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Tietämisestä olemiseen

Oppikirjoissa ja yleisesityksissä hermeneuttisen fi losofi an ke-
hitys $%##-luvun alkupuolella on ollut tapana kiteyttää mur-
rokseen, jonka myötä tapahtui siirtymä epistemologisesta ja 
metodologisesta hermeneutiikasta eksistentiaalis-ontologiseen 
hermeneutiikkaan. Ensin mainitun suuntauksen puitteissa py-
rittiin rakentamaan ihmistieteille tai hengentieteille (Geisteswis-
senschaften, sciences de l’esprit) sekä epistemologinen perusta että 
tiedollisen varmuuden takaava metodologia. Tämän ajattelu-
tavan paradigmaattisiksi edustajiksi mainitaan usein Friedrich 
Schleiermacher ja Wilhelm Dilthey. Myöhempää epistemolo-
gista ja normatiivis-metodologista hermeneutiikkaa ovat edus-
taneet mm. Emilio Betti ja E. D. Hirsch. Eksistentiaalis-on-
tologinen hermeneutiikka puolestaan alkoi Martin Heideg-
gerin myötä $%##-luvun alkupuoliskolla ja kehittyi huippuunsa 
Hans-Georg Gadamerin hermeneutiikassa toisen maailman-
sodan jälkeen. Tämä ns. ontologinen käänne muutti herme-
neutiikan kysymyksenasettelut koskemaan tulkitsemisen ja ym-
märtämisen eksistentiaalis-ontologisia mahdollisuusehtoja.

Em. jaottelu ei kuitenkaan välttämättä ole erityisen on-
nistunut kuvaus hermeneutiikan historiallisesta kehityksestä 
$%##-luvulla eikä myöskään nykyisistä temaattisista jakolin-
joista. Diltheytä ja varsinkaan Schleiermacheria ei voida ilman 
väkivaltaa palauttaa pelkiksi ihmistieteiden epistemologian ja 
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normatiivisten tulkintaoppien kehittäjiksi, vaikka heidän teos-
tensa reseptiohistorian ja myöhemmän tulkintatradition myötä 
nämä puolet heidän ajattelustaan onkin nostettu keskeisiksi. 
Schleiermacherin ja Diltheyn kirjoituksissa normatiivisella me-
todologialla ja ihmistieteiden epistemologian pohdinnalla oli 
kyllä tärkeä rooli, mutta he molemmat harrastivat myös nyky-
perspektiivistä kiintoisia tarkasteluja mm. kielestä, historialli-
suudesta ja dialektiikasta.$

Vaikka irtaantuminen Schleiermacherista ja Diltheystä pe-
rustui ainakin osittain heidän ajatustensa hajanaiseen ja tar-
koitushakuiseen tulkitsemiseen, Heideggerin varhaisfi losofi an 
myötä alkanut eksistentiaalis-ontologinen suuntaus herme-
neutiikassa on silti yksi $%##-luvun fi losofi an keskeisimmistä 
innovaatioista." Schleiermacheria ja Diltheytä osuvampi kri-
tiikin kohde ontologisesti ja eksistentiaalisesti suuntautuvalle 
hermeneutiikalle onkin löydettävissä erityistieteiden piirissä esi-
tetyistä tulkintaopeista, joista oikeudellinen hermeneutiikka 
on tyypillinen esimerkki. Juridinen hermeneutiikka on ainakin 
$&##-luvulta saakka rajoittunut pääasiassa normatiivisten osviit-
tojen esittämiseen laintulkinnalle. Se on pyrkinyt esittämään 
lainlukijoille ohjeita, joita noudattamalla oikeudellisten tekstien 
oikean merkityksen on määrä löytyä, esikuvanaan Friedrich 
von Savignyn lähes "##-vuoden ikäiset laintulkinnan kaanonit, 

joiden vaikutus edelleen näkyy juridiikan oppikirjoissa toistel-
luissa laintulkinnan ohjeissa. Myös teoreettisemmin suuntau-
tuneen ns. oikeusteorian valtavirta on pääasiassa pysähtynyt ka-
peasti ymmärrettyihin epistemologis-metodologisiin kysymyk-
senasetteluihin, jotka Heideggerin ja Gadamerin ajattelun nä-
kökulmasta ovat olleet jälkijättöisiä jo usean vuosikymmenen 
ajan.!

Jo neljä vuotta ennen Olemisen ja ajan ilmestymistä pitä-
missään luennoissa Heidegger esitti irtaantumista hermeneutii-
kasta termin tavanomaisessa merkityksessä, oppina tekstien tul-
kinnasta.' Heideggerin mukaan hermeneutiikkaa ei pidä ensi-
sijaisesti käsittää oppirakennelmana niistä tekniikoista ja tie-
toisuuden prosesseista, joiden kautta tietämistä tavoitteleva 
subjekti pyrkii oikeaan ymmärrykseen tulkitsemisen kohteesta. 
Tämän tavanomaisen hermeneutiikan (esim. ei-fi losofi sen teo-
logisen ja juridisen hermeneutiikan) keskeinen tavoite oli – ja 
on osaksi edelleen – selvittää, miten subjekti voi ymmärtää 
tekstin merkityksen. Heideggerin myötä tämä ongelma kor-
vautuu kysymyksellä ’Miten sellainen olento, jonka oleminen 
muodostuu ymmärtämisestä, on maailmassa?’ Hermeneutii-
kasta tulee näin osa-alue ymmärtäen eksistoivan olennon, tääl-
läolon – Daseinin – analytiikasta. Toisin sanoen, kun herme-
neutiikkaa lähestytetään olemiskysymyksen kautta, ymmärtä-
minen (Verstehen) on eksistentiaali, yksi täälläolon olemisen 
rakennemomentti. Havaitseminen, väittäminen, tulkitseminen 
ja yleensäkin kaikki tietoisuuden tietoiset operaatiot ovat vain 
ymmärtämisen johdannaisia, ne edellyttävät ja ovat riippuvaisia 
ymmärtämisestä täälläolon tapana olla maailmassa.(

Tarkemmin Heidegger luonnehtii ymmärtämistä avautu-
neisuuden (Erschlossenheit), olemiskyvyn (Seinkönnen), luon-
noksen (Entwurf ) ja heitteisyyden (Geworfenheit) käsitteiden 
kautta. Ymmärtämisenä täälläolo on maailmassa minkä tähden 

–suhteissa (Worumwillen) eli avautunut jotakin kohden. Ym-
märtäminen on siten avautuneisuutta, ja samalla jokin tietty 
minkä tähden -suhde on avautunut. Täten ymmärtämisessä on, 
faktisuuden lisäksi (ts. sen, että ymmärtäminen tapahtuu aina 
kulloisenkin täälläolon olemisessa) keskeistä se, että täälläolo 
on maailmassa mahdollisuutena. Ja mahdollisuus täälläolon ek-
sistentiaalina on jälleen välttämättä edellytetty esimerkiksi mo-
daalisissa ja loogisissa mahdollisuuden ja välttämättömyyden 
käsitteissä. Jotta yleensäkään voimme puhua mahdollisuuden ja 
välttämättömyyden loogisista kategorioista, meidän on edelly-
tettävä mahdollisuus täälläolon eksistentiaalina. Olemiskykynä, 
jota täälläolo on, täälläololla on mahdollisuuksia, jotka se voi 
esimerkiksi ohittaa. Täälläolo voi myös tarttua mahdollisuuk-
siinsa tai tehdä virheitä niiden kanssa. Ja kaikki nämä ontiset 
täälläolon mahdollisuusluonteen ilmentymät edellyttävät ole-
miskyvyn eksistentiaalis-ontologisena täälläolon olemisen vält-
tämättömänä rakennemomenttina. Ymmärtäminen on Heideg-
gerin mukaan täälläolon olemiskyvyn olemista.) Toisin sanoen, 
olemiskyvyn olemisen – ymmärtämisen – myötä täälläololle 
avautuu se, mihin täälläolo kulloinkin kykenee mahdollisuuk-
sissaan.

Äkkiseltään Heideggerin väite yhteydestä mahdollisuuden, 
olemiskyvyn sekä ymmärtämisen välillä ei välttämättä tunnu 
vakuuttavalta. Mutta kun ymmärtäen olemisen pohdintaan 
tuodaan mukaan luonnoksen käsite, keskeisajatus tulee päivän-
valoon. Ymmärtäminen eksistentiaalina ja täälläolon olemis-
kyvyn olemisena sisältää luonnoksen (Entwurf ): ymmärtävänä 
täälläolo luonnostaa (tai pikemminkin luonnostuu) ympäris-
töönsä, täälläolo projisoi ja suuntautuu ympäristöönsä. Kielelli-
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sestä näkökulmasta tämä voidaan käsittää myös niin, että tääl-
läolo projisoi jatkuvasti (tiedollisesti vajavaisia) merkityksiä ym-
päristöönsä. Täälläolon olemisen heitteisyyden (Geworfenheit) 
myötä tämä luonnostaminen ei ole mikään tietoisuuden kont-
rolloitu operaatio, vaan ymmärtäminen ja luonnos ovat jotakin, 
joka tapahtuu, koska täälläolo on maailmassa niin kuin se 
on. Jatkuvasti syntyvien (ja kognitiivisesti vajavaisten) luon-
nosten kautta täälläolo olemiskykynä kuitenkin saavuttaa ti-
lansa, jossa se konkretisoituu. Koska täälläolo ymmärtävänä 
projisoi ja luonnostaa merkityksiä ympäristöönsä ja on itsensä 
ulkopuolella, se on samalla mahdollisuus ja potentiaalisuus. 
Toisin sanoen, ymmärtämisenä ja olemiskykynä täälläolo on 
’enemmän’ kuin se on, vaikkakin tämä ’enemmän’ jää ’vain’ 
mahdollisuudeksi (vaikkakin samalla välttämättömäksi raken-
nemomentiksi) täälläolon olemisessa. Ymmärtämisenä täälläolo 
projisoi ja luonnostaa olemisensa mahdollisuuksiin. Luonnos 
paljastaa sen mikä tekee mahdolliseksi.$

Täälläolon eksistenssi määrittyy siis keskeisesti sen kautta, 
että se on itsensä ulkopuolella (eli se on ekstaattinen), vasta-
kohtana tavanomaiselle, ’suljetulle’ subjektin käsitteelle, jonka 
olemus on ’ulkomaailmaa’ puolueettomasti havainnoivan per-
soonan maailmasta irrallinen tietoisuus. Heideggerin mukaan 
täälläolon oleminen on päinvastoin rakenteellisesti, aina ja vält-
tämättä, avautuneisuutta maailmaan, ts. täälläolon oleminen 
on avautumista. Kuten tunnettua, Heideggerin yksi päätavoite 
onkin ylittää subjektin ja substanssin käsitteet sellaisina kuin 
ne ovat hallinneet länsimaisen fi losofi an historiaa. Substanssista 
tietoa tavoitteleva tulkitseva subjekti oli (ja on edelleenkin) 
myös hermeneutiikan epistemologisten ja metodologisten suun-
tausten perusrakenne. Heideggerin mukaan sen sijaan täälläolo 
on pikemmin paikka, jossa olemiskysymys tapahtuu. Se on 
oleva, joka on sillä tavalla, että se ymmärtää jotakin sellaista 
kuin oleminen.% Kukin oleminen täällä on siis aina yksittäistä, 
konkreetista ja faktista eli kaikki oleminen on jonkin olevan 
olemista. Varhainen Heidegger kutsuukin täälläolon olemista 
kysyvää fi losofi aa faktisuuden hermeneutiikaksi.&

