
MERKITYKSEN TA YMMÄRTÄMISEN 
KÄSITTEET KIELESSÄ JA MUSIIKISSA

-  W ITTGENSTEIN JA FORMALISMI

Puhuttaessa musiikin merkityksestä, tulkinnasta ja ym 
märtämisestä ei useinkaan problematisoida niitä yleisem 
piä taustaoletuksia, joita näihin kysymyksiin sisältyy. Kui 
tenkin merkityksen ja ymmärtämisen käsitteet kielifilo 
sofian keskeisimpänä tutkimuskohteena, ja näiden tutki 
musten tulokset ovat kiistatta vaikuttaneet myös estetii 
kan piirissä esitettyihin teorioihin taiteesta.

Kielen merkitystä koskevat teoriat voidaan karkeasti ja 
kaa kahteen pääsuuntaukseen, toisaalta referenssiin pe 
rustuviin teorioihin ja toisaalta kielen käyttöä korostaviin 
teorioihin. Tässä artikkelissa näitä suuntauksia tarkastel 
laan Wittgensteinin filosofisen kehityksen valossa. Hänen 
varhaisempi kielifilosofiansa, sellaisena kuin hän esittää 
sen teoksessaan Tractatus Logico-Philosophicus, on refe- 
rentialistisen merkitysteorian ja siihen tyypillisesti sisäl 
tyvien oletusten eksplikaatio. Myöhemmässä filosofiassaan 
hän kuitenkin kritisoi Tractatuksen käsityksiä ja esittää 
uuden, holistisen teorian kielen merkityksestä ja ymmär 
tämisestä.

Seuraavassa esityksessä pyritään osoittamaan, että teo 
riat musiikin merkityksestä jakautuvat edellistä kielifilo 
sofista erottelua vastaten kahteen pääsuuntaukseen viit 
taamista korostaviin semioottisiin- tai tunneilmaisuteo- 
rioihin, ja toisaalta musiikin autonomista muotokieltä ja 
sen sisäisiä funktioita painottavaan formalistiseen käsityk 
seen. Teorioiden väliset yhtymäkohdat piirtyvät erityisen 
kiinnostavalla tavalla esiin niiden tavoissa selittää kielen 
ja toisaalta musiikin ymmärtämistä.

Merkitystä koskevista teorioista — ainakin mitä tulee 
referentialistiseen teoriaan — voitaisiin epäilemättä löytää 
Tractatusta tuoreempiakin edustajia. Sama pätee myös 
musiikin tunneilmaisuteoriaan, josta on esitettyjä epäile 
mättä tullaan esittämään lukuisia erilaisia teknisiä vari 
antteja. Yksi tämän esityksen keskeisiä motiiveja on kui 
tenkin valottaa nimenomaan Wittgensteinin merkityskäsi- 
tysten suhdetta taideteoriaan ja osittain tätä kautta myös 
hänen omia näkemyksiään taiteesta, sen merkityksestä ja 
ymmärtämisestä. Tunneilmaisuteoriaa koskevien esimerk 
kien valinnassa on pyritty valottamaan asiaa nimenomaan 
Wittgensteinin ajatusten kannalta kiinnostavalla tavalla.

Teoksessaan Tractatus Logico-Philosophicus Wittgenstein 
esittää kielen kuvateoriana tunnetun käsityksensä lausei 
den merkityksestä. Sen mukaan lauseet ovat yksityisten 
asiaintilojen kuvia, joiden kyky kuvata tai esittää näitä 
asiaintiloja perustuu toisaalta kuvaavaan suhteeseen ja 
toisaalta kuvaamismuotoon. Edellisellä Wittgenstein tar 
koittaa, että lauseiden konstituentti-elementit, sanat, vas 
taavat kuvaamiensa asiaintilojen elementtejä, olioita; sa 
nat viittaavat tiettyihin olioihin. Kuvaava suhde lauseen ja 
yksityisen asiaintilan välillä ei kuitenkaan riitä tekemään 
lauseesta asiaintilan kuvaa, vaan lauseella täytyy Wittgen 
steinin mukaan olla yksityisen asiaintilan rakennetta vas 
taava rakenne. Tämän mahdollistaa kuvaamismuoto “ku- 
vaamismuoto on mahdollisuus, että oliot suhtautuvat toi 
siinsa samoin kuin kuvan elementit”.2

Koska lauseen rakenteen täytyy vastata kuvaamansa yk 
sityisen asiaintilan rakennetta ollakseen sen kuva, on ku- 
vaamismuodon luonnollisesti oltava jotakin varsin yleistä. 
Avaruudellista ilmiötä kuvaava lause ei voi olla avaruu 
dellinen riittävän samalla tavalla, väreistä puhuva lause ei 
voi olla värillinen jne. Wittgensteinin ratkaisee tämän on 
gelman esittämällä, että lauseen kuvaamismuoto on loogi 
nen muoto, joka on myös todellisuuden muoto.3 Lauseilla 
todellisuuden kuvina on siis sen kanssa yhteinen looginen 
muoto. Muoto puolestaan mahdollistaa rakenteen, niin asi 
aintiloissa kuin lauseissakin4.

