Mikäon Wittgensteininsuhdetranssendentaalifilosofiaan?Tämä
kirjoitusvastaaSami Pihlströminartikkeliin, jossahänehdottaa, että
Wittgensteinvoitaisiinymmärtäätranssendentaalifilosofiksi samalla
kritisoiden Wittgensteinistaesitettyjäei-transsendentaalifilosofisia
tulkintoja. Onkuitenkinsanottavaheti aluksi, ettäpidänPihlströ
minkirjoituksessaanantamaakuvaustaei-transsendentaalifilosofisesta Wittgenstein-tulkinnastahyvinvirheellisenä. Hänenesityksensäei
lainkaanteeoikeuttatälletulkinnallesellaisenakuinesimerkiksi
minäolensitäpuolustanut. Näin myöshänenkritiikkinsätätä
tulkintaakohtaanmeneeselvästi ohi maalin.1

Alla yritän selvitellä sekaannuksia ja epäselvyyksiä, jotka tulevat
esiin Pihlströmin tekstissä. Samalla pyrin osoittamaan, että eitranssendentaalinen tulkinta ei suinkaan johda hänen maalailemiinsa katastrofeihin. Siitä ei seuraa, että mikä tahansa merkit
see mitä tahansa tai mikään ei merkitse mitään ja että filosofian
voima katoaa. Toisaalta ei-transsendentaalinen tulkinta ei
myöskään palaudu heikkoon transsendentaalitulkintaan, kuten
Pihlström esittää. Koska Pihlström ei kuitenkaan varsinaisesti
esitä Wittgenstein-tulkinnalleen tekstuaalisia perusteita, ei hä
nen tekstiään voi lähestyä tulkintana niin, että puututtaisiin sen
perusteluihin tässä mielessä.2Vastaavasti en varsinaisesti myös
kään argumentoi ei-transsendentaalifilosofisen tulkinnan puo
lesta. Tyydyn yksinkertaisesti puhumaan siitä, millainen puo
lustamani ei-transsendentaalinen tulkinta on. Tähän liittyen se
litän sitten myös missä mielessä transsendentaalifilosofiaa voi
daan nähdäkseni kritisoida ei-transsendentalistisen Wittgenstein-tulkinnan näkökulmasta.
Lisäksi pohdin yleisemmällä tasolla ja teeman "filosofiset tra
ditiot” kautta sellaisten ymmärtämisen vaikeuksien mahdollisia
syitä, joista Pihlströmin teksti antaa esimerkin. Se, mitä sanon
tästäjää kuitenkin melkovähäiseksi. Esitän silti joitakin huomi
oita siitä, mitä filosofin lukeminen (jafilosofinen ajatteleminen)
filosofisten perinteiden kontekstissa voi merkitä. - Filosofien
lukeminenfilosofeinahzn näyttää väistämättä olevan heidän lu

kemista suhteessa filosofian perinteeseen, yhteydessä siihen kes
kustelujen vyyhteen, jonka tämä perinne muodostaa.

Pihlström toteaa artikkelissaan, että muoto ei yksin riitä transsendentaaliargumentin tunnusmerkiksi. Mahdollisuuden vält
tämättömistä ehdoista puhuva transsendentaaliargumentti
näyttää olevan erikoistapaus modusponenspäättelymuodosta. (s.
48-49) Tästä seuraa, ettei välttämättömistä mahdollisuuden eh
doista puhuminen riitä transsendentaaliargumentin tunnus
merkiksi, —eikä siis transsendentaalifilosofian tunnusmerkiksi,
sikäli kuin se on filosofiaa, joka käyttää transsendentaaliargumentteja. Myös muut kuin transsendentaalifilosofit puhuvat
välttämättömistä ehdoista, eikä välttämättömiin ehtoihin huo
miota kiinnittävän argumentin käyttö vielä erota transsendentaalifilosofeja muista filosofeista. Tämä merkitsee sitä, että
transsendentaalifilosofian ominaislaadun tavoittamiseksi on
kiinnitettävähuomiota myös esimerkiksi argumenttien päämää
riin, siihen mitä niiden avulla on tarkoitus saada aikaiseksi.
Artikkelissaan Pihlströmtekee selväksi, että hänen mukaansa
ainakin eräs transsendentaalifilosofian keskeinen päämäärä on
rajojen asettaminen. Transsendentaalifilosofiassa välttämättö
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miä mahdollisuuden ehtoja koskevaa tarkastelua käytetään rajo
jen asettamiseen, so. sen avulla pyritään esimerkiksi asettamaan
rajat legitiimeille tietoväitteille tai mielekkäälle kielenkäytölle.
Koska filosofista käsitteiden määrittelyä voidaan kuitenkin ylei
semminkin luonnehtia rajojen asettamiseksi, eikä rajojen asetta
minen välttämättömien ehtojen kautta ole transsendentaalifilo
sofian yksityisoikeus, ei tämäkään silti näytä vielä riittävän
transsendentaalifilosofian tunnusmerkiksi. Pihlströmpäätyykin
lopulta ehdottamaan, että transsendentaalifilosofian tunnus
merkki on sitoutuminen "Kantin tyyliseen transsendentaaliseen
idealismiin” (s. 49). (Palaan tähän teemaan myöhemmin luvus
sa 6.) Koska rajojen asettamisen pyrkimys kuitenkin on eräs
transsendentaalifilosofian keskeinen pyrkimys, on sitä on aihet
ta tarkastella lähemmin.
Mitä tarkoittaa metafora "rajojen asettaminen”?Pihlströmei
tätä selitä, mutta ymmärtääkseni se tarkoittaa transsendentaalifilosofiassa jotakin seuraavanlaista. Käsitteen välttämättömät
mahdollisuuden ehdot ovat ehtoja, joiden on täytyttävä kaikissa
sen mahdollisissa soveltamisen tapauksissa. (Juuri tämän vuoksi
niitä voidaan sanoa "välttämättömiksi ehdoiksi”.) Koska näiden
ehtojen on täytyttävä kaikissa mahdollisissa soveltamisen tapa-
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Mitä taas tuleeerotteluun
"pehmeän”ja "kovan”transsendentaalifilosofianvälillä, voidaan tätäerottelua
pitää irrelevanttina transsendentaalifilosofisen rajojenasettamisenpyrkimyksen
kannalta. Riippumattasiitä, katsotaanko
rajojenasettamuksenpätevän universaa
listi vaiko vain meidän käytäntömme
puitteissa ovat rajojenasettamisen
pyrkimykset molemmissatapauksissa
täysinanalogiset omilla 'pätevyysalueil
laan

uksissa, voidaan ne määrittämällä määrätä käsitteen mahdolli
nen soveltamisen ala. (Tämän alan muodostavat tapaukset, jois
savälttämättömät ehdot täyttyvät.) Tällä tavoin välttämättömi
en mahdollisuuden ehtojen kautta voidaan määrittää
yleisesti3käsitteen legitiimit soveltamisen tapaukset samalla sul
kien illegitiimeinä ulos tapaukset, joissa ehtoja rikotaan. Transsendentaalifilosofinen mahdollisuuden välttämättömien ehto
jen tarkastelu on siis yritys asettaa rajoja käsitteelle antamalla
yleinen määritys tapauksille, joissa sitä voidaan soveltaa. Hie
man toisella tavalla ilmaisten mahdollisuuden välttämättömien
ehtojen määritys on tapa määrittää kriteeri, jonka on välttämät
tä täytyttävä käsitettä legitiimisti sovellettaessa. Välttämättömi
en mahdollisuuden ehtojen tarkastelun voidaan myös sanoa ole
van tapa määrittää käsiteitä luonnehtivia, niille välttämättömiä
piirteitä. (Voidaan myös sanoa: se on tapa määrittää, miten sa
noja täytyykäyttää sikäli kuin niitä käytetään tietyn käsitteen il
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mauksena. Tässä mielessä Pihlström esimerkiksi esittää, että
“kieleksi” voidaan kutsua vain jotakin säännönmukaista ja yh
teisöllistä (ks. s. 44).)
Mutta entä Wittgenstein ja transsendentaalifilosofia? Jos
Wittgensteinilta voidaan löytää käsitteiden mahdollisuuden
välttämättömiä ehtoja koskevia tarkasteluja, voidaanko hänen
sanoa olevan transsendentaalifilosofi? Sikäli kuin transsendentaaliargumenttia ei voi identifioida sen muodon perusteella (sa
nomalla sen olevan argumentti, joka koskee mahdollisuuden
välttämättömiä ehtoja) seuraa tästä, että välttämättömiä mah
dollisuuden ehtoja koskevat tarkastelut eivät vielä tee Wittgensteinista transsendentaalifilosofia. Jotta Wittgenstein tulisi osoi
tetuksi transsendentaalifilosofiksi olisi osoitettava lisäksi, että
hänen päämääränsä ovat samoja kuin transsendentaalifilosofian
päämäärät, että hän pyrkii esimerkiksi asettamaan rajoja tai esit
tää idealistisen teesin todellisuuden konstituutiosta. (Vaikka
rajojen asettaminen ei vielä riittäisi tekemään Wittgensteinista
transsendentaalifilosofia, olisi se kai jonkinlainen askel tähän
suuntaan.)
Pihlströmin ainoa perustelu sille, että Wittgenstein on transsendentaalifilosofi on kuitenkin nimenomaan, että Wittgenstein puhuu (kielen) mahdollisuuden välttämättömistä ehdoista
(s. 42-43). Näin hänen perustelunsa näkemykselle Wittgensteinista transsendentaalifilosofina on riittämätön. Tähän paikan
tuu Pihlströmin argumentin perusongelma. Hän olettaa, että si
käli kuin Wittgensteinilta voidaan löytää välttämättömiä mah
dollisuuden ehtoja koskevia tarkasteluja, on hän myös transsen
dentaalifilosofi. (Kun Pihlströmtoisaalta myöntää, ettei muoto
yksin riittää tekemään argumentista transsendentaalista, vaikut
taa hänen näkemyksiinsä transsendentaalifilosofiasta ja Wittgensteinista ylipäänsä sisältyvän konflikti.) Samalla ilmeisesti
juuri tämä päätelmä saa Pihlströmin etsimään ei-transsendentaalisen tulkinnan mahdollisia ongelmia väärästä suunnasta.
Oletus päätelmän ”Jos filosofi esittää välttämättömiä mahdolli
suuden ehtoja koskevia tarkasteluja, niin hän on transsenden
taalifilosofi” pätevyydestä saa Pihlströmin olettamaan ei-transsendentaalifilosofisen Wittgenstein-tulkinnan kieltävän, että
Wittgenstein esittäisi välttämättömiä mahdollisuuden ehtoja
koskevia tarkasteluja. Se kiistäisi siis premissin mainitussa pää
telmässä.
Tämän mukaisesti Pihlström esittää, että transsendentaalista
Wittgenstein-tulkintaa on kritisoitu ei-transsendentaalisen tul
kinnan taholta siitä, että ”se säilyttää transsendentaalifilosofian
perusidean jonkin annetun välttämättömistä ennakkoehdoista”
(s. 43; vrt. loppuviite 12). Lisäksi hän käyttää merkittävän osan
artikkeliaan keskustelulle siitä, millaisia absurdiuksia seuraa, jos
kiistetään säännönmukaisuuden olevan kielen mahdollisuuden
välttämätön ehto, so. jos kiistetään Pihlströmin Wittgensteinille
attribuoima väite kielen mahdollisuuden välttämättömistä eh
doista. (s. 42-44) Tältä pohjalta Pihlströmmuotoilee sitten di
lemman, johon ei-transsendentalistinen tulkinta hänen mu
kaansajohtaa: seonjokoväärä(kieltäessäänkielensäännönmukai
suuden) tai palautuupehmeään transsendentaalitulkintaan (s. 46).
Ei-transsendentalistinen tulkinta ei kuitenkaan kiistä premis
siä yllä mainitussa päätelmässä. Olisi nähdäkseni absurdia väit
tää, ettei käsitteillä Wittgensteinin mukaan ole (tai voi olla!)
välttämättömiä mahdollisuuden ehtoja. Edelleen olisi virheellis
tä väittää, ettei hän tarkastele tällaisia ehtoja. Wittgensteinin
mukaan filosofiset ongelmat syntyvät usein siitä, että ilmausta
(huomaamatta) käytetään irrallaan yhteydestä, jossa sillä on
käyttö ja määrätty merkitys kuitenkaan antamatta sille muuta
merkitystä. Tässävoidaan sanoa olevan kysymys huomion kiin
nittämisestä sanan käytön ennakkoehtoihin. Sen sijaan, että
kiistäisi Wittgensteinin puhuvan välttämättömistä mahdolli

suuden ehdoista esimerkiksi tässä mielessä ei-transsendentalistinen tulkinta kiistää, että Pihlströmin päätelmässä johtopäätös
seuraa premissistä.4
Tämä merkitsee myös sitä, että Pihlströmin keskustelu siitä,
miten kielen säännönmukaisuuden kieltäminen johtaa absur
diuksiin, on irrelevantti siinä määrin kuin sen on tarkoitus olla
argumentti ei-transsendentaalista tulkintaa vastaan. Ei-transsendentaalinen tulkinta ei merkitse kielen säännönmukaisuu
den kiistämistä missään mielessä. Tulkinta ei silti myöskään pa
laudu Pihlströmin pehmeään transsendentaalifilosofiaan kiistäessään idean filosofiasta rajojen asettamisena. Seuraavaksi kään
nyn tarkastelemaan tätä kysymystä.