Tulkitseminen (Auslegung) puolestaan on Heideggerin her-
meneutiikassa perustettu eksistentiaalisesti ymmärtämisessä. Se 
on ymmärtämisessä luonnostettujen ja projisoitujen mahdol-
lisuuksien työstämistä ja tarkentamista. Toisin kuin ymmärtä-
minen eksistentiaalina ja täälläolon olemisen konstituenttina 
tietoisessa tulkitsemisessa jotakin ymmärretään jonakin. Tämä 
’Etwas als Etwas’ konstituoi ymmärretyn eksplisiittisyyden, joka 
tulkitsemisessa työstetään esiin. Käsitämme esimerkiksi mate-
riaalisen objektin tuolina tai pöytänä eli tulkitsemme ne ja 
’paloittelemme’ ne kun määrittelemme ne tulkinnassa jonakin 
tai joiksikin (als Etwas). Mutta on tärkeätä huomata, että tul-
kitessaan jotakin jonakin täälläolo ei automaattisesti anna tai 
liitä merkityksiä tulkitsemisen kohteeseen. Kun täälläolo esi-
merkiksi kohtaa esineitä ympäristössään, ne ovat jo osa mu-
kautuvuuskokonaisuutta (Bewandtnisganzheit), joka on jo etu-
käteen paljastunut täälläololle aina jollakin tavalla. Tulkitse-
misen kohteen oleminen aina jo mukautuneena rajoittaa siten 
tietoisen tulkitsemisen mahdollisuuksia. Myös tietoinen jonkin 
tulkitseminen jonakin on aina alisteinen sille, että täälläolo 
kohtaa kaiken jo-tulkittuna. Kaikki tulkitseminen perustuu 
siis johonkin, joka meille on jo hallussamme (Vorhabe), ennak-
konäkymään kohteen kokonaisuudesta (Vorsicht) ja johonkin, 
jonka käsitämme etukäteen ja joka meillä on ’otteessamme’ etu-
käteen, esikäsitykseen (Vorgriff ). Tulkitseminen ei siis ala (eikä 
se edes käsitteellisesti voi koskaan alkaa) in vacuo, vaan, kuten 

Gadamer myöhemmin asian on muotoillut, kaikkea tulkitse-
mista ehdollistavat kohdetta koskevat ennakkoluulot ja ennak-
koarvostelmat (Vorurteil), jotka juontuvat täälläolon ymmärtä-
västä, projektiivisesta ja historiaan heitetystä tavasta olla maail-
massa.'# Als-rakenteensa (jotakin jonakin) lisäksi tulkitseminen 
perustuu täten aina Vor-rakenteeseen (jo edeltä).

On siis tärkeätä huomata, että Heidegger ei sinänsä kri-
tisoi ’virheellisinä’ niitä pohdintoja, jotka käsittelevät tulkit-
semisen epistemologiaa ja metodologiaa ihmistieteissä, vaan 
pyrkii ennen kaikkea esittämään ne välttämättömät ehdot, 
jotka on edellytettävä, jotta nämä pohdinnat ja ihmistieteet 
yleensä olisivat mahdollisia. Koska täälläolo voi esimerkiksi 
ihmistieteellistä (humanistista tai yhteiskuntatieteellistä) tutki-
musta tehdessään tulkita ’jotakin jonakin’, on edellytettävä ym-
märtäminen, avautuminen, luonnos ja olemiskyky täälläolon 
olemisen peruskonstituentteina.

Heideggerin varhaisen ajattelun sekä Olemisen ja ajan poh-
jalta voimme erottaa neljä erityyppistä tapaa käsittää termi her-
meneutiikka:

') Hermeneutiikka tulkitsemisena arkikielisessä, jäsentymättömässä 
merkityksessä (Geschäft der Auslegung) eli tulkitseminen sensu largo, 
joka kuitenkin sisältää itsessään esiontologisessa muodossa viit-
teitä hermeneutiikasta fi losofi sessa mielessä.
") Hermeneutiikka fundamentaaliontologiana eli niiden mahdol-
lisuusehtojen työstämisenä, joihin kaikki ontologinen tutkimus 
perustuu.
!) Faktisuuden hermeneutiikka eli täälläolon olemisen tulkitsemi-
nen, eksistenssin eksitentiaalisuuden analytiikka.
() Hermeneutiikka historiallisten ihmistieteiden (Geisteswissen-
schaften) metodologiana ja epistemologiana.

On kuitenkin huomattava kohtien kaksi ja kolme välinen 
kiinteä yhteys. Koska täälläolo on ainoa oleva, joka voi kysyä 
olemista, kaikki ontologia on faktisuuden (eli kulloisenkin 
täälläolon olemisen) itsetulkintaa.'' Hermeneuttinen fi losofi a 
on Heideggerille täten ensisijaisesti eksistentiaalis-ontologinen 
tehtävä. Mutta samalla se on ihmistieteiden perustan kysy-
mistä, jolloin esimerkiksi täälläolon olemisen historiallisuus si-
sältää suoran yhteyden (koska se asettaa mahdollisuusehdot), 
kaikkien ihmistieteiden historialliseen, menneeseen sidottuun 
luonteeseen.

Ajallisuuden kytkeytyminen tulkintaan ja ymmärtämiseen 
onkin yksi '&##-luvun hermeneutiikan keskeisiä kysymyksiä, 
jonka myötä on nähdäkseni myös havaittavissa Heideggerin 
fi losofi aan sisältyvä murtuma ja heikkous. Kuten tunnettua, 
Heidegger käsittelee historiallisuutta Diltheyn hermeneutiikan 
pohjalta ja tätä seuraten myös toteaa kaikkien ihmistieteiden tai 
humanististen tieteiden historiallisen luonteen.'" Heidegger kui-
tenkin laajentaa kysymyksen koskemaan täälläolon olemisen 
ajallisuutta yleensä. Olemisen ja ajan toinen jakso käsittelee tääl-
läoloa ja ajallisuutta siitä näkökulmasta, että aika on ”tuotava 
esiin kaiken olemisymmärryksen ja olemisen tulkinnan hori-
sonttina.”'!

Eksistentiaalisesti ajallisuus on täälläolon olemisen huolena 
(Sorge) mieli, toisin sanoen, ajallisuus on ehto sille, että avau-
tuneisuudessaan maailmaan täälläolon oleminen on huolta. 
Ajallisuus huolen mielenä määrittyy tarkemmin Heideggerin 
mukaan täälläolon olemisena kohti kuolemaa (Sein zum Tode); 
täälläolon oleminen on kuolemista eli ’täälläolo kuolee koko 
ajan’. Termit tulevaisuus ja mennyt puolestaan eivät tarkoita 
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Heideggerille sitä, mitä niillä tavanomaisessa kielenkäytössä 
ymmärretään eli menneitä tapahtumia tai nyt-hetkeä, joka ei 
ole vielä tullut ’aktuaaliseksi’. Heideggerin eksistentiaalis-onto-
logisesta näkökulmasta tulevaisuus tarkoittaa tulemista kohti 
(Zu-kunft erotettuna termistä Zukunft). Tulevaisuus tulemisena 
viittaa täälläolon mahdollisuuteen tulla itseään kohti eli mah-
dollisuuteen autenttiseen olemiseen kuolemaa kohti olemisen 
kautta ja tämä itsensä edellä oleminen muodostaa täälläolon tu-
levaisuudellisuuden. Mutta tulevaisuus tai tulevaisuudellisuus 
(itsensä edellä oleminen kohti kuolemaa) on Heideggerin 
mukaan mahdollista vain, koska täälläolo on kuten se on ollut, 
se on aina jo oma ’olleisuutensa’ (Gewesen). Vain siinä määrin 
kuin täälläolo on ja omaksuu alkuperäisesti olleisuutensa, voi 
se tulla itseään kohti tulevaisuudellisesti eli olla kohti kuo-
lemaa.$% Täälläolo sijaitsee olleisuuden ja tulevaisuudellisuuden 
välissä ja suuntautuu nykyisyydessään molempia kohti.

Huolimatta tästä perusrakenteesta Heidegger asettaa tule-
vaisuuden olleisuutta tärkeämpään asemaan. Kuolemaa kohti 
oleminen edelläkäyntinä määrittää kaikkein keskeisimmin tääl-
läolon olemista huolena ja siis ajallisuuden mieltä. ”Olleisuus 
polveutuu tietyllä tavalla tulevaisuudesta”, Heidegger tiivistää 
kantansa.$& Tämä painotus kuitenkin jättää kysymyksen tääl-
läolon syntymästä avoimeksi. Mistä ja miten sellainen oleva, 
jonka oleminen on kuolemaa kohti olemista, on tullut? Kuinka 
täälläolo syntyy tai kehkeytyy eli tulee maailmaan ensim-
mäistä kertaa? Eikö syntyminen ole mahdollisuusehto sille, että 
voimme kysyä kuolemaa; ominta, riippumattominta ja sivuut-
tamattominta mahdollisuuttamme, kuten Heidegger kuoleman 
määrittelee? Eikö syntyminen, joka - toisin kuin kuolema - jä-
sentyy välttämättä toisen kautta, johda myös kysymään tääl-
läolon ja toisen suhdetta uudella tavalla? Eikö syntymisen en-
sisijaisuus pakota meidät myös myöntämään, että olleisuus 
on keskeisempi täälläolon ajallisuuden konstituutiomomentti 
kuin tulevaisuus? Nämä kysymykset, jotka Heidegger jättää 
hyvin vähälle huomiolle ottaessaan täälläolon ikään kuin ’an-
nettuna’ tai ’jo-maailmaan-tulleena’ (ei kuitenkaan ’valmiina’) 
tutkimuksensa kohteeksi, johtavat meidät kahden $'##-luvun 
hermeneuttisen fi losofi an edelleen kehittäjän teemoihin. Hans-
Georg Gadamerin ajattelussa historiallisuus, mennyt ja niihin 
liittyvä tradition käsite (joka ei siis ole enää Heideggerin ollei-
suutta) saa tulevaisuutta keskeisemmän sijan, ja Paul Ricœurin 
viimeisimpien töiden kautta voimme avata kysymyksen tääl-
läolon syntymästä eli Ricœurin termeillä itseyden narratiivi-
sesta kehkeytymisestä ja myös kysymyksen muistista ja unoh-
duksesta, jotka samoin suuntaavat tarkastelun painopisteen 
tulevaisuudesta menneeseen täälläolon olemisen ehtojen aset-
tajina.$(

Ymmärtämisen ja tulkitsemisen mahdollisuusehdot

Äskettäin huomattavan iän saavuttaneena kuollutta Hans-
 Georg Gadameria ei ole turhaan pidetty päättyneen vuosisadan 
merkittävimpänä hermeneuttisen fi losofi an edustajana. Hänen 
tunnetuin teoksensa Wahrheit und Methode on vakiintunut 
klassikoksi, johon toistuvasti viitataan, ei vain fi losofi sissa kes-
kusteluissa, vaan milteipä kaikkien ihmistieteiden tieteenteo-
reettisissa pohdinnoissa.

