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KIELIOPILLINEN FILOSOFIA

Paitsi että Wittgensteinin filosofiakäsitystä voidaan pitää kiin
nostavana sellaisenaan, sen ymmärtäminen on perustavaa hänen
kirjoitustensa yleensä ymmärtämisen kannalta. Käsitys siitä, mi
hin Wittgenstein tarkasteluillaan pyrkii on tärkeä avain hänen
muuten vaikeasti avautuviin teksteihinsä. Käsitys tarkastelujen
laajemmasta suunnasta auttaa ymmärtämään yksittäisiä tarkas
teluja. Väärinkäsityksistä, jotka liittyvät nimenomaan epätietoi
suuteen Wittgensteinin ajattelun yleisemmästä suunnasta, ei ole
vaikea löytää esimerkkejä Wittgensteinia koskevassa sekundaarikirjallisuudessa. Se, että Wittgenstein itse pitää kysymystä tar
kastelutavasta filosofian kannalta keskeisenä tulee selvästi esiin
hänen kirjoittaessaan: “Filosofiassa ei tule oppia vain, mitä josta
kin aiheesta kulloinkin on sanottava, vaan miten siitä tulee pu
hua. Meidän on yhä uudelleen opittava ensin metodi, miten käy
dä käsiksi siihen.” (BF III § 431)
Seuraavassa tarkastelen aluksi Wittgensteinin käsitystä filoso
fisista ongelmista ja kieliopillista lähestymistapaa niihin (luku 1).
Tästä siirryn Wittgensteinin käsitykseen metafysiikasta (luku 2).
Tämän jälkeen syvennän ja konkretisoin kuvaa kieliopillisesta
filosofiasta tuomalla sen yhteen Wittgensteinin kielikäsityksen
kanssa laajemmin (luku 3.) Kaiken kaikkiaan tarkastelu on pi
kemminkin esittelevä kuin problematisoiva. Kirjoituksen pyrki
myksenä on ennen kaikkea tietyn filosofisen tarkastelutavan hahmotteleminen.

Wittgensteinin filosofian voidaan sanoa olevan luonteeltaan olen
naisesti kielifilosofiaa. Tätä se on kahdessa mielessä. Yhtäältä se
on filosofiaa kielestä, so. kieltä käsittelevää filosofiaa. Wittgenstei
nin keskeinen mielenkiinnon kohde läpi hänen koko tuotantonsa
on kieli. Vaikka lähestymistapa ja käsitys kielestä muuttuvat kul
jettaessa varhaisesta tuotannosta myöhempään, tutkimuksen
kohde pysyy — periaatteessa — samana. Tietyssä mielessä tutki
muskohteen voidaan kuitenkin sanoa muuttuvan, kun se jäsenne
tään uudella tavalla. Siinä missä Wittgenstein varhaisessa teok
sessaan Tractatus logico-philosophicus yrittää päästä selvyyteen
kätketystä ja muuttumattomasta kaikille mahdollisille kielille yh
teisestä olemuksesta, hän lopulta myöhemmässä filosofiassaan
päätyy tarkastelemaan ei-kätkettyjä ja muuttuvia kielellisiä käy
täntöjä. Silti myös myöhemmässä filosofiassa tarkastelun kohtee
na on kielen olemus. Olemus ymmärretään tässä kuitenkin eri ta
valla kuin Tractatuksessa. (ks. PU § 65, 92; TLP 3.341, 4.5, 5.471)
Se, että mielenkiinnon kohteena on nimenomaan kieli, ei ole
sattumaa. Wittgensteinin näkökulmasta kieli ei ole eräs filosofi
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sen mielenkiinnon koh
de muiden joukossa, vaan
se on väistämättä filoso
fin tärkein mielenkiin
non kohde. Tämä siksi,
että filosofia on olennai
sesti kieleen sidottua toi
mintaa. Filosofiaa harjoitetaan kielellä ja kielessä. Wittgensteinin
filosofia on kielifilosofiaa toisessa ja perustavammassa merkityk
sessä siinä, että se on hyvin tietoisesti filosofiaa, joka tapahtuu
kielessä. Seuraavassa yritän selvittää, mitä tämä täsmällisemmin
tarkoittaa.
Wittgensteinin mukaan filosofia2 on käsitteellistä tutkimusta
(BPPi § 949). Filosofian pyrkimyksenä ei ole empiiristen tieteiden
tapaan paljastaa uusia totuuksia tai tosiasioita maailmasta, eikä
filosofia pyri uuden tiedon tuottamiseen. Filosofiassa on kyse tut
kimuksesta, joka kohdistuu käyttämäämme kieleen: tapoihin, joil
la ymmärrämme maailmaa käsitteiden kautta sekä elämme ja toi
mimme maailmassa käsitteiden ohjaamina. Koska käsitteemme jo
ovat meille tuttuja, filosofia ei varsinaisesti paljasta meille mitään
uutta. Sen pyrkimyksenä on ymmärtää paremmin jotakin, jonka
jo tunnemme, mutta emme kuitenkaan tietyssä mielessä ymmär
rä, tai olemme taipuvaisia ymmärtämään väärin, (ks. PG s. 256;
PU § 89, 90, 109)
Filosofiset ongelmat ovat Wittgensteinin mukaan kielellisiä (so.
käsitteellisiä) sekaannuksia. Ne syntyvät kielen toiminnan (so.
sanojen käytön) väärinymmärtämisestä. Filosofinen ongelma syn
tyy, kun yritämme käyttää jotakin sanaa tai sanoja keskenään yh
teen sopimattomilla tavoilla. Muodostamme tietyn kuvan tavasta,
jolla jokin sana toimii, mutta ajaudumme konflikteihin, kun yri
tämme tuoda tämän kuvan yhteen muun kielenkäyttömme kans
sa. Emme ymmärrä tapaa, jolla käyttämämme sanat toimivat ja
ajaudumme harhaan: me ikään kuin sotkeudumme sanoihimme,
emmekä löydä enää tietä ulos. Filosofisissa ongelmissa kysymys ei
ole siitä, että yrittäisimme käyttää sanoja jostakin hyväksytystä
poikkeavalla tavalla. Kysymys on sisäisestä konfliktista omassa
sanojen käytön tavassamme, (ks. BPPi § 548, 549; PU § 109, 111,
120, 123) Emme näe selvästi tapoja, joilla käytämme sanoja, ja
näin ymmärrämme sanamme väärin. Sanomme jotakin, mitä em
me sanoisi, jos ymmärtäisimme, mitä olemme sanomassa, (vrt. PU
§520)
Kielen väärinymmärtämisestä ei voi kuitenkaan syyttää vain
kieltä. Vaikka kielellisten muotojen pinnalliset samankaltaisuu
det ovat eräs keskeinen tekijä kielellisten väärinkäsitysten synty
misessä (“... substantiivi saa meidät etsimään olioita, joka vastaa
sitä.” (BB s. 1)), ei kieli pakota ketään väärinymmärryksiin. On pi-

kemminkin sanottava, että kieli houkuttelee meitä ja me emme
kielellisen sekaannuksen näkyväksi. Filosofi ei pyri niinkään li
osaa vastustaa tätä houkutusta. Wittgensteinin mukaan filosofis
säämään tietoamme kieliopista, vaan yrittää saada meidät näke
ten ongelmien lähde ei olekaan kieli, vaan taipumuksemme ym
mään kieliopin tavalla, joka vapauttaa meidät sekaannuksesta.
Tähän työhön hän voi käyttää keksittyjä esimerkkejä aivan yhtä
märtää kieli väärin: luoda myyttejä, harhaan johtavia kuvia ja
vertauksia kieleen (ks. BPPi § 549; PU § 109, 295; vrt. Z § 211;
hyvin kuin todellisesta kielen käytöstä peräisin olevia esimerkke
Hilmy 1995 s. 238). Tämä taipumuksemme puolestaan kytkeytyy
jä. (ks. LSPP § 121; PU II, xii, s. 578)
laajempiin kulttuurisiin virtauksiin ja ajattelun tendensseihin.
Miten filosofiset ongelmat sitten syntyvät? Kysymys ei ole siitä,
(ks. Johnston 1989 s. 11, 12; von Wright 1982 s. 207)
ettemmekö tuntisi kielioppia. Kieliopin tunteminen on ylipäänsä
Yksi tällainen ajattelun tendenssi on tiedettä ja perinteistä fi
edellytys sille, että voimme tunnistaa filosofisen ongelman ongel
losofiaa luonnehtiva pyrkimys yleistyksiin (yleisiin teorioihin).
maksi tai sen ratkaisun ratkaisuksi. Ongelma piilee siinä, että
Filosofiassa tämä pyrkimys kytkeytyy kiinteästi olemusajattetietomme kieliopista piiloutuu helposti arkipäiväisyyteensä ja
luun, jossa olemus nähdään jonakin kaikkia saman olemuksen
itsestäänselvyyteensä. Emme näe käyttämiemme sanojen kieliop
omaavia yhdistävänä tekijänä. Tämä olemus pyritään sitten lau
pia, koska se on koko ajan edessämme. Osaamme kyllä tavallisis
sumaan kaikki yksittäiset tapaukset alleen sulkevana määritel
sa olosuhteissa käyttää sanojamme, mutta emme osaa kuvata nii
mänä. Kun pyrkimys yleistyksiin omaksutaan yleiseksi ajattelu
den käyttöä tai näitä olosuhteita. Kun filosofoidessamme sitten
tavaksi ja sitä sovelletaan kaavamaisesti kaikkialla, päädytään
istumme ja pohdimme, mitä esimerkiksi ajattelu tai tarkoittami
helposti yksinkertaistamaan asioita. Kielen kohdalla yksinker
nen on, konstruoimme käsitteemme yksinkertaistavasti ja vääristaistukset estävät näkemästä käsitteiden välisiä eroja ja yhtäläi
tävästi. Annamme kielellisten muotojen pinnallisten yhtäläisyyk
syyksiä ja johtavat tätä kautta sekaannuksiin, (ks. Z § 444) Toinen
sien ja omaksumiemme ajatustottumusten ohjata itseämme, (ks.