Mistä syntyy tarve asettaa rajoja kielen käytölle? Rajojen asetta
misen tarve näyttää kumpuavan ikään kuin huolesta, ettäjos ra
joja ei aseteta mitä tahansa voidaan kutsua "tiedoksi”, "kieleksi”
tms. ja seurauksena on kaaos. Näin filosofi asettaessaan rajojaja
sääntöjä kielen käytölle ikään kuin yrittää tuoda järjestystä kie
len käyttöön. Rajoja ja sääntöjä asettamalla oikeutetut väitteet
voidaan erottaa epäoikeutetuista ja illegitiimit, mielettömät ta
vat käyttää kieltä padota kielen ulkopuolelle.
Transsendentaalifilosofisen rajojen asettamisen pyrkimyksen
ongelmia voidaan tarkastella käyttäen esimerkkinä Wittgenstei
nin keskustelua säännön seuraamisen käsitteestä ja tämän käsit
teen välttämättömistä mahdollisuuden ehdoista. - Voidaan aja
tella, ettäWittgenstein puhuu tämän käsitteenvälttämättömistä
mahdollisuuden ehdoista kiinnittäessään huomiota tiettyyn
taustaan, jonka sen toiminta edellyttää: esittäessään, että toi
mintaa tms. voidaan sanoa "säännön seuraamiseksi” vain käy
täntöjen tai instituutioiden määrittämässä kontekstissa, niiden
asettamaa taustaa vasten. TässäWittgensteinin ajatuskulun voi
daan ajatella olevanjotakin seuraavanlaista. Koska sääntö on jo
takin, mitävoidaan seurata oikein tai rikkoa, edellyttää säännön
seuraamisenmahdollisuus kriteerit sille, mitä on seurata sääntöä
oikein tai rikkoa sitä. Koska näiden seuraamisen ja rikkomisen
kriteerien puolestaan täytyy olla riippumattomia yksittäisistä
säännön seuraamisen tapauksista, edellyttää säännön seuraami
sen mahdollisuus, että on olemassa käytäntö, jossa tällaiset kri
teerit on annettu. (Vrt. FT § 199, 201, 202)5
Oletetaan nyt (vaikka vain argumentin vuoksi) että yllä ku
vattu ajatuskulku tuo näkyviin säännön seuraamisen (käsitteen)
mahdollisuuden välttämättömät ehdot. Tämän ajatuskulun
pohjalta transsendentaalifilosofin voidaan sitten ajatella pyrki
vän asettamaan rajat säännön seuraamisen käsitteelle. Hän sa
noo: "Säännön seuraaminen on välttämättä käytäntö. Toimin
taa (tms.) voidaan (oikeutetusti) kutsua 'säännön seuraamiseksi’
vain käytännön asettamaa taustaa vasten.”. - Tässä puhe rajan
asettamisesta niin, että sanottaisiin ilmausta olevan välttämä
töntä käyttääpuheenalaisella tavalla on kuitenkin harhaanjohta
vaa. Yhdessä mielessä rajan asettaminen on tässä tarpeetonta ja
toisessa epäoikeutettua. Tarkastelen ensin näistä tapauksista en
simmäistä.
Sikäli kuin edellä kuvattu ajatuskulku tuo näkyviin säännön
seuraamisen käsitteen välttämättömät mahdollisuuden ehdot,
on tarpeetonta sanoa, että ilmausta "säännön seuraaminen”täy
tyy käyttää (tai voidaan käyttää vain) käytännöstä puhuttaessa
siinä mielessä, että ketään ei tarvitse pidätellä puhumasta sään
nön seuraamisesta tilanteessa, jossa käsitteen toiminnan edelly
tykset eivät täyty. Tällöin kyse ei ole säännön seuraamisen käsit
teen illegitiimistä soveltamisesta, vaanpuhe ei ylipäänsäenää ole
säännön seuraamisesta. Kun käsitteelliset rajat on ylitettyja kä
sitteen toiminnan edellytykset eivät täyty, on puhe jostakin

muusta tai kenties ei mistään. Sana "säännön seuraaminen” ei
rajojen tuolla puolen enää toimi säännön seuraamisen käsitteen
ilmauksena. (Kuten Wittgenstein sanoo, sanan merkitys ei ole
ikään kuin aura tai sädekehä, joka seuraa sitä kaikkialle, riippu
matta siitä, miten sanaa käytetään (FT § 117).)
Mutta entä sekaannusten mahdollisuus? Kielen käyttäjät voi-
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Rajojenasettamisentarve
näyttääkumpuavan ikään kuin huolesta,
ettäjos rajojaei asetetamitätahansa
voidaankutsua “tiedoksi”, “kieleksi”tms.
ja seurauksenaonkaaos. Näinfilosofi
asettaessaanrajojaja sääntöjäkielen
käytölleikään kuinyrittää tuodajärjestys
täkielenkäyttöön. Rajojaja sääntöjä
asettamallaoikeutetut väitteet voidaan
erottaaepäoikeutetuistaja illegitiimit,
mielettömät tavat käyttääkieltäpadota
kielen ulkopuolelle.

vat huomaamattaan ajautua puhumaan mielettömyyksiä. Eikö
filosofi tällöin voi huomauttaa heille, että heidän täytyykäyttää
kieltä tietyllä tavalla, jos he haluavat puhua mielekkäästi? Juuri
sekaannusten mahdollisuus varmaankin saa filosofin painotta
maan ilmauksia "täytyy”ja "on välttämätöntä”- ikään kuin yri
tyksenä pitää yllä järjestystä kielen käytössä. Koska kyse on se
kaannuksista, ei ilmauksillelopulta kuitenkaan jää mitään työtä
tehtäväksi. Ketään ei tarvitsekieltää käyttämästä kieltä mielettö
mällä tavalla, sillä mielettömyyksissä kyse ei enää muutenkaan
ole kielen käytöstä. (Ylipäänsä kieltää voidaan vain siellä, missä
kieltoa voitaisiin olla noudattamatta.) Vastaavasti ei ole tarpeen
pystyttää rajoja mielettömyyden patoamiseksi pois kielestä, sillä
mielettömyydet eivät alunperinkään oleosakieltä. Tässä mieles
sä idea rajojen asettamisesta ilmausten "täytyy”ja "on välttämä
töntä kautta on vain kuvitelma rajojen asettamisesta: rajan
asettamista muistuttava liike, joka kuvantunlaisessa tilanteessa
ei kuitenkaan tee sitä työtä, jota sen kuvitellaan tekevän. Ilma
uksilla täytyy ja "on välttämätöntä” ei tässä ole sitä funktiota,
jonka transsendentaalifilosofi uskoo niillä olevan. (Voitaisiin
myös sanoa: rajojen asettamiselle ei tässä ikään kuin jää tilaa ja
siksi puhe rajojen asettamisesta jää pelkäksi eleeksi.)
Tätä vastoin on kyllä hyvinkin mahdollista huomauttaa sano
jen mielettömyydestä puhujalle. Puhujan huomio voidaan kiin
nittää hänen sanojensa merkityksettömyyteen. Olisi kuitenkin
väärin sanoa, että tässäon kyserajanasettamisesta. Kyseon huo
mion kiinnittämisestä rajaan ja rajoista muistuttamisesta. Näin
voidaan sanoa, että ilmaus "säännön seuraaminen on välttämät
tä käytäntö” piirtää esiin kielellisen käytännön rajan. Tämä ei
kuitenkaan merkitse sitä, että toteamalla säännön seuraamisen
välttämättä olevankäytäntö olisi sanottu, että kieltä täytyykäyt1/2001 niin & näin • 55

Pelko, että mikä tahansa
merkitseemitä tahansa, eikä mikään
mitään, taas on illuusio, eikäfilosofia
tarvitasuojaamaan meitä tältämah
dollisuudeltanormejaasettamalla.
Filosofiaei tarvitapuolustamaan
merkitystä, suojamaan meitääärim
mäisen relativismin uhalta tms..
Kutensanottu, sikäli kuin normeista
poikkeaminenjohtaa mielettömyyteen,
on tarpeetontasanoa, ettäkieltätäytyy
käyttääniiden mukaisesti.

tää tietyllä tavoin ja asetettu raja kielen käytölle. Tätä kautta ei
olesuljettumitään pois kielestä, eikäkyseole mistään enemmästä kuin kielellisen käytännön kuvaamisesta: toteamuksesta, että
kieltä käytetään tietyllä tavalla (tai käsitteen luonnehtimisesta
sitä määrittävän välttämättömän piirteen kautta). - Näin "sään
nön seuraamisen täytyy olla käytäntö” ei kuvatussa tilanteessa
tosiasiassasano mitään enempääkuin "säännön seuraaminen on
käytäntö”. Tilanne on analoginen siihen nähden, että sanotaan
"neliöllä täytyyolla neljä sivua”sen asemasta, että sanotaan "ne
liöllä on neljä sivua”. Edellinen ilmaus on ehkä sävyltään pai
nokkaampi kuin jälkimmäinen, mutta se ei sano mitään enem
pää, vaan täsmälleen saman asian: sillä, mitä kutsutaan "neliök
si”, on neljä sivua.
Toisin sanoen, olettaen, että sanaa "säännön seuraaminen”ei
ole mahdollista käyttää säännön seuraamisen käsitteen ilmauk
sena muusta kuin käytännöstä, on tarpeetonta sanoa, että sitä
täytyy käyttää näin. Toisaalta rajoista voi hyvinkin olla tarpeen
muistuttaa kielen käyttäjien ajautuessa sekaannuksiin ja tässä
yhteydessä ilmausta "täytyy”on luontevaa käyttääjonkinlaisessa
retorisessa painottavassa roolissa. Ilmauksella "täytyy" ei tässä
kuitenkaan ole minkäänlaista pakottavaa normatiivista voimaa,
koska normia ei alunperinkään ole mahdollista rikkoa ja yhä
käyttää ilmausta "säännön seuraaminen” ko. käsitteen ilmauk
sena. - Voitaisiin sanoa, että filosofinenilluusio siitä, että kielel
linen käytäntö olisi uhattuna, synnyttää tarpeen painottaa sanaa
"täytyy”. Tämä on kuitenkin pelkkä illuusio siinä mielessä, että
semikä tässänäyttää uhkalta on pelkkä kuvitelma kielen käytös
tä. Kun tämä uhka paljastuu illuusioksi ei myöskään ilmaukselle
"täytyy”jää mitään työtä tehtäväksi.
Siirryn nyt tarkastelemaan mainitsemistani tapauksista jäl
kimmäistä, so. tapausta, jossapuhe rajojen asettamisesta on epä
oikeutettua (ei ainoastaan tarpeetonta). Näin huomio, että sään
nön seuraamisesta voidaan puhua vain käytännön yhteydessä ei
aseta rajojasäännön seuraamisenkäsitteelle myöskäänsiinä mie
lessä, että se osoittaisi tämän käsitteen olevan välttämättä sellai
nen kuin se on. (Tässä mielessä puhe mahdollisuuden välttä
56
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mättömistä ehdoista ei esimerkiksi sulje pois käsitteellisen
muutoksen mahdollisuutta.) Vastaavasti on selvää, että "sään
nön seuraaminen on välttämättä käytäntö” ei tarkoita "on
välttämätöntä, että säännön seuraaminen on sitä, mitä se on”.
Välttämätön mahdollisuuden ehto ei osoita, että se minkä
välttämätön ehto se on, täytyisi välttämättä olla sitä, mitä se
on. Pikemminkin ehto on välttämätön ehdolliselle sikäli kuin
jälkimmäinen on sitä, mitä se on. Näin ehto voi kertoa meille
jotakin kiinnostavaa ehdollisestajuuri siksi, että ehdollinen to
siasiassa on sitä, mitä se on ja sitä tosiasiassa luonnehtii tämä
mahdollisuuden ehto. Vielä toisella tavoin ilmaistuna: lause
"säännön seuraaminen on välttämättä käytäntö” ilmaisee kie
len käyttöä koskevan säännön, mutta ei sano, että tämä sääntö
itse on välttämätön. Sikäli kuin sanotaan, että ehto osoittaa
ehdollisenvälttämättä olevan sitä, mitä seon, päätellään asian
tilan tosiasiallisesta vallitsemisesta sen välttämättömyyteen,
eikä tällaiselle päätelmälle ole oikeutusta.6
Tästä seikasta myöskään Pihlströmin ja minun välilläni ei
pitäisi olla erimielisyyttä, sikäli kuin hän pitää kiinni "pehme
ästä transsendentaalifilosofiasta”, eikä anna sen palautua "ko
vaan transsendentaalifilosofiaan”7. Pidän myös selvänä, että
idea välttämättömiä mahdollisuuden ehtoja koskevasta tarkas
telusta rajojen asettamisena tässäjälkimmäisessä merkityksessä
on vielä ilmeisemmin ongelmallinen kuin ensimmäisenä käsi
tellyssämerkityksessä. Jälkimmäinen tapaus ansaitseesilti mai
ninnan toisena mahdollisena tapanaymmärtää ilmaus ”rajojen
asettaminen”transsendentaalifilosofiassa. (Voidaansanoa, että
yllä käsitellyistä ongelmista ensimmäinen koskee sekä ”kovaa”
että “pehmeää” ja jälkimmäinen vain "kovaa” transsendentaali
filosofian varianttia. Toisin sanoen, ensimmäinen ongelma
nousee esiin myös silloin kuin rajojen asettamisen katsotaan
koskevanvainjotakin tiettyä kielellistäkäytäntöäjaseon rajattu
koskemaan ainoastaan tätä.)
Sikäli kuin yllä käsitellyt kaksi tapausta tyhjentävät tavat, joil
la rajojen asettaminen voidaan ymmärtää transsendentaalifilo
sofiassa, voidaan sanoa, ettei idea transsendentaalifilosofiasta ra
jojen tai sääntöjen asettamisena ja kielen käytön sääntelynä ole
mielekäs. Transsendentaalifilosofia perustuu sekaannukselle il
mausten "täytyy”ja ”on välttämätöntä”käyttöä koskien. - Mut
ta olipa transsendentaalifilosofian rajojen asettamisen pyrkimys
mielekäs tai ei, koska ei-transsendentaalinen tulkinta Wittgensteinista ei katso Wittgensteinin pyrkivän rajojen asettamiseen
edes käsitellyistä merkityksistä ensimmäisessä, ei ei-transsen
dentaalinen tulkinta palaudu Pihlströmin heikkoon transsen
dentaalifilosofiaan. Näin Pihlströmin artikkelissaan hahmotte
lema dilemma on purettu.
Yllä sanotun perusteella voidaan todeta myös: olisi väärin sa
noa, että sellaiset filosofiset ongelmat, jotka kumpuavat sekaan
nuksista koskien käsitteellisiä rajoja, syntyvät käsitteellisten ra
jojen ylittämisestä sinänsä. Pikemminkin kyse on siitä, että kä
sitteelliset rajat ylitetään huomaamattaja antamatta ko. ilmauk
sille muuta (uutta) käyttöä. Vastaavasti ratkaisu filosofiseen on
gelmaan ei ole käsitteellisten rajojen lukkoon lyöminen, vaan
selvyyden saavuttaminen siitä, mitä kulloinkin ollaan sanomas
sa. (Vrt. AWLs. 20, 27)
Mitä taas tulee rajojen vetämiseen ja sääntöjen antamiseen
Wittgensteinin myöhäisfilosofiassa, voidaan kyllä tällaisestakin
puhua. Tässä Wittgensteinin päämäärät kuitenkin poikkeavat
olennaisesti transsendentaalifilosofiasta. Pyrkimyksenä ei ole sa
noa mitään siitä, miten kieltä pitäisi käyttää, vaan sääntöjä käy
tetään vertauskohtana, jonka kautta kielen käyttöä valaistaan.
Wittgenstein myös välttää yllä kuvatun ongelman sääntöjen
asettamisen tarpeettomuudesta puhuessaan rajanvedosta hyvin
erilaisessa kielellisessä tilanteessa kuin mitä yllä on kuvattu.