Ryhtymättä seuraavassa ns. Gadamer-eksegeesiin ehdotan 
tulkintaa, jonka mukaan Gadamerin hermeneutiikkaa voidaan 
lukea kolmen keskeisen ymmärtämisen mahdollisuusehdon, 
kielellisyyden, historiallisuuden ja konfl iktuaalisuuden ekspli-

kointina. Tai pikemminkin kahden, koska näistä kolmesta kon-
fl iktuaalisuus on ’läsnä’ Gadamerin hermeneutiikassa vain ’pois-
saolonsa’ kautta. On nähdäkseni perusteltua väittää, että kaiken 
tulkitsemisen ja ymmärtämisen edellyttämään täälläolon kie-
lellisyyteen ja historiallisuuteen sisältyy eksistentiaalis-ontolo-
ginen konfl iktuaalisuus, joka on laiminlyöty teema Gadamerin 
ajattelussa, samoin kuin täälläolon syntymä on Heideggerin 
’unohtama’ täälläolon olemisen rakennemomentti.$)

Kielellisyyden universaalisuus, jonka esitän olevan tulkitse-
misen ja ymmärtämisen ensimmäinen mahdollisuusehto, on 
koko Gadamerin tuotannon läpikulkeva teema. Vaikka Ga-
damer tunnetusti kritisoikin toistuvasti Schleiermacheria, tämä 
lähtökohta on heille yhteinen. Kielellisyyden universaalisuus tii-
vistyy siihen sinänsä varsin itsestään selvään lähtökohtaan, että 
ei ole olemassa neutraalia, puolueettoman tarkkailijan asemaa 
kielen ulkopuolella:

”… daß es keine gesellschaftliche Wirklichkeit mit allen ihren 
realen Zwängen gibt, die sich nicht ihrerseits wieder in einem 
sprachlich artikulierten Bewußtsein zur Darstellung bringt. Die 
Wirklichkeit geschieht nicht „hinter dem Rücken der Sprache“, 
sondern hinter dem Rücken derer, die sich anmaßen, die Welt 
ganz zu verstehen…”

Kuten Gadamer asian kokoavasti ilmaisee: ’Oleminen, joka 
voidaan ymmärtää on kieli’.$* Eksistenssin kielellisyyden myötä 
hermeneuttisen fi losofi an tehtävä on refl ektoida täälläolon fak-
tisena itsetulkintana alkuperäistä kielellisyyttä, jonka myötä 
niin luonnolliset kuin keinotekoisetkin kielet voivat muo-
dostua. Eksistentiaalis-ontologisen kielellisyyden takia, joka 
siis on ontisten kielten olemisen mahdollisuusehto, myös fi lo-
sofi a voi elää vain kielessä ja kielestä, ”Die Philosophie lebt 
in und von der Sprache”, kuten Arthur Kaufmann vuorostaan 
on asian ilmaissut. Kielellisyys on raja, jota fi losofi a voi kysyä, 
mutta jota sekään ei voi ylittää: Sitä mitä on, ei voida koskaan 
täysin ymmärtää.$'

Kielellisyyttä tulkitsemisen ja ymmärtämisen ensimmäisenä 
mahdollisuusehtona voidaan täsmentää hermeneuttisen kehän 
(Der hermeneutische Zirkel) käsitteellä, joka on ollut hermeneut-
tisen ajattelun keskiössä aina Schleiermacherista ja Diltheysta 
lähtien."# Tämän problematiikan kautta painottuu se, että kai-
kessa tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä (myös eksistentiaalis-
ontologisessa mielessä) osien ja kokonaisuuden suhde on kehä-
mäinen. Voimme ymmärtää jonkin tietyn osan tulkitsemisen 
kohteesta vain kokonaisuuden (ns. kon-tekstin) osana. Esimer-
kiksi sana voidaan ymmärtää vain osana lausetta, lause vain 
osana tekstiä, teksti vain osana kulttuurista traditiota. Mutta 
kokonaisuus ei ole tulkitsevalle subjektille valmiina annettu, 
vaan se voi konstituoitua vain osien tulkitsemisen myötä. Tämä 

”Tulkitseminen ei siis ala in vacuo, vaan, kuten 
Gadamer myöhemmin asian on muotoillut, kaikkea 
tulkitsemista ehdollistavat kohdetta koskevat ennak-

koluulot ja ennakkoarvostelmat, jotka juontuvat 
 täälläolon ymmärtävästä, projektiivisesta ja historiaan 

heitetystä tavasta olla maailmassa.”

038-105 Hermeneutiikka 1.10.2002, 00:2355



56 • niin & näin !/"##"

osien ja kokonaisuuden vastavuoroinen, jatkuva liike (joka on 
ikään kuin dialektiikkaa ilman synteesiä) on kaiken tulkitse-
misen ja ymmärtämisen perusrakenne. Se luonnehtii täälläolon 
faktista itsetulkintaa, joka koskee maailmassa-olemisen eksis-
tentiaalis-ontologisia ehtoja, tieteellistä tai tutkimuksellista tul-
kitsemista tai selittämistä ja myös tavanomaista puheen tai esi-
merkiksi visuaalisten havaintojen ymmärtämistä.

Ennen kuin osien ja kokonaisuuden vastavuoroinen raken-
tuminen voi alkaa, tulkitsijan täytyy kuitenkin omata jotain 
edeltä, jotta hän voisi ’astua sisään’ hermeneuttiseen kehään. 
Näin hermeneuttisen kehän käsitteen myötä täsmentyy Hei-
deggerin määritelmä siitä, että tulkitseminen, jossa jotakin tul-
kitaan jonakin, perustuu jo-edeltä (Vor) –rakenteeseen. Hei-
deggerin termien Vorsicht, Vorhabe ja Vorgriff sijasta Gadamer 
kuitenkin käyttää ilmaisua Vorurteil (préjugé, praeiudicium), en-
nakkoluulo, jolla on nykyisessä kielenkäytössä lähinnä vain ne-
gatiivisia konnotaatioita. Gadamerin mukaan ennakkoluulon 
käsite kuitenkin pitää rehabilitoida. Termin negatiiviset merki-
tykset ilmestyivät hänen mukaansa vasta valistuksen aikakau-
della ja ironiseen sävyyn Gadamer syyttääkin valistuksen ajan 
ajattelijoita ennakkoluulosta kaikkia ennakkoluuloja kohtaan. 
Gadamer sen sijaan painottaa, että ennakkoluulot ovat ymmär-
tämisen ja tulkitsemisen välttämättömiä mahdollisuusehtoja. 
Valistuksen markkinoima ’puhtaan järjen käytön’ ihanne ja 
kaikkien ennakkoluulojen ja ’vanhojen perinteiden’ kritiikki 
jättää huomioimatta sen, että kaikki järjenkäyttö - myös en-
nakkoluulojen, ontisessa mielessä, kritiikki - tapahtuu jossakin 
tietyssä historiallisessa tilanteessa ja jonka mahdollisuuksia ra-
joittavat täten sekä tämä historiallinen situaatio että täälläolon 

maailmassa-olemisen tavasta juontuvat ehdot. Näin ennakko-
luulon käsitteen rehabilitaatio on myös auktoriteetin (Auto-
rität) käsitteen maineenpalautus."$ Vastakkainasettelu auktori-
teettiin nojaavaan ajatteluun ja sitä kritisoivan järjen käytön 
välillä on Gadamerin hermeneutiikan näkökulmasta harhaan-
johtava, ei siksi, etteikö auktoriteetteja ontisessa merkityksessä 
pitäisi ja voisi kritisoida, vaan siksi, että myös kaikki kritiikki 
perustuu aina johonkin auktoriteettiin. Riippumaton, kaikista 
auktoriteeteista vapaa kritiikki ja järjenkäyttö on käsitteellisesti 
mahdotonta.

On siis tärkeätä painottaa, että sekä auktoriteetti että ennak-
koluulo – täälläolon olemisen eksistentiaalis-ontologisen kielel-
lisyyden osatekijöinä – on ymmärrettävä välttämättöminä mah-
dollisuusehtoina. Ne eivät ole käytännöllisiä ohjenuoria, joiden 
mukaan ihmiseksi kutsutun olevan tulisi elää tai vaikkapa har-
joittaa tutkimusta. Habermasin taannoin Gadameria vastaan 
esittämä väite hermeneutiikan ’konservatiivisuudesta’,"" käytän-
nöllispoliittisessa mielessä, perustuu väärinkäsitykseen, jossa en-
nakkoluulo ja auktoriteetti ontisessa tai käytännöllisessä mie-
lessä sekoitetaan ennakkoluuloon ja auktoriteettiin eksistenti-
aalis-ontologisina täälläolon olemisen ja kaiken ajattelun vält-
tämättöminä mahdollisuusehtoina.

Eksistentiaalis-ontologisen kielellisyyden ja sitä tarkentavien 
hermeneuttisen kehän, ennakkoluulon ja auktoriteetin käsit-
teiden voidaan nähdä johtavan kuitenkin myös käytännölli-
sempään, eettis-moraalisesti sävyttyvään ’ohjeeseen’ ontiselle 
jonkin jonakin tulkitsemiselle. Ihmistieteellisessä tulkitsemis-
työssä on kaikkien keskeisintä pyrkiä aluksi tunnistamaan 
omat aihepiiriä koskevat ennakkoluulonsa ja auktoriteettinsa 

”Habermasin Gadameria 
vastaan esittämä väite 

 hermeneutiikan 
’konservatiivisuudesta’,"" 

käytännöllispoliittisessa 
mielessä, perustuu väärin-

käsitykseen, jossa 
ennakkoluulo ja auktoriteetti 
ontisessa tai käytännöllisessä 

mielessä  sekoitetaan 
ennakkoluuloon ja auktori-

teettiin eksistentiaalis-ontolo-
gisina täälläolon olemisen ja 
kaiken ajattelun välttämät-

töminä mahdollisuusehtoina.”
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ja sitten koetella näiden kestävyyttä tulkinnan kohteesta avau-
tuvan toiseuden kanssa."! Vain refl ektoimalla ja eksplikoimalla 
omia ennakkoluuloja ja niiden syntyhistoriaa voidaan esittää 
perusteltuja kannanottoja muiden ennakkoluuloista. Kaiken 
kritiikin perusta on itsekritiikki.

Tulkitsemisen jo-edeltä -rakenteen, ennakkoluulojen, lähde 
ei ole vain kielellisyyden myötä rakentuva tulkitsemisen ’sub-
jekti’ ja tulkitsemisen ’objekti’, vaan täälläolon maailmassa-ole-
misen historiallisuus, joka ilmenee ontisesti täälläolon heittei-
syytenä traditioihin, kulttuuriseen perintöön laajimmassa mah-
dollisessa mielessä ymmärrettynä. Toisin siis kuin Heidegger, 
jonka ajattelussa tulevaisuus on olleisuuteen nähden ensisijaista, 
Gadamerin hermeneutiikan kautta painottuu lähtökohta, jota 
voidaan kutsua menneen, eksistentiaalis-ontologisen historialli-
suuden, transsendentaaliseksi ensisijaisuudeksi, joka on esittä-
mässäni tulkinnassa ymmärtämisen toinen mahdollisuusehto. 
Kyseessä on siis täälläolon olemisen condition historique, alku-
peräinen yhteenkuuluminen menneen kanssa, joka ehdollistaa 
myös kaikkia ontisia täälläolon mahdollisuuksia, esimerkiksi 
tieteellistä tutkimusta tai tekstien tulkitsemista. Yhtä vähän 
kuin voimme astua ulos kielestä (esimerkiksi ”puolueettomaan” 
metakieleen) emme voi myöskään astua ulos omasta histori-
allisuudestamme, siitä, että olemme aina heitettyjä joihinkin 
menneestä juontuviin olosuhteisiin ja merkitysten jatkumoon 

- pelikentälle, jossa pelinappulat ovat aina jo jollakin tavalla 
asetettuja. Historia ei kuulu meille, vaan me kuulumme histo-
rialle, kuten Gadamer aiheen tiivistää."$

Täälläolon olemisen historiallisuutta voidaan täsmentää 
vaikutushistorian (Wirkungsgeschichte) ja historiallisesti vaikut-
tuneen tietoisuuden (wirkungsgeschichtliches Bewußtsein) käsit-
teillä. Kuten edellä painotettiin, jotakin jonakin tietoisesti tul-
kittaessa tulkinnan kohdetta lähestytään välttämättä täälläolon 
olemisen kielellisyydestä ja historiallisuudesta juontuvien en-
nakkoluulojen kautta. Ontisesti tämä mahdollisuusehto konk-
retisoituu siten, että kielelliset merkitysjatkumot, traditiot, 
jotka muodostuvat historiallisesti aikaisemmista tulkinnoista, 
rakentavat ja ehdollistavat inhimillisen tietoisuuden. Esimer-
kiksi Platonin teoksilla on ollut valtaisa vaikutushistoria koko 
länsimaisen kulttuurin vaikutusalueella. Tämä ei ilmene vain 
siten, että useiden eri oppialojen edustajat ovat lukeneet Pla-
tonia ja monet myös kommentoivat hänen teoksiaan, vaan 
platonismiksi kutsutun tradition vaikutus ulottuu epäsuorasti 
kaikille länsimaisen kulttuurin osa-alueilla. Pääosin vaikutus-
historia siis toimii ja vaikuttaa ’selän takana’, huomaamatto-
masti ja ehdollistaen myös niiden toimintaa, jotka eivät tie-
toisesti välttämättä edes tunne jonkin tietyn tradition sisältöä 
tarkemmin. Jokainen länsimaisen kulttuurin vaikutuspiirissä 
oleva on platonisti, halusi hän sitä tai ei ja riippumatta siitä, 
onko hän lukenut tai edes koskaan kuullut Platonista. Saman-
lainen koko kulttuurin läpäisevä vaikutushistoria on esimer-
kiksi Raamatulla.

