
täydellisempi ja parempi uusi laitos (viitetiedot, ks. yllä). 
Se luo mielestäni erittäin kauniin kuvan Wittgenstei- 
nista kirjailijana ja aforistisena ajattelijana. Aivan hiljat 
tain, viime vuonna, ilmestyi myös Denkbewegungen-mmi- 
nen 1930-luvulta peräisin oleva päiväkirja, joka löydet 
tiin vasta viisi vuotta sitten!7 Mielestäni nämä kirjoituk 
set täydentävät erittäin hyvällä tavalla kuvaa Witt- 
gensteinista. Syntyy kokonaiskuva, joka on hyvin vaikut 
tava. Luulen, että ehkä tätä tietä hänen etiikkansa ja 
hänen suhtautumisensa etiikkaan voivat tulla uudella ta 
valla valaistuksi.

Sanottakoon lopuksi, että jossakin hyvin syvällisessä 
mielessä Wittgenstein tulee aina olemaan yksinäinen 
hahmo, niin kuin kai kaikki hengen suurmiehet. Hänhän 
sanoi itse, ettei hän tahtonut eikä voinut olla minkään 
koulukunnan perustaja8. Hän vihasi omaa vaikutustaan, 
ensin Wienin piiriin ja sitten Oxfordin piirin ‘flunssaym- 
päristöön’ (‘influence sphere’), niin kuin hän sitä kutsui. 
Sinne oli vaarallista mennä, koska sai tartunnan — hä 
nen omasta filosofiastaan! Hän ei pitänyt tästä, ja minä 
ymmärrän kyllä miksi...

Hänellä oli varmasti sellainen tunne, että tässä meidän 
maailmassamme hän oli hyvin yksin. Myös siinä mieles 
sä, ettei vain aika ollut hänelle vieras, vaan myös hän oli 
ajalle vieras. Tämä näkyy myös siinä, että varsinkin vii 
me vuosikymmeninä hän on käynyt filosofina yhä vie 
raammaksi. Vaikka Wittgenstein-tutkimus kukoistaa, 
Wittgenstein ei enää laajemmin innosta filosofeja, lukuun 
ottamatta Wittgenstein-tutkijoita.

Vaikka Wittgenstein julkaisi elinaikanaan hyvin vä 
hän, hänen kirjoituksissaan on kohtia, joista näkyy, että 
hän ajatteli, että joku tulee jonakin päivänä lukemaan 
ne9. Hän ei tahtonut tulla unohdetuksi — varmasti ei. 
Vaikka hän ei tahtonut sitä itselleenkään myöntää, on 
kai totta, että hän on yksi ihmiskunnan harvoista todel 
lisista suurmiehistä, sellainen, jota voidaan verrata Pla 
toniin, Kantiin, Schopenhaueriin tai suuriin kirjailijoihin. 
Sen hän tiesi, vaikka ei siitä puhunut.
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7.2. 1931
Jos nimeni jää elämään, niin vain suuren länsimaisen filo 
sofian päätepisteenä (Terminus ad quem). Tavallaan kuin 
sen nimi, joka poltti Aleksandrian kirjaston, (s. 39)

14.2.
Vatsan voi totuttaa vähään ravintoon, mutta ei ruumista; 
se kärsii aliravitsemuksesta silloinkin, kun vatsa ei enää 
esitä vastaväitteitä, tai jopa kieltäytyisi enemmästä ravin 
nosta. Sama pätee mielenliikkeiden kuten kiintymys, kii 
tollisuus jne., ilmaisemiseen. Nämä ilmaisut voi padota 
keinotekoisesti kunnes se, mikä aiemmin oli luonnollista, 
pelästyttää; mutta muu sielullinen organismi kärsii 
aliravitsemuksesta. (40)

20.2.
Useimmat ihmiset seuraavat toiminnassaan vähimmän 
vastustuksen linjaa; niin myös minä. (40)

6.5.
Kuten filosofiassa, viettelevät näennäiset analogiat meitä 
harhaan myös elämässä (sen suhteen, mitä toinen tekee tai 
saa tehdä). Ja myös tässä on olemassa vain yksi keino tätä 
viettelystä vastaan: kuunnella niitä hiljaisia ääniä, jotka 
sanovat meille, että asiat ovat tässä kuitenkin toisin kuin 
tuossa. (48)

13.10.
Että jotakin johtuu mieleesi, on taivaan lahja, mutta olen 
naista on se, mitä sillä teet. (53)

15.11.
Kenen täytyy taistella hyttysiä vastaan, pitää tärkeänä, 
että on hätistänyt muutamia pois. Mutta sille, jolla ei ole 
mitään tekemistä itikoiden kanssa, tämä on täysin yhden 
tekevää. Kun ratkaisen filosofisia kysymyksiä, minulla on 
tunne kuin olisin tehnyt jotakin erittäin tärkeää koko ih 
miskunnan puolesta, enkä ajattele, että nämä asiat näyt 
tävät minusta äärimmäisen tärkeiltä (vai pitäisikö sanoa: 
ovat minulle niin tärkeitä), koska ne kiduttavat minua. 
(63)

30.11.1932
Pekjre mhuöqiöö, yorb jöö ösöihrjtäot rnnihrjt. (70) 
(Myrsky puhaltaa, enkä saa ajatuksiani kootuksi. Kirjoitet 
tu W:n käyttämällä salakirjoituksella. Avain suomalaisil 
le aakkosille: a=ö, b=ä jne.)