Näin rajojen vetämisestäja sääntöjen antamisesta on mielekästä
puhua esimerkiksi silloin, kun kielelliset rajat ja säännöt eivät
ole selviä, kun käsitteet ovat epämääräisiä. Tällöin voidaan pu
hua käsitteellisten rajojen vetämisestä tuohon tai tähän paik
kaan - ja rajanveto ei ole pelkkä muodollinen ele. Sikäli kuin
raja voitaisiin vetää moneen paikkaan, ei kuitenkaan voida sa
noa, että sen vetäminen johonkin paikkaan olisi välttämätöntä
ja oikein. Tällaisessa tapauksessa vaatimus, että kieltä täytyy
käyttää rajojen määrittämällä tavalla olisi epäoikeutettu. Tässä
rajoja vetämällä ja sääntöjä antamalla voidaan silti nostaa esiin
kielen käytön piirteitä ja kiinnittää huomiota sen eri aspektei
hin. Rajojenvetäminen palvelee tässä kielenkäytön kuvaamisen
ja tätä kautta filosofisten ongelmien selvittämisen tehtäviä. Pää
määrät ovat toiset kuin transsendentaalifilosofiassa. (Ks. FT §
76, 77, 81; vrt TS 213 s. 68v; MS 140 s. 32, 33, jotka antavat
laveamman ilmaisun FT:n varsin tiiviille huomautuksille.)

Pihlströmesittää, että sikäli kuin filosofia ei-transsendentaalisen
tulkinnan mukaan on pelkkää kielen käytön kuvaamista, filoso
fian voima katoaa. Hänen mukaansa ei-transsendentalistisen
tulkinnan kannattajat ”[...] eivät nähdäkseni pysty johdonmu
kaisesti kiertämään päätelmää, jossa filosofiasta tulee vain (kva
si-)empiiristä yksittäisten kielenkäytön tosiasioiden toteamista”
(s. 45). Ja edelleen: ”Jos luovumme filosofisen tarkastelun nor
matiivisuudestajaluisumme pelkkään kieliopilliseen kuvailuun,
seuraa, että mikä tahansa käytäntö voi olla kieltä - ja että filoso
fisena tehtävänämme on vain kuvata tuo käytäntö. Filosofian
kriittinen potentiaali kuihtuu, jos tyydymme yksinomaan ku
vailuun.” (s. 46) Pihlströmin väitteet perustuvat kuitenkin se
kaannuksiin. Ei-transsendentaalisesta tulkinnasta ei seuraa, että
filosofiasta tulee empiiristä kielen käytön kuvailuaja että filoso
fian voima (kriittinen potentiaali) häviää.8
Esittäessään, että ei-trassendentalistinen tulkinta tekee filoso
fiasta pelkkää empiiristä kielen käytön kuvailua Pihlström se
koittaa kuvaukset filosofiasta välineenäsen lopputulokseen. On
totta, ettäjos empiiriset kuvaukset olisivat filosofianlopputulos,
ei filosofialla olisi normatiivistavoimaa enempää kuin sosiologi
alla tai antropologialla. Wittgensteinin filosofiassa kyse on kui
tenkin jostakin aivan muusta, eivätkä kuvaukset ole filosofian
tulos. Kielen käytön kuvauksia käytetään muistuttamaan nor
meista, joihin kielen käyttäjäkö on kieltä käyttäessään sitoutu
nut. (ks. FT § 127; TS 220 § 104) Kuten Wittgenstein sanoo,
filosofian pyrkimys on ymmärtää paremmin jotakin, mikä jo
tiedetään, pikemminkin kuin tuottaa uutta tietoa. (FT § 89,
109). Juuri tässä mielessä filosofia tekee näkyviksi rajoja ja nor
meja, jotka on jo oletettu kielellisissä käytännöissä.9
Filosofia ei siis aseta normeja edellyttäen niiden noudattamis
ta, mutta normeista muistuttamalla filosofiseen ongelmaan
ajautunut pyritään tekemään tietoiseksi siitä, mitä hän on teke
mässä: että se, mitä hän sanoo, ei merkitse sitä, mitä hän kuvittelee sen merkitsevän. Näin filosofialla on kriittistä potentiaalia
virheidenja sekaannusten osoittajana, koska käytäntöihimmejo
sisältyy käsitys siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tässä mie
lessäfilosofian tuloksena eivät sitten myöskään ole ne kuvaukset
ja kielen käyttöä koskevat muistutukset, joita ongelmia selvitel
täessä esitetään. Filosofian tulos on ongelmien selviäminen.
(Vrt. FT § 119, 133)
Se, että filosofia kuvaa kielen käyttöä, ei siis merkitse filosofi
sen tarkastelun kriittisen voiman katoamista. Filosofisen kuva
uksen (muistutuksen ja selvennyksen) pohjalta, voidaan hyvin
kin tulla tulokseen, että se mitä sanottiin ei ollut mielekästä,
eikä filosofia merkitse kaiken hyväksymistä. Filosofin tehtävä ei

ole kuitenkaan päättää muiden puolesta, mikä on mielekästä.
Tässä olennaista on, että sekenelle selvitys on suunnattu hyväk
syysen. (Uskoakseni juuri tässä mielessäWittgenstein painottaa
yksimielisyyden merkitystä filosofiassa (ks. FT § 128, 599;
AWL s. 39, 40). Selventäminen on ikään kuin kaksisuuntaista
liikettä. Kuulijaei siinävoi ollapelkästäänpassiivinen osapuoli.)
Vastaavasti kuvaamisen tehtävän omaksumisesta ei seuraa, että
mikä tahansavoi olla kieltä. Se, että kiistetään filosofian tehtävä
normien asettamisena, ei merkitse, että kiellettäisiin normatiivi
suuden tärkeällä tavalla luonnehtivan kielen käsitettämme, ja
sanottaisiin, että kieli voi yhtä hyvinollavaillanormeja. Tosiasi
aksi jää, että kieltä sellaisena kuin siitä puhumme luonnehtii
mahdollisuus käyttää ilmauksia oikein tai väärin (vaikkakaanoi
kein ja väärän käytön alue ei kata kaikkea kielenkäyttöä).
On myös huomattava, että filosofin on mahdollista luopua
tarkastelun normatiivisuudesta, so. sääntöjen ja rajojen asetta
misen tehtävästä vain sikäli kuin hän alunperinkään voi ottaa
tämän tehtävän suorittaakseen. Jos käsitys filosofista normien
asettajana kuitenkin perustuu sekaannuksille, ei ole mitään,
mistäluovuttaisiin, kun todetaan, ettei filosofi ole normien aset
taja. Siitä, mikä alunperinkään ei ole mahdollista, ei voi myös
kään luopua. Tällöin kyse voi olla vain harhakuvitelmasta luo
pumisesta, - mikä tietenkin voi olla vaikeaa, jos harhakuvitelma
on lastattu toiveilla tms. Toisaalta, jos nämä toiveet ovat oikeu
tettuja, harhakuvitelmasta luopuminen on tärkeä askel kohti
niiden todellista täyttymistä.
Pelko, että mikä tahansa merkitsee mitä tahansa, eikä mikään
mitään, taas on illuusio, eikä filosofia tarvita suojaamaan meitä
tältä mahdollisuudelta normeja asettamalla. Filosofia ei tarvita
puolustamaan merkitystä, suojamaan meitä äärimmäisen relati
vismin uhalta tms. Kuten sanottu, sikäli kuin normeista poik
keaminen johtaa mielettömyyteen, on tarpeetonta sanoa, että
kieltä täytyy käyttää niiden mukaisesti. Toisaalta mahdollisuus
luoda uusia kielen käytön tapoja (ja ylipäänsä käyttää kieltää
uusilla tavoilla ilman, että nämä vakiintuisivat tavoiksi) on
avoin kielen käyttäjille. Heiltä voidaan tällaisissa tilanteissa kui
tenkin vaatia selitys siitä, miten ilmausta on nyt tarkoitus käyt
tää ja miten tämä uusi käyttötapa sopii yhteen niiden vanhojen
kanssa, joista ei olla valmiita luopumaan. Näin mikä tahansa ei
käy uudesta käyttötavasta. (Pelkkä toteamus ”olen päättänyt
käyttää ilmausta näin”tai "olkoon tämäsääntö”ei riitä luomaan
kielen käytön tapaa.)
Voitaisiinkin ehkä sanoa, että filosofian voima on ajattelun
selkeydessä, ei normien asettamisessa. Filosofianvoima on siinä,
että se voi paljastaa illuusioita illuusioiksi. Tässä näkemysten ja
ongelmien illusorisuudesta on kuitenkin mahdoton vakuuttaa
ketään, ellei ajattelun selkeyttä todella ole saavutettu - ja juuri
tässä mielessä voima piilee selkeydessä. Edelleen voidaan myös
kysyä, mitä hyvää voisi seurata normien asettamisesta, jos se ei
auta ketään ymmärtämään paremmin ongelmia, joihin olemme
taipuvaisia ajattelussamme ajautumaan, vaan ainostaan sulkee
nämä ongelmat pois väkipakolla.

Pihlströmantaa artikkelissaan paljon painoa erottelulle pehme
än ja kovan transsendentaalifilosofian välillä uskoen tämän rat
kaisevan perinteisen transsendentaalifilosofian ongelmia. Vas
taavasti hän moittii "transsendentaalitulkinnan kriitikoita”siitä,
että nämä eivät kyllin selvästi tee eroa transsendentaalifilosofian
pehmeän ja kovan variantin välillä, (s. 44) Nähdäkseni tämä
moite on kuitenkin epäoikeutettu. Se ei ole epäoikeutettu vain
siksi, että esimerkiksi sekä minä että Wallgren olemme kirjoi1/2001 niin & näin
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fuksissamme eron eksplisiittisesti tehneet, vaan siksi, että ero on
tässä yhteydessä, so. transsendentaalifilosofian rajanvetopyrkimystä koskevan kysymyksen kannalta irrelevantti. Irrelevanttia
eroa ei ole tarpeen painottaa, eikä sellaisen painottamatta jättä
misestä moittia.
Missä mielessä ero pehmeän ja kovan (tai heikon ja vahvan)
transsendentaalifilosofian välillä on irrelevantti? Se on irrele
vantti, koska se koskee vain käsitteiden rajoja koskevien väittei
den oletettua pätevyyden alaa, ei itse pyrkimystä vetää rajoja.
Toisin sanoen, siinä missä kova transsendentaalifilosofia pyrkii
asettamaan universaalisti päteviä sääntöjäja rajoja, pehmeävari
antti asettaa rajojaja sääntöjävain 'paikallisella’tasolla, "meidän
kielellisten käytäntöjemme” puitteissa (ks. s. 43). Itse rajojen
asettamisenyritys on molempienvarianttien kohdalla kuitenkin
sama. Väitteet ovat omilla pätevyysalueillaan täysin analogiset ja
näin molemmat variantit jakavat saman rajojen asettamisenpyr
kimystä luonnehtivan perusongelman. Tässä mielessä ei siis ole
merkitystä sillä, katsotaanko rajanvedon koskevanvain "meidän
kielellisiämme käytäntöjämme” vai katsotaanko sen pätevän
universaalisti.
Lisäksi voidaan kysyämyös, tapahtuuko mitään todellista ”rajanvetopyrkimyksen pehmentämistä”. Pehmeän transsenden
taalifilosofian rajatummassa kontekstissa rajanvetopyrkimys ni
mittäin näyttää olevan aivanyhtä kovaja totalisoiva kuin kovan
transsendentaalifilosofian pyrkimys laajemmassa kontekstis
saan. Mahdollisuuden ehtoja koskevan tarkastelun pohjalta py
ritään asettamaan normi, joka pätee yleisesti "meidän käytäntö
jemme” kontekstissa, sanotaan "meidän on välttämätöntä käyt
tää kieltä näin”. Ei ole kuitenkaan selvää, että käsitteillevoidaan
aina antaa tällaisia kattavia, yleisiä määrityksiä tai sääntöjä edes
"meidän käytäntöjemme”kontekstissa. Käsitteet ovat usein epä
määräisiä, eikä niille siksi välttämättä voi antaa kattavia määri
tyksiä. Ei ole myöskään uskottavaa, että tämä olisi Wittgenstei
nin pyrkimys. (Tässä ongelma ei ole kielen mahdollinen muut
tuminen, vaan kyse on siitä, että käsitteet ovat monitahoisia sel
laisina kuin meillä on ne nyt.)10
Erityisesti kielen käsitteen kohdalla väite siitä, että Wittgenstein pyrkisi asettamaan rajat tämän käsitteen käytölle sen vält
tämättömiä mahdollisuuden ehtoja koskevan tarkastelun kaut
ta, on epäuskottava. Välttämättömiä mahdollisuuden ehtoja
koskeva tarkastelu on käsitteen yleinen määritys (riippumatta
siitä katsotaanko tämän määrityksen koskevan vain "meidän”
kielen käyttöämme vai pätevän vielä laajemmin). Wittgenstein
kuitenkin nimenomaan esittää kielen käsitteen olevan perheyhtäläinen käsite (FT § 65). Perheyhtäläisten käsitteiden tunnus
merkki taas on, ettei niitä luonnehdi mikään yksi yhteinen teki
jä, - siis esimerkiksi tekijä, joka voidaan tavoittaa lausumalla
välttämättömät mahdollisuuden ehdot. Tässä mielessä voidaan
esimerkiksi ajatella, että jotkut tapaukset, jotka voimme luoki
tella kielen käytöksi eivät tule liitetyksi tämän käsitteen alaan
sitä kautta, että myös niiden mahdollisuus edellyttää säännön
mukaisuuden ja oikean ja väärän käytön mahdollisuuden, vaan
joidenkin muiden piirteiden kautta, jotka ovat yhteisiä niille ja
joillekin tapauksille jossa oikean ja väärän käytön mahdollisuus
oletetaan. (Vrt. MS 140 s. 32)
Tämä ei missään mielessä tarkoita sitä, etteikö puhe oikeanja
väärän käytön mahdollisuudesta kertoisi jotakin olennaista kie
lestä. Setarkoittaa kuitenkin, ettei oikeanjaväärän käytön mah
dollisuudesta puhuminen välttämättä tavoita kaikkea sitä, min
kä voimme haluta sanoa määrittävän kielen käsitettä, olevan
olennaista sille. Joissakinyhteyksissämuut piirteet kuin oikeanja
vääränkäytön mahdollisuus voivat nousta tärkeiksi. Esimerkiksi
jos haluamme keskustella eläinten kommunikaation tapojen
suhteesta inhimilliseen kieleen, ei välttämättä ole kovin kiinnos-
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tavaa kiinnittää huomiota kielen konventionaalisuuteenja oike
aanjaväärään käytön mahdollisuuteen. Jos näin tehdään, ei yh
teyttä eläinten ääntelynja inhimillisen kielenvälillä näytä löyty
vän. Kiinnostavampaa tässä yhteydessä voisikin olla kiinnittää
huomiota siihen, mitä voitaisiin kutsua 'ekspressiiviseksi äänte
lyksi’, erilaisten tunnetilojen jne. ilmaisemiseen ääntelyn, esim.
erilaisten äänensävyjen kautta. Tämä nimittäin näyttää luon
nehtivan yhtä hyvin inhimillistä kommunikaatiota kuin eläin
ten kommunikaatiota. On kuitenkin hyvin epäselvää, missä
mielessä tällaisten kielen käytön ulottuvuuksien voidaan sanoa
perustuvan konventioihin ja missä mielessä niiden voidaan sa
noa lepäävän oikean ja väärän käytön mahdollisuuden varassa.
Vaikka kielen ekspressiivistä ulottuvuutta epäilemättä ei aina
ole tarpeen korostaa, sanoa että se on siksi irrelevantti kaiken
kaikkiaan typistää kielen käsitteen potentiaalia. Sanoa, että
nämä piirteet ovat irrelevantteja, koska ne ovat irrelevantteja
tiettyjen filosofisten keskustelujen ja kysymysten näkökulmasta
on käsitteen ottamista filosofisten keskustelujen panttivangiksi.
Tällöin sanotaan: "kielen käsitteelle ovat olennaisia ne piirteet,
jotka ovat olleet keskeisiä filosofisissa keskusteluissa”.
Yleisen määrityksen mahdollisuutta ja tavoiteltavuutta koske
vaan kysymykseen liittyen en katso pehmeän transsendentaalifi
losofianolevan myöskäänyhtään 'vähemmän' metafyysistäkuin
kova transsendentaalifilosofia, toisin kuin Pihlströmesittää (vrt.
s. 44). Pehmeä transsendentaalifilosofia on metafyysistä siinä
mielessä, että seesittää metafyysisiäväitteittä. Näillä taas tarkoi
tan yleisiäja välttämättä päteviksi katsottuja väitteitä asioista tai
käsitteistä. Termin "yleinen” pätevyysalue puolestaan on tässä
sivuseikka, eikä sen rajaaminen pehmeän ja kovan transsenden
taalifilosofian toisistaan erottamisen kautta muuta mitään: 'pai
kallinen’metafysiikka on yhä metafysiikkaa, vain paikallista sei-

