hän ohjaa ihmisiä 

ymmärtämään, että varmimmatkin näkemykset tulee voida kyseenalaistaa ja asettaa 

kriittiseen tarkasteluun. (Press 2015, 187–195.) 

 

Gorgias-dialogin kaltainen dialogi voi erityisellä tavalla avata Platonin ajattelua eri 

puolilta ja olla esimerkki hänen tavastaan testata argumentteja. Gorgias ilmentää 

Platonin tapaa puhua koko sen kysymysasettelun kautta, jossa dialogissa ollaan, ja 

																																																								
55 Esimerkiksi Protagoras-dialogi päättyy lopulta hämmennykseen hyveen olemuksen suhteen. 
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hänen tapaansa valjastaa erilaiset strategiat ja eritasoiset haasteet filosofisten 

kysymysten tutkimiseen. Gorgias on myös yksi osoitus siitä, miksi jyrkät ja 

yksinkertaistavat tulkinnat eivät tee oikeutta Platonin ajattelun monimuotoisuudelle. 

Jyrkät tulkinnat ajautuvat helposti ongelmiin, kun huomataan, että jossain yhteydessä ne 

eivät päde, ja tällöin Platonin saatetaan tulkita olevan epäjohdonmukainen, vaikka kyse 

on todennäköisemmin siitä, että jyrkkä tulkinta on liian yksioikoinen ja jättää jotain 

olennaista huomiotta. Gorgiaassa jyrkän intellektualismitulkinnan ongelma näkyy 

muun muassa siinä, että se jättää Gorgiaan argumentin kannalta olennaisen erottelun 

erilaisten halujen suhteen huomiotta, eikä näin ollen saa selitettyä Sokrateen 

argumenttia johdonmukaisesti. 

 

9. YHTEENVETO 
 

Aloin alun perin tutkia Sokrateen intellektualismia, koska yksinkertaistava ja 

suoraviivainen perinteinen tulkinta siitä on edelleen hyvin vallitseva näkemys, joka 

tulee vastaan monessa paikassa. Suoraviivaiseen tulkintaan törmää sekä peruskurssien 

yksinkertaistavissa analyyseissä Sokrateesta että myös syvemmissä, vaikutusvaltaisten 

tutkijoiden analyyseissä.  Tällainen tulkinta ei mielestäni koskaan vastannut sitä kuvaa 

varhaisdialogien Sokrateesta, joka dialogeja lukiessa tuli. Kiinnostuin uusista 

tulkintavaihtoehdoista, jotka haastavat vallitsevan suoraviivaisen näkemyksen, ja 

totesin, että uudet näkemykset muodostavat uskottavamman kuvan Sokrateesta 

ajattelijana tai pikemminkin siitä, mitä Platonin varhaisdialogeissa tapahtuu. Ne saavat 

selkeästi enemmän suoraa tekstuaalista tukea Platonin varhaisdialogeista ja kykenevät 

selittämään monta sellaista seikkaa, jotka perinteinen tulkinta jättää hämäriksi.  

 

Jos perinteisen suoraviivaisen tulkinnan Sokrateen intellektualismista haluaa tehdä, 

pitää keskittyä tiettyihin (esimerkiksi Protagoras-dialogin) tekstikohtiin ja unohtaa 

moni muu varhaisdialogeista ilmenevä seikka. Sokrates itse puhuu varhaisdialogeissa 

eri yhteyksissä sitä perinteisen tulkinnan ydintä vastaan, että ihmisen toiminnan 

motivaation taustalla olisivat ainoastaan rationaaliset uskomukset ja rationaalinen halu, 

eikä toimintaan voisi vaikuttaa muuten kuin tiedollisin keinoin. Varhaisdialogien 

Sokrates ei vaikuta niin jyrkältä intellektualistilta, kuin mitä perinteinen tulkinta 

edellyttää. 
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Mielestäni Thomas C. Brickhouse ja Nicholas D. Smith onnistuvat kritiikissään 

perinteistä tulkintaa kohtaan ja osoittavat, että siitä puuttuu jotain hyvin oleellista. He 

nostavat uskottavasti esiin perinteisen tulkinnan kyseenalaistavia seikkoja ja 

perustelevat, miksi Sokrateen moraalipsykologia täytyy ymmärtää puhdasta 

intellektualismia moniulotteisemmin. Brickhousen ja Smithin oma näkemys on 

monipuolisempi ja lupaavampi, mutta siinäkin on ongelma. Heidän tulkintansa 

Sokrateen moraalipsykologiasta lähenee Platonin myöhempää näkemystä, mutta he 

eivät halua luopua developmentalistisesta perusajatuksestaan, jonka mukaan 

varhaisdialogien Sokrates on intellektualisti, myöhempi Platon ei, ja nämä kaksi eroavat 

selkeästi toisistaan. Tämä näkemys on kuitenkin vaikea sovittaa heidän maltillisempaan 

intellektualismitulkintaansa, ja erityisesti hyveen olemuksen kysymyksessä heidän 

argumenttinsa epäonnistuu.  