vastaavanlainen ajattelun tendenssi on tieteellisen metodin kult
LSPP § 41, 830, 834; PU § 90, 109, 129, 415; Z § 114, 115; vrt. PB
tuuriseen ylivaltaan liittyvä pyrkimys
§47)
ilmiöiden selittämiseen. Tieteellisen
Ajattelemme esimerkiksi että koska sanat
esikuvan mukaiset selitykset peittävät
“tuoli” ja “veitsi” viittaavat tiettyihin objektei
muut tarkastelu-ja ymmärtämisen ta
hin myös sanojen “kaksi” ja “toive” täytyy vii
vat alleen, (ks. VB s. 536; Z § 314)
tata joihinkin objekteihin. Samaan tapaan yri
Wittgenstein näkee filosofian pyrki
tämme ymmärtää “ajattelemista” ja “tarkoitta
myksenä olevan käsitteellisten ongel
mista” verbien “kävellä” ja “syödä” antaman
mien ja sekaannusten selvittämisen.
mallin mukaan. Omaksumamme harhaanjoh
Wittgenstein nimittää käsitteisiin (so.
tavat analogiat, kieleen ottamamme vertauk
sanojen käyttöön, niiden käytön teknii
set synnyttävät kieliopillisia harhakuvia, jotka
koihin (ks. WLPP s. 50)) kohdistuvaa
saattavat pitää meitä otteessaan hyvinkin tiu
tutkimusta kieliopilliseksi. Filosofia on
kasti. Päädymme rakentelemaan monimutkai
kieliopillista tutkimusta, joka kuvaa
sia teorioita selittääksemme oletettujen objek
kielen (sanojen ja lauseiden) käyttöä.
tien tai aktiviteettien merkillisen luonteen,
emmekä huomaa, että merkillisyys johtuu epä
Kieliopillinen tarkastelu tuo valoa filo
sofisiin ongelmiin tekemällä näkyväksi
selvyyksistä lähtökohdissamme. Näin jo en
tapoja, joilla käytämme sanoja, ja tätä
simmäinen huomaamattomaksi jäänyt askel
kautta sanojen käyttöä koskevia
ohjaa tutkimuksen hakoteille. Päädymme jah
väärinkäsityksiä.3 (PG s. 60, 68; PU §
taamaan tarkastelutapamme synnyttämää
90, 109, 124, 496)
harhakuvitelmaa, (ks. PU § 110, 112, 308; Z §
Wittgensteinin mukaan filosofiassa
446)
•-jU..
k . K i*
ei esitetä teorioita tai hypoteeseja. Filo
Wittgensteinin mukaan yksi pääsyy kielel
•Viä
sofia ei selitä mitään, ainoastaan ku
listen sekaannusten ja filosofisten ongelmien
vaa. Selitykset ovat tarpeettomia, kos
syntyyn on se, että meillä ei ole yleiskatsausta
ka filosofisten ongelmiemme syyt ovat
käyttämiemme ilmausten kielioppiin. Emme
nähtävissä kielen käytössämme. Ongelmiemme syyt eivät ole kät
pysty luomaan yleissilmäystä käyttämiemme sanojen käyttöta
kettyjä. Ongelmien ratkaiseminen ei edellytä kätkettyihin selit
poihin4. (ks. PU § 122) Juuri yleiskatsauksellisuuden puutteen
täviin tekijöihin vetoamista, eikä tällaisia tekijöitä koskevia teo
vuoksi voimme joutua esim. väärien analogioiden harhaanjohrioita tai hypoteeseja. Sanojen käytön kuvaaminen riittää teke
tamiksi. Näemme jonkin sanan käytön vain osittain, ja oletamme
mään ongelmien luonteen näkyväksi, (ks. BB s. 125; PG s. 66; PU
tämän puutteellisen käsityksen perusteella sanan toimivan sa
§ 109, 124, 126, 383, 496; Z § 314)
moin kuin jotkut muut käyttämämme sanat. Kun käyttämiemme
Filosofiassa ei Wittgensteinin mukaan myöskään voi esittää tee
sanojen kieliopit sitten kuitenkin poikkeavat toisistaan, ajaudum
sejä. Tämä siksi, että sikäli kuin kielioppi (sanojen käyttötavat) on
me sekaannuksiin ja päädymme filosofisiin ongelmiin, esimerkiksi
tehty näkyviksi, ei ole enää mitään väitettävää. Sikäli kuin ongel
pohtimaan: “millainen objekti toive sitten oikein on? Sitä ei voi
ma on purettu kunnollisesti auki, aiotut teesit ovat itsestään sel
nähdä, ainoastaan ikään kuin tuntea sisimmässään. Mutta, jos
viä, eikä väittelylle ole enää sijaa. Wittgensteinin mukaan filoso
muut eivät voi havaita toivettani, kuinka voin tehdä sen ymmär
fia vain toteaa sen, minkä kaikki myöntävät. Kiistat ja erimieli
rettäväksi heille? Ja miten voin olla varma siitä, että ymmärrän
syydet ovat merkki epäselvyyksistä. Kun selkeys on tavoitettu, so.
toiveeni itse oikein, että “tahtoisin kupillisen kahvia” on toiveeni
kun ongelmaan kytkeytyvien käsitteiden kielioppi on piirretty
oikea kuvaus? Ja jos toiveesta voi erehtyä kuten havaitusta objek
esiin, kiistoja ei synny: jokainen myöntää itsestäänselvyydet. Täs
tista, miten voin koskaan tietää, mitä toivon? Vai onko toive jokin
sä mielessä Wittgenstein näkee tarkastelutapansa vastavoimana
erityinen objekti josta ei voi erehtyä?”
dogmatismille filosofiassa. Kieliopillinen filosofia ei piiloudu väit
Filosofisissa tutkimuksissa Wittgenstein tekee erottelun sano
teiden taakse, vaan pyrkii niiden auki purkamiseen, (ks. PU § 128,
jen käytön pintakieliopin (Oberflächengrammatik) ja syväkieliopin
131 599; VB s. 486; WWK s.182, 183) Kolme viimeistä kappaletta
(Tiefengrammatik) välillä (ks. PU § 664). Sanan pintakielioppi on
voidaan tiivistää Wittgensteinin sanoihin: “Haluamme asettaa
sanan käyttö lauserakenteessa, se sanan käytön osa, jonka voim
myrskyisten otaksumien ja selitysten sijalle rauhallisen kielellis
me tavoittaa välittömästi, kuten Wittgenstein sanoo: kuulla kor
ten tosiasioiden harkitsemisen.” ( Z § 447)
valla. Saman pintakieliopin omaavat sanat voivat kuitenkin poi
Se, että filosofia kuvaa käsitteiden käyttöä, ei kuitenkaan tar
keta toisistaan syväkieliopiltaan: huolimatta samanlaisesta roolis
koita, että filosofia olisi luonteeltaan empiiristä, jonkinlaista ihmi
ta lauserakenteessa sanat toimivat laajemmissa käyttöyhteyk
sen kielellisen käyttäytymisen luonnonhistoriaa. Filosofisen tar
sissään eri tavoilla, (ks. PU §664, 665)6
kastelun päämääränä ei ole kielen käytön kuvaaminen sellaise
Näin esimerkiksi sanat “tuoli” ja “toive” ovat pintakieliopiltaan
naan, vaan nimenomaan kielellisten sekaannusten selvittäminen.
samanlaisia, mutta syväkieliopiltaan erilaisia. Voidaan esimerkik
Filosofi pyrkii tekemään filosofisen ongelman taustalla piilevän
si sanoa: “minulla on kaksi tuolia” ja “minulla on kaksi toivetta”.
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Sanojen rooli lauserakenteessa on sama. Kuitenkin vain tuolin,
mutta ei toiveen kohdalla voidaan puhua esimerkiksi omistami
sesta. “Omistan kaksi toivetta” ei tarkoita (ainakaan ilman erillis
tä selitystä) mitään. Voidaan sanoa, että rinnastaessamme “toi
veen” “tuoliin” suunnistamme liian vauhdikkaasti pintakieliopin
mukaan ja asetumme alttiiksi vaaralle, että törmäämme ongel
miin myöhemmin, kun pohdimme “toiveen” luonnetta. Ajaudum
me ehkä kysymään: “Mikä toiveen erityinen ominaisuus saa ai
kaan sen, että toivetta ei voi omistaa?” (vrt. BGM I § 108 s. 77)
Wittgensteinin mukaan filosofia pyrkii luomaan yleiskatsauksellisuutta kielioppiin. Pyrkimyksenä on käsitteiden välisten yhtä
läisyyksien ja erojen tuominen näkyviin. Yhtäläisyyksien ja erojen
tekeminen näkyväksi mahdollistaa käsitteiden välisten yhteyksi
en näkemisen. Näin emme esimerkiksi ole enää yhtä alttiita aja
utumaan väärien analogioiden ja vertausten johdettavaksi.6 (ks.
BT/Ph s. 11 PU § 109, 122, 125) Voidaan myös sanoa, että filoso
fia pyrkii paljastamaan käyttämiemme käsitteiden syväkieliopin.
Syväkieliopin näkeminen merkitsee nimenomaan käsitteiden vä
listen erojen ja yhtäläisyyksien näkemistä.