laista. (Universaali metafysiikka ei ole ainoa metafysiikan muo kielemme on, ja sen, mitä se on välttämättä, haihtuu, koska
to, vaan on myös esimerkiksi relativistista metafysiikkaa.) - An meillä ei ole muuta näkökulmaa” (s. 45; vrt. myös vaihtoehtoi
tamani metafysiikan luonnehdinta ei kuitenkaan merkitse sitä, sia muotoiluja s. 44-45), seuraa tästä, ettei erottelua "ulkoisen”
ettäjokaistayleistä määritelmää (esimerkiksi "poikamies on nai ja "sisäisen”välttämättömyydenvälillä enäävoida tästä perspek
maton mies”) olisi pidettävä metafyysisenä. Kysymys on siitä, tiivistä tehdä. Sillä sikäli kuin se, mikä meidän kielessämme on
että metafyysinen ajattelu tavoittelee tällaisia yleisiä ja välttä välttämätöntä, on meille välttämätöntä simpliciter muun näkö
mättömiä (olemusten, käsitteiden tms.) määrityksiä. Se on idea kulman puuttuessa, ovatkielemme sisäiset säännöt sääntöjä, jot
siitä, että tällainen määritys voidaan aina antaa. Filosofian hei ka koskevat varauksetta kaikkea mahdollista, ei vain "meille
kentäminen väitteiden pätevyysaluetta rajaamalla ei tätä ongel mahdollista” kielenkäyttöä. Näin Pihlströmin omista luonneh
maa ratkaise. Se vain heikentää filosofian.11
dinnoista näyttää seuraavan juuri se, minkä hän haluaa kieltää,
Lisäksi näyttää myös siltä, että pehmeä transsendentaalifiloso- toisin sanoen, filosofinväitteiden varaukseton ulottaminen kos
fia pikemminkin kuin ratkaisisi ongelmia, tuottaa uusia. Rajoit- kemaan kaikkia aina ja kaikkialla. Tällöin heikkoa transsendentaessaan rajanvedon "meihin”, pehmeä transsendentaalifilosofi taalifilosofiaa ei voida erottaa sen vahvastavariantista.
nimittäin olettaa, että on olemassa tai luotavissajokin selväkäsi
Tämä kyllä 'ratkaisee' relativismin ongelman, mutta kovin
tys siitä, keitä kuuluu "meihin”, - sillä jos tällaista ei ole, koko kalliiseenhintaan. Voidaan nimittäin kysyä: eiköfilosofi ole täs
rajanvetopyrkimys liukenee. Ellei kerrota keitä rajanveto kul sä vaarassa epäoikeutetusti projisoida oman kielen käyttönsä
loinkin koskee, ei silläole mitäänvirkaa. Näin, rajoittamalla pu muiden ylle, toisin sanoen vaarassa ulottaa omasta kielenkäytös
heensa "meidän käytäntöihimme” pehmeä transsendentaalifilo tään vetämänsä johtopäätökset ongelmattomasti koskemaan
sofi on selityksen velkaa siitä, ketä kuuluu "meihin”. Tässä voi myös muita? Mikä oikeuttaa meidät sanomaan, että se, mikä
daan sitten esimerkiksi kysyä: filosofiko ratkaisee keitä "meihin” luonnehtii filosofin käsitteitä, luonnehtii myös kaikkien mui
kuuluuja millä oikeudella? Vai voiko meihin kuulua kuka halu den käsitteitä? Mikään tässä ei osoita, että kyse ei ole yksinker
aa, ja mitä tällöin tulee rajanvedosta? Sama ongelma voidaan il taisesti 'käsitteellisestä imperialismista’filosofin taholta.12
maista toisella tavalla sanomalla: jos filosofin sanomiset rajataan
koskemaan "meidän elämänmuotoamme”, jää filosofi velkaase
lityksensiitä, mikä on meidän elämänmuotomme ja mitä siihen
kuuluu.
Jos kuitenkin oletetaan, että Pihlströmkykenee ratkaisemaan
tyydyttävästi ongelman "keitä kuuluu meihin?”, näyttää hänen
hahmottelemansa pehmeä transsendentaalifilosofia johtavan re
Joskuitenkin oletetaan, että
lativismiin. Kun kysymykseen "keitä ovat me?” annetaan vas
taus ja keskustelu rajataan tiettyyn piiriin, suljetaan muut sa
Pihlströmkykenee ratkaisemaantyydyttävästi
malla tämän piirin ulkopuolelle. Filosofin sanomisten rajaami
ongelman "keitäkuuluu meihin?”,näyttää
nen koskemaan "meitä”sulkee pois mahdollisuuden, että hänen
hänen
hahmottelemansapehmeä transsen
sanomisillaan voisi olla relevanssia muiden kannalta ja vastaa
dentaalifilosofiajohtavan relativismiin. Kun
vasti, että muiden sanomisilla voisi olla relevanssia hänen kan
naltaan. Pihlström kyllä kieltää, että hänen positionsa johtaisi
kysymykseen "keitäovat me?”annetaan
relativismiin. Hän kirjoittaa: "Historiallistetun transsendentaa
vastausja keskustelu rajataan tiettyynpiiriin,
lifilosofian ei toisaalta tarvitse johtaa relativistiseen metafysiik
suljetaan
muut samallatämänpiirin ulko
kaan, koska filosofian normatiivinen tehtävä elämänmuotopuolelle. Filosofinsanomisten rajaaminen
(je)mme perusoletusten ja siihen (niihin) sisältyvien ehtojen
kriittisenä arvioijana säilytetään.” (s. 44) Relativismin puolesta
koskemaan "meitä”sulkeepois mahdollisuu
puhujat harvemmin kuitenkin tarkoittavat relativismilla näke
den, ettähänensanomisillaan voisi olla
mystä, että mikä tahansa merkitsee mitä tahansa- 'positio’, jon
relevanssiamuiden kannaltaja vastaavasti,
ka Pihlströmvarmaankin kykenee välttämään. Tällainen relati
että
muiden sanomisillavoisi ollarelevanssia
vismin käsite on silti pikemminkin retorinen filosofinenlyömä
hänen kannaltaan.
asekuin todellinen filosofinen positio. Tässä mielessäse, että sa
notaan filosofian säilyttävän kriittisen roolin meidän elämänmuoto-(je)mme puitteissa, ei vielä ratkaise relativismin ongel
maa. Jäljelle jää yhä (kaavamainen ja siksi haitallinen) elämän
muotojen relativismi. - Voidaankin kysyä esimerkiksi, missä
mielessä filosofi Pihlströmin näkemyksen mukaan voi olla dia
logissa esimerkiksi Platonin ja Aristoteleen kanssa tai kritisoida
näitä? Onko heidän elämänmuotonsa sama —vaikkapa vain 're
levanteissa suhteissa’?Ja mitä tässä ovat 'relevantit suhteet’, so.
Mutta miten Pihlström oikein ajautuu tähän vaikeuteen koelämänmuotojen samuuden kriteerit? Edelleen voidaan myös rostettuaan kuitenkin eroa pehmeän ja kovan variantin välillä?
kysyä, kuka ratkaisee kysymyksen samuudesta? Riittääkö, että Taustalla näyttää olevan periaatteessa ongelmaton ajatus kielen
”me” toteamme samuuden tai erilaisuuden omasta perspektii ja identiteetinyhteen kietoutumisesta. Pihlströmkirjoittaa: ’[...]
vistämme?
erottelu [...] ilmaisujen "kielessämme on välttämätön sääntö X”
Toisaalta on epäselvää, kykeneekö Pihlström edes pitämään ja ”on välttämätöntä (meille), että kielessämme on välttämätön
yllä erottelua vahvanja heikon transsendentaalifilosofian välillä. sääntö X” [...] välillä hämärtyy. Kielipelejä pelatessamme käy
Hänen positionsa näyttää olevanvaarassa palautua transsenden tämme kieltä sisäisesti välttämättömien sääntöjen mukaisesti;
taalifilosofian vahvaan varianttiin ja siihen näyttää näin sisälty kielenkäyttömme säännönmukaisuus määrittää, keitä olemme
vän jännite. Jos nimittäin on niin, kuten Pihlströmesittää, että ja millaisessa maailmassa - mahdollisuuksien ja välttämättö
"Kielen sisäisestä perspektiivistämme erottelu sen välillä, mitä myyksien avaruudessa - elämme.’ (s. 45-46)
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Tässä en tahdo epäillä, etteikö kieli vaikuttaisi siihen, miten
maailman, itsemme mukaan lukien ymmärrämme. Voimme
jopa sanoa, että kielemme (kun seymmärretään laajasti käytän
töinä, jotka kietoutuvat yhteen toimintamme ja elämämme
kanssa) on välttämätön ehto (joillekin) itseymmärryksemme
piirteilleja tätä kautta identiteetillemme. Tästävoitaisiinpäätel
lä, että on välttämätöntä, että meillä on nämä käsitteet ja käy
tännöt, kuitenkin vain oletuksella, että meidän olisi välttämä
töntä olla sitä, mitä olemme. Tässä mitään välttämättömyyttä ei
kuitenkaan ole. Edelleen, on epäiltävää, että välttämättömyys
voitaisiin päätellä edes siinä heikommassa ("sisäisen”välttämät
tömyyden) mielessä, että sanottaisiin kielellisten käytäntöjen
täytyvänvälttämättä olla sitä mitä ne ovat, jotta identiteettimme
olisi sitä, mitä se nyt on. On epäilyksenalaista, että identiteet
timme olisi määrätty tähän tapaan yksiselitteisesti ja ilman epä
määräisyyttä niin, että sen voitaisiin sanoa riippuvan joistakin
tietyistä kielen käyttömme piirteistä. Tällöin olisi joka tapauk
sessakyse hyvin vahvasta identiteetin käsitteestä, eikä ole selvää,
että tätä olisi välttämätöntä hyväksyä. Nähdäkseni on uskotta
vampaa, että identiteettiimme on monien tekijöiden summa ja
tässäsummassa useat yksittäiset tekijät voivat muuttua niin, että
identiteettimme ei kuitenkaan muutu. Näin, vaikka voitaisiin
kin sanoa kielen käyttömme (ainakin sen joidenkin piirteiden)
"määrittävän keitä olemme”, ei tästä edelleenkään voida päätellä
kielen käyttömme välttämättömyyttä millään tasolla - edes "si
säisen”välttämättömyyden mielessä. Se, keitä me olemme ei ole
uskoakseni lainkaan niin selvää ja yksinkertaisesti ratkaistavissa
kuin Pihlström haluaisi ajatella. Tähän ei voida perustaa argu
menttia kielen käytön tapojen välttämättömyydestä.
Toisin kuin Pihlströmesittää, "on”ja ”on välttämättä”erotte
lun haihtuminen kielen sisäisessä perspektiivissä ei myöskään
johda ei-transsendentaalisen Wittgenstein-tulkinnan sulautu
miseen yhteen heikon transsendentaalitulkinnan kanssa. Eitranssendentaalisen tulkinnan mukaanhan Wittgenstein puhuu
siitä, millaisiakielelliset käytännöt ovat, ei siitä, mitä niiden täy
tyy olla. Tässä mielessä puhe siitä, millaisia käsitteitä meillä on,
ei missään vaiheessa palaudu sen paremmin pehmeisiin kuin
vahvoihinkaan väitteisiin siitä, mitä käsitteidemme täytyyolla.