Gadamerin mukaan siis inhimillisen tietoisuuden rakentu-
misessa ja toiminnassa on ensisijaisesti kysymys olemisen his-
toriallisuudesta juontuvien traditioiden osana olemisesta, men-
neestä tulevien merkitysjatkumoiden lakkaamattomasta sovel-
tamisesta nykyisyydessä. Tästä historiallisesta prosessista ei voi 
irrottautua eikä menneisyydestä sen takia myöskään voi tulla 
pelkkää tutkimuksen ja tulkitsemisen kohdetta, objektia. Tie-
teenteoreettisella tasolla Gadamer näin myös kyseenalaistaa sen 
luonnontieteistä juontuvan lähtökohdan, jonka mukaan tie-
teellisen tai tutkimuksellisen ajattelun tulee metodisesti etään-

nyttää (Verfremdung) tutkimuksen kohde objektiksi. Gadamer 
päinvastoin painottaa yhteenkuuluvuutta (Zugehörigkeit) eli 
sitä etäännyttämisvaatimuksen kieltämää seikkaa, että ainakin 
ihmistieteellisessä tutkimuksessa kuulumme aina jo siihen 
samaan todellisuuteen, josta meidän pitäisi itsemme etään-
nyttää. Olemme aina jo osa sitä, mitä kutsumme objektiksi. 
Tämä on myös yksi Gadamerin ja Ricœurin ajattelun keskei-
sistä eroista. Ricœur esittää, että objektiivinen etäännyttäminen 
välttämättä kuuluu kieleen itseensä ja myös ymmärtämiseen, 
jonka myötä metodista objektiivisuutta tavoittelevaa asennetta 
ei pidä humanistisessakaan tutkimuksessa täysin hylätä."% Näh-
däkseni etäännyttämistä onkin pidettävä eräänlaisena mahdot-
tomana ja saavuttamattomana ideaalina, jota kuitenkin pitää 
tutkimuksellisessa tulkitsemisessa tavoitella, mutta tietoisena 
siitä, että sitä ei voida täydellisesti saavuttaa. Vaikka voimme 
eksplikoida joitakin tutkimuksen kohdetta koskevia ennak-
koluulojamme, havaita ja kriittisesti tarkastella esiymmärryk-
semme osatekijöitä, useimmat näistä jäävät välttämättä ja aina 
huomaamatta. Metodinen pyrkimys kriittiseen, omista ennak-
koluuloista tietoiseen refl eksiiviseen tulkitsemiseen kuitenkin 
erottaa tulkitsemisen tutkimuksena jokapäiväisestä, ympäris-
tössä kohdatun ymmärtämisestä, jossa kriittiseen refl eksiivi-
syyteen ei useimmiten ole edes mahdollisuutta.

Gadamerin hermeneutiikassa ymmärtämisen prosesseja va-
lotetaan lisäksi kahdella samansuuntaisella käsitteellä: ymmärtä-
minen kysymysten ja vastausten dialogina ja horisonttien sulau-
tumisena (Horizontverschmelzung). Platonisiksi kutsuttuja dia-
logeja voidaan Gadamerin hermeneutiikan näkökulmasta pitää 
ideaalisina keskustelutilanteina, joissa ymmärtäminen etenee 
kysymysten ja vastausten kautta. Samoin yrittäessämme ym-
märtää tekstin merkityksen, esitämme kysymyksiä tekstistä 
meille avautuville traditioille. Samoin teksti kysyy meiltä kysy-
myksiä, joihin meidän täytyy yrittää vastata, jotta voisimme 
tekstin ymmärtää."& Jos dialoginen situaatio toimii kohdalli-
sesti ja adekvaatisti, muokkaamme jatkuvasti ennakkoymmär-
rystämme ja koettelemme ennakkoluulojemme pitävyyttä py-
syttelemällä avoimina tekstin ja siitä avautuvien traditioiden 
toiseudelle ja totuudelle. Dialogi-käsitteen kautta painottuu 
myös se, että ymmärtäminen on ennen kaikkea situaatio, jotain, 
joka tapahtuu, pikemminkin kuin jotain jonka tietoisesti suo-
ritamme. Ymmärtäminen on tapahtumisen (Geschehen) tavalla.

Horisontin käsite puolestaan viittaa näkökenttään, joka si-
sältää kaiken sen mitä yhdestä pisteestä on havaittavissa. Pu-
humme vertauskuvauksellisesti esimerkiksi kapeasta tai laajasta 
horisontista ja uusien horisonttien avaamisesta ajattelulle tai 
toiminnalle. Kun yhdistämme horisonttivertauskuvan ajalli-
suuteen, huomaamme, että nykyistä ymmärryshorisonttiamme 
ei voi olla olemassa ilman menneitä ymmärryshorisontteja ja 
että oma horisonttimme on jatkuvassa muutoksen tilassa, kun 
olemme ympäristöämme ja itseämme tulkiten ja ymmärtäen 
eli kun ymmärryshorisonttimme muokkautuu suhteessa tul-
kittuun. Gadamerin mukaan ymmärtämisessä tulkitsijan hori-
sontti sulautuu tulkinnan kohteen horisontin kanssa, joka on, 
kuten dialogi, jotain joka tapahtuu eikä jotain jota aktiivisesti 
ja tietoisesti tehdään."' Gadamerin hermeneutiikkaa vastaan 
on esitetty, että horisonttien sulautumismetaforan kautta hän 
puolustaisi myös konsensuksen mahdollisuutta ymmärtämi-
sessä, täydellistä yhteisymmärrystä jostakin aiheesta ja jopa sitä, 
että kaksi subjektia ikään kuin sulautuu toisiinsa pyrkiessään 
ymmärtämään toistensa ajatuksia. Ryhtymättä väittelyyn siitä, 
’mitä Gadamer oikeasti tarkoittaa’, joka olisi aivan yhtä turhaa 
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kuin se on mahdotontakin, ehdotan, että horisonttien sulau-
tumismetafora voidaan käsittää siten, että se johtaa meidät 
ajattelemaan kolmatta välttämätöntä ymmärtämisen ja tulkit-
semisen mahdollisuusehtoa, konfl iktuaalisuutta.

Vaikka ymmärtämisen ja tulkitsemisen prosessien voidaan 
nähdä etenevän ja tapahtuvan dialogin ja horisonttiensulautu-
misen tavalla, niin on nähdäkseni syytä kysyä, eivätkö juuri 
nämä metaforat samalla painota eroa ymmärtämisen tapahtu-
misen ytimessä? Eikö ensin pidä olla ymmärryshorisonttien ero, 
jotta ne voisivat ’fuusioitua’ ja samalla molemmat muuttua? 
Eikö dialogi, tapahtui se sitten elävien ihmisten tai lukijan 
ja tekstin välillä, edellytä eriäviä kantoja aiheesta, jotka sitten 
muokkautuvat uusiksi dialogin kuluessa? Jos näin ei olisi, dia-
logia ei oikeastaan edes tarvittaisi, eikä se myöskään olisi mah-
dollinen. Ja eikö ero lopultakin perustu kiistaan ja konfl iktiin, 
tulkintojen väliseen kilpailuun? Eikö myös dialogi ole lopul-
takin kamppailu, jossa esitetään kilpailevia, konfl iktuaalisia 
kannanottoja yhteisestä aiheesta (tai aiheen määrittelemisestä), 
vaikka sen kuluessa kaikki osapuolet voivat myös muuttaa kan-
tojaan? Eikö jokainen esitetty tulkinta mistä tahansa aiheesta 
jo määrityksellistä kiistä vastakkaiset kannat, asetu kilpailu- 
ja konfl iktitilanteeseen muiden tulkintojen kanssa? Vaikka oli-
simme keskustelukumppanimme – oli se sitten ihminen, vi-
suaalinen objekti tai teksti – kanssa ’samaa mieltä’ jostain, 
emmekö silloinkin muotoile yhteisymmärryksemme omilla sa-
noillamme, jonka myötä välttämättä eroamme ja pyrimme ’alis-
tamaan’ toisen tulkintaamme, meidän sanojemme alaisuuteen? 
Eikö kaikki empatia olekin lopulta tulkitsevaa väkivaltaa?

Nämä kysymykset johtavat nähdäkseni siihen, että eksis-
tentiaalis-ontologinen konfl iktuaalisuus on nostettava esiin 
kolmantena, välttämättömänä ymmärtämisen ja tulkitsemisen 
mahdollisuusehtona, kielellisyyden ja historiallisuuden ohella. 
Konfl iktuaalisuus tuntuu olevan laiminlyöty ja sivuutettu teema 
Gadamerin ajattelussa."$ Toisaalta hänen kirjoituksistaan on 
löydettävissä monia kohtia, jotka ikään kuin vihjaavat tähän 
suuntaan, vaikka ne eivät etene loppuun saakka avaamallaan 
tiellä. Yksi tällainen konfl iktuaalisuuden suuntaan viittaava 
tekijä on se, että Gadamer nostaa oikeudellisen tulkitsemisen 
kaiken tulkitsemisen malliksi. Gadamerin mukaan juridinen 
tulkitseminen (ns. lainsoveltaminen) ei käsitteellisesti eroa 
muista tulkitsemistilanteista ihmistieteissä, vaan päinvastoin 
sen avulla huomaamme, että soveltaminen, aplikaatio, kuuluu 
välttämättä kaikkeen tulkitsemiseen. Kaikessa tulkitsemisessa 
tapahtuu menneen soveltaminen nykyisyyteen, kun jonakin 
menneisyyden hetkenä syntynyt objekti tuodaan nykyisyyteen, 
ilmaistaan se nykyisyyden kielellä eli luodaan se nykyisyydessä 
ymmärrettävissä olevalla tavalla uudestaan. Näin Gadamer 
myös painottaa, päinvastoin kuin Betti, että oikeudellinen 
päätöksenteko, lainsoveltaminen, on aina luovaa tulkitsemista, 
käsitteellisesti samanlaista kuin esimerkiksi näytelmän esittä-
minen käsikirjoituksen perusteella tai musiikkikappaleen esit-
täminen nuottien pohjalta."% Vaikka näytelmän käsikirjoitus, 
nuotit tai lakiteksti asettavat tulkitsemiselle rajoja, niin silti jo-
kainen esityskerta on singulaarinen ja ainutlaatuinen. Tulkit-
seminen ei ole vain kognitiivinen tapahtuma, mekaaninen ja 
’puolueeton’ operaatio, vaan luovaa ja kantaaottavaa uudelleen-
luomista.