Wittgenstein ilmaisee saman ajatuksen myös sanomalla, että
filosofia pyrkii luomaan järjestystä kielen käyttöä koskevaan tie
toomme. Järjestys, jonka filosofia pyrkii luomaan ei kuitenkaan
ole mikään tietty ennalta asetettu järjestys, vaan eräs mahdolli
nen järjestys tiettyä tarkoitusta, so. filosofisten ongelmien purka
mista, varten. Filosofian tavoitteena ei ole pakottaa ketään käyt
tämään käsitteitä tietyllä tavalla, vaan tehdä käyttötavat näky
viksi niin, että houkutus käyttää käsitteitä ongelmallisilla tavoilla
katoaa. Kuten psykoanalyysissa niin myös filosofiassa ongelman
ratkaisu voi olla vain jotakin, jonka ongelmasta “kärsivä” itse
hyväksyy ratkaisuksi, (ks. BPPi § 548; BT/Ph s. 7, 13; PU § 109,
122, 130, 132, 133; vrt. Z § 463) Ratkaisevaa ei ole, mitä sanoja
käytetään, vaan että ollaan selvillä siitä, miten niitä käytetään.
Filosofisten tutkimusten huomautuksessa § 79 Wittgenstein kir
joittaakin: “Sano, mitä haluat, niin kauan kuin se ei estä sinua nä
kemästä, miten asiat ovat.” (PU § 79)
Wittgensteinin kieliopillisesta lähestymistavasta filosofiaan ja
filosofisiin ongelmiin voidaan puhua filosofisena metodina. Kieli
opillinen tarkastelutapa on metodi filosofisten ongelmien ratkai
semiseksi. Kieliopillinen ratkaisu ei kuitenkaan, ainakaan välttä
mättä, merkitse ongelmaan vastaamista. Sikäli kuin ongelma alun
perin perustuu sekaannukseen, siihen ei ole löydettävissä mitään
vastausta. Kieliopillinen ratkaisu filosofiseen ongelmaan merkit
see ongelman auki purkamista ja läpivalaisua. Ratkaisu filosofi
seen ongelmaan on kielellisten tosiasioiden näkyväksi tekemi
nen.7 (BGM III § 5 s. 147; PU § 90, 109, 125; Z § 314)
Luennoissa filosofisesta psykologiasta Wittgenstein sanoo, että
filosofiaa voitaisiin opettaa pelkästään kysymällä oikeita kysy
myksiä muistutustarkoituksessa. Kyse on tässä nimenomaan kie
liopista muistuttamisesta, kielioppia koskevan tiedon palauttami
sesta mieleen. (WLPP s. 45; vrt. BT/Ph s. 12) Wittgensteinin lä
hestymistavassa voidaan tässä kohden nähdä yhteys Sokrateen /
Platonin käsitykseen filosofiasta tiedon mieleen palauttamisena.
Ero on kuitenkin se, että Wittgensteinin mukaan tieto kieliopista
ei ole synnynnäistä kuten ideoita koskeva tieto Sokrateen / Plato
nin mukaan (vrt. Platon, Faidon s. 76 d, e; Menon s. 86). (Muita
tärkeitä eroja tulee esiin alla.) Filosofisissa tutkimuksissa Wittgenstein sanoo filosofian olevan huomautusten tai muistutusten
(Erinnerung) keräämistä määrättyä tarkoitusta varten (ks. PU §
127). Sikäli kuin filosofia ymmärretään kielioppia koskevina muis
tutuksina, voidaan nähdä, että PU § 127 ei ole pelkkä idiosynkraattinen filosofoimisen tapaa koskeva huomautus liittyen siihen,
että Wittgensteinin kirjoitukset koostuvat pitkälti nimenomaan
huomautuksista.
Koska kieliopillinen tarkastelu ei ole teoria eikä hypoteesi, filo
sofisiin ongelmiin on tästä näkökulmasta olemassa lopullinen rat
kaisu. Filosofian tulokset eivät ole hypoteettisia. Wittgenstein tavoittelee kieliopillisen tarkastelun avulla filosofiaan selkeyttä,
joka saa filosofiset ongelmat katoamaan lopullisesti. Tämä ei kui
tenkaan merkitse sitä, että kieliopillisen metodin avulla kaikki
tulevatkin filosofiset ongelmat olisi jo ratkaistu ikään kuin enna
kolta. Filosofiassa ei ole Wittgensteinin mukaan mitään yhtä
(suurta) ongelmaa, vaan useita ongelmia. Koska ongelmat liitty
vät eri käsitteisiin ja käsitteet eivät kaikki toimi samalla tavoin,
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ratkaisu yhteen ongelmaan ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin.
Tässä yhteydessä voidaan ymmärtää Wittgensteinin huomautus:
“Ei ole olemassa yhtä filosofian metodia; mutta hyvinkin metodeja,
ikään kuin erilaisia terapioita.” (PU § 133) Jokainen ongelma vaa
tii erillisen käsittelyn. Wittgensteinin metodi ei tarjoa mitään
yleistä ratkaisukaavaa filosofisiin ongelmiin, (ks. BT/Ph s. 5, 13;
PU § 133; WWK s. 183)8
Kieliopillisen metodin näkökulmasta filosofiaan liittyviä vaike
uksia voidaan (toistaiseksi) koota yhteen seuraavasti. Ensimmäi
nen vaikeus piilee siinä, että olemme tottuneet käyttämään käsit
teitä, mutta emme kuvaamaan niiden käyttöä. Käsitteen käyttä
minen ja sen käytön kuvaaminen ovat kaksi eri asiaa. Tilannetta
voidaan verrata siihen, että joku saattaa olla kykenevä liikku
maan kaupungilla sujuvasti paikasta toiseen, mutta olla silti ky
kenemätön laatimaan karttaa kaupungista (ks. BPPi § 554-556).
Samaan tapaan voin olla kykenemätön maalaamaan muotokuvan,
vaikka näen mallin selvästi ja hänen kasvonilmeensä ovat minulle
tutut (ks. BPPi § 994). Näiden vertausten kohdalla on ilmeistä,
että kyvyttömyys tuottaa kuvaus ei merkitse automaattisesti ky
vyttömyyttä arvioida kuvauksen oikeellisuutta. Tilanne on ana
loginen filosofiassa. Filosofisen käsityksen ongelmallisuus voidaan
tunnistaa, vaikka ongelman täsmällisempää luonnetta ei kyettäisikään esittämään.
Toiseksi, sitä miten jokin sana toimii, ei voi arvata. Sanan käy
tön tuntemiseksi on katsottava sen käyttöä. Wittgensteinin mu
kaan eräs filosofian keskeinen vaikeus on sanojen toimintaa kos
kevien ennakkoluulojen voittaminen. Tämä vaikeus ei ole älylli
nen, vaan liittyy pikemminkin tahtoon. Kokoelmassa Huomautuk
sia psykologian filosofiasta (osassa 2) Wittgenstein sanoo tätä fi
losofian päävaikeudeksi. (ks. BPPii § 87; BT/Ph s. 5; PU § 340; vrt.
VB s. 474) Kolmanneksi, koska ratkaisu voi olla vain jotakin, mi
kä hyväksytään ratkaisuksi, ongelmat on kuvattava osuvasti. Rat
kaisu voi vakuuttaa vain, jos ongelman kuvaus tekee oikeutta koe
tulle ongelmalle. On löydettävä täsmälleen oikeat sanat. (ks. BT/
Ph s. 6, 7) Kokoelmassa Zettel Wittgenstein luonnehtii filosofian
harjoittamista ajattelun solmujen avaamiseksi. Vaikkakin filoso
fian tulos on yksinkertainen, on sen harjoittaminen yhtä moni
mutkaista kuin solmut, joita avataan, (ks. Z § 452)
Yllä esitetty tuo käsittääkseni näkyviin Wittgensteinin filosofiakäsityksen pääpiirteet. Hahmotelma sellaisenaan on silti vielä
varsin abstrakti. Sitä voidaan kuitenkin konkretisoida liittämäl
lä se Wittgensteinin kielikäsitykseen. Tätä kautta kieliopillisen
tutkimuksen luonne tulee selvemmin näkyviin. Edellisen valossa
se, mitä Wittgenstein sanoo kielestä, tulee ymmärtää käsitettä
“kieli” koskeviksi kieliopillisiksi huomautuksiksi. Lähden liikkeel
le mahdollisesta yllä esitettyyn filosofiakäsitykseen kohdistuvasta
vastaväitteestä.
Wittgensteinin filosofiakäsitystä ja tarkastelutapaa voidaan
vastustaa sanomalla: mutta eiväthän meitä kiinnosta pelkät sa
nat, vaan ennen kaikkea se, mistä sanat puhuvat. Emme ole kiin
nostuneita sanoista, vaan niiden merkityksistä. Tai: tärkeää ei
ole, se miten puhumme asioista, vaan miten asiat ovat. (vrt. PU §
120) Vastaväite on ongelmallinen, mutta siitä voidaan oppia jota
kin. Vastaväitteen takana voidaan nähdä kaksi ongelmaa: yhtääl
tä kielellinen sekaannus ja toisaalta kapea käsitys kielestä. Kä
sittelen ensin ensimmäistä ongelmaa ja liitän sen Wittgensteinin
käsitykseen metafyysisestä filosofiasta (luku 2.). Tämän jälkeen
katson toista ongelmaa ja yritän sen kautta piirtää konkreettisem
man kuvan kieliopillisesta filosofiasta (luku 3).

Vastaväite “Mutta eiväthän meitä kiinnosta pelkät sanat...” on
ongelmallinen siinä mielessä, että se olettaa meillä olevan jonkin
laisen kielestä riippumattoman käsityksen siitä, mistä kielessä
puhumme; so. vastaväite olettaa, että meillä on käyttämistämme
sanoista riippumaton käsitys niiden merkityksistä. Näin vasta
väittäjä yrittää katsoa sanoja ja niiden merkityksiä ikään kuin
kahdesta paikasta yhtä aikaa: kielestä ja kielen ulkopuolelta. Vain
tällaisesta kaksoisasemasta käsin on mielekästä kysyä vastaako
se, miten asioista puhumme sitä, miten asiat ovat riippumatta
siitä, miten niistä puhumme.