Viimeinen suoranaisesti Wittgenstein-tulkintaan liittyvä kysy
mys, jota haluan tarkastella on kysymys filosofisista opeista.
Tunnetusti Wittgenstein sanoo, ettei hän esitä filosofisia oppe
ja, so. teesejä, teorioita tms. (ks. FT § 109, 128). Pihlströmille
on kuitenkin epäselvää, missä mielessä näin olisi. Hän epäilee,
että Wittgenstein kuitenkin esittäisi filosofisia (ontologisia) op
peja sekä ylipäänsä, että se, mitä Wittgenstein sanoo, voi olla
kiintoisaa vain, jos hän esittää teesejä. Tässä Pihlströmin moti
vaationa näyttää olevan ennen kaikkea idea, että sikäli kuin
transsendentaalifilosofiaa ei voida identifioida argumentaation
muodon kautta, on se nähtävä transsendentaalis-idealistisena
teesinätai teoriana todellisuuden konstituutiosta. Pihlströmkir
joittaa: "Erityisesti transsendentaalisen subjektin aktiivinen roo
li kokemukselle avautuvan empiirisen maailman konstituutiossa
—siis jonkinlainen Kantin tyylinen transsendentaalinen idealis
mi - on tässä nähtävä olennaisena osana transsendentaalifiloso
fiaa. Transsendentaalinen tutkimus kohdistuu perinteisimmillään juuri siihen, miten jotkin subjektin piirteet tai rakenteet
[...] tekevät mahdolliseksi objektiivisen maailman tiedollisen
kokemisen ja/tai sitä koskevan merkityksellisen kielen.” (s. 49)
Vastaavasti näyttää siltä, että Wittgensteinkin voidaan ymmär
tää transsendentaalifilosofiksi vain sikäli kuin hän esittää tällai
sen teesin objektiivisen tiedollisen kokemuksen tai maailman
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(tms.) konstituutiosta. Hänen kohdallaan Kantin subjektin pai
kan kuitenkin ottavat "sosiaalisena subjektina toimivan kieliyh
teisön käytännöt” (s. 49).
Pihlström myös epäilee, että Wittgenstein esittäisi kielipelin
käsitteensä kautta jonkinlaisen filosofisen opin. Hän kirjoittaa:
'Jos kielipelin käsite viittaa ajatukseen kielestä toimintana, on
[...] epäselvää, missämielessä tämän käsitteen avulla ei (ei-transsendentalistisen tulkinnan mukaan) muotoilla mitään "oppia”
kielestä pelinä (toimintana) - ontologisesti sitoumuksellista
"oppia" siitä, että kieli onjotakin sellaista, että sitä voidaan tar
kastella tällaisten pelien kokonaisuutena.’ (s. 51; loppuv. 47)13
Missä mielessä voidaan sanoa, että Wittgenstein ei esitä filo
sofisia oppeja? Taustaksi on tarpeen sanoa kaksi asiaa. Filosofi
sillaopeilla tässä tarkoitetaan yleisiäjavälttämättä päteviksi kat
sottuja väitteitä esim. siitä, mitä jokin on. Esimerkiksi välttä
mättömiä mahdollisuuden ehtoja koskevat väitteet ovat siis filo
sofisia oppeja tässä mielessä. Edellisessä luvussa selitetyssä mie
lessämyös heikot filosofiset opit ovat yhä filosofisia oppeja, eikä
erottelu pehmeän ja vahvan transsendentaalifilosofian välillä
muuta asiaa muuksi.
Toiseksi, ongelma, jonkaWittgenstein pyrkii välttämään etsi
mällä filosofoimisen tapaa, joka ei ole oppien esittämistä, on fi
losofisia oppeja helposti vaivaava dogmatismi. Jotta filosofinen
yleinen väite ei kuihtuisi pelkäksi empiiriseksi väitteeksi, joka
pätee vain joistakin tarkastelunalaisista tapauksista, on sen ka
tettava ne kaikki. (Tiedon määritelmän on katettava kaikki tie
tämisen tapaukset, ei vain osaa niistä jne.) Voidaan kuitenkin
kysyä, mikä on tällaisten yleistysten oikeutus? Saattaa näyttää
siltä, että tällaiset yleistykset ovat hyvinkin oikeutettuja —täy
tyyhän kaikkien saman olemuksen omaavien tapausten olla
pohjimmiltaan samoja, muutenhan emme sanoisi, että niillä on
sama olemus. Tässä liikutaan kuitenkin hyvin ahtaassa kehässä.
Nyt on sanottu vain: yleiset filosofiset väitteet ovat oikeutettuja,
koskaolemuksen täytyyollajokinyksi olemuksen omaavilleyh
teinen tekijä, so. yleiset olemuksia koskevat filosofiset väitteet
ovat oikeutettuja, koska niiden täytyyolla oikeutettuja. Toisaal
ta, sikäli kuin käsitteen merkitsemät tapaukset kuitenkin ovat
moninaisempi joukko kuin tässä oletetaan, johtaa yleinen väite
epäoikeudenmukaisuuksiin. Joillekin tapauksille joudutaan te
kemään väkivaltaa, jotta ne saataisiin sopimaan kaikille yhtei
seen muottiin. - On huomattava, että ajatus tässä ei ole, että
yleiset väitteet ovat aina dogmaattisia (itsessäänkin ongelmalli
nen yleistys). Joissakin tapauksissahan yleiset väitteet ovat, ku
ten jo todettu, ongelmattomia. Kyse onkin nimenomaan dog
matismin vaarasta. Tämä vaara uhkaa, kun ajatellaan, että ylei
nen teoria tms. voidaan aina antaa.
Miten dogmatismin vaara voitaisiin sitten välttää? Wittgenstein kirjoittaa Filosofisissa tutkimuksissa: "Voimme nimittäin
välttää väitteidemme tyhjyyden ja epäoikeudenmukaisuuden
vain asettamalla mallin esiin sinä, mikä se on, vertailukohteena
—niin sanoaksemme mittapuuna —
, ei ennakkokäsityksenä, jota
todellisuuden täytyy vastata. (Dogmatismi, johon filosofoidessamme niin helposti sorrumme.)”( FT § 131) Miten tämä tulisi
ymmärtää?
Wittgensteinin mukaan dogmatismi voidaan välttää ymmär
tämällä filosofinen väite (malli sille, miten asiat ovat) vertailu
kohteena, ei jonakin, mitä todellisuuden, so. kaikkien tapausten
täytyisi vastata. Päiväkirjassaan 1930-luvun lopulta Wittgenstein pohtii samaa ongelmaa: ”Kun olet taipuvainen esittämään
yleisen metafyysisen väitteen, kysy itseltäsi (aina): mitä tapauk
sia oikeastaan ajattelen? —Millainen tapaus, mikä idea minulla
on mielessäni? Jokin meissä vastustaa tätä kysymystä, sillä näy
tämme vaarantavan ideaalin sen kautta: vaikka teemme sen kui
tenkin vain asettaaksemme ideaalin sille kuuluvalle paikalle.

Senhän tulee olla kuva, johon vertaamme todellisuutta; jonka
kautta esitämme miten asiat ovat. Ei kuva, jonka kautta väären
nämme todellisuuden.” (DB 8.2.1937; vrt. MS 115 s. 56; TS
220 § 107)
Ideaali, jostaWittgenstein tässäpuhuu, onyleinenolemuksen
määritys, malli johon eri tapaukset on tarkoitus sovittaa. Hänen
mukaansayleistenväitteiden ongelma taas on, että nämäyleistä
vät joistakin tarkastelluista esimerkkitapauksista johdetun tar
kastelutavan yleiseksi teoriaksi14. Tässä tarkastelutapa sitten
ikään kuin tulee projisoiduksi todellisuuteen: sen mikä pätee
vertauskohdaksi otetusta esimerkistä, —valaisevaksi koetusta ta
pauksesta, jonka kautta muita tapauksia tarkastellaan - sano
taan pätevän kaikista tapauksista. Näin malliksi otetun tapauk
sen piirteet heijastetaan todellisuuteen ikään kuin kyse olisi
kaikkia tarkastelunalaisia asioita luonnehtivasta yleisestä, niiden
kaikkien välttämättä jakamasta piirteestä. Se, mikä pätee tarkas
telutavasta predikoidaan tarkastelun objekteista. (Vrt. FT §
104, 114; Z §444, 458) —Mutta jos malli nyt myönnetäänjoh
detuksi vain tietyistä esimerkkitapauksista, eikö se menetä filo
sofista arvoaan? Eikö siitä tule vain väite koskien joitakin tapa
uksia?
Ei. Malli ei kadota yleisyyttään vertauskohdaksi ja kuvaksi
ymmärrettynä, eikä siitä tule pelkkä väite koskien sitä tai tätä
yksittäistä tapausta. Vertauksella on yhä yleisyyttä siinä mieles
sä, että sen kautta artikuloitua tarkastelutapaa voidaan soveltaa
moniin tapauksiin. Se on siis yleinen siinä mielessä, että vertaus
määrittää tarkastelutapaa, ei sitä kautta, että sanotun väittettäisiin dogmaattisesti pätevän kaikista tapauksista. (Ks. VB s. 20,
21) Koska vertaus ymmärretään eksplisiittisesti tavaksi tarkas
tella asioita, ei (todeksi tai epätodeksi) väitteeksi kaikista tapa
uksista, ei ole ongelma myöntää, että sillä on rajoituksensa.
Näin se on, kuten Wittgenstein sanoo, ”kuva, jonka kautta esi
tämme miten asiat ovat”, mutta meillä ei ole painetta tehdä siitä
kuvaa ”jonka kautta väärennämme todellisuuden”.
Tätä taustaa vasten on nyt mahdollista nähdä, mikä on ongel
ma, kun Wittgensteinin vertauksesta kielen ja pelien välillä teh
dään filosofinen oppi kielestä pelinä —ja missä mielessä tämä
rikkoo Wittgensteinin pyrkimyksiä vastaan. Sikäli kuin Witt
gensteininpuhe kielipeleistäymmärretäänväitteinäkielenluon
teesta syyllistytään nimittäin juuri siihenvirheeseen, josta Wittgenstein moittii metafyysistä filosofiaa. Wittgensteinin ehdotta
ma tarkastelutapa—vertaus kielenja pelienvälillä- projisoidaan
todellisuuteen. Wittgensteinin ehdottamasta tarkastelutavasta
tehdään yleinen kielen olemusta koskeva väite (teoria kielestä
peleinä; teoria, että kieli on mahdollinen vain kielipeleinä tms.)
- Vertaus kuitenkin näyttää sopivanhuonosti esimerkiksi niihin
kielen käytön tapauksiin, joissakyse ei ole säännön seuraamises
ta. Missä mielessä vertaus pätee näistä tapauksista ja missä mie
lessä sevalaisee niitä? Toisaalta pelin käsitettä voidaan tietenkin
venyttää myös niin, että sisällytetään siihen tapauksia, joissa
kyse ei ole säännön seuraamisesta. Tämä venyttäminen ei sinän
sä ole ongelma, mutta mitä vertauksen on tällöin tarkoitus ker
toa kielestä? Vertaus kielen ja pelien välillä muuttuu tyhjäksi.15
Tässä on tärkeää huomata myös, että tilannetta ei olennaisesti
muuta se, että puhe kielipeleistäymmärretään, ei väitteinä ilmi
östä, jota kutsutaan kieleksi, vaan yleisinä kielen käyttöä koske
vina väitteinä; väitteinä siitä, miten käytämme sanaa "kieli” (tai
miten tätä välttämättä täytyy käyttää). Tällöin vain päädytään
esittämään yleisiämetafyysisiäväitteitä kielen käytöstä, emmekä
ole edenneet yhtään mihinkään. Tarkastelun metafyysisyys ei
tässä ole kadonnut mihinkään, sillä —voitaisiin sanoa —onhan
kielen käyttökin osa todellisuutta. Ongelma voidaan ilmaista
myös sanomalla: metafysiikka ei määrityminkään erityisenkoh
teen kautta, vaan metafyysisiäväitteitävoi esittää mistä tahansa.