Mutta Gadamerilta tuntuu jääneen tyystin huomaamatta 
juridisen tulkitsemisen ja oikeudellisen päätöksenteon perfor-
matiivinen ja normatiivinen luonne. Aivan käytännölliseltäkin 
näkökannalta katsoen on ilmeistä, että oikeudenkäynti on tul-

kintojen konfl ikti, jossa osapuolet kamppailevat voitosta, yrit-
tävät esittää oman tulkintansa tilanteesta ja laista ja kumota kil-
pailevat tulkinnat. Mutta myös yleisemmin oikeudellinen tul-
kitseminen on maailmaa muuttavaa, performatiivista toimin taa, 
jossa normatiivisuus ja voima näyttäytyvät. Oikeudellisessa pää-
töksenteossa jokin mahdollinen tulkinta ohittaa muut mah-
dolliset tulkinnat samasta tilanteesta ja lain tekstistä, ja tämä 
ohittaminen perustuu lopultakin voimaan, tulkinnalliseen väki-
val taan, jonka monopoli on tavattu antaa tuomarille. Täällä olon 
maailmassa-olemisen alkuperäinen normatiivisuus ja konfl iktu-
aalisuus näyttäytyy näin ontisella tasolla kaikkein selvimmin 
juuri laintulkinnan ja oikeudellisen päätöksenteon kautta. Ei 
siis ole vain niin, että tietoisessa jonkin jonakin tulkitsemisessa 
esitetään kilpailevia, usein konfl iktuaalisia kantoja, vaan ole-
minen itsessään, kuten myöhäinen Heidegger asian muotoilee, 
riitelee tai kiistelee: ”…das Sein selber das Strittiger  ist. ”!#

Heideggerin ja Gadamerin eksistentiaalis-ontologinen her-
meneutiikka herätti taannoin kiivasta vastustusta metodologi-
sesti ja epistemologisesti suuntautuneiden hermeneutikkojen 
parissa. Emilio Betti puolusti välillä kiivaaseenkin sävyyn her-
meneutiikan metodologista ja epistemologista luonnetta ihmis-
tieteiden aputieteenä ja pitäytyi käsityksessä, jonka mukaan her-
meneutiikan tulee esittää tulkitsemisen normeja, ’kaanoneita’, 
ihmistieteelliselle tutkimukselle. Bettin ajattelu jää psykologis-
sävytteiseksi jälkiromanttiseksi hermeneutiikaksi, kun taas Hei-
deggerin ja Gadamerin ajattelu on subjektimetafysiikan ylit-
tävää situaation hermeneutiikkaa. Varsin ylimieliseen sävyyn 
Betti hyökkää Heideggeria, Gadameria ja heideggerilaista teo-
logia Bultmannia vastaan väittäen heidän vaipuvan irrationa-
lismiin ja subjektivismiin.!& Vaikkakaan Bettin kritiikki ei pää-
osiltaan ole erityisen kohdallista, hänen väitteensä myös ovat 
osittain ja epäsuorasti oikeutettuja. Keskittyessään eksistenti-
aalisiin ja fundamentaalis-ontologisiin pohdintoihin varsinkin 
Heidegger laiminlyö varsinaisen ihmistieteellisen tulkintatyön 
kanssa käytävän dialogin ja sen myötä saatavat hyödyt sekä fi lo-
sofi selle hermeneutiikalle että spesifeille hermeneuttisille tutki-
musaloille. Juuri tästä ongelmasta Paul Ricœurin ajattelu suh-
teessa Gadameriin ja Heideggeriin lähtee liikkeelle.

Aivan toisesta suunnasta lähtevää ja kaikkien osuvinta 
kritiikkiä Gadameria vastaan on esittänyt hänen oppilaansa 
Gianni Vattimo, joka aiheellisesti kysyy, mihin lopultakin pe-
rustuu Gadamerin hermeneutiikan väittämä tietämisen ja ole-
misen historiallisuudesta? Eikö Gadamer itse syyllisty historiat-
tomaan tarkasteluun, kun hän väittää esittävänsä lopullisen ku-
vauksen kaiken ymmärtämisen historiallisuudesta? Vattimon 
oma fi losofi nen projekti, ns. heikko ajattelu, painiskelee juuri 
tämän keskeisen kysymyksen parissa.!"

Olemisesta tietämiseen – narratiivinen metodologia ja ontologia

Siinä missä Gadamerin hermeneutiikkaa voidaan lukea ymmär-
tämisen ja tulkitsemisen eksistentiaalis-ontologisten mahdolli-
suusehtojen eksplikointina sekä metodisia ohjeita ja eksaktia 
epistemologiaa rakentavan hermeneutiikan kritiikkinä, Paul 
Ricœur sen sijaan ikään kuin palaa takaisin metodisiin ja epis-
temologisiin kysymyksiin, mutta hyväksyen Heideggerin fun-
damentaaliontologian perusajatukset. Ricœur pyrkii puolus-
tamaan näkökantaa, jonka mukaan fundamentaaliontologisen 
ja eksistentiaalisen hermeneutiikan kumouksellisesta merkityk-
sestä huolimatta on edelleen mahdollista ja tarpeellista kääntyä 
myös käytännössä harjoitetun ihmistieteellisen tutkimuksen 
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puoleen ja pyrkiä kehittämään hermeneuttista fi losofi aa, jolla 
on jotain sanottavaa myös eri alojen käytännön tutkimukselle. 
Ja tämä dialogi toimii myös toiseen suuntaan. Ricœurin keskeis-
väitteen mukaan eksistentiaalis-ontologista hermeneutiikkaa ei 
ole mahdollista tehdä suoraan, kuten Heidegger yrittää, ilman 
erityistieteiden käytäntöjen kautta avautuvia spesifejä tulkin-
tatekniikoita.!! Täälläolon oleminen on ymmärtämistä, mutta 
tämän käsittäminen ei ole suoraan ulottuvillamme, vaan saavu-
tettavissa ja perusteltavissa vain eri ihmistieteiden kiertoteitä 
kulkien, joista kukin avaa yhden näkökulman täälläolon eksis-
tenssiin.

Ricœur siirtyi teoksensa La symbolique du mal myötä var-
haisesta fenomenologisesta ja eksistentialistisesta suuntautumi-
sestaan hermeneutiikkaan $%&#-luvun alussa. Ricœurin her-
meneuttisen Kehren jälkeinen fi losofi a voidaan sekin jakaa 
kahteen kauteen. Varhaisemmissa, $%&#- ja $%'#-luvun töissään 
hän kehittää hermeneuttista teoriaa symbolista sekä silloittaa 
Ranskassa tuolloin vielä huonosti tunnettua hermeneuttista fi -
losofi aa teoreettisia keskusteluja silloin hallinneisiin psykoana-
lyysiin ja strukturalismiin. Viimeisimmissä töissään Ricœur on 
käsitellyt ajallisuuden, narratiivisen itseyden ja ihmistieteiden 
narratiivisen rakentumisen kysymyksiä ja luodannut näiden 
teemojen kautta sekä epistemologis-metodologisia että eksisten-
tiaalis-ontologisia kysymyksiä.

Heidegger ja Gadamer -kritiikkinsä lisäksi Ricœur teki var-
haisemmissa hermeneuttisissa töissään useita merkittäviä teo-
reettisia avauksia. Yksi näistä on hänen ehdotuksensa, että her-
meneutiikan ala on laajennettavissa tavanomaisesti käsitetystä 
tekstien tulkitsemisesta myös tekojen, merkityksellisen inhimil-
lisen toiminnan tulkitsemiseen. Teot, kuten lopultakin kaikki 
havaittu ja kohdattu, tulkitaan ja käsitetään ikään kuin ne oli-
sivat tekstejä. Tekstien tulkitsemisen prosessit sekä käsitteet, 
joilla niitä selvennetään, ovat näin sovellettavissa kaikkeen 
tieteelliseen toimintaan ihmistieteissä. Tähän liittyen, ikään 
kuin dialektisena vastapoolina, Ricœur esittää, että selittämisen 
käsite on palautettavissa ihmistieteellisen tutkimuksen ja me-
todologiseen hermeneutiikkaan. Selittämisellä Ricœur ei kui-
tenkaan tarkoita luonnontieteistä omaksuttua kausaalista selit-
tämistä vaan strukturaalista selittämistä, tekstin tarkastelua sen 
rakenteen ja osien suhteiden perusteella.!(

Strukturaalinen selittäminen ei yksinään kuitenkaan riitä. 
Tekstin selittäminen sen osien suhteiden ja rakenteen nojalla 
ei vielä auta meitä ymmärtämään tekstin merkitystä lukijalle. 
Sisäisen rakenteensa lisäksi tekstit viittaavat ulkomaailmaan, 
vaikka tätä maailmaa ei voidakaan sellaisenaan, oliona sinänsä, 
saavuttaa. Lukemisessa tekstille rakennetaan ”kuvitteellinen 
referenssi” suhteessa lukijan omaan elämismaailmaan. Lukija 
soveltaa tekstin itseensä ja ottaa sen haltuunsa luomalla teks-
tille viittaussuhteet ulkomaailmaan. Tekstit avaavat lukemisessa 
uuden maailman. Lukijalle ei siis voi olla olemassa merkitystä 
ilman referenssiä, vaikka referenssin rakentuminen onkin aina 
sidottu lukemisen singulaariseen tilanteeseen. Jos kuitenkin 
tekstiä lähestytään tutkimuksellisella, kriittisellä metodisella ot-
teella, tämä lukeminen ’merkityksen palauttamisena’ kaipaa dia-
lektiseksi kumppanikseen etäännyttävää, metodologista asen-
netta, esimerkiksi strukturalistista selittämistä. Keskeistä on, 
että mikään metodologinen, selittävä lähestymistapa ei ole itse-
riittoinen, vaan se pitää sijoittaa ’hermeneuttiselle kaarelle’ tul-
kitsemisen ja ymmärtämisen kanssa.!) 

Kaikki ’selittävä’ tai metodologinen asennoituminen on siis 
itse asiassa aputieteen asemassa hermeneutiikkaan nähden, joka 

on yleistä ja yhteistä kaikille tutkimusaloille. Tulkitsemisen (ja 
ymmärtämisen, jos tarkoitamme sillä kohteen käsittämistä ko-
konaisuutena) ja selittämisen suhde on näin ollen dialektinen 
ja vastavuoroinen: kun ymmärtäminen ajautuu umpikujaan 
pitää kulkea selittämisen kiertotietä, hahmottaa kohdetta jotain 
selittävää metodologiaa käyttäen.!& Selittäminen on keino tai 
’kiertotie’, jota pitkin ymmärrys etenee silloin kun kohdataan 
tilanne, jossa kohde ei ole tulkittavissa ja avaudu helposti, vaan 
se vaatii yksityiskohtaisempaa tarkastelua. 

Lisäksi voidaan sanoa, lisään omasta puolestani, että yhtä 
keskeistä kaiken tutkimuksen hermeneuttisuudelle on se, että 
kaikki tieteellinen tutkimus rakentuu itse aina tekstiksi, joka 
on kirjoitettu muiden ymmärrettäväksi ja tulkittavaksi. Näh-
däkseni Ricœurin malli selittämisen ja ymmärtämisen dia-
lektisesta yhteispelistä hermeneuttisella kaarella tapahtuvana 
prosessina on näin ollen laajennettavissa myös käsittämään 
muunlaisetkin selittävät tutkimusmallit kuin strukturalismin. 
Myös empiiriseen aineistoon perustuva ja kausaalisia selitys-
malleja hakeva yhteiskuntatiede tarvitsee hermeneuttisen täy-
dennyksen, joka siis edellyttää tutkijan hermeneuttista asen-
netta sekä tutkimuksen kohteeseen, merkitykselliseen inhimil-
liseen toimintaan – joka tulkitaan välttämättä ikään kuin se 
olisi teksti – että tutkimuksen potentiaaliseen lukijaan, au-
ditorioon, jolle tutkimus välitetään tekstinä. Myös kvanti-
tatiiviseen aineistoon perustuva tutkimus perustuu tekstien-
kaltaisiksi muuttuneen materiaalin tulkitsemiseen, ’merkityk-
sellistämiseen’ ja näin tuotetun informaation välittämiseen 
tutkimuksen mahdollisille lukijoille. Ymmärtävänä täälläolo 
hermeneutisoi kaiken kohtaamansa.