Lauseet siis koostuvat yksinkertaisista kielellisistä mer 
keistä, jotka ovat luonteeltaan nimiä. Niiden merkitys (Be- 
deutung) perustuu siihen, että kukin niistä nimeää olion, 
joka on kyseisen nimen merkitys5. Lauseen merkityssisältö 
(Sinn) puolestaan on se mahdollinen yksityinen asiantila
— tietty yksinkertaisten olioiden kombinaatio — jota lau 
se kuvaa. Kuten sanottu, tämä kuvaaminen edellyttää 
paitsi nimien luomaa referentiaalista sidosta maailmaan, 
myös lauseen ja todellisuuden välistä rakenteellista iso- 
morfiaa.

Referentialistinen kielikäsitys johtaa luontevasti
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atomistiseen ontologiseen käsitykseen. Jos sanojen merki 
tys perustuu siihen, että kukin sana viittaa tai osoittaa 
tiettyyn olioon, on johdonmukaista ajatella, että maailmas 
sa on jakamattomia perusosasia. Tractatuksen viitekehyk 
sessä tämän roolin täyttävät yksinkertaiset, “kiinteät ja 
pysyvät” oliot, jotka Wittgensteinin mukaan muodostavat 
maailman substanssin. Yksityiset asiaintilat rakentuvat 
olioista, jotka tällöin “liittyvät toisiinsa kuin ketjun ren 
kaat”6. Kunkin olion muoto määrittää sen, millaisissa yk 
sityisissä asiaintiloissa se voi olla osallisena, miten se voi 
kombinoitua muiden olioiden kanssa. Wittgenstein toteaa 
kin “jos tunnemme kaikki oliot, tunnemme samalla kaikki 
mahdolliset yksityiset asiaintilat”7. Tässä mielessä maail 
ma, vallitsevien yksityisten asiaintilojen kokonaisuus, pa 
lautuu yksinkertaisten olioiden muotoon.8

Kuitenkin voidaan ajatella, että lauseen merkityssisäl 
töön kuuluu muutakin kuin mahdollinen yksityinen asiain 
tila. “Lauseen merkityssisältö on sen yhtäpitävyys tai yhtä 
pitävyyden puute niiden mahdollisuuksien suhteen, että 
yksityiset asiaintilat vallitsevat tai ovat vallitsematta”9. 
Lause asetetaan todellisuutta vasten, projisoidaan todelli 
suuteen siten, että se on joko tosi tai epätosi. Tällöin lau 
se väittää todellisuudesta jotakin, se väittää, että sen ku 
vaama asiaintila vallitsee. Miten tämä projektio sitten ta 
pahtuu? Wittgensteinin mukaan “projektiomenetelmä on 
lauseen merkityssisällön ajattelemista”10. Ajattelemalla 
tiettyä yksityistä asiantilaa annan lauseelle yksiselitteisen 
merkityssisällön. Tällaisen tulkinnan mukaan lause, kuten 
ajatuskin on väite ja luonteeltaan viime kädessä psykolo 
ginen tapahtuma tai akti.11

Puhuminen psykologisista tapahtumista on usein nähty 
vieraana Tractatuksen järjestelmälle. Wittgenstein itse 
suhtautuu torjuvasti kaikkiin psykologis-luonteisiin spe 
kulaatioihin, hänen mukaansa “psykologia ei liity filosofi 
aan muita luonnontieteitä yhtään läheisemmin.12 Toisaal 
ta hän kuitenkin itse (kirjeessään Russellille) puhuu maa 
ilman olioita ja kielen sanoja vastaavista ajattelun yksin 
kertaisista elementeistä, joiden luonteen selvittäminen on 
jätettävä psykologian tehtäväksi13. Muutamat kommen 

taattorit ovatkin ottaneet kannan, jonka mukaan Tracta- 
tukseen sisältyy psykologisia tai epistemologisia oletuksia, 
jotka on vain “lakaistu maton alle”14. Tällaista käsitystä 
tukevat myös Wittgensteinin myöhemmässä tuotannossa 
esiintyvät pohdinnat ja varhaisfilosofiaan kohdistuvan kri 
tiikin kytkeytyminen myös internalistisen ymmärtämis- 
käsityksen kritiikkiin.

Esimerkkeinä Tractatuksen kielen käyttäjän mentalis- 
tisesta roolista voidaan pitää juuri ymmärtämistä ja toi 
saalta tarkoittamista ymmärtämisen käänteisenä vastin 
parina. Sanan ymmärtäminen Tractatuksen viitekehykses 
sä tarkoittaa sen kytkemistä relevanttiin olioon; lauseen 
ymmärtäminen puolestaan voisi olla relevantin asiantilan 
konstruoimista mielessä lauseessa näkyvän rakenteen ja 
toisaalta nimettyjen olioiden nojalla. Lauseen merkitys 
sisällön ajattelemista, ja siten yksiselitteisen kohteen an 
tamista kyseiselle lauseelle voidaan kutsua löysemmin tar 
koittamiseksi.15

Tämän esityksen näkökulmasta Tractatuksen tekevät 
erityisen kiinnostavaksi edellä hahmotellut teemat, jotka 
voidaan vielä tiivistää seuraaviin väitteisiin.