Päiväkirjassaan 1930-luvun
lopulta Wittgensteinpohtii: ”Kun olet taipu
vainen esittämäänyleisen metafyysisen
väitteen, kysyitseltäsi: mitä tapauksiaoikeas
taan ajattelen?—Millainen tapaus, mikä
idea minulla on mielessäni?Jokin meissä
vastustaa tätäkysymystä, sillänäytämme
vaarantavan ideaalinsenkautta: vaikka
teemmesenkuitenkin vainasettaaksemme
ideaalinsillekuuluvallepaikalle. Senhän
tuleeollakuva, johon vertaamme todellisuut
ta;jonka kautta esitämme miten asiat ovat.
Ei kuva, jonka kautta väärennämme todelli
suuden. ”

Näin se, ettäväitteiden katsotaan koskevan kieltä, ei muuta asi
aa mitenkään.
On kuitenkin paikallaan valaista asiaa vielä toisesta näkökul
masta. Wittgenstein korostaa useissa kohdin kirjoituksissaan,
että hänen päämääränsä on nimenomaan filosofisten ongelmien
purkaminen (ks. FT § 90, 109). Edellyttääkö tämä filosofisten
oppien esittämistä? Wittgensteinin varhaista filosofiaa voidaan
luonnehtia ohjelmaksi kaikkien mahdollisten filosofisten ongel
mien ratkaisemiseksi. Ajatus siinä on, että sikäli kuin filosofiset
ongelmat ovat kielellisiä sekaannuksia, voidaan niihin kaikkiin
antaa ratkaisu määrittämällä kielen ilmaisumahdollisuudet, so.
määrittämällä kattavasti legitiimit kielen käytön tavat, so. käsit
teet ja niiden olemukselliset piirteet. Kun mahdolliset kielen
käytön tavat on määritetty on samalla annettu ratkaisu jokai
seen mahdolliseen filosofiseen ongelmaan.
Edellisessä tapauksessa filosofisten ongelmien ratkaisu perus
tuu yleisiinkäsitteiden määrityksiinja edellyttää filosofisen opin
(tai oppeja) tässä mielessä. Myöhäisfilosofiassaan Wittgenstein
kuitenkin irtautuu tästä näkemyksestä.16Myöhemmässä filoso
fiassaan hän katsoovainpurkavansa tiettyjä, käsillä oleviafiloso
fisia ongelmia. Puhe ei enää ole abstraktisti kaikista mahdollisis
ta filosofisista ongelmista. Kuten hän sanoo: "Ratkaisemme on
gelmia (raivaamme pois vaikeuksia), emme yhtä ongelmaa” (FT
§ 133). Tässä "yksi (suuri) ongelma” olisi juuri kaikkien ongel
mien ratkaisu kielen ilmaisumahdollisuuksien määrityksen
kautta. Tätävastoin erityisten ongelmien purkaminen ei kuiten
kaan edellytäkäsitteidenyleistäjakattavaa määrittämistä. Käsit
teitä ei tarvitse määrittää kaikkia mahdollisia sekaannuksia ja
kysymyksiä silmälläpitäen. —Vastaavasti Wittgenstein painottaa
luennoillaan ja kirjoituksissaan, että sanojen käytön tarkastele
minen hänen filosofiassaan ei palvele yleisten määritelmien an
tamisen pyrkimystä, vaan tarkastelujen pyrkimys on ainoas
taan purkaa filosofisia ongelmia. (AWLs. 97; MS 121 s. 59v)
Yksittäisten ongelmien selvittämiseksi riittääkin, että noste
taan esiinkäsitteen eri puolia (muistutetaan senerilaisista aspek
teista) siinä määrin kuin ne ovat relevantteja ongelman kannal
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ta. Vastaavasti eri ongelmien näkökulmista voidaan myös pää
tyä erilaisiin lausumiin siitä, mikä on olennaista puheenalaiselle
käsitteelle. Tuloksena ei välttämättä siis ole mitään yhtä ole
muksen määritystä. - Tässä mielessä sen, mikä asiassa on olen
naista voidaan sitten sanoa riippuvan näkökulmastamme, siitä,
millaisten kysymysten suunnasta olemme asiaa lähestymässä.
Se, mikä on keskeistäjonkin kysymyksenja ongelman kannalta,
ei välttämättä ole sitä jonkin toisen ongelman suunnalta katsot
tuna. Sille, mikä on olennaista ja mikä epäolennaista ei välttä
mättä voida antaa kattavaa määritystä, ja meidän on turha sitoa
käsiämme ajattelemalla, että yleinen määritys pitäisi aina voida
antaa. (Vrt. FT § 62, 63) —Tämä voi merkitä myös sitä, että
sikäli kuin sanan käyttöä valaistaan esittämällä sääntöjä sen käy
tölle, eivät säännöt välttämättä muodostakonsistenttiakokonai
suutta. Toisin sanoen, systemaattista kuvausta ei olevälttämättä
mahdollista antaa. (Ks. HPFi § 557, 558)17
Vastaavasti kielipelin käsitteestä voidaan sanoa, että se on kä
site, joka on luotu tietyssä filosofisessa kontekstissa tiettyjä filo
sofisia tarpeita varten. Tässä kontekstissa sen on tarkoitus tehdä
tiettyä työtä, so. auttaa meitä selvittämään tiettyjä filosofisia on
gelmia. Sen on tarkoitus auttaa meitä irtautumaan ideasta, että
kieli merkityksellisenä ilmiönä on jotakin olennaisesti mentaa
lista ja ongelmista, joihin tämä näkemys johtaa. Näihin ongel
miin kielen vertaaminen peleihin sekä kielen ja erilaisten toiminnanmuotojen yhteen kietoutumisen esiin nostaminen näyt
tääkin tuovan ratkaisun. Toisin sanoen, siinämissäajatus kieles
tä olennaisesti mentaalisena ilmiönä tekee esimerkiksi mahdot
tomaksi ymmärtää, miten kieltä on mahdollista käyttää oikein
tai väärin (kuten Wittgenstein osoittaa nk. yksityisen kielen ar
gumentissaan), sallii kielen tarkasteleminen peleinä meidän pa
remmin ymmärtää ko. ilmiötä tässä suhteessa18. —Tämä ei kui
tenkaan merkitse, että Wittgensteinin olisi kielipelin käsitteen
kautta esittänyt filosofisen opin siitä, mitä kieli on. Sanoa, että
kieltä voidaan tiettyjä tarkoitusperiä silmälläpitäen (tiettyjen fi
losofistenongelmien purkamiseksi) tarkastella pelinä, ei oleylei
sen filosofisen opin esittämistä.
Palataan kuitenkin vielä lähemmin Pihlströmin lausumaan
siitä, millainen oppi kielestä peleinä olisi. Se olisi: "ontologisesti
sitoumuksellinen oppi” siitä, että "kieli onjotakin sellaista, että
sitä voidaan tarkastella tällaisten pelien kokonaisuutena” (loppuv. 47). Jos sanon "Kieltä voidaan tarkastella pelinä”, sanon
varmaan samalla "Kieli on jotakin sellaista, jota voidaan tarkas
tellapelinä”. Mutta seuraako tästä että olenvälttämättä esittänyt
opin (toden tai epätodenväitteen) siitä mitä kieli on, so. että sil
lä on (ainakin) ominaisuus 'Voidaan tarkastella niin ja niin”.
Onko asioilla ominaisuus "voidaan tarkastella niin ja niin”
ikään kuin niiden muiden ominaisuuksien rinnalla? Kun sanon
"Kolmion Akulmat ovat 30°, 60° ja 90°” ja "Kolmiota Avoi
daan tarkastella kyljelleen kaatuneena jäävuorena”, onko kyse
samanlaisista väitteistä? Ei. Siinä missä edellinen väite ei oleyh
teen sopiva esimerkiksi väitteen "Kolmion Akulmat ovat 10°,
80° ja 90°”, on jälkimmäinen väite yhteen sopivayhteen sopiva
väitteen "Voidaan tarkastella puolitettuna suunnikkaana”kans
sa. Tässä erilaiset tarkastelutavat eivät sulje toisiaan pois, eivätkä
välttämättä edellytä kolmion muodon muuttumista ollakseen
tosia, toisin kuin kolmion kulmien suuruutta koskevat väitteet.
(Vrt. mitä Wittgenstein sanoo "aspektien näkemisestä” (FT II
xi).)
Näin, vaikka onkin selvää, että kolmiotaAei voida tarkastella
aivan minä tahansa, näyttää kuitenkin yhtä lailla selvältä, ettei
väite "voidaan tarkastella niin ja niin”suoraan palaudu ominai
suuksien predikaatioon. - Toisessa tapauksessapuhutaankin sii
tä, mitä jokin on ja toisessa siitä, miten jotakin voidaan tarkas
tella. Tämä ero ei katoa yksinkertaisesti ilmaisumuotoa muutta
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malla tai huomauttamalla että ”on”löytyy myös tarkastelumah
dollisuuden taustalta. Tässä mielessä sanoa "kieltä voidaan tar
kastella pelinä” ei ole kieltä koskevan väitteen esittämistä edes
siinä mielessä, että implisiittisesti sanottaisiin: "kieli on jotakin,
mitä voidaan tarkastella pelinä”.
Tässä on paikallaan kysyä myös, mikä on lausuman "voidaan
tarkastella...”päämäärä tai tarkoitus Wittgensteinilla? Tämä tuo
meidät jälleen filosofisten ongelmien ratkaisemisen tehtävään.
Wittgenstein esittää, että filosofisten ongelmien purkamiseksi
on usein tarpeen saada aikaan muutos tarkastelutavassa. Ongel
ma on jonkinlainen mentaalinen kramppi, jossa kiinnijääminen
tietynlaiseen ilmaisumuotoon tai tarkastelutapaan estää irtipää
syn ongelmasta. (Ks. MS 117s. 81; MS 118 s. 59r, 59v; TS 220
§ 109) Tarkastelutapaa muuttamalla semikä ei ollut ymmärret
täväävoi kuitenkin tulla ymmärrettäväksi. Erilaisten tarkastelu
tapojen kautta huomio kiinnittyy asioiden eri aspekteihinja tar
kastelutapaa muuttamalla asiat sekä niiden keskinäiset suhteet
voidaan hahmottaa eri tavoin. (Ks. FT§ 144; HPFi § 950) (Vrt.
kielen tarkasteleminen mentaalisena ilmiönä vs. käytäntöinä tai
peleinä. Nämä tarkastelutavat nostavat esiin "kieleksi”kutsutun
ilmiön eri puolia. Vastaavasti esimerkiksi ajattelemisen ja kom
munikaation suhde näyttäytyy täysin eri valossa, kun kieltä tar
kastellaan mentaalisena ilmiönäja kun sitä tarkastellaan käytän
tönä. Ensimmäisen tarkastelutavan puitteissa kommunikaation
mahdollisuus myös muodostuu ongelmaksi, mutta ei toisen.)
Näin se, mikä yhden tarkastelutavan puitteissa voi olla mahdo
tonta ymmärtää, voi olla helposti ymmärrettävissä jonkin toisen
tarkastelutavan puitteissa ja filosofisia ongelmia voidaan purkaa
tarkastelutapoja muuttamalla. Sikäli kuin erilaistentarkasteluta
pojen on kuitenkin tarkoitus palvella erityisten filosofisten on
gelmien ratkaisua, ei antaa yleispäteviä käsitteiden ja olemusten
määrityksiä, ei niiden kautta esitetä filosofisia oppeja. (Tähän
tapaan kielen tarkasteleminen käytäntönä auttaa purkamaan
joitakin filosofisia ongelmia, mutta sitä ei tarvitse ymmärtää op
pina kielen olemuksesta.)
Siitä, ettei vertausten käytössä kyse ole filosofisten oppien
esittämisestä, eikä suoraviivaisista väitteistä koskien sitä, mitä
jokin on, ei kuitenkaan seuraa, ettei puhe olisi mistään, toisin
kuin Pihlström epäilee (s. 58). Kyse on vain siitä, että asioista
pyritään puhumaan tavalla, joka ei johda dogmatismiin. Kyse
on siitä, että kiinnitetään huomiota tarkastelukulman kapeu
teen ja siihen, että käsitteiden määritykset on annettu tiettyjä
päämääriä silmälläpitäen; että se, mitä asioista sanotaan, sano
taan tietyn keskustelun ja kysymysten asettamassa kontekstissa,
eikäsevieläole muuta kuin vastaus näihin kysymyksiin. Kun on
ratkaistu tämä tai tuo filosofinen ongelma, on ratkaistu joitakin
filosofisia ongelmia, mutta ei välttämättä sanottu koko totuutta
asiasta.
Mutta onko puhe siitä, että filosofiassa ei esitetä oppeja itse
jonkinlainen filosofinen oppi? Pihlströmin mukaan näin on:
”[...] filosofian ei-opillisuuden korostaminen vvittgensteinilaiseentyyliin on itse eräänlainen (metafilosofinen) oppi siitä, mitä
filosofia toimintana on.” (s. 51; loppuv 47) Näin ei kuitenkaan
tarvitse ajatella. Tässä voidaan yksinkertaisesti sanoa, että Wittgenstein esittää tavan lähestyä filosofisia kysymyksiä. Hän eh
dottaa tiettyä lähestymistapaa, jonka katsoo voivan tyydyttää fi
losofisia tarpeitamme ja pyrkimyksiämme. Kyse ei kuitenkaan
ole opista siinä mielessä, että kehotus tai neuvo lähestyä asiaa
niin tai näin ei ole tosien tai epätosien väitteiden esittämistä sii
tä, miten asia on. —Tämä mukaisesti Wittgenstein itse sanookin
esittävänsä"metodin esimerkkien kautta”, ei esittävänsäjotakin,
jonka tutkimus itse voi myöhemmin kyseenalaistaa (FT § 133).
(Sikäli kuin hän esittäisi opin filosofiasta tietynlaisena toiminta
na, voisi tämä asettua kyseenalaiseksi myöhemmin, - kuten voi

daan sanoa käyneen Tractatuksessa esitetylle idealle filosofiasta
loogisena analyysina.)19
Entä voidaanko sanoa, että Wittgenstein esittää idealistisen
teesin todellisuuden konstituutiosta ja on transsendentaalifilosofi tällaisessa vahvassa kantilaisessa mielessä, kuten Pihlström
ehdottaa? (s. 49) Nähdäkseni ei oleperusteita sanoa näin, mutta
on hyviäperusteita sanoa, ettäWittgenstein ei tällaista teesiäesi
tä. Pihlströmin ehdotus johtaa Wittgensteinin ristiriitaan siinä
mielessä, että jos Wittgenstein ei esitä teesejä, ei hän voi ristirii
taan ajautumatta esittää myöskään teesiä todellisuuden konsti
tuutiosta. Ylipäänsä, sanoa, että kieliyhteisön käytännöt konsti
tuoivat sen, mitä maailmassa on, on yksinkertaistus, joka kät
kee lukuisia käsitteellisiä eroja. Toisin sanoen, vaikka voidaan
kin varmasti sanoa, ettei maailmassa ole lupauksia ja viikonpäi
viä ilman tiettyjä kielellisiä käytäntöjä, miksi pitäisi sanoa, että
sama pätee kivistä ja tähdistä? Siitä, että kielelliset käytännöt
ovat konstitutiivisia joidenkin todellisuudessa kohtaamiemme
asioiden kannalta ei millään tavoin seuraa, että kaikki mitä to
dellisuudessa kohtaamme on käytäntöjemme konstituoimaa.
Yleinen teesi voi näyttää seuraavan, jos oletamme, että filosofi
assa meidän on esitettävä yleisiä teesejä, mutta tämän oletuksen
Wittgenstein kiistää. Jälleen olisi myös kysymys siitä, ettäjoista
kin esimerkeistäjohdetaan yleinen teoria.