Keskeinen ero varhaisempaan metodologiseen herme-
neutiikkaan (ja esimerkiksi Bettin edustamaan herme-
neutiikkaan) on siinä, että ennen huomion keskipisteessä oli 
tekijä intentioineen. Kysyttiin kuinka voimme selvittää pu-
hujan, kirjoittajan tai tekijän alkuperäiset tarkoitukset ja aja-
tukset. Nyt huomio kiinnittyy tekstien ja merkityksellisten te-
kojen tulkintaan ja selittämiseen lukijan näkökulmasta ilman 
että tekijän intentiot olisivat tutkimukselle keskeisiä. Valmis-
tuttuaan teos (teksti tai muu artefakti) irtaantuu tekijänsä ot-
teesta ja voi saada luettaessa merkityksiä, jota tekijä ei ehkä 
hyväksyisi tai edes ymmärtäisi.!' Ehdotan siis, että metodinen 
hermeneutiikka ’kaksoishermeneutiikkana’ keskittyy tekstiin ja 
lukijaan jättäen aikaisemmin hermeneutiikan keskiössä olleen 
kirjoittajan tai tekijän vähemmälle huomiolle.

Mutta voidaan kysyä, miten lopultakin ihmis- tai yhteis-

 ”Oikeudellinen tul kitseminen on maailmaa 
muuttavaa, performatiivista toimin taa, jossa 

normatiivisuus ja voima näyttäytyvät. Oikeudelli-
sessa päätöksenteossa jokin mahdollinen tulkinta 

ohittaa muut mahdolliset tulkinnat samasta 
tilanteesta ja lain tekstistä, ja tämä ohittaminen 

perustuu lopultakin voimaan, tulkinnalliseen 
väki val taan, jonka monopoli on tavattu 

antaa tuomarille.” 
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kuntatieteissä erilaisilla mahdollisilla metodeilla tuotettu in-
formaatio lopultakin tulee hermeneuttisesti ymmärretyksi ja 
välitetyksi? Kuinka tutkimus itsessään rakentuu tekstinä ja 
kielellisenä esityksenä? Mihin lopultakin perustuvat yleiset ja 
universaalisuuden asemaa tavoittelevat hermeneuttiset väitteet 
tekstuaalisuuden ja tulkinnallisuuden keskeisyydestä kaikessa 
inhimillisessä toiminnassa? Näitä kysymyksiä voidaan hedel-
mällisesti tarkastella narratiivisuuden käsitteen avulla, joka on 
ollut Ricœurin myöhemmässä tuotannossa keskeisellä sijalla.

Ricœurin myöhäisen, narratiivisen hermeneutiikan taus-
talla on Aristoteleen Runousopin lähtökohta, jonka mukaan 
kertomus eli mythos on aina inhimillisen toiminnan jäljit-
telyä, mimesistä. Kun merkityksellistä inhimillistä toimintaa 
tulkitaan ja selitetään ihmistieteissä, tuloksena on aina ajal-
lisesti rakentuva kertomus eli tarina, narratiivi, jonka tavoit-
teena on tutkimuksen kohteen ”jäljittely”, imitaatio. Myös tut-
kimuksellinen teksti rakentuu siis välttämättä ja aina juonel-
liseksi tarinaksi. Tieteellistäkin tekstiä kirjoitettaessa kohteen 
imitointi, selittäminen ja tulkitseminen, perustuu ’juonellista-
miseen ’ (mise en intrigue). Inhimillinen toiminta voidaan ym-
märtää vain silloin, kun tulkitsija muokkaa sen juonelliseksi 
ja ajallisesti eteneväksi tarinaksi eli Aristoteleen termeillä kerto-
mukseksi, jolla on alku, keskikohta ja loppu.!$

Kuten Heideggerin ja Gadamerin ajattelussa myös Ricœurin 
hermeneuttisen fi losofi an lähtökohta liittyy näin ajallisuuteen. 
Narratiivisessa hermeneutiikassaan Ricœur erottaa toisistaan 
objektiivisen ja subjektiivisen ajan eli universaalin ajan ja ko-
kemuksellisen ajan. Inhimillinen, kokemuksellinen aika ra-
kentuu kertomisen eli narraation kautta. Ymmärrämme maa-
ilman, toiset ja itsemme tarinoina, ajallisesti etenevinä ker-
tomuksina, joita kerromme itsellemme. Tässä kertomisen 
lakkaamattomassa prosessissa kuljetaan subjektiivisen ja objek-
tiivisen ajan välissä, ts. subjektiivisen ja objektiivisen ajan dialek-
tiikka, jota narratiivisen olennon oleminen on, tapahtuu kerto-
muksena. Kaikki maailmassa kohdatut objektit ja tapahtumat 
ovat ymmärrettävissä vain, jos ne liitetään subjektiivisiin koke-
muksiimme, itseytemme ja olemisemme kertomuksen osaksi ja 
vain sellaisina kuin ne tässä tarinallistamisessa syntyvät. Toisin 
sanoen, narraation myötä tapahtuu omaksuminen, itseen sovel-
taminen ja haltuunottaminen (appropriaatio).!%

Tekstuaalinen narratiivisuus ei siis ole vain ”fi ktiivisten” 
tekstien ominaisuus, vaan ajallinen ja juonellinen rakentu-
minen on tekstin olemisen mahdollisuusehto. Myös tutkimuk-
selliset tai ’tieteelliset’ tekstit sisältävät poeettisen ja luovan ele-

mentin, koska jäljittelyn, mimesiksen, tulos ei jo määritykselli-
sesti voi olla kopio, vaan se on aina kohteestaan irtaantuva uusi 
teos ja uusi tarina. Samoin on tärkeätä huomata, että myös 
yksittäiset lauseet ja sanat tarvitsevat ympärilleen narratiivisen 
kontekstin, jotta ne voidaan ymmärtää. Jos lauseen (tai ’pro-
position’) ympärillä ei ole eksplisiittistä kertomusta, lukija lu-
kiessaan rakentaa tämän tarinallisen kontekstin, jotta hän yli-
päätään pystyisi ymmärtämään yksittäisen, ”irrallisen” lauseen 
merkityksen.

Inhimillisen toiminnan narratiivista jäljittelyä ja tekstien 
rakentumista kertomuksena voidaan Ricœurin mukaan tarkas-
tella kolmessa tasossa:

&) Mimesis & eli prefi guraatio on kielen yleinen ominaisuus iden-
tifi oida inhimillinen toiminta sen rakenteen mukaan ja ilmaista 
toiminta symbolisesti ja ajallisesti. Tämä on edellytys sille mahdol-
lisuudella, että toiminnasta tulee narratiivin kohde. Mimesis& on 
siis Lebensweltin taso, joka perustuu osallisuuteen kielellisistä tra-
ditioista ja sen myötä syntyvästä refl ektoimattomasta esitiedosta, 
joka mahdollistaa kommunikaation ja ymmärtämisen.'#

") Mimesis " eli konfi guraatio on varsinainen narratiivin muodos-
tamisen taso. Kun inhimilliselle toiminnalle annetaan tekstuaali-
nen narratiivinen muoto, esimerkiksi kun toimintaa tulkitaan ja 
selitetään tieteellisessä tutkimuksessa, se tapahtuu rakentamalla 
irrallisista tapahtumista juonellinen kertomus, jolla on – Aristo-
teleen terminologialla – alku, keskikohta ja loppu. Narratiivissa 
irralliset tapahtumat järjestyvät kokonaisuudeksi, joka ei kuiten-
kaan välttämättä noudata kronologista etenemisjärjestystä tai ole 
koherentti ja ristiriidaton. Sinänsä ristiriitaisistakin elementeistä 
on muodostettavissa mielekäs kertomus, joka on ’yhtenäinen risti-
riitaisuudessaankin’ (concordant discordance). Narratiivit eivät ole – 
eivätkä lopultakaan edes voi olla – koherentteja ja ristiriidattomia, 
mutta ristiriitaiset elementit voidaan ymmärtää vain osana kerto-
musta, juonellista jatkumoa.

!) Mimesis! eli refi guraatio on lukemisen taso, jossa narratiivisen 
tekstin maailma ja lukijan maailma kohtaavat. Teksti muuttuu 
teokseksi vasta tekstin ja vastaanottajan dialektisessa interaktiossa, 
kun lukija täydentää itselleen lukiessaan tekstin aukot ja epäsel-
vyydet. Kun lukija soveltaa tekstin omaan elämismaailmaansa 
ja sen käytäntöihin, hänelle avautuu tekstin viittaussuhteiden 
kautta tekstin ’maailma’. Refi guraatio on Ricœurin vastine Gada-
merin horisonttien sulautumiselle. Kuten Leenhardt on huomaut-
tanut, Ricœurin refi guraatio ei kuitenkaan tarpeeksi ota huomi-
oon perspektiivien muutosta, joka lukemisessa tapahtuu.'& Tekstin 
avaamien uusien maailmojen omaksumisessa eli appropriaatiossa 
sekä lukijan horisontti että tulkitsemisen kohteen paikka ja kons-
tituutio merkitysjatkumossa eli traditiossa muuttuvat. Molemmat 
mimeksiksen edeltävät tasot muokkautuvat uusiksi refi guraation 
myötä, joka kuitenkaan ei ole kaiken sisäänsä ottava uusi synteesi 
tai totaalinen konsensus. Lukemisessa Lebenswelt ja sen traditiot 
muuttuvat uuden tulkinnan myötä. On myös tärkeätä ottaa tässä 
yhteydessä huomioon konfl iktuaalisuus ymmärtämisen ja tulkitse-
misen mahdollisuusehtona. Kaikki toteutuneet refi guratiiviset tul-
kinnat syrjäyttävät, kätkevät ja peittävät joukon muita mahdolli-
sia tulkintoja samasta tekstistä tai muusta kohteesta.

Kuten Françoise Dastur on esittänyt, Ricœurin epistemolo-
ginen narratiivisuuskäsitys edellyttää välttämättä myös narra-
tiivisen ontologian.'" Jotta voimme väittää, että kaikki tekstu-

”Kun merkityksellistä inhimillistä toimintaa 
tulkitaan ja selitetään ihmistieteissä, tuloksena 
on aina ajallisesti rakentuva kertomus eli 
tarina, narratiivi, jonka tavoitteena on 
tutkimuksen kohteen ’jäljittely’, imitaatio. Myös 
tutkimuksellinen teksti rakentuu siis välttämättä ja 
aina juonelliseksi tarinaksi. Tieteellistäkin tekstiä 
kirjoitettaessa kohteen imitointi, selittäminen 
ja tulkitseminen, perustuu ’juonellistamiseen ’ 
(mise en intrigue).”
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aaliset representaatiot, mimesikset, rakentuvat ajallisesti raken-
tuviksi narratiiveiksi meidän on edellytettävä täälläolon maail-
massa olemisen ’tarinallisuus’ eli se, että täälläolon oleminen on 
kertomista, tarinassa olemista ja tarinana olemista. Se, miten 
täälläolo on, ehdollistaa kaiken sen mitä täälläolo voi tehdä 
eli kuinka se voi suuntautua ontisiin mahdollisuuksiinsa. Per-
soonuuden narratiivista rakentumista käsittelevässä teoksessaan 
Soi-même comme un autre Ricœurin voidaan katsoa pyrkivän 
juuri tämän osoittamiseen. Samalla hän myös pitkän epistemo-
logis-metodologisen kiertotien kautta palaa ontologiaan, ky-
symään täälläolon maailmassa olemisen tapaa.$!