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laisena kuin se on mistään erityisestä kielestä
riippumatta”). Vastaväittäjä haluaa jossakin mie
lessä sivuuttaa käyttämänsä kielen, vaikka toi
saalta tietenkin koko ajan puhuu sillä. Tässä suh
teessa vastaväittäjää voidaan Wittgensteinin nä
kökulmasta sanoa metafyysiseksi filosofiksi.
Wittgensteinin mukaan metafysiikkaa luonneh
olemuksesta puhuu käsitteestä ja kysyy selitystä sanan merkityk
tii se, että siinä ero käsitteellisen ja todellisuutta koskevan tutki
selle. Se kuitenkin tekee tämän epäselvällä tavalla: metafyysikko
muksen välillä ei ole selvä. Metafyysinen kysymys näyttää koske
naamioi käsitettä koskevan kysymyksensä todellisuutta koskevan
van todellisuutta, mutta on tosiasiassa kuitenkin käsitteellinen.
kysymyksen asuun. Wittgenstein ei halua väittää, että olemuksen
Metafyysiset kysymykset ovat tieteellisten kysymysten muodossa
etsiminen sinänsä ja ylipäänsä olisi jossakin periaatteellisessa
esitettyjä käsitteellisiä epäselvyyksiä, (ks. BB s. 35; BPPi §949)
mielessä ongelmallista. Metafyysikon ongelma on se, että hän etsii
Metafyysikko uskoo tutkivansa ja esittävänsä todellisuutta koske
olemusta väärällä tavalla, (ks. PU § 370) Mistä olemusta sitten
via välttämättömiä totuuksia, mutta tosiasiassa ainoastaan ehdot
voisi etsiä? Wittgenstein kirjoittaa: “Olemus on lausuttu kieliopis
taa tiettyä sanojen käyttämisen tapaa. Metafyysinen lause ei kos
sa.” (PU § 371) “Kielioppi sanoo, millainen olio jokin on.” (PU §
ke todellisuutta, vaan kätkee sisäänsä kieliopillisen, so. sanojen
373) Olemus on Wittgensteinin mukaan siis löydettävissä kieli
käyttöä koskevan säännön, (ks. BB s. 55-57) Metafyysinen lause
opista. Se, mitä toive on, tulee näkyviin, kun tarkastelemme tapo
on virheellisesti tulkittu kielen käyttöä koskeva kieliopillinen lau
ja, joilla käytämme sanaa “toive”, (ks. PB § 54)
se (kieliopillisista lauseista lisää alla), (vrt. PU § 402)
Kun olemusta aletaan etsiä kielestä, käsitteitä koskevat ennak
Näin metafyysikko esittää esimerkiksi lauseen “Toive on men
kokäsitykset joutuvat koetukselle. Kieliopillinen tutkimus ky
taalinen tila” tiettyä todellisuuden oliota koskevana totuutena.
seenalaistaa omaksuttuja kielellisiä ennakkoluuloja. Olemuk
Hän uskoo paljastavansa jotakin tämän olion ja todellisuuden
sen käsitteen kohdalla käsitys, tfii oikeammin tarkastelutapaa
luonteesta. Tosiasiassa hän kuitenkin ainoastaan ehdottaa, että
leimaava ennakkovaatimus kaikkien käsitteiden määriteltävyykäyttäisimme sanaa “toive” tietyllä tavalla. Metafyysikon käyttä
destä osoittautuu harhaanjohtavaksi. Tämä tulee näkyviin nk.
mä ilmaus on harhaanjohtava siinä mielessä, että se suuntaa kat
perheyhtäläisten käsitteiden kohdalla. Perheyhtäläiset käsitteet
seemme väärään suuntaan. Se saa meidät etsimään vastausta ky
eivät mahdu perinteisen platonilaisen olemusajattelun asetta
symykseen toiveen luonteesta väärästä paikasta. Mitä toive on, ei
maan malliin, jossa olemus ymmärretään määrätyksi saman ole
paljastu tarkkailemalla mitä tapahtuu, kun ihminen toivoo, vaan
muksen omaaville yhteiseksi tekijäksi (vrt. Platon, Menon s. 72 c,
katsomalla kuinka tätä käsitettä käytetään inhimillisessä elämäs
d, 73 c-d, 74 b, d, 75). Perheyhtäläisen käsitteen alaan kuuluvia
sä. (ks. PU § 370) (On myös huomattava, että toiveiden tarkkailu
olioita ei yhdistä mikään yksi yhteinen piirre, vaan piirteiden
ylipäänsä jo edellyttää käsityksen toiveesta ja toiveen käsitteen.
joukko, josta käsitteen alaan kuuluvat ovat enemmän tai vähem
Edelleen, on kyseenalaista, miten omaa toivomista tarkkailemalla
män osallisia. Käsitteen alaan kuuluvat oliot ovat ikään kuin su
saadut käsitykset voidaan oikeutetusti yleistää toivomista yleensä
kua toisilleen. Tämä yhdistää niitä. (ks. PG s. 75)
koskeviksi käsityksiksi, (vrt. BPPi § 212))
Wittgensteinin mukaan käsitys, että tietyn käsitteen alaan
Wittgensteinin mukaan myös metafyysikon kysymys toiveen
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kuuluvia olioita tai tosiasioita luonnehtisi jokin yksi yhteinen
määritelmänä lausuttava piirre
on tietyssä mielessä liian pri
mitiivinen. Se, mitä käsite ilmaisee on... olioiden sukulaisuus,
mutta tämän sukulaisuuden ei tarvitse olla minkään ominaisuu
den tai osan yhteisyyttä. Sukulaisuus voi liittää jäsenet yhteen
ketjumaisesti niin, että toinen on sukua toisen kanssa välijäsenen
kautta; ja kahdella toisiaan lähellä olevalla sukulaisella voi olla
yhteisiä piirteitä, ne voivat muistuttaa toisiaan, kun taas etäisemmillä ei ole enää mitään yhteistä toistensa kanssa, ja siitä
huolimatta ne kuuluvat samaan perheeseen. Jopa silloin, kun jo
kin piirre on yhteinen kaikille perheenjäsenille, ei sen tarvitse olla
se, mikä määrittelee käsitteen.” (PG s. 75; vrt. BB s 17) (Wittgen
steinin ja Sokrateen lähestymistapojen erosta ks. PG VI § 76.)
Voidaan sanoa, että metafysiikassa on kyse sekaannuksesta,
jossa kielen piirteet heijastetaan todellisuuden piirteiksi. Käsittei
den kieliopista tehdään todellisuutta koskeva (yleinen) tosiasia,
(ks. PU § 104, 114) Se, että asia on jollakin tavalla tietyssä kieles
sä ei kuitenkaan tee mitään todellisuuden piirrettä välttämättö
mäksi. Todellisuudesta voidaan puhua useammalla kuin yhdellä
kielellä. Tietyssä mielessä metafyysikko vangitsee itsensä kieleen
sä ja tekee tästä kielestä itselleen todellisuuden. Näin hän tulee
sokeaksi sille, että ylipäänsä käyttää mitään kieltä: kieli ja todel
lisuus sulautuvat yhteen. Tätä kautta metafyysikon käyttämä kie
li alkaa näyttää neutraalilta suhteessa todellisuuteen. Tämä sama
sekaannus kätkeytyy myös yllä esitetyn vastaväitteen taakse. Me
tafysiikkaa luonnehtivaan tapaan vastaväittäjä on sokea kielel
leen ja sille, että käyttää kieltä.
Luvun käynnistävää vastaväitettä voidaan luonnehtia myös sa
nomalla, että vastaväittäjä haluaa etsiä todellisuudesta oikeutus
ta käyttämälleen kielelle. Hän haluaa tietää vastaako hänen kie
lensä todella sitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Jos näin olisi,
kieli olisi oikeutettu. Vastaväittäjän sokeus kielelleen tulee näky
viin myös tässä: ajatus, että todellisuus voisi oikeuttaa kielen olet
taa, että meillä on kielestä riippumaton käsitys siitä mistä kielen
ilmaisut puhuvat. Näin metafyysikko yrittää olla kielensä ulko
puolella ja kuitenkin istuu tiukasti sen sisällä. Kielelle ei ole sel
laista oikeutusta, jonka metafyysikko haluaisi sille löytää, (ks. PG
s. 184-187)
Tässä kohden voidaan kuitenkin kysyä: eikö käsitys, että kiel
tä ei voi oikeuttaa todellisuuteen vetoamalla sittenkin ole teesi?
Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että filosofiassa ei esitetä
teesejä? Vastaus tähän kuuluu: lause “kieltä ei voi oikeuttaa todel
lisuuteen vetoamalla” on kieliopillinen (so. kielioppia, kielen käyt
töä kuvaava) lause. Se vetää yhteen kieliopillisen tarkastelun, jo
ka purkaa auki ongelmallisen väitteen, että kielen voisi oikeuttaa
vetoamalla todellisuuteen. Tämä tarkastelu osoittaa (tekee näky
väksi), ettei väite kielen oikeuttamisesta todellisuuden kautta ole
mielekäs: ei ole ajateltavissa tapaa, jolla todellisuus voisi oikeut
taa kielen. Jos lause “kieltä ei voi oikeuttaa todellisuuteen vetoa
malla” olisi todella teesi, myös sen vastakohdan pitäisi olla miele
käs. Teesin täytyy voida olla myös epätosi, (vrt. Johnston 1989 s.