En hyväksy Wittgensteinin
liittämistä transsendentaalifilosofian
traditioon, koskatämäsulauttaminen
nähdäkseni kätkeesen, mikähänen
ajattelussaan on uuttaja omaperäistä.
Näin ensanoisi että Wittgensteinin
pyrkimykset ovat “moninpaikoin
vastakkaiset”tälle traditiolle, vaan että
neovat olennaisesti vastakkaiset sille.
Hänen liittämisensätranssendentaali
seenperinteeseen tekeesiksi hyvin
vaikeaksi ellei mahdottomaksiymmär
täähänenajatteluaan.

Toisaalta Pihlströmin väite näyttää myös olevan konfliktissa
eräiden Wittgensteinin lausumien, ei vain hänen yleisemmän
lähestymistapansa kanssa. Wittgenstein näyttää esimerkiksi kiis
tävän idean, että kaikki tietomme todellisuudesta olisi kielellistä
(ks. FT § 78). Hänen mukaansa myös kokemuksen käsite on
moninainen siinä mielessä, että vaikka kokemusten voidaan
joissakin tapauksissa sanoa edellyttävän käsitteitä, ei tämä päde
kaikesta kokemuksesta. (FT II s. 324) Molemmat näistä lausu
mista ovat ristiriidassa idean kanssa, että Wittgenstein esittäisi
yleisiäväitteitä käsitteistä, esimerkiksi siitä, mitä kokemus ja tie
to ovat tai edellyttävät.
Kolmanneksi on täysin epäselvää, mikä olisi peruste Pihlströ
min väitteelle, että Wittgenstein esittää idealistisen teesin. Se ei

voi olla esimerkiksi, että Wittgenstein esittää kielen mahdolli
suuden ehtoja koskevia tarkasteluja, sillä ei ole lainkaan selvää,
että hän pyrkisi tätä kautta perustelemaan filosofisen teesin. Itse
asiassaWittgenstein näyttää kiistävän tällaisen tulkintamahdol
lisuuden varsin suoraviivaisesti kirjoittaessaan: 'Filosofiassa ei
vedetä johtopäätöksiä. "Asioiden on oltava näin” ei ole filosofi
an lause.’(FT§ 599). (Filosofiassaargumentaatio palveleejoita
kin muita päämääriä kuin teesien perustelua.)
Näin Pihlströmin ehdottama tulkinta Wittgensteinista transsendentaalifilosofina näyttää kaiken kaikkiaan hyvin ongelmal
liselta. On hyviä perusteita sanoa, että Wittgenstein ei ole transsendentaalifilosofi. Tällä en halua sanoa, että Wittgensteinin
tekstit sallisivat yksiselitteisesti vain yhdenlaisen tulkinnan.
Näyttää kuitenkin siltä, ettei transsendentaalifilosofinen tulkin
ta pystytekemäänymmärrettäväksi Wittgensteinin tekstejä mis
sään laajemmassa mitassa, vaan johtaa jännitteisiin ja jopa risti
riitaisuuksiin. Ei-transsendentalistisen tulkinnan etu transsendentalistiseen nähden tässä on, että se kykenee tekemään ym
märrettäväksi suuremman osan Wittgensteinin teksteistä kuin
transsendentalistinen.

Lopuksi vielä sana filosofisista traditioista ja vaikeuksista tulkita
Wittgensteinia. Pihlströmkysyy, 'Miksi meidän on joskus niin
vaikeamyöntää, että tutkimamme filosofi, esimerkiksi Wittgenstein [...] "kuuluu” johonkin traditioon (varsinkin traditioon,
jota emme itse sympatisoi tai johon emme halua hänen kuulu
van), esimerkiksi transsendentaalifilosofian perinteeseen, vaik
kei hän edustakaan puhdasoppisesti tuota traditiota ja vaikka
hänen pyrkimyksensä ovat sille monin paikoin vastakkaiset?’ (s.
49-50) Vastaukseni on: en hyväksy Wittgensteinin liittämistä
transsendentaalifilosofian traditioon, koska tämä sulauttaminen
nähdäkseni kätkee sen, mikä hänen ajattelussaan on uutta ja
omaperäistä. Näin en sanoisi, että Wittgensteinin pyrkimykset
ovat "monin paikoin vastakkaiset” tälle traditiolle, vaan että ne
ovat olennaisesti vastakkaiset sille. Hänen liittämisensä trans
sendentaaliseen perinteeseen tekee siksi hyvin vaikeaksi ellei
mahdottomaksi ymmärtää hänen ajatteluaan.
Tämä vastaus ei myöskään oleta näkemystä, että traditiot oli
sivat staattisia, kuten Pihlströmehkä epäilee (s. 49-50). Lähden
yksinkertaisesti siitä, että sikäli kuin tarkoituksena on sanoa jo
takin filosofin ajattelusta vertaamalla häntä johonkin ajattelun
perinteeseen, voidaan tämä tehdä vain sikäli kuin ajattelun pe
rinteellä ei tarkoiteta aivan mitä tahansa. Tässä mielessä en ole
valmis hyväksymään termin venyttämistä aivan miten tahansa.
Ylipäänsä pidän kysymystä traditioiden staattisuudesta irrele
vanttina tässä, silläminua—ja luullakseni lopulta myös Pihlströmiä - kiinnostaa kysymys, onko Wittgenstein valaisevaa liittää
transsendentaalifilosofian perinteeseen sellaisena kuin ymmär
rämmesen nyt.
EpäilemättäWittgensteinillaja transsendentaalisella traditiol
laon silti myös jotakin yhteistä, esimerkiksi molemmat puhuvat
mahdollisuuksista pikemminkin kuin tosiasioista. Huomion
kiinnittäminen tähän voi olla kiinnostavaa, jos Wittgenstein ja
transsendentaalifilosofit halutaan esimerkiksi asettaa kontrastiin
empiristien kanssa. Tässä mielessä ei ole tarpeen, eikä hyödyllis
tä lyödä lukkoon mitään absoluuttista näkemystä siitä, voidaan
ko Wittgenstein liittää yhteen transsendentaalifilosofien kanssa.
Onko yhteen liittäminen paikallaanvai ei riippuu kysymyksistä,
joita kulloinkin olemme tarkastelemassa (Vrt. mitä yllä sanoin
Wittgensteinin filosofiasta ja filosofisista opeista.) Olen kuiten
kin sitä mieltä, että Wittgensteinin filosofianja transsendentaa
lifilosofian luonnetta pohdittaessa erot paljastavat enemmän
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kuin yhtäläisyydet. Nämä erot kertovat meille enemmän yhtääl
tä Wittgensteinin filosofian ja toisaalta transsendentaalifilosofian luonteesta kuin mitä mahdolliset yhtäläisyydet kertovat.
Ylipäänsä filosofin asettaminenjohonkin perinteeseen (hänen
oman myöntymyksensä puuttuessa) ei ole riskitöntä puuhaa.
Tämä merkitsee hänen ajatustensa lukemista suhteessa siihen,
mitä muut ovat sanoneet. Voi kuitenkin olla niin, että filosofi ei
puhu aivan samoista asioista kuin nämä muut, eikä pyri vastaa
maan aivan samoihin kysymyksiin kuin kollegansa. Tällöin
muiden asettamien kysymysten projisoiminen filosofin tekstei
hin voi tehdävääryyttä tälleja estääymmärtämästä hänen omaa
kysymyksenasetteluaan.
Länsimaista filosofian perinnettä voitaisiinkin ehkä luonneh
tia nimenomaan kysymyksenasetteluiksi ja filosofisia positioita
mahdollisina pidetyiksi vastauksiksi niihin. Tässä mielessä tä
män perinteen voitaisiin sanoa olevan keskusteluja, keskustelun
perinne —kysymyksiä ja vastauksia. Keskustelussa tietyt kysy
myksenasettelut ja vastaukset kuitenkin nousevat helposti do
minoiviksi. Tässä mielessä keskusteluvoi merkitä paitsi yhteistä
vastausten etsintää, myös ajattelumahdollisuuksien rajautumista
ja karsiutumista. Mahdollisten vastausten etsintä saa ikään kuin
määrätyn suunnan tai valmiit kaavat. Jos se, mitä filosofi sanoo,
poikkeaa näistä kaavoista, eikä hänen sanomansa asetu miksi
kään valmiiksi positioiksi keskusteluissa, on sevastaavasti vaike
ampi hahmottaa ja sulattaa. Näin tiettyjen ajatustapojen tai mallien omaksuminen voi tehdä hyvin vaikeaksi ymmärtää filo
sofin ajattelua.
Tämän tapaisen ongelman näen sitten vaivaavan yritystä teh
dä Wittgensteinista transsendentaalifilosofi. Tietyssä mielessä
on täysin luonnollisinta yrittää ymmärtää asioita suhteessa jo
honkin, mikä jo tunnetaan: yrittää ajatella niitä jonkin jo tutun
ja tunnetun kautta. Toisaalta tämä voi sitten myös jäykistää
ajattelun ja tehdä kaiken uuden havaitsemisen mahdottomaksi.
Tässä mielessä Pihlströmyrittää yhä uudelleen sovittaa ei-transsendentaalista Wittgenstein-tulkintaa muotteihin joihin se ei
sovi, tai vaihtoehtoisesti palauttaa sen transsendentaaliseen tul
kintaan. Toisin sanoen, transsendentaalisesta perspektiivistä
Wittgensteinin täytyyjoko asettua niiden ongelmallisten näke
mysten joukkoon, joihin transsendentaalifilosofia kontrastoi it
sensä, tai sitten sen täytyy itse olla transsendentaalifilosofiaa.
Muita mahdollisuuksia ei ole näkyvissä. (Tällainen liike toistuu
Pihlströmin tekstissä useaan otteeseen. Ks. esim. s. 46) Kuiten
kin, jos Wittgensteinin myöhäisfilosofia on aidosti uudenlainen
tapa lähestyä filosofisia kysymyksiä ja ajatella asioita, tämä mer
kitsee nimenomaan sitä, että se ei asetu mihinkään valmiiseen
lokeroon transsendentaalifilosofisessa lokerointijärjestelmässä.
Eräässä mielessä muiden yhteyteen asettaminen on silti var
masti välttämätöntä Wittgensteininkin kohdalla, sikäli kuin fi
losofian perinne on juuri keskustelun perinne. Olisi kuitenkin
pidettävä mielessä se, että keskusteluun voidaan ottaa osaa mo
nella tavalla, myös esimerkiksi kyseenalaistamalla sen hedelmäl
lisyys, keskustelutavat tms. Tässä mielessä myös Wittgenstein
varmasti liittyyfilosofian perinteeseen. Näin vaikka hän katsoo
kin filosofiansa merkitsevän katkosta traditiossa (puhuen siitä
1930-luvulla "eräänä filosofian perillisenä”), katsoo hän sen ja
perinteisen filosofian välillä olevan analogioita ja jatkuvuutta.
Hänen filosofiansa pyrkii yhä vastaamaan samanlaisiin ongel
miin kuin vanha filosofia. (Ks. SKs. 65; AWLs. 28) Silti, koska
Wittgenstein ennen kaikkea kyseenalaistaa kysymyksenasettelu
ja, voidaan hänen sanoa kyseenalaistavan ajattelun perinteitä si
käli kuin nämä määrittyvät kysymyksenasettelujen kautta (vrt.
Z § 455).
Kysymystä filosofien suhteesta perinteisiin voidaan tarkastella
vielä seuraavan kysymyksen kautta. Pihlströmkysyy, eikö jo ky