Ricœurin varsin hienojakoisiin erotteluihin perustava teoria 
persoonasta rakentuu kahden dialektisen ääripään väliselle 
jännitteelle. Samuuden (idem, mêmeté, Gleichheit/Selbigkeit) 
ja itseyden (ipse, ipséité, Selbstheit) dialektiikassa (joka ei 
päädy näiden synteesiin) rakentuu persoonuuden keskeinen 
ulottuvuus, ajallinen pysyvyys. Samuuden käsitettä voidaan 
edelleen jaotella esimerkiksi numeeriseen ja laadulliseen (kor-
vattavuus) samuuteen sekä keskeytymättömään jatkuvuuteen, 
esim. kasvi voidaan tunnistaa samaksi kasviksi sen eri kasvuvai-
heissa siemenestä täysikasvuiseksi.$$

Tietyn persoonan samuus voidaan biologisesta näkökul-
masta palauttaa sen geneettiseen koodiin, mutta psykologisesta 
näkökulmasta se tarkoittaa pikemminkin luonteen pysyvyyttä. 
Luonteen piirteetkin toki muuttuvat, mutta vain kerrostumalla 
ja muuttamalla jo olemassa olevia luonteen piirteitä. Kaikki kat-
kokset perustuvat lopultakin jatkumoon, siihen, mistä katkos 
irrottautuu. Luonnetta ei voi valita vapaasti eikä tietoisilla pää-
töksillä muuttaa.

Mutta kun kysytään täälläolon olemista tarinana, sen py-
syvyys luonteen samuutena ja kerrostuksellisena hitaana muut-
tumisena ei riitä. Tarvitaan dialektiikan toinen napa, itseys, 
jonka Ricœur persoonan yhteydessä tiivistää lupauksen pitä-
misen -käsitteeseen (parole tenue).$% Lupauksen pitäminen ei 
ole riippuvainen luonteenpiirteiden hitaasta muuttumisesta, 
vaan se perustuu ajallisten muutosten vastustamiseen. Vaikka 
henkilön taipumukset ja tavoitteet ja mielipiteet muuttuvat, lu-
pauksen voi silti pitää. Itseyttä lupauksen pitämisenä voidaan 
ylläpitää jatkuvasta muutoksesta huolimatta, luonteenpiir-
teidemme ja mielipiteidemme muutoksista riippumatta. Näin 
itseys lupauksen pitämisenä myös kytkeytyy ajallisuuteen, 
mutta kiinnittyneenä enemmän valintaan, jonka myötä herää 
myös kysymys velvollisuudesta ja moraalista (kantilaisessa mie-
lessä) osana persoonan olemista ajallisena jatkumona. Ricœurin 
persoonan ontologia avaa näin myös, oikeastaan ensimmäistä 
kertaa hermeneutiikan historiassa, eksplisiittisesti kysymyksen 
hermeneuttisesta etiikasta ja moraalista. Hänen ainutlaatuisen, 
melkeinpä vallankumouksellisen ehdotuksensa mukaan moraa-
lifi losofi an kaksi traditiota – aristoteelinen ja kantilainen – mo-
lemmat kytkeytyvät persoonan olemiseen. Näistä traditioista 
Ricœur ei yritä tehdä synteesiä tai eklektistä yhdistelmää, vaan 
esittää, että ne pysyvät persoonan olemisen erillisinä osate-
kijöinä. Kysymykset etiikasta (hyvästä elämästä) kytkeytyvät 
luonteeseen persoonan osatekijänä ja kysymykset moraalista 
(kantilaisessa mielessä) liittyvät lupauksen pitämiseen eli it-
seyteen. Näiden dialektiikkaa välittää narratiivinen ajallisuus, 
itsestämme ja itsellemme kerrottu olemisen kertomus, jossa 
deskriptiot (käsitykset hyvästä elämästä) ja preskriptiot (velvol-
lisuudet) nivoutuvat toisiinsa dialektisesti ilman synteesiä.$&

Persoonan oleminen eli täälläolon tarinana ja tarinassa ole-
minen rakentuu siis narratiivisesti samuuden (hitaasti muut-

tuvat luonteenpiirteet) ja itseyden (pysyvyys lupauksen pitä-
misenä) dialektiikassa. Se konkretisoituu ontisesti liikkeenä 
kolmen mimesiksen välillä, kun kerromme itsellemme tarinaa 
itsestämme, toisista ja maailmasta. Ricœurin persoonan käsit-
teelle tärkeä toiseuden teema, jonka jätän tässä maininnan 
varaan, rakentuu paljolti Emmanuel Levinasin toiseuden kä-
sitteen kritiikille. Ricœur ei hyväksy täysin Levinasin epäsym-
metristä toiseuden käsitettä, vaan puolustaa vastavuoroisempaa 
ja dialogisempaa suhdetta itsen ja toisen välillä.$'

Ricœurin myöhäishermeneutiikassaan esittämän narratii-
visen persoonuuden käsitteen avulla voidaan välttää jo Heideg-
gerin kritisoiman essentialistisen subjektikäsitteen ongelmat 
(ihminen tietoisuutena, sieluna, henkenä, tai pelkkänä ’iden-
titeettinä’). Ricœurin narratiivisen itseyden ja persoonuuden 
käsite onkin monessa suhteessa Heideggerin täälläolon-kä-
sitteen edelleen kehittämistä. Keskeistä tälle edelleen kehittä-
miselle on mielestäni se, että toisin kuin Heidegger, Ricœur 
kykenee ottamaan huomioon täälläolon dynaamisen kehkeyty-
misen eli täälläolon syntymän, jonka Heidegger laiminlyö ja 
unohtaa painottaessaan kuolemaa kohti olemista ja tulevaisuu-
dellisuutta.

Lopuksi

Ympyrä on siis sulkeutunut. ()##-luvun hermeneutiikka alkoi 
vallankumouksellisella muutoksella, joka korvasi ymmärtä-
misen tietämisen tapana ymmärtämisellä olemisen tapana. Se 
eteni yhä perusteellisempaan eksistentiaalis-ontologisten mah-
dollisuusehtojen kysymiseen ja historiallisuuden käsitteen on-
tologisointiin. Mutta samalla se katkoi sillat takanaan ja me-
netti yhteyden metodologisiin ja epistemologisiin kysymyksiin, 
jotka sen alun alkaen olivat synnyttäneet. ()##-luvun her-
meneutiikka päättyy paluuseen juurille, tulkitsemisen käytän-
töihin ja tekstuaalisen hermeneutiikan maineenpalauttamiseen, 
mutta unohtamatta ontologian horisonttia. Oleminen, tietä-
minen ja tekeminen kytkeytyvät vastavuoroiseen dialektiikkaan, 
jossa yksikään niistä ei riitä sellaisenaan lähtökohdaksi. Tämä 
paluu alkujuurille tapahtuu ennen kaikkea ajallisuuden narra-
tiivisen tulkinnan myötä, joka mahdollistaa sekä ontologisen 
tien kulkemisen että epistemologisiin kysymyksiin vastaamisen. 
Täälläolo on kertomuksessa ja kertomuksena, mutta myös 
kaikki mitä se tekee ja kaikki mitä se voi tietää tapahtuu kerto-
misena.

Viitteet

(.       Vallitseva kuva Schleiermacherista perustuu edelleen paljolti Gadamerin 
esittämään kritiikkiin, jonka mukaan Schleiermacherin käsitys herme-
neutiikasta pysyy romantiikan ajan mallin puitteissa eikä pysty siksi irtaan-
tumaan psykologismista. On esitetty, että Schleiermacherin käsitys tulkin-
nasta rajoittuu näkemykseen, jonka mukaan tulkinnan kohde on jokin 
tosiasia toisen persoonan tietoisuudessa ja että intuitiivinen tunne ja empa-
tia ovat tulkinnan välineitä. Tämä kritiikki ei kuitenkaan ota huomioon 
Schleiermacherin kuoleman jälkeen julkaistuja teoksia, kuten Manfred 
Frankin toimittamaa teosta Hermeneutik und Kritik, eikä ilmeisesti myös-
kään täysipainoisesti Schleiermacherin dialektiikkaa. Samansuuntaisesti 
Berner on huomauttanut, että Gadamer rakentaa Schleiermacher-kritiik-
kinsä tarkoitushakuisesti yksipuoliselle tulkinnalle tämän teoksista, tavoit-
teenaan löytää sopiva vastustaja omalle ajattelulleen. Myöhemmissä kirjoi-
tuksissaan Gadamer tuntuu osittain jopa myöntävän tämän. Ks. Berner 
())%, ((–(" ja (&–"%, Tontti "##", "!–"&, Gadamer ()*', !&(. Vrt. esim. 
Schleiermacher ()'', (#(–(#&. Neschke on osoittanut, että Schleiermacher 
toi ensimmäisen kerran historiallisuuden käsitteen hermeneutiikkaan. Ks. 
Neschke ())', (%"–(%). Vaikka historiallisuuden teema tulkinnassa ei ole-
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kaan täysipainoisesti vielä kehittynyt Schleiermacherin töissä, se joka tapa-
uksessa ennakoi Diltheyn, Gadamerin ja Heideggerin kehittämiä ajatuk-
sia historiallisuudesta. Vrt. Tontti "##", "$, "% ja &&–&$.

             Samaten Diltheyn kohdalla on usein tapana toistella vakiintuneita kan-
toja, joiden mukaan hän mm. perusti jyrkän erottelun luonnon selittämi-
sen ja historian ja kulttuurin ymmärtämisen välille ja samaten fyysisen ja 
mentaalisen maailman välille, joka ihmistieteiden kannalta johtaa Schleier-
macherin tavoin psykologistiseen lähtökohtaan ja romantiikan ajalta periy-
tyvään tapaan tavoitella yksilön (usein ’neron’) tietoisuuden objektiivisia 
sisältöjä tulkinnassa. Kuten Mesure on kuitenkin osoittanut, Dilthey ei 
sitoudu ehdottomasti selittäminen/ymmärtäminen –dikotomiaan, vaan 
pikemminkin voidaan sanoa, että näiden suhde on dialektinen ja vastavuo-
roinen kaikessa ajattelussa, eikä ’selittäviä’ luonnontieteitä voida erottaa 

’ymmärtävistä’ ihmistieteistä. Niillä on monia yhteisiä piirteitä ja perusra-
kenteita, jotka tosin luonnontieteen ja sitä puolustavan tieteenfi losofi an 
näkökulmasta usein sivuutetaan tai esitetään asetelma niin, että ihmistie-
teetkin on palautettavissa luonnontieteistä omaksuttuihin malleihin. Ks. 
Mesure '((#, "#%–"'). Vrt. Dilthey '($(, '&–"', Dilthey '(%", !!& ja Dilt-
hey '($%, '(*. Hedelmällistä on myös nostaa esiin Diltheyn idea Kantin 
puuttuvasta neljännestä kritiikistä. Jotta ihmistieteiden olemistapa voidaan 
käsittää tarvitaan Historiallisen järjen kritiikki, joka diltheylaisittain raken-
tui - vaikkakaan ei ehkä aivan loppuun asti vietynä ja onnistuneesti - his-
toriallisuuden ja elämän käsitteiden kautta. Ks. Tontti "##", '$–'), ")–"% 
ja !$–!*, Kremer-Marietti '(*', *–') ja "'–"% ja Brokowski '((*, '"'–'"&.

".       Oman lukunsa '(##-luvun hermeneutiikassa muodostaa ns. ’analyyttinen’ 
hermeneutiikka, joka syntyi Ludwig Wittgensteinin myöhäisfi losofi an vai-
kutuksesta ja jota sen lähtökohdista kehittivät mm. Peter Winch ja Georg 
Henrik von Wright. Tämä suuntaus ei kuitenkaan ole enää elinvoimainen 
ja sillä on nykyään merkitystä lähinnä aatehistoriallisena kuriositeettina.

!.        Tarkemmin oikeudellisesta hermeneutiikasta esim. Tontti '((*, "" ja "(, 
Tontti '((%, "$–"*, Tontti "##', ""' ja "!#–"!) ja Tontti "##", !%–!( ja 
"")–"!#.

&.        Heidegger '(%", !–* ja (-"#. Vrt. Grondin '((&, *'–*!. Heidegger piti 
nämä vuonna '(%" julkaistut luennot kesälukukaudella '("! Freiburgin 
yliopistossa. Kuuntelijoiden joukossa olivat mm. Hans-Georg Gadamer ja 
Karl Löwith. Ks. Pöggeler '((&, "!.