8, 9)
Tätä kautta voidaan nähdä kieliopillisten lauseiden luonne.
Wittgensteinin mukaan kieliopillisia lauseita luonnehtii se, ettei
niiden vastakohta ole kuviteltavissa. Tämä ei kuitenkaan johdu
inhimillisen kuvittelukyvyn puutteista, vaan siitä, että kieliopil
lisen lauseen vastakohta on suljettu pois tarkastelusta. Vastakoh
ta ei ole kuviteltavissa tietyn tarkastelutavan puitteissa, (ks. PU
§ 251; Z § 442) Kieliopilliset lauseet ilmaisevat tapamme tarkas
tella asioita, suhtautua asioihin ja ylipäänsä toimia kielen asetta
missa puitteissa. Tarkastelutapamme ilmauksina kieliopilliset
lauseet puhuvat siitä, mikä edeltää kokemusta (tarkastelutavas
tamme) ja niitä voidaan pitää täysin varmoina. Kieliopillinen sta
tus, so. rooli tarkastelutavan kuvauksena tai tarkastelutapaa
määrittävänä lauseena, sulkee lauseen epäilyn ulkopuolelle10. (ks.
BGM III §39 s. 170; PU § 252; UG § 628, vrt. 51, 56) Tässä mieles
sä kieliopilliset lauseet muistuttavat metafysiikan välttämättömiä
totuuksia. Vaikka tarkastelutavat voivat muuttua, tietyn tarkas
telutavan ilmauksena kieliopillinen lause on aina epäilyn ulottu
mattomissa. Kieliopillinen lause ilmaisee välttämättömyyden kui
tenkin vain tietyn tarkastelutavan sisällä. Se ei voi osoittaa mi
tään tarkastelutapaa välttämättömäksi.
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Wittgensteinilainen kielioppi voidaan nähdä metafysiikan pe
rillisenä siinä mielessä, että metafyysikkojen etsimät olemukset
löytyvät lopulta kieliopista. Kieliopillisesta näkökulmasta ole
mukset eivät kuitenkaan näyttäydy todellisuuden piirteinä, vaan
kielen, so. tarkastelu-, suhtautumis-, toiminta- jne. tapojemme
piirteinä. Olemus ei näyttäydy siinä, mitä tarkastelemme, vaan
siinä, miten tarkastelemme: maailman olemus ei tule näkyviin
maailmasta puhuvissa lauseissa, vaan maailmasta puhumisen
kieliopissa, (ks. PB § 54) (Ja koska kieli ei ole vain tarkastelemis
ta, on sanottava: maailmaan suhtautumisemme, siinä toimimisemme jne. kieliopissa.)
Kieliopillisena tarkasteluna filosofia ei kuitenkaan voi tuottaa
absoluuttisia, todellisuuden perimmäistä luonnetta koskevia me
tafyysisiä totuuksia (paljastaa ikuisia ideoita). Tämä jo siksi, et
tei kieliopillinen filosofia ylipäänsä puhu todellisuudesta. Se ei
esitä maailmaa koskevia tosia tai epätosia väitteitä, ainoastaan
tekee näkyviksi niitä kielellisiä puitteita, joissa väitteitä esite
tään. Edelleen, olemukset, joita kieliopillinen tarkastelu paljastaa,
ovat olemuksia jossakin kielessä; ja koska kielet muuttuvat (ks.
PU§ 23), myös jonakin aikana. Tässäkään mielessä kieliopillisen
tarkastelun tulos ei voi kantaa absoluuttisen totuuden leimaa.
Kieliopillisen tarkastelun paljastamat olemukset eivät ole ikuisia
ja muuttumattomia. Koska kieliopillinen tarkastelu ei kuitenkaan
ole sidottu mihinkään erityiseen kieleen, kieliopillinen filosofia ei
ole vain historia-relatiivisen olemuksen esittäjä. Filosofisena nä
kökulmana kieliopillinen tarkastelu voi kurkottaa erityisten ja yk
sittäisten kielen käytön tapojen yli. Tämä ei kuitenkaan voi mer
kitä kielen käytön yleensä ylitse pyrkimistä. Erityisten kielen käy
tön tapojen jälkeen jäljelle jää se tosiasia, että kieltä käytetään.
Tässä avautuu kieliopillisen filosofian alue. (vrt. PB § 54)

Ensimmäisen luvun lopussa esitettyyn vastaväitteeseen liittyvä
toinen ongelma avaa tien Wittgensteinin kielikäsitykseen. Ongel
ma on tämä: vastaväitteessä käytetty ilmaus “(meitä eivät kiin
nosta) pelkät sanat” olettaa liian yksinkertaisen ja typistetyn kä
sityksen kielestä. Eräs Wittgensteinin “kieltä” koskevien huomau
tusten keskeinen viesti on nimenomaan yrittää saada lukija näke
mään, että kieli ei ole “pelkkiä sanoja”, so. jonkinlaisia jo ennen
kieltä olemassa olevien käsitysten ja toimintamuotojen päälle lii
mattuja merkkejä. Pikemminkin nämä käsitykset ja monet inhi
milliset toimintamuodot syntyvät vasta kielessä: esimerkiksi oi
keudenmukainen ja epäoikeudenmukainen toiminta tulee mahdol
liseksi vasta oikeudenmukaisuuden käsitteen myötä. Kieliopil
lisen tutkimuksen luonteen ymmärtämiseksi on tärkeää nähdä,
mitä Wittgenstein ymmärtää “kielellä” ja “sanojen käytöllä”.
Wittgensteinin myöhemmän filosofian näkökulmasta kieli on
jotakin, joka kytkeytyy kiinteästi käyttäjiensä elämään. Kieli on
osa toimintaa ja tapaa, jolla sen käyttäjät elävät: “... kielen puhu
minen on osa toimintaa tai elämänmuotoa.” (PU § 23). Wittgen
steinin myöhäisfilosofian eräs keskeinen käsite on “kielipelin”
(Sprachspiel) käsite. Wittgensteinin mukaan tämä käsite viittaa
kielen ja toimintojen, joihin se on kietoutunut, muodostamaan ko
konaisuuteen. Käsitteen on nimenomaan tarkoitus nostaa esiin
kielen kiinteä kytkeytyminen toimintaan ja käyttäjiensä elämään.
Kielipelejä on lukemattomia erilaisia. Ne eivät ole muuttumatto
mia; uusia kielipelejä syntyy ja vanhoja unohdetaan, (ks. PU § 7,
23)
Kielipelejä voidaan luonnehtia lähemmin sanomalla, että ne
ovat erilaisia toiminnallisia konteksteja, kielenkäyttäjien elämän
osa-alueita, joissa ilmaukset saavat merkityksensä. Käsitteet ovat
merkityksellisiä, kun niitä käytetään kielipeleissä. Wittgensteinin
mukaan sanan, lauseen tai ylipäänsä merkin merkitys on sen
käyttö kielessä, kielipelissä tai käytännössä (ks. BB s. 69; PG s.
60; PU § 43, 421)11. Wittgenstein ilmaisee tämän myös sanomal
la, että merkin merkitys on sen rooli kielessä, rooli elämässä(mme) tai paikka kieliopissa (ks. PG s. 59, 65, 68, 130; vrt. PU
§ 156, 182; vrt. Z § 135, 173).Tarkastellessaan kieltä Wittgenstein
tarkastelee sitä jatkuvasti erilaisten kuviteltujen tai todellisten
kielipelien kautta. Tätä ei voi pitää sattumana, vaan se liittyy
olennaisesti kielikäsitykseen. Wittgensteinin mukaan “Kielen ku-

vitteleminen tarkoittaa elämän
muodon kuvittelemista.” (PU
§19) Nyt voidaan nähdä parem
min kieliopillisen tutkimuksen
luonne.
Kieliopillisen tutkimuksen nä
kökulmasta sanojen käytön (kie
len) tutkiminen on kielipelin tai
elämänmuodon tutkimista. Voi
daan sanoa, että kieliopillinen
tutkimus tutkii niitä rooleja, joi
ta käsitteillä on elämässämme.
(vrt. VB s. 570) Kysymys ei ole
pelkästään siitä miten liikutam
me huuliamme, vaan miten toi
mimme ja elämme puhuen. Kie
li ei ole pelkkiä sanoja, vaan
olennaisesti myös tekoja ja toimintaa (ks. *PTT
^ S FUfi- V R q
515). Tässä mielessä on harhaanjohtavaa ajatella, että kieliopil
linen tutkimus tutkisi “pelkkiä sanoja”. Ilmaus “pelkkiä sanoja”
vähättelee sanojen ja kielen merkitystä (tärkeyttä) meille. Tätä
kautta se vähättelee myös sitä merkitystä, joka kieliopillisella tut
kimuksella voi olla. Kielessä syntyvien filosofisten ongelmien mer
kittävyydestä voidaan sanoa, että niiden merkitys on meille yhtä
suuri kuin kielen tärkeys meille (ks. PU § 111).
Voidaan kuitenkin kysyä: eikö Wittgensteinin käsitys kuitenkin
maalaa liian älyllistä kuvaa ihmiselämästä korostaessaan näin
vahvasti kielen roolia siinä? Onko ihmiselämä näin olennaisella
tavalla kielellistä? Eikö Wittgenstein kieltä korostaessaan avaa
liian suuren kuilun ihmisen ja meitä muistuttavien, mutta ei-kielellisten eläinten välille? Nämä kysymykset pyrkivät herättämään
uudelleen vastaväitteen “meitä eivät kiinnosta pelkät sanat”. Vas
taväite saa nyt muodon: eikö kieli kuitenkin ole vain pintakerros,
joka ei voi kertoa mitään syvää elämästä? Tähän on sanottava:
vastaus esitettyihin kysymyksiin riippuu käsityksestä, joka meillä
on kielestä. Kuva ihmisestä
kielellisenä olentona on koros
tetun älyllinen vain, jos käsi
tyksemme kielestä on koroste
tun älyllinen. Tätä Wittgens
teinin käsitys ei kuitenkaan
ole. Käsitys kielestä eläimelli
sistä juuristamme irrallisena
pintakerroksena on näköharha.