symys Wittgensteinin suhteesta transsendentaalifilosofiaan tee
hänestä transsendentaalifilosofia. Filosofoidessaan "tämän tradi
tion rajalla” (suhtautuessaan siihen kriittisesti) Wittgenstein
olisikinjo sen sisällä, koska rajat konstituoivat traditiota, (s. 57)
Vastaukseni on: ei. Suhteen empirismiin ja rationalismiin voi
daan sanoa konstituoivan Kantin filosofiaa, siinä mielessä, että
hänen filosofiansa voidaan nähdä niiden kritiikkinä ja yritykse
nä vastata niiden ongelmiin. Tämä ei kuitenkaan tee Kantin fi
losofiasta empirismiä tai rationalismia. Analogisessa mielessä
Wittgensteinin myöhäisfilosofiasta ei tule transsendentaalifilo
sofiaa sitä kautta, että se voidaan ymmärtää (ainakin osittain)
reaktioksi transsendentaalifilosofiaa vastaan. Filosofin on mah
dollista erotaperinteestä niin, että hänellä yhä on jokin koske
tuskohta siihen. Toisistaan eroaviksi ei kutsuta vain tapauksia,
joilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Siksi myöskään "rajalla
oleminen” ei tee Wittgensteinista transsendentaalifilosofia.
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Pihlströmin kirjoituksessaan esittämät näkemykset transsendentalistisista ja ei-transsendentalistisistaWittgenstein-tulkinnoista ovat minulle tuttujajo lisensiaattityöni tar
kastuksen yhteydessä käymästämme kirjeenvaihdosta. Yritin jo tässä yhteydessä selvit
tää Pihlströmille hänen tekstissään nyt esille nouseviaväärinkäsityksiä. Tuolloin en on
nistunut yrityksissäni, mutta tarkastus sai minut näkemään filosofisen kirjoittamisen
vaikeuksia hyvin konkreettisella tavalla. (Lukijanodotusten kautta teksti voi ollavähin
tään yhtä paljon hänen kuin kirjoittajansa luomus.)
Sanoudun siis irti siitä, mitä Pihlström artikkelissaan esittää lisensiaattityöstäni —tai
antaa siitä epäsuorasti ymmärtää. Tähän epäsuoruuteen viitaten pidän ylipäänsä outo
na, ettäPihlströmnostaa työni esillepääasiallisenaesimerkkinään ei-transsendentaalifilosofisesta Wittgenstein-tulkinnasta sitä kritisoidessaan, mutta toisaalta pitäytyy viit
taamasta mihinkään tiettyihin kohtiin työssäni selityksellä että “kirjoituksen tehtävä ei
ole hänen [Kuuselan] työnsä arviointi” (loppuviite 12). (Tietyssä mielessä pidän kui
tenkin helpottavana sitä, etten Pihlströmin tekstissä aivan yksin edusta ei-transsendentalistista tulkintaa, vaan sen toisena edustajana mainitaan Wallgren. Jos edustaisin eitranssendentalistista tulkintaa yksin, epäilys että kirjoitan niin epäselvästi, että tulkin
nastani on mahdoton saada selkoa, nousisi vahvaksi. On ehkä hieman epätodennäköi
sempää, että minäja Wallgren molemmat kirjoittaisimme asiastayhtä huonosti.)
Hänen viittauksensaWittgenstein teksteihin ovat hyvinviitteellisiäja vaatisi paljon ar
gumentaatiota osoittaa niiden tukevan transsendentaalitulkintaa.
"Yleisellä määritelmällä / määrityksellä” tarkoitan tässä siis määritelmää, joka kattaa
kaikki mahdolliset tapaukset, joissa puhe on siitä, mitä määritelmä koskee. Se ei välttä
mättä erittele näitä tapauksia siinä mielessä, että erilaiset tapaukset spefioitaisiin. (Vält
tämättömien ehtojen kautta annettu määritys ei anna välttämättömiä ja riittäviä ehto
ja.) Sekuitenkin lausuujonkinlaisen minimiehdon, jonka kaikkientapausten oletetaan
täyttävän tavalla tai toisella (suoraan tai epäsuorasti). Näin esimerkiksi väite, että kielen
mahdollisuus olettaa mahdollisuuden erottaa ilmausten oikeajavääräkäyttö, ei tarkoi
ta, että kaikkien ilmausten kohdallavoitaisiin puhua oikeasta javäärästä käytöstä. Näi
denkin tapausten mahdollisuuden katsotaan kuitenkin lepäävän oikeanja väärän erot
tamisen mahdollisuuden varassa.
Mitä taas tulee erotteluun “pehmeän” ja “kovan” transsendentaalifilosofian välillä,
voidaan tätä erottelua pitää irrelevanttina transsendentaalifilosofisen rajojen asettami
sen pyrkimyksen kannalta. Riippumatta siitä, katsotaanko rajojen asettamuksen päte
vän universaalisti vaikovain “meidän käytäntömme puitteissa”, ovat rajojen asettami
sen pyrkimykset molemmissa tapauksissa täysin analogiset omilla 'pätevyysalueillaan’.
(Palaan tähän lähemmin luvussa 5.)
On paikallaan kysyä, olisiko kuitenkin olemassa jokin suora tapa osoittaa, että Wittgenstein jakaa transsendentaalifilosofian päämääriä, että myös hän pyrkii esimerkiksi
asettamaan rajoja. Wittgenstein käyttää raja-metaforaa myös myöhäisfilosofiassaan. Il
mauksen esiintyminen Wittgensteinin tekstissä ei kuitenkaan vielä kerro mitään siitä,
miten hän sitä käyttää, eikä siis osoitaWittgensteinin olevan pyrkimyksiltään transsendentaalifilosofi. Näin Wittgenstein kyllä kirjoittaa filosofiaa luonnehtiessaan esimer
kiksi: "Filosofia paljastaa tuloksenaan selviä mielettömyyksiäja kuhmuja, joitaymmär
ryksemme on saanut kielen rajaa vasten juostessaan. [...]”. (FT § 119) On kuitenkin
selvää, että tämä on aivan eri asia kuin sanoa, että filosofian tehtävä on asettaa rajoja
kielen käytölle. (Tässä puhe on mielettömyyksien paljastamisesta, ei rajojen asettami
sesta.) Edelleen, kuten Wittgenstein myös toteaa, rajoja voidaan vetää monessatarkoi
tuksessa. Näistävainyksi on jonkin sulkeminen ulkopuolelle, esimerkiksi mielettömien
'ilmausten’ rajaaminen pois kielestä. (FT § 499) Wittgensteinin puhe rajoista ei näin
(ainakaan ensinäkemältä) anna perusteita pitää häntä transsendentaalifilosofina.
On huomattava, ettäWittgensteinin tarkastelee tässäsäännön seuraamisen käsitettä, ei
kielen käsitettä. Keskustelu liittyy kielen käsitteeseen siinä mielessä, että jotkin kielen
käytön tavat ovat esimerkkejä säännön seuraamisesta. Tarkastelua säännön seuraami
sen mahdollisuuden välttämättömistä ehdoista ei kuitenkaan voida suoraan ymmärtää
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tarkasteluksi kielen mahdollisuuden välttämättömistä ehdoista.
Se, että välttämätön mahdollisuuden ehto ei osoita ehdollisen olemassaolonvälttämät
tömyyttä, onvielätästäerillinenkolmas seikka, jota pidän niin triviaalina, ettei sevarsi
naisesti ansaitse käsittelemistä. Tässä mielessä esim. tiedon välttämättömien ehtojen
täyttyminen ei osoita tiedon olemassaolon välttämättömyyttä. Tekstissä käsitellyistä
pointeista jälkimmäinen voitaisin ilmaista myös muodossa: välttämättömään ehtoon
vedoten ei voidasanoa, "sikäli kuin säännön seuraamista on olemassa, seon välttämättä
sitä, mitä se on”. Mainitsen tämän siksi, että Pihlström näyttää sekoittavan nämäkin
kaksi seikkaa liittäen termin "ulkoinen välttämättömyys”olemassaoloakoskevaan trivi
aaliin kysymykseen (vrt. Pihlströmin loppuviite 18). Itse käytän tätä ilmausta lisensi
aattityössäni ainoastaan viittaamaan ideaan välttämättömästä ehdosta ehdollisen ole
muksen (ei olemassaolon) suoraviivaisena määrääjänä. (Kuten sanottu, välttämätön
ehto ei ole kuitenkaan edestätä.)
Tässähänen positionsayllättäenvaikuttaa kuitenkin huojuvalta. En käsittele tätä kysy
mystä kuitenkaan tarkemmin nyt, vaan palaan siihen alla luvussa 5.
Tässä on myös syytä huomata, että sikäli kuin kuvaamisen tehtävän omaksumisesta
seuraisi, että mikä tahansa on kieltä, ei ylipäänsä voitaisi konsistentisti sanoa, että filo
sofiantehtäväon kielenkäytön kuvaaminen. Sillä, jos kuvaamisen tasolla ei voida tehdä
eroa kielen ja ei-kielen välillä, ei kielen kuvaamista voi erottaa ei-kielen kuvaamisesta.
Kuitenkin Wittgenstein luonnehtii filosofiaakielen käytön kuvaamiseksi (ks. esim. FT
§ 109). JosWittgensteinin sanomisiaei halutasuoraltakädeltäkuitata pelkäksi sekasot
kuksi, on kysyttävä, mitä hän voisi tarkoittaa filosofialla kielen käytön kuvaamisena.
Tie ulos ongelmasta, ettei voitaisi tehdä eroa kielen ja ei-kielen välillä on niinikään
helppo nähdä, kun pidetään mielessäajatus filosofiasta muistamisenajamuistuttamise
na. Tässä asetelmassa kuvausten ei ole tarkoitus kertoa meille, mikäon kieltäja mikäei,
vaan ajatus kielen kuvaamisesta perustuu 'oletukselle’, että meillä jo on ymmärrys siitä,
mitä kieli on. Kuvausten on vain tarkoitus antaa meille selkeämpi ymmärrys siitä, mitä
sisältyy siihen, että kutsumme jotakin kieleksi. Tarkoitus on auttaa meitä ymmärtä
mään paremmin sitoumuksia, jotka jo sisältyvät käsitteisiimme.
Ajatus "rajaon raja, olipaseepämääräinen tai ei”, jokakuittaaWittgensteinin lausumat
käsitteiden epämääräisyydestä marginaalisiksi huomioiksi vailla merkitystä filosofisen
rajanvedon kannalta, johtaa harhaan. Rajan epämääräisyys tarkoittaa sitä, että meillä
on yhtä hyviä perusteita vetää se useaan paikkaan. Näin puhe rajojen asettamisen pa
kottavasta voimasta menettää merkityksensä, kun rajoista tulee epämääräisiä. Ei voida
yksinkertaisesti sanoa, että "Se, että epäselviä rajatapauksia on olemassa, on sivuseikka”.
Pihlström viljelee termiä "metafysiikka" laajalti artikkelissaan sen merkitystä kuiten
kaan tarkentamatta. Omallaluonnehdinnallani haluan korostaa, ettäenkäytä "metafy
siikkaa” retorisena terminä, kuten sitäuseinjälkipositivistisessaanalyyttisessafilosofias
sa käytetään (lähes kaikesta kritiikin kohteena olevasta ajattelusta). Luonnehdintani
lähtökohta on väljästi platonilais-aritoteelisessa näkemyksessä metafysiikasta, mutta
käsittääkseni se tavoittaa metafysiikan erilaisia muotoja varsin kattavasti. (Esimerkiksi
Pihlströmin mainitsemalla "metafyysisellä realismilla” ei tämän luonnehdinnan puit
teissaole erityisasemaa metafysiikankantamuotona, vaanseon eräsmetafyysinen näke
mys, jota voitaisiin luonnehtia yleiseksi väitteeksi olemusten olemuksesta tai käsittei
den merkityksistä, so. ettäolemukset tai käsitteet ovat jollakin tavoin 'luettavissamaail
masta’. Se voitaisiin kontrastoida toiseen metafysiikan muotoon, jossa kieli ymmärre
tään olemuksia koskevien 'totuuksien’lähteeksi. Joskus Wittgensteinin ymmärretäännähdäkseni virheellisesti - edustavan tällaista metafysiikan muotoa, esimerkiksi Garverin (1994) ja Pihlströmin transsendentaalifilosofisissa tulkinnoissa.)
Pihlström kirjoittaa: 'Transsendentaalifilosofi - wittgensteinilaisessa kielifilosofisessa
viitekehyksessä tai yleisemmin- ei siis ole dogmaattinen "rajojenasettaja”, jokavetoaisi
yleisiin, kaikkea mielekästä kielenkäyttöä (tai muuta rajaamisen kohteena olevaa asiaa)
aina ja kaikkialla hallitseviin yli-inhimillisiin sääntöihin ja normeihin.’ (s. 46) Epäile
mättä ei, - ei ainakaan tarkoituksella. Kysymys tässä ei ole niinkään ”yli-inhimillisistä
säännöistä”, vaan filosofin omista säännöistä, jotka hän huomaamattaan on taipuvai
nen projisoimaan muiden ylle.
On kuitenkin huomattava, ettäoppi kielestä pelinäei välttämättäole oppi kielestä peli
en kokonaisuutena. Yksinkertaisuuden vuoksi puhun seuraavassa siksi vain ensimmäi
sestä ehdotuksesta filosofiseksi opiksi: opista, että kieli on peli. Wittgensteinin suhteen
molempiin oppeihin voidaan ajatella olevan sama.
On tietenkin selvää, ettei filosofi voi periaatteessakaan käydä läpi kaikkia tapauksia, si
käli kuin yleisenväitteen on tarkoitus päteä,jokaisestamahdollisestatapauksesta.
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Vastaavasti voi olla hyödyllistä joissakin tapauksissa tarkastella kieltä käytäntönä - ni
mittäin, kun olemme kiinnostuneita oikeasta ja väärästä kielen käytössä. Ajatella, että
tapaukset, joissa kieltävoidaan sanoa käytännöksi muodostavat ikään kuin kielen kan
tamuodon, saattaa kuitenkin tehdä vaikeammaksi nähdä avoimin silmin, mitä kaikkea
kieli on, pikemminkin kuin auttaaymmärtämään meitä tätäkäsitettäja ilmiötä. - Voi
daan myös kysyä, mikä loppujen lopuksi on oikeutus väitteelle, että kaikki kielen käyt
tö edellyttää taustakseen oikean ja väärän käytön mahdollisuuden. Eikö tässä nimen
omaan yleistetä joidenkin tapausten pohjalta kaikkiin mahdollisiin tapauksiin? Entä
miksi ei voitaisi sanoa: sillä, joka haluaa esittää yleisiä määrityksiä monimutkaisille kä
sitteille, on velvollisuus oikeuttaa yleistys sen sijaan, että muilla olisi velvollisuus joko
hyväksyäyleistys tai esittäävastaesimerkkejä.
Tähän näkemykseen ja siihen kytkeytyvään käsitykseen loogisesta analyysista sisältyy
useita sekaannuksia, joihin ei ole kuitenkaan mahdollista mennä tässä.
Tästä ei kuitenkaan seuraa, ettäsanan käyttö itsevälttämättäolisi ristiriitainen. Pikem
minkin kuvauksemme, painottaessaan asian eri puolia johtaa ristiriitaisuuksiin. Koska
säännöt, jotka nostavat esiin sanan käytön eri aspekteja eivät ole alun perinkään tarkoi
tettu kattaviksi, ei tämä kuitenkaan ole haitallista. Sääntöjen ei ole tarkoituskaan muo
dostaa systeemiä, vaan ainoastaanvalottaa käsitteen eri puolia. Tästä ei siis seuraa, että
esimerkiksi "kieli” merkitsee mitä tahansa, vaan pikemminkin että se merkitsee mm.
kaikkea tätä.
Pelianalogia viittaa myös toisenlaiseen tapaa tutkia merkityksiä kuin käsitys kielestä
mentaalisena ilmiönä: siinä missätoinen tarkastelutapaehdottaa lähestymistavaksi jon
kinlaista mentaalisen analyysiaviittaa toinen kielellisten käytäntöjen tarkasteluun.
Se onko "vain metodologinen” tulkinta Kantista uskottava, ei kerro mitään siitä, olisi
ko metodologinen tulkintaWittgensteinista uskottava, toisin kuin Pihlströmesittää (s.
48). Siinä missä Kant on hyvineksplisiittinentranssendentaalifilosofiansa metafyysisis
tä tavoitteista, sanoo Wittgenstein puolestaan esittävänsä metodin, mutta ei filosofista
oppia. Metodologisten tulkintojen niputtaminen yhteen tässä ainoastaan sotkee asiat.
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