$.        Heidegger "###, '%&–'(" ja ')". Heidegger '((!, '&"–'&) ja '"!–'"&: 
”Dieses Verstehen ist, wie Verstehen überhaupt, nicht eine aus Erkennen 
erwachsene Kenntnis, sondern eine ürsprünglich existenziale Seinsart, die 
Erkennen und Kenntnis allererst möglich macht.” Vrt. Ricœur '()(, '#.

).       Heidegger "###, '%$–'%). Heidegger '((!, '&"–'&&. Vrt. ')*: ”Wenn 
das Verstehen primär als das Seinkönnen des Daseins begriffen werden 
muss...”.

*.        Heidegger '((! '&$–'&% ja !"!–!"&. Vrt. Figal "###, ')%–'*#.
%.       Heidegger '((!, '&$–'&) ja !"!–!!'. Eksistentiaalisesti avautuneisuus kul-

minoituu täälläolon olemiseen huolena (Sorge). Heidegger "###, !%. Hei-
degger '((!, '*: ”Dasein ist in der Weise, seiend so etwas wie Sein zu vers-
tehen.”

(.       Heidegger '(%", *–"". Heidegger '((!, '%' ja '("–'(&. Vrt. Grondin '((&, 
*!–*$ ja Meschonnic '((#, '*(–'%!. Meschonnic painottaa, että Heidegge-
rin termi faktisuus ei tarkoita samaa kuin Husserlin ja myöhemmin Sart-
ren käyttämä sama termi. On myös tärkeää erottaa eksistentiaalis-ontolo-
ginen faktisuus (Faktizität), joka tarkoittaa ’kulloistakin’ täälläoloa, eksis-
tentis-ontisesta tosiasiallisuudesta (Tatsächlichkeit), jota esim. tieteellinen 
tutkimus pyrkii tavoittelemaan. Olemisessa ja ajassa kuitenkin myös Hei-
degger itse käyttää näitä kahta termiä välillä epäjohdonmukaisesti.

'#.      Heidegger '((!, '&%–'$" ja ')%. Heidegger '(%", ')–'*. Vrt. Pöggeler '(%!, 
"*"–"*!. Gadamer '((#, "*#–"%'.

''.       Heidegger '((! !*–!%. Heidegger "###, )'–)". Heidegger '(%", '&–"#. 
Vrt. Pöggeler '(%!, ")&–")*.

'".      On tärkeätä huomata, kuten esim. Pöggeler, Grondin ja Ricœur ovat osoit-
taneet, että useat Heideggerin ajattelun keskeiset teemat voidaan kohdalli-
sesti ymmärtää vain Diltheyn hermeneuttisen fi losofi an pohjalta (Ks. Pög-
geler '(%!, ")&–"%). Grondin '((&, *#–*!. Ricœur '()(, '#–'$). Viime 
vuosiin saakka esimerkiksi Ranskassa hermeneutiikka on kuitenkin ollut 
melko huonosti tunnettu fi losofi an osa-alue ja Heideggeria on luettu yksi-
puolisesti vain fenomenologina, joka oli saanut vaikutteita Kierkegaardin 
eksistentialismista. Samoin Suomessa Heidegger luokitellaan usein feno-
menologiksi, vaikka varhaisen Heideggerin faktisuuden hermeneutiikka 
osoittaa varsinkin Husserlin varhaisten töiden (Krisis-teosta edeltävän) 
fenomenologian lähtökohdat ongelmallisiksi.

'!.       Heidegger '((!, '*. Heidegger "###, !%–!( ja "%$ff. On huomionarvosta, 
että Olemisessa ja ajassa Heidegger käsittelee vain täälläolon olemisen ajalli-
suutta, eikä olemisen ‘yleensä’ ajallisuutta, toisin kuin teoksen nimi antaa 
ymmärtää. Vasta huomattavasti myöhemmin, konferenssissa vuonna '()", 
Heidegger esitti tekstin, jossa aiheeseen palataan, mutta tyystin eri näkö-

kulmasta kuin Olemisessa ja ajassa. Ks. Heidegger '()(, '–"$.
'&.      Heidegger '((!, !""–!"( ja !%"–!(). Heidegger "###, !)(–!*!.
'$.       Heidegger "###, !(". Heidegger '((!, !"): ”Die Gewesenheit entspringt 

in gewisser Weise der Zukunft.” 
').      Vrt. Tontti "##", &)–&* ja '#(.
'*.      Vrt. Tontti "##", )'–)!.
'%.    ”… ei ole olemassa sosiaalista todellisuutta, kaikkine todellisine pakkoineen-

kaan, joka ei vuorostaan representoidu kielellisesti artikuloidussa tietoisuu-
dessa. Todellisuus ei tapahdu ’kielen selän takana’. Päinvastoin, se tapah-
tuu niiden selän takana, jotka väittävät ymmärtäneensä maailman koko-
naisuudessaan…” Gadamer '((!, "&$. ”Sein, das verstanden werden kann, 
ist Sprache.” Gadamer '((#, &*%.

'(.      Kaufmann '(%&, '*. Gadamer '((!, !!&.
"#.     Schleiermacher '(**, ($, Dilthey '(%", !!#, Heidegger '((!, '$"-'$!, Gada-

mer '((#, "*#–"*' ja "()–"(*.
"'.      Gadamer '((#, "*#–"%'. Vrt. Weyh '(($, &'–&%. Gadamer "###, &".
"".      Habermas '(*#, "$'–")) ja "%!–"(#. Habermas '(*!, $"-$&. Vrt. Furchon 

'((&, &)%–&*'.
"!.      Michel Foucault’n tunnetut ’genealogiset’ ja ’arkeologiset’ tutkimukset 

ovat malliesimerkki omaa positiota, omia ennakkoluuloja ja omia aukto-
riteetteja eksplikoimattomasta, epärefl eksiivisestä tutkimusotteesta, joka 
ikään kuin olettaa omaavansa puolueettoman, ulkopuolisen tarkkailijan 
aseman. Foucault’n tutkimukset ovat ’piilonormatiivisia’, kuten Habermas 
on todennut.

"&.     Gadamer '((#, "%'. Vrt. Heidegger '((!, "#–"'.
"$.      Gadamer '((#, !#$–!'". Vrt. Ricœur '()(, '$–"# ja Oesch '((&, &%–&( ja 

*%–*(.
").     Vrt. Furchon '((&, !#$–!'* ja Oesch '((&, $#–)#.
"*.     Gadamer '((#, !#*–!''. Vrt. Weyh '(($, &%–$#.
"%.      Myös Ricœur on huomauttanut konfl iktuaalisuusteeman puuttumisesta 

Gadamerin ajattelussa. Ks. Ricœur '((#(b), '(. Kristensson Ugglan 
mukaan Ricœur pyrkii näin ennen kaikkea kiistämään näkemyksen, jonka 
mukaan ymmärtämisessä olisi kysymys harmonisaatioon pyrkimisestä. Ks. 
Kristensson Uggla '((&, "$#. On siis syytä painottaa, että mahdollisten 
tulkintojen moninaisuus on kaikkea tulkitsemista ehdollista tekijä, jota ei 
voi ratkaista etsimällä yhtä, kaiken huomioon ottavaa synteesiä.

"(.     Gadamer '((#, !'!–!'$. Gadamer '((!, !&$–!&).
!#.     Heidegger '(*$, &!–&&.
!'.      Betti '($$, ")" ja !#&–!"%. Betti '()*, '*#–'*!. Vrt. Argiroffi  '((&, X ja 

Funke '()", '!'–'!".
!".      Vattimo '((& , (-'!. Vrt. Tontti "##", )$–*).
!!.      Ricœur '()(, '&. Vrt. Saudan '((', '*'–'*".
!&.      Ricœur '(%), '%!–"'' ja '&$–'$'.
!$.      Ricœur '()(, $*–)#. Saudan painottaa, että Ricœurin suhde strukturalis-

miin, erityisesti Greimasiin, ei ole vain torjuntaa ja kritiikkiä, vaan myös 
konstruktiivista dialogia. Saudan '((', '$(–')". Ks. Ricœur '(%), '$&–'$$ 
ja Ricœur '()(, !!–!*. Kristensson Ugglan mukaan Ricœur dialektinen 
lähestymistapa ilman synteesiä on myös tässä näkyvissä. Strukturaalinen 
selittäminen on riittämätöntä ilman hermeneutiikkaa, mutta myöskään 
hermeneutiikka ei ole itseriittoinen oppiala, jos se haluaa välttää romantti-
sen kauden psykologismin. Lukeva subjekti täytyy pitää elossa, mutta se 
ei ole tulkinnan kohde. Kristensson Uggla '((&, "('–"(%.

!).      Ricœur '(($, ''!–''& ja Ricœur "###(b), ''(–'"$.
!*.      Ricœur '(%), '''–''".
!%.      Aristoteles '((*, '&&*a–'&&%b, '&$#b"$–!$ ja '&$(a"#–"$.
!(.      Ricœur '(%!, %$–%*. Ricœur '(%$, !$$–!$(. Grondinin mukaan Ricœurin 

tavoita on kritisoida kaikkia totalisoivia aikakäsityksiä fi losofi an histori-
assa, aina Augustinuksesta Heideggeriin asti. Aikaa ei voida käsitteellistää 
eksaktilla teoreettisella tavalla, sitä voi vain kertoa ja tätä kertomista puo-
lestaan voidaan teoretisoida vain vaatimattomalla käsitteellisellä tarkkuu-
della. Grondin '((#, '").

&#.     Ricœur '(%!, %*–'##. Kotkavirta huomauttaa, että toisin kuin Gadamer ja 
Husserl, Ricœur ei liitä elämismaailmaan tai ensimmäiseen mimesikseen 
minkäänlaista autenttisuutta. Ks. Kotkavirta "###, '%. Saudanin mukaan 
taas Ricœurin mimesis' on sekä narratiivien mahdollisuusehto että niiden 
lopullinen päämäärä. Kaikki kertominen tähtää loppujen lopuksi ilmaise-
maan elämää, jota elämme. Saudan '((', ')*.

&'.      Ricœur '(%!, '#(–''* ja Ricœur '(%$, (–'&. Vrt. Leenhardt '((#, ''"–''*.
&".      Dastur '(($, "'(–""#. Vrt. Tontti "##", '#*–''#.
&!.      Narratiivisen itseyden ja persoonuuden teema mainitaan lyhyesti Temps 

et récit III’n lopussa ja sitä kehitetään täysipainoisesti teoksessa Soi-même 
comme un autre. Ricœur '(%$, !$$–!$(. Ricœur '((#(a), '"–'! ja '!*–'(%. 
Vrt. Liebsch '(((, '!–'*.

&&.      Ricœur '((#(a), '!%–'$#. Vrt. Welsen '(((, '#%–''#.
&$.      On huomionarvoista, että Ricœurin käsitys luonteesta on muuttunut. Var-

haisessa fenomenologisesti suuntautuneessa teoksessaan Philosophie de la 
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volonté luonne oli pysyvä osa henkilökohtaisista ominaisuuksista. Nyt 
Ricœur myöntää, että myös luonne muuttuu ajan myötä. Tämä muutos 
heijastelee yleisemminkin Ricœurin suunnanmuutosta fenomenologiasta 
hermeneutiikkaan.. Ks. Ricœur $%%#(a), $&#–$&&, Ricœur $%%', $!( ja 
Welsen $%%%, $$#–$$".

&).      Ricœur $%%#(a), $&!–$'#, $)* ja $(#–$%!. Ricœur $%(', ")&–"*%.
&*.      Ricœur $%%#(a), $!–$& ja "$$-"!). Ricœur $%%* ja Ricœur $%%#(c). Vrt. 

Tontti "##", "#(–""'.
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