Wittgensteinin kielikäsityksen näkökulmasta kielellisen
ja ei-kielellisen välillä ei ole
mitään ehdotonta katkosta.
Kaikilla meidän kielemme osaalueilla, esimerkiksi hiukkas
fysiikalla, ei tietenkään mi
tään tekemistä eläinten ei-kielellisten käyttäytymismuoto
jen kanssa, mutta joillakin on. Wittgensteinin näkökulmasta joi
takin kielemme osa-alueita tai kielipelejä voidaan tarkastella
ikään kuin luonnollisten (so. primitiivisten ja ei-opittujen) käyt
täytymismuotojen jatkeina tai kasvannaisina. Jotkut kielemme
osa-alueet ovat ikään kuin kasvaneet ei-kielellisen käyttäytymi
sen päälle ja ottaneet luonnollisen käyttäytymisen paikan. Vaik
ka luonnollinen käyttäytyminen on enemmän tai vähemmän kor
vautunut kielellisellä, eläimelliset ja vaistomaiset juuret, josta
kielipeli kasvaa, ovat näkyvissä, (ks. BPPi § 151; VB s. 493; Z
§541, 545)
Esimerkki tällaisesta kielipelistä on kivun ilmaisemisen ja ki
vusta puhumisen kielipeli. Voidaan sanoa, että kipukäyttäytyminen, so. jonkinlainen vääntelehtiminen, huutaminen jne. on ihmi
selle luonnollinen käyttäytymisen muoto. Myös pienet lapset, jot
ka eivät osaa kieltä reagoivat kipuun tällä tavoin. Kun lapsi oppii
kielen, hän oppii ilmaisemaan kipunsa kielessä. Huutaminen ja
itkeminen korvautuu vähitellen kivun kielellisillä ilmauksilla ku
ten, “auts!”, “sattuu! ”jne. Voidaan sanoa, että lapsi oppii uuden
laisen kipukäyttäytymisen: kipukielipelin. Luonnollinen ja primi

tiivinen käyttäytyminen korvautuu kielellisellä käyttäytymisellä,
luonnolliset kivun ilmaukset opituilla, (ks. PU § 244) Tätä kaut
ta kielipelin taustalla oleva luonnollinen käyttäytyminen voi laa
jentua aivan uusiin mittoihin. Se voi kasvaa monimutkaisiksi ku
vauksiksi kuten “hetkittäiset tyvenet pirstoutuvat repiviksi tus
kan viilloiksi”, (vrt. Malcolm 1995 s. 67, 68)
Kipukielipelissä on nähtävissä jatkumo kielellisen ja ei-kielel
lisen välillä. Tällaisen jatkumon näkeminen lieventää paineita
tarkastella kieltä jonakin erityisen älyllisenä, ja kielen suhdetta
ei-kielelliseen kuiluna. Voidaan ylipäänsä sanoa, että katkos kie
len ja ei-kielellisen toiminnan välillä korostuu, jos kieltä tarkas
tellaan yhtenäisenä, monoliittisena ilmiönä. Tällaiselle tarkastelu
tavalle voidaan helposti löytää perinteitä olemusajattelusta, jos
sa olemus ymmärretään yhdeksi yhdistäväksi tekijäksi. Wittgenstein asettuu kuitenkin vastustamaan tällaista tarkastelutapaa
puhuessaan kielestä toisilleen sukua olevien kielipelien perheyhtäläisenä kokoelmana. Wittgensteinin mukaan kieli on epälukuis
ten, toistensa kanssa enemmän tai vähemmän sukua olevien kieli
pelien kasauma. Kieleen sisältyy erilaisia ja eri ikäisiä osa-alueita. Näitä kaikkia ei voi niputtaa yhteen kätkemättä samalla kie
len joitakin osa-alueita luonnehtivia piirteitä. Kaikki kielenkäyttö
ei ole väittämistä tai ajatusten välittämistä, (ks. PU § 18, 23, 65)
Se, näyttäytyykö kielen suhde ei-kielelliseen katkoksena vai
jatkumona riippuu siitä, millaisena kielen näemme ja mitä ver
taamme ei-kielelliseen, kun vertaamme kieltä siihen. Jos emme
voi tehdä eroa kielen eri osa-alueiden välillä, korostamme helposti
kielen abstrakteja piirteitä; korostamme totuuden ja kauneuden
ideoita tervehdysten ja kivun ilmausten kustannuksella. Tämä
kasvattaa kuilua ei-kielellisen ja kielellisen välillä. Voidaan sa
noa, että myös tässä on kyse kielellisestä ennakkoluulosta, jonka
hälventämisessä kieliopillinen tutkimus voi olla avuksi. Suunnatessaan katseemme kielen käyttöön, siihen miten kieltä todella
käytetään, kieliopillinen tutkimus voi raivata pois piintyneitä ide
oita siitä, mitä kieli on. Näin se voi saada meidät näkemään yh
teyksiä myös kielen ja ei-kielellisen välillä.
Tuskin voidaan siis sanoa, että kieliopillinen käsitys filosofiasta
olettaisi liian älyllisen käsityksen ihmiselämästä. Kielen merki
tyksen ja tärkeyden korostamista ei voida suoralta kädeltä tuomi
ta inhimillisen elämän liiallisena älyllistämisenä: kielen käyttämi
nen ei kaikilta osiltaan lopulta ehkä ole mitenkään erityisen älyl
listä. Kun silmämme avautuvat yhteyksille kielellisen ja ei-kielel
lisen välillä, taipumus tarkastella kieltä elämän älyllisenä pin
takerroksena ja pelkkinä sanoina menettää voimansa. Tämä mah
dollistaa kieliopillisen lähestymistavan näkemisen koko laajuu
dessaan.
Tässä kohden nousee kuitenkin esiin myös eräs kieliopilliseen
filosofiaan, ja täsmällisemmin sanoen: kieliopin kuvaamiseen liit
tyvä vaikeus. Tämä on vaikeus kuvata kielipelien pohjalla olevia
toimintatapoja (esimerkiksi) älyllistämättä niitä liiaksi, so. vaike
us pukea vaistomaisenomaisia toiminnanmuotoja sanoiksi. Wittgenstein törmää tähän ongelmaan yrittäessään piirtää esiin var
muuden ja epäilyksettömyyden kielioppia kokoelmassa Varmuu
desta.
Kun kauppias ilman sen kummempaa syytä omenoita myydessään haluaa tutkia jokaisen omenan ikään kuin varmistaakseen,
että ne todella ovat omenoita, mutta ei kuitenkaan enää tutki
omaa varmistamistaan, onko syynä tähän se, että hän uskoo, tie
tää, on vakuuttunut tms. varmistamisestaan? Mainitut psykologi
set verbit tuntuvat tässä sopimattomilta, (ks. UG § 459; Malcolm
1995 s. 83) Mikä siis on kauppiaan varmuuden luonne? Tätä on
vaikea kuvata sanoin, (vrt. PU II xi s. 574, 575) Wittgenstein pää
tyy toteamaan: “Enkö tule lähemmäs ja lähemmäs sitä, että sa
non: logiikkaa [kielioppia] ei lopulta voi kuvata. Sinun on katsot
tava kielen käytäntöä, niin näet sen.” (UG § 501) (Huomautuksen
Z § 590 voidaan katsoa oikeuttavan sanan “logiikka” korvaamisen
sanalla “kielioppi”.)
Olettaen, että Wittgenstein tässä todella päätyy tilanteeseen,
jossa kielenkäyttöä ei voi kuvata, merkitseekö tämä, että kieli
opillinen lähestymistapa filosofiaan lopulta on mahdoton? Yllähän
kieliopillista lähestymistapaa luonnehdittiin nimenomaan kielen
käytön kuvaamisena. Osoittaako esiin noussut kielen käytön ku
vaamista koskeva vaikeus kieliopillisen filosofian mahdottomak
si? Kysymyksiin voidaan vastata kieltävästi. Kysymys kieli 23

opillisen filosofian mahdottomuudesta paljastuu näennäisongelmaksi, kun palautetaan mieleen kieliopillisen filosofian var
sinainen päämäärä. On kuitenkin kysyttävä: missä määrin
kieliopillista filosofiaa voidaan luonnehtia nimenomaan kieliopin
kuvaamisena? Ensin ensimmäinen kysymys.
Kieliopillisen tarkastelun tarkoitus oli muistuttaa meitä kieli
opista. Sikäli kuin tämä on tarkastelun päämäärä, se, että kielen
käyttöä ei kaikilta osiltaan voida pukea luontevasti sanoiksi, ei ole
kohtalokasta. Kieliopilliseksi muistutukseksi kelpaa hyvin myös
katseen suuntaaminen kielelliseen käytäntöön ja toimintatapaan.
Tämä riittää tekemään esimerkiksi toimintaan liittyvän ei-älyllisen epäilyksettömyyden näkyväksi.