 

Sokrateen väite ”hyve on tietoa” vaatii tarkemman läpikäynnin ja suoraviivaista 

perinteistä tulkintaa syvemmän analyysin, mikäli halutaan ymmärtää mitä Sokrates sillä 

varhaisdialogeissa tarkoittaa. Sokrates ei itse myönnä tietävänsä eikä myöskään katso 

löytäneensä ketään muutakaan viisasta, joten mitä hän tarkoittaa tiedolla ja 

tietämättömyydellä? Perinteisen suoraviivaisen tulkinnan haastaa muun muassa Paul 

Woodruffin näkemys, jonka mukaan Sokrates ohjaa ihmisiä hyveeseen haastamalla 

heidät käyttämään järkeään ja tietokykyään mahdollisimman hyvin ja pyrkimällä 

osoittamaan sen, ettei ole olemassa ulkopuolista auktoriteettia, jolta hyve olisi 

opittavissa. Auktoriteettina Sokrates ei pidä itseäänkään, vaan asettaa jatkuvasti myös 

omat näkemyksensä testiin. Sokrateen näkemyksen mukainen hyveellinen elämä 

sisältää sekä omien että muiden uskomusten tutkimisen ja kyseenalaistamisen.  

 

Intellektualismin perinteinen tulkinta vaikuttaa liian yksioikoiselta myös sen suhteen, 

miten Sokrates suhtautuu ihmisen haluihin ja pyrkimyksiin. Perinteisen tulkinnan 

mukainen suoraviivainen näkemys, jonka mukaan kaikki toimintaa ohjaavat halut ovat 

Sokrateelle aina rationaalisia ja seuraavat järjen arviota ihmisen kokonaisedusta, ei 

selviä halujen osuudesta toiminnan selittäjänä Sokrateen ajattelussa. Se ei esimerkiksi 

kykene selittämään Gorgiaan argumentin kannalta oleellista erottelua sen suhteen mikä 

ihmistä miellyttää ja toisaalta sen, mitä tämä todella haluaa. Perinteisen tulkinnan 

haastajat kykenevät analysoimaan uskottavammin ja syvemmin, mitä Sokrates 
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Gorgiaassa tarkoittaa. Charles Kahn ja Emile de Strycker korostavat sitä, että 

sokraattisen viisauden ytimessä on ymmärrys ihmisen halusta todelliseen hyvään. De 

Strycker huomauttaa, että jos hyve on Sokrateelle tietoa, se ei ole teknistä tai abstraktia 

määritelmätietoa, vaan ymmärrystä elämän pyrkimysten arvojärjestyksestä. 

 

Gorgias-dialogi on kiinnostava dialogi Platonin ajattelun ymmärtämisen kannalta. Se 

käsittelee moraalifilosofiaa asteittain syvenevän argumentin kautta ja tuo esiin toisaalta 

piirteitä, joiden on katsottu kuuluvan Platonin varhaisiin dialogeihin ja toisaalta 

piirteitä, joiden voi ajatella lähenevän Platonin myöhempää ajattelua. Sen sijaan että 

tämä asetelma muodostaisi yhteensopivuusongelman dialogin sisälle, se voi avata 

Platonin ajattelua eri puolilta ja olla esimerkki hänen tavastaan testata argumentteja eri 

tavoin. Gorgiaassa näennäiset muutokset argumentissa eivät johdu Platonin 

epäjohdonmukaisuudesta, vaan kyse on siitä, että hän tietoisesti valitsee samalle 

argumentille erilaisia lähestymistapoja. Kuten moni tutkija on todennut, ei ole 

perusteltua katsoa, että Platon olisi Gorgiaassa huomaamattaan tuonut esiin kahta 

erilaista, keskenään yhteensopimatonta moraalipsykologista näkemystä. Argumentti 

syvenee keskustelukumppanien vaihtuessa, mutta kyse on samasta argumentista, jota 

Platon testaa erilaisista kulmista ja eriasteisin haastein.  

 

Jyrkät ja yksinkertaistavat tulkinnat eivät tee oikeutta Platonin ajattelulle. Platon 

valjastaa erilaiset strategiat filosofisten kysymysten tutkimiseen ja asettaa kaikki 

näkemykset, myös omansa, kriittiseen tarkasteluun. Jos tätä ei tulkinnassa huomioida, 

vaan poimitaan teksteistä irrallisia kohtia tai yksittäisiä argumentinpätkiä 

analysoitavaksi, päädytään helposti suoraviivaisiin ja yksinkertaisiin oppeihin, jotka 

eivät tavoita sitä, mitä Platon haluaa sanoa. Näin ei myöskään jyrkkä ja suoraviivainen 

perinteinen tulkinta Sokrateen intellektualismista tee oikeutta Platonin varhaisdialogien 

moraalipsykologialle, joka on huomattavasti yksinkertaistavaa tulkintaa 

monivivahteisempi ja syvempi. 
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