8.2.1937
Ideaalinen nimi on ideaali; so. kuva, esittämisen muoto, 
johon kallistumme. Haluamme esittää tuhoutumisen & 
muutoksen elementtien hajaantumisena & uudelleen jär 
jestymisenä. Tätä ideaa voitaisiin tietyssä mielessä sanoa 
epäilyksettömäksi; siitä tulee sitä siten, että tarkas-
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telemme koko maailmaa sen kautta. Mutta mikään ei ole 
nyt tärkeämpää kuin, että selvitämme, mitkä ilmiöt, mit 
kä yksinkertaiset, kotikutoiset tapaukset ovat tämän idean 
esikuva. Tämä tarkoittaa: kun olet taipuvainen esittämään 
yleisen metafyysisen väitteen, kysy itseltäsi (aina): mitä 
tapauksia oikeastaan ajattelen? -Millainen tapaus, mikä 
mielle minulla on mielessäni? Jokin meissä vastustaa tätä 
kysymystä, sillä näytämme vaarantavan ideaalin sen kaut 
ta: vaikka kuitenkin teemme sen vain asettaaksemme idea 
alin sille kuuluvalle paikalle. Senhän tulee olla kuva, johon 
vertaamme todellisuutta; jonka kautta esitämme miten 
asiat ovat. Ei kuva, jonka kautta väärennämme todellisuu 
den.

20.2 .
Sinun on elettävä niin, että voit kestää hulluutta, jos se 
tulee. Ja hulluutta sinun ei pidä paeta [salakirjoituksella]. 
On onni, kun sitä ei ole, mutta sinun ei pidä paeta sitä; 
uskon, että näin minun täytyy sanoa itselleni. Sillä hulluus 
on vahvin tuomari (vahvin tuomiovalta) sille, onko elämä 
ni oikein vai ei; hulluus on pelottavaa, mutta sinun ei sil 
ti pidä paeta sitä. Sillä ethän tiedä, miten voit välttyä sil 
tä; ja kun pakenet sitä, käyttäydyt arvottomasti. (84)

21.2.
Hengen kärsimyksestä irtautuminen tarkoittaa uskonnos 
ta irtautumista. (86)

[...] Toivon, että nykyinen surullisuus & tuska polttaisivat 
omahyväisyyden minussa. Mutta eikö se palaa heti, kun 
tuska loppuu? Ja eikö se siksi lopu milloinkaan?? Jumala 
varjelkoon siltä.

Sielussani on (nyt) talvi, kuten ympärilläni. Kaikki on 
hautautunut lumeen, mikään ei viherrä, eikä kuki. Minun 
pitäisi siis odottaa kärsivällisesti, suodaanko minun näh 
dä kevättä.

22.2 .
Omaa rohkeutta ja kärsivällisyyttä myös kuolemaan, sil 
loin sinulle ehkä lahjoitetaan elämä! Alkaisipa lumi ympä 
rilläni saada taas kauneutta, eikä olisi pelkkää surua. ... 
(88) [Salakirjoituksella sanasta “Toivon” lähtien]

23.2.
Polvistutaan & katsotaan ylöspäin & ristitään kädet & 
puhutaan, & sanotaan, että puhutaan Jumalan kanssa, 
sanotaan, että Jumala näkee kaiken, mitä minä teen; sano 
taan, että Jumala puhuu minulle sydämessäni-, puhutaan 
Jumalan silmistä, kädestä, suusta, mutta ei muista 
ruumiinosista: opi tästä sanan “Jumala” kielioppi! [Olen lu 
kenut jostakin, että Luther olisi kirjoittanut teologian ole 
van “Jumalan sanan kielioppia”, pyhän kirjoituksen kieli 
oppia.] (90)

[...] Uskonnollinen kysymys on joko kysymys elämästä tai 
se on (tyhjää) roskaa. Tätä kielipeliä — voisi sanoa — pe 
lataan vain kysymyksillä elämästä. Aivan kuten sanalla 
“ai-sattuu” ei ole merkitystä -paitsi tuskanhuutona.

Haluan sanoa: jos ikuisella autuudella ei ole merkitystä 
elämälleni, elämäntavalleni, ei minun tarvitse vaivata pää 
täni sillä; voidakseni ajatella sitä oikeutetusti, täytyy sen, 
mitä ajattelen, olla (läheisessä) suhteessa elämääni; muu 
ten se, mitä ajattelen, on roskaa, tai elämäni vaarassa. (91) 
(Salakirjoitusta sanaan “elämäntavalleni” asti.)

24.2.
Vain jos en ole (halpa) egoisti, voin toivoa tyyntä kuolemaa. 
(91)

16.3.
Ajattelin eilen ilmausta “puhdas sydän”; miksi minulla ei 
ole sellaista? Tämä tarkoittaa: miksi ajatukseni ovat niin 
epäpuhtaita! Ajatuksissani on aina uudelleen omahyväi 
syyttä, huijausta, kateutta. Ohjatkoon Jumala elämääni 
niin, että tämä muuttuu. (96)

18.3.
Jos haluat kiistellä Jumalan kanssa, se tarkoittaa, että 
sinulla on väärä käsite Jumalasta. Olet taikauskossa. Jos 
olet vihainen kohtalostasi, sinulla on väärä käsite. Sinun 
pitää muuttaa käsitteitäsi. Tyytyväisyyden kohtaloosi tu 
lisi olla viisauden ensimmäinen anti. (96)

27.4.
Sinun pitäisi rakastaa totuutta: mutta rakastat aina mui 
ta asioita & totuutta vain siinä ohella! (104) 
(Salakirjoituksella)

Suomentanut Oskari Kuusela
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