Sikäli kuin kielen käyttö on toimintaa, millä perusteella yli
päänsä oletamme kielen käytön olevan kauttaaltaan puettavissa
sanoiksi? Voidaan myös kysyä: missä määrin juuri sanominen yli
päänsä on kielen käyttöä koskevan ymmärryksemme kannalta
ratkaisevaa? Emmekö voi ymmärtää käskemistä, so. käskemisen
kielipelin luonnetta, jos emme osaa sanoin ilmaista kaikkia
käskijän ja käskettävän välillä vaikuttavia jännitteitä; jos emme
osaa lausua kielessä käskijän otetta käskettävästä? Emmekö
ymmärrä rakastumista, jos emme osaa sanoin kuvata ihastunutta
katsetta? Se, että tällaisen katseen kuvaaminen voi onnistua
runoilijalta, ei tarkoita väistämättä, että runoilija ymmärtäisi
rakastumista muita paremmin. (Ehkä hän vain osaa ilmaista
ymmärryksensä muita paremmin.)
Ei ole itsestään selvää, että kaikki pelaamiamme kielipelejä
koskeva ymmärrys olisi puettavissa sanoiksi (vrt. PU § 78). Ja
sikäli kuin kykenemme lausumaan ymmärryksemme, ei meillä
joka tapauksessa ole takuita siitä, että sanamme ymmärretään.
Sanat eivät voi pakottaa ketään näkemään sitä, minkä me näem
me. Toisaalta myös puutteellinen kuvaus voi täyttää asetetun teh
tävän, so. tehdä pelatun kielipelin luonteen, ts. kieliopin näkyväk
si. Tämä kaikki asettaa kyseenalaiseksi sen, missä määrin jokin
“täydellisen oikea kuvaus” ylipäänsä on se, mitä olisi tavoiteltava.
Tärkeää ei olekaan kuvaus itse vaan se, mitä kuvaus tekee näky
väksi. Kielen kuvaaminen ei ole itsetarkoitus. Psykologisia käsit
teitä koskevan tutkimuksensa yhteydessä Wittgenstein kirjoittaa:
"... en tavoittele eksaktiutta, vaan yleiskatsauksellisuutta.” (BPPi
§ 895; Z § 464) Tämä huomautus suhteuttaa kuvaamisen tarkas
telun välineenä tarkastelun päämäärään.
Olennaista on, että filosofin tehtävänä on nimenomaan muistut
taa kieliopista. Filosofin ei tarvitse esittää jotakin, mitä kukaan ei
ole aiemmin tiennyt. Filosofi tekee näkyväksi jotakin, minkä jo
tiesimme, vaikkakaan emme kyenneet tekemään oikeutta tälle
tiedollemme, kun ryhdyimme pohtimaan sitä. Loppujen lopuksi
ymmärtäminen on filosofian kannalta kylliksi. Ei ole erityisen
merkittävää millä tavalla kielen käyttöä koskeva ymmärrys saa
daan aikaiseksi. Näin toteamus “katso” voi ajaa saman asian kuin
monimutkainen argumentti, joka pyrkii osoittamaan jonkin kieli
opista piirretyn kuvan virheellisyyden. Yleiskatsauksellisuus voi
daan saavuttaa myös yksinkertaisesti viittaamalla kielelliseen
käytäntöön.
Mahdottomuus kuvata kielellinen käytäntö ei siis väistämättä
merkitse kieliopillisen filosofian mahdottomuutta. Missä määrin
kieliopillista filosofiaa sitten voidaan luonnehtia kieliopin
kuvaamisena? Tämän kysymyksen kohdalla Wittgensteinin
totalisoivan sävyinen muotoilu huomautuksessa UG § 501 saattaa
helposti johtaa harhaan. Huomautus synnyttää helposti vaikutel
man logiikan tai kieliopin ylipäänsä kuvaamisen mahdottomuu
desta. Tosiasiassa kysymys on kuitenkin vain tietyn kielipelin ja
kielen osa-alueen kuvaamisen mahdottomuudesta. Kieli ei ole
kauttaaltaan samanlainen. Koska kieli ei ole kauttaaltaan saman
lainen, mahdottomuus kuvata kieltä yhdellä kielen käytön alueel
la ei merkitse mahdottomuutta kuvata kieltä kaikilla alueilla.
Huomiota kielen käytön kuvaamisen mahdottomuudesta ei siis
voida yleistää koskemaan kaikkea kielen käyttöä.
Näin ollen ei ole suoraan selvää, mitä huomautus UG § 501
merkitsee sen kannalta, voidaanko kieliopillista filosofiaa luon
nehtia kielen käytön kuvaamisena. Käsittääkseni kysymykseen
kieliopillisen lähestymistavan luonnehdinnasta voidaan vastata
seuraavasti: sikäli kuin kielen käytön kuvaaminen yleisesti otta
en on kelvollinen keino kieliopin näkyväksi tekemiseksi, kieliopil
lista lähestymistapaa voidaan luonnehtia kielen käytön kuvaa
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misena. Yksi poikkeus tässä ei vielä tee luonnehdintaa kelvottom
aksi. Ei ole kuitenkaan edes selvää, että “varmuuden” kieliopin
kuvaamisen vaikeus tai mahdottomuus pitäisi ymmärtää tällai
seksi poikkeukseksi. “Varmuuden” käsitteen kohdalla esitetty ei
aivan osuva kieliopillinen kuvaus voi hyvinkin olla avuksi “var
muuden” kieliopin näkemisessä. Vaikka kuvaus ei tavoittaisikaan
‘Varmuuden” fysionomiaa täysin, ei se silti tässäkään tapauksessa
ole hyödytön. Näin kuvaaminen voi olla tarkastelun väline myös
siellä, missä se ei onnistu täydellisesti.
Nähdäkseni voidaan siis todeta, ettei kieliopillisen filosofian
luonnehtimiselle kielen käytön kuvaamisena ole mitään periaat
teellisia esteitä. Kieliopillista filosofiaa voidaan luonnehtia kielen
käytön kuvaamisena. Tällöin on kuitenkin tärkeää muistaa, että
kuvaaminen itsessään ei ole päämäärä, vaan väline.

Esitetty tulkinta Wittgensteinin kieliopillisesta filosofiasta voi
daan vetää yhteen seuraavasti: kieliopillinen filosofia ymmärre
tään täydessä laajuudessaan, kun se nähdään inhimillisiin, pai
koitellen eläimellisistä juurista versoviin elämänmuotoihin
kohdistuvana tutkimuksena. Inhimillisiin elämänmuotoihin koh
distuva kieliopillinen tutkimus tuo näkyviin maailman olemuk
sen: maailman olemus tulee näkyviin tavoissamme suhtautua
maailmaan. Kieliopillinen filosofia ei kuitenkaan ole oppi maail
man olemuksesta. Kyseessä on tarkastelutapa, filosofinen metodi.
Metodia käytetään filosofisten ongelmien perkaamiseen ja auki
purkamiseen. Tämä tapahtuu tekemällä näkyväksi ongelmien
taustalla piilotteleva ei-temaattinen ymmärrys, jonka virheellinen
konstruointi on filosofisen ongelman lähde. Tässä ovat, esitetyn
tulkinnan mukaan, kieliopillisen filosofian ääriviivat.
Wittgensteinin näkökulmasta filosofiset ongelmat ovat aina jo
nakin aikana, jossakin kielessä syntyneitä ongelmia. Vaikka näi
hin ongelmiin on kieliopillisen tarkastelun ei-hypoteettisen luon
teen vuoksi olemassa lopullinen ratkaisu, näiden ratkaisujen arvo
on katoavaa laatua. Kielen ja elämänmuodon muuttuessa vanhat
ongelmat menettävät merkityksensä ja ne saattavat kadota myös
itsestään, (ks. BGM II § 23 s. 132; vrt. VB s. 510, 518) Toisaalta
elämä ja kieli tuovat mukanaan uusia ongelmia. Vaikka ongelmia
voidaan ratkaista, filosofialla ei ole loppua eikä päätepistettä (vrt.
Z § 447).
Koska filosofiset ongelmat liittyvät yleisiin ajattelutapoihin ja
kulttuurin virtauksiin, filosofia voi muodostua taisteluksi aika
kautta vastaan (ks. PB, esipuhe; VB s. 458, 459). Myös tässä tu
lee näkyviin, missä mielessä esteet filosofisten ongelmien ratkai
sujen hyväksymiselle eivät ole pelkästään älyllisiä. Elämän tavak
si tai maailmankatsomukseksi muodostuneiden ajattelutapojen ja
tottumusten ohittaminen tai muuttaminen ei ole helppoa. On
myös ilmeistä, että näillä vaikeuksilla ei ole välttämättä mitään
tekemistä älyllisen kyvykkyyden tai kyvyttömyyden kanssa. Mitä
filosofin vaikutusmahdollisuuksiin tulee, Wittgenstein ei näe niitä
kovinkaan suurina. Filosofi voi kehottaa tarkastelemaan asioita
tietyllä tavalla, mutta on kokonaan toinen asia, tapahtuuko näin.
(ks. VB s. 537; vrt. von Wright 1982 s. 209).
Silti tämä on se, mitä filosofi tekee: hän kehottaa tarkastele
maan asioita tietyllä tavalla. Filosofin tehtävä ei ole saada muita
uskomaan todeksi katsomiinsa opinkappaleisiin. Kehottamalla
tarkastelemaan asioita tietyllä tavalla hän pyrkii irrottamaan
meidät ongelmiin johtavasta jäsennystavasta ja tätä kautta pur
kamaan filosofisia ongelmia. Kieliopillisen lähestymistavan luon
ne tulee selkeästi esiin Wittgensteinin selittäessä pyrkimyksiään
oppilailleen:
“En pyri siihen, että olette kanssani yksimielisiä tietyissä mie
lipiteissä, vaan että tutkitte asiaa oikealla tavalla... En halua
opettaa teille mielipiteitä, vaan metodin... En yritä saada teitä
uskomaan jotakin, mitä te ette usko, vaan tekemään jotakin,
mitä te ette tee.” (Rhees 1970 s. 43)12
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Viittaan W ittgensteinin teoksiin lyhenteillä. Lyhenteet löytyvät lähde
luettelosta. Useimmiten viittaus tekstikohtaan on annettu huomautuksen
numerolla. Sivunumerot viittaavat Suhrkampin Werkausgabeen.
1930-luvun puolivälistä peräisin olevassa nk. Sinisessä kirjassa Wittgenstein
sanoo nimikkeen “filosofia” olevan eräässä mielessä sopiva ja jossakin mie
lessä harhaanjohtava hänen tarkasteluilleen. “Voitaisiin sanoa, että
käsittelemämme aihe on 'filosofiaksi’ kutsutun aiheen eräs perillinen.” (BB
s. 28). Myöhemmässä Filosofisia tutkimuksia -teoksessa Wittgenstein kuiten
kin puhuu yksinkertaisesti filosofiasta. Missä mielessä voidaan sanoa, että
Wittgensteinin tarkasteluissa on kyse filosofiasta? Käsittääkseni kysymyk
seen voidaan vastata seuraavasti: vaikka filosofia sellaisena kuin
W ittgenstein sitä harjoittaa poikkeaakin olennaisesti perinteisestä
sokraattis-platonilaisesta filosofiasta, se on silti myös sukua tälle. Eroista
huolimatta näiden filosofiakäsitysten välillä on yhteyksiä ja ne voidaan näh
dä osana samaa kulttuurista jatkumoa. Vaikka filosofian käsite ei ole histo
riallisesti tai maantieteellisesti vakio, eri käsitteiden ja käsitysten välillä on
yhteyksiä, joiden ansiosta ne voidaan yhdistää saman nimikkeen alle. Filo
sofian voidaan sanoa olevan perheyhtäläinen käsite, jota ei voi määritellä yk
sinkertaisesti täksi tai tuoksi ajattelutavaksi. (Perheyhtäläisistä käsitteis
tä alla.)
Myös varhaisem massa vaiheessaan W ittgenstein katsoi filosofian olevan

olennaisesti selventävää toimintaa. Tällöin hän kuitenkin ajatteli
russellilaisen loogisen analyysin olevan se väline, johon selkeyden tavoitte
lu filosofiassa nojaa: vasta looginen analyysi paljastaa kielen todellisen lo
giikan ja käsitteidemme todelliset merkitykset, (ks TLP 4.002, 4.003,4.0031,
4.112) Tämän ajatuksen Wittgenstein kuitenkin hylkää absurdina myöhem
min. Merkitykset ja kielen logiikka eivät ole kätkettyjä, (ks. W WK s. 129,
130, 182) Hän myös kritisoi niitä filosofisia oletuksia, johon russellilainen
analyysikäsitys perustuu, (ks. PU § 44, 46, 47, 60-63, 90-92; VB s. 502) Si
käli kuin analyysin ymmärretään tarkoittavan ilmauksen korvaamista toi
sella ilmauksella, sitä voidaan kuitenkin pitää eräänä filosofisen
selventämisen menetelmänä. Analyysin tulosta ei voida kuitenkaan pitää
muita kielellisiä muotoja fundamentaalisempana, (ks. PU § 63, 91,132; vrt.
Z § 134) Analyysikäsitteen kritiikkiin liittyen voidaan myös kysyä, voidaan
ko Wittgensteinia ylipäänsä pitää analyyttisena filosofina (ks. Fann 1969 s.
62). (Vrt. kuitenkin edellinen loppuviite.)
“Yleiskatsaus”, “yleissilmäys” ja “yleiskatsauksellisuus” ovat hieman
kankeita suomalaisia vastineita W ittgensteinin käyttämille sanoille
“Ubersicht” ja “Ubersichtlichkeit”. Yleiskatsauksellisuus (“Ubersichtlickeit”)
luonnehtii jonkin kokonaisuuden esittämisen tapaa, joka on havainnollinen
ja mahdollistaa kokonaisuuden tavoittamisen kerralla, ikään kuin yhdellä
silmäyksellä. Vaikka suomalaisille vastineille on periaatteessa olemassa
adjektiivimuoto “yleiskatsauksellinen” (vrt. saks. “iibersichtlich”,
“tibersehbar”) ne eivät taivu verbiksi, joka vastaisi saksan verbiä
“iibersehen”. Sanan “yleiskatsauksellinen” käyttöä saksan “iibersichtlich” ja
“iibersehbar” (havainnollinen, selväpiirteinen) vastineena ei myöskään voi
da pitää kovin luontevana.
Kuten Aidun (1982) huomauttaa, tässä yhteydessä olisi ehkä osuvampaa pu
hua leveys- kuin syväkieliopista. Käsite “syväkielioppi” viittaa nimenomaan
sanan käyttöön niissä laajemmissa kielellisissä yhteyksissä, jossa sanaa käy
tetään: sanan koko käyttöön kontrastissa sen käyttöön jossakin yksittäisessä
tilanteessa (Aidun 1982 s. 107). Erityisesti syväkielioppi ei ole mitään kie
len pinnan alle kätkettyä kuten esim. (looginen)syntaksi Tractatuksen’ tai
chomskylaisessa mielessä.
Kuten Genova huomauttaa yleiskatsauksellinen esitystapa on luonteeltaan
pikemminkin synteettinen kuin analyyttinen. (Genova 1995 s. 35) Se tekee
näkyväksi käsitteiden välisiä yhteyksiä, ei hajoita käsitteitä osiin, tai etsi
mitään niiden viimeisiä pohjimmaisia tekijöitä. (Vrt. loppuviite no. 3)
Wittgenstein itse käyttää tässä yhteydessä saksankielen sanaa “lösen” (ks.
PU § 109). Suomeksi tämä voidaan nähdäkseni kääntää yhtä hyvin ratkai
semiseksi kuin purkamiseksi. Mitä ratkaisemisella tässä tarkoitetaan, täy
tyy kuitenkin ymmärtää laajempaa kontekstia vasten. (Vrt. engl. solvedissolve)
Huomautuksessa PU § 133 W ittgenstein sanoo, että metodi esitetään esi
merkkien kautta. Tämän esitystavan voidaan ymmärtää liittyvän kiinteästi
kieliopillisen filosofian ei-dogmaattisuuteen. Metodin esittäminen sovelta
malla sitä esimerkkitapauksiin antaa mahdollisimman konkreettisella taval
la käsityksen sen toimivuudesta, ja mikä tärkeämpää, kuten kieliopin auki
purkamisen kohdalla yleensä, jokainen voi arvostella metodin toimivuutta
itse. Wittgenstein, vaikkakaan ei ilmeisesti ollut täysin tyytyväinen työnsä
tulokseen (ks. Monk 1990 s. 483, 503), katsoi Filosofisten tutkimuksien
(fragmentaarisella) rakenteella olevan sen edun, että se tuo nimenomaan
tarkastelumetodin selvästi näkyviin (Hilmy 1987 s. 6). (Tätä esitystä on näin
pidettävä hengeltään ei-wittgensteinilaisena, esitystavan ollessa lähinnä
dogmaattinen.) Mitä tulee terapia-vertaukseen ja Wittgensteinin käyttämiin
muihin lääketieteellisiin vertauksiin, ne jäävät tässä tarkastelun ulkopuo
lelle. (Näistä vertauksista ks. esim. Heinimaa 1991)
Edellinen ongelma laajenee helposti ylipäänsä merkityksen käsitteeseen liit
tyväksi filosofiseksi ongelmaksi. Erottaessaan sanat ja niiden merkitykset
toisistaan vastaväite avaa kuilun sanojen ja niiden merkitysten välille. Kun
sanat ja niiden merkitykset erotetaan toisistaan, niitä on hyvin vaikea saada
enää takaisin yhteen. Olettaessaan, että sanojen merkitys on jotakin sanois
ta riippumatonta, vastaväittäjä ajautuu ongelmaan: miten sanat liittyvät
siihen mistä ne puhuvat. Hän päätyy rakentamaan teoriaa merkityksestä,
so. teoriaa siitä, mitä on merkitys, kuinka merkitys on mahdollinen. Näin
kielellinen sekaannus johdattaa hänet uusiin ja yhä uusiin ongelmiin. Täs
sä tilanteessa olisi kuitenkin järkevintä palata takaisin omia jälkiä, paikan
taa sekaannus ja näin mahdollisesti välttää ongelmat. Ainakin olisi syytä py
sähtyä tarkastelemaan tilannetta hetkeksi: ei jatkaa täyttä höyryä eteen
päin. Wittgensteinin näkökulmasta se, mitä tässä tilanteessa tarvitaan on
käsitteen “merkitys” kieliopin selvitys, ei teoria merkityksestä.
Wittgensteinin mukaan kokemuslauseiden ja kieliopillisten lauseiden väli
nen raja ei kuitenkaan ole terävä. Myös kokemuslauseiden joukossa on lau
seita, joita ei voi epäillä joutumatta samalla epäilemään kaikkea. Lauseen
rooli voi myös muuttua. Lause, joka ennen piti todistaa kokemuksesta, voi
muuttua todistamisen välineeksi, (ks. UG § 95-98, 319, 321, 494). Ilmauksen
“kokemusta edeltävä” ei tule ymmärtää viittaavaan lauseen (tai
arvostelman) alkuperään, kuten Kant näyttää tekevän, vaan sen rooliin kie
lessä.
Tosiasiassa PU § 43 ei kuitenkaan ole aivan näin kategorinen, vaan sanoo:
“Sanan 'merkitys’ käyttö voidaan useissa, joskaan ei kaikissa tapauksissa se
littää näin: sanan merkitys on sen käyttö kielessä.” Huomautuksessa tulee
näkyviin, että W ittgenstein
lähestyy kysymystä merkityksestä
kieliopillisena kysymyksenä. Hän ei pyri esittämään teoriaa merkityksestä,
kuten joskus esitetään.
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