RM (i) Kielen sanat ovat nimiä, joiden merkitys perus 
tuu referentiaaliseen suhteeseen nimen ja sen nimeä- 
män olion välillä, (ii) Lauseet ovat tosiseikkojen kuvia. 
Jotta lauseilla olisi merkityssisältö vaaditaan edellä 
mainitun referenssin lisäksi (ainakin) lauseen ja yksi 
tyisen asiaintilan välistä rakenteellista isomorfiaa.16

RO Yksinkertaiset oliot muodostavat maailman subs 
tanssin, ja niiden joukko (muotonsa nojalla) määrittää 
kaikki mahdolliset yksityiset asiaintilat.17

RY Kielen ymmärtämisessä on (i) yksinkertaisten 
merkkien kohdalla kyse nimen (mentaalisesta) yhdistä 
misestä tiettyyn olioon, (ii) Lauseen ymmärtäminen on 
mielensisäisen assosiaation muodostumista lauseen ja 
yksityisen asiaintilan välille lauseen muodon ja sen 
konstituenttien merkitysten nojalla. Myös merkitys 
sisällön antaminen lauseelle edellyttää mielensisäistä 
suuntautumista sen kohteeseen.

Referentialistinen merkityskäsitys — ainakin niiltä osin 
kuin edellä esitettyjä merkitystä, ymmärtämistä ja myös 
todellisuuden luonnetta koskevia teesejä voidaan pitää sen 
kannalta keskeisinä — heijastuu myös suureen osaan tai 
teen ja musiikin merkitystä koskevista teorioista. Näitä 
teorioita voidaan nimittää ulkomusiikillisiksi siinä mieles 
sä, että niiden mukaan musiikin merkitys ei ensisijaisesti 
ole musiikillinen, vaan sävelteosten tehtävä on toimia vies 
tinnän välineenä. Musiikin avulla välitettävän viestin si 
sältö voi olla joko käsitteellinen tai, useimmiten, tunteisiin 
liittyvä.

Esimerkkinä yrityksestä käyttää musiikkia käsitteiden 
välittämiseen voidaan pitää vaikkapa Wagnerin johtoaihe- 
tekniikkaa, jonka tietyn teeman tehtävä on vastata ooppe 
rassa esiintyvää henkilöä tai esinettä, kuten miekkaa.18 
Toisaalta esimerkiksi sosialistisen realismin piirissä syy 
tettiin tiettyjä säveltäjiä heidän teostensa epädemokraat 
tisuudesta — käsitys, joka tuntuu olettavan, että sävelteos 
kykenee esittämään poliittisia kannanottoja.19 Ehdottomasti 
vetoavampi ja osaksi arkikäsityksiä muuttanut kanta musii 
kin sisällöstä on kuitenkin tunneilmaisuesteettinen: musiik 
ki ilmaisee, esittää, kuvaa, välittää ja artikuloi tunteita.
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Musiikin tunneilmaisuteorian muotoja on lukuisia. Var 
haisemmat käsitykset perustuvat ajatukseen säveltäjän 
itseilmaisusta, säveltäjä ikään kuin “vuodattaa teoksiinsa 
sydämensä mahlaa”. Esimerkiksi Deryck Cooke pyrkii 
osoittamaan, että tämä on mahdollista eräänlaisen musii 
killisen vokabulaarin avulla nouseva duurikolmisointu il 
maisee ulospäinsuuntautunutta, aktiivista ja varmaa iloa, 
laskeva mollikolmisointu ilmaisee passiivista elämänilon 
katoamista jne..20 Toisaalta on ehdotettu, että musiikin 
tunnemerkitys perustuu — riippumatta säveltäjän hetkel 
lisistä tunnetiloista — sen kykyyn herättää kuulijoissaan 
tunteita. Tolstoin taideteoriassa molemmat tunneilmaisun 
muodot yhdistyvät: “taide on inhimillistä toimintaa. Tämä 
toiminta on siinä, että ihminen itsetietoisesti, määrättyjen 
ulkonaisten merkkien avulla ilmaisee toisille tuntemiansa 
tunteita, ja nämä tunteet tarttuvat toisiin”21.

Näitä käsityksiä hienostuneempana pidetään kuitenkin 
usein Susanne K. Langerin kehittelemää ajatusta musii 
kista tunteiden kuvana. Hänen mukaansa musiikki symbo 
loi emootioita abstrakteina, käsitteellisistä tai konventio 
naalisista yhteyksistä riippumattomina entiteetteinä. Tä 
mä on Langerin mukaan mahdollista, koska tunteilla ja 
musiikilla on yhteinen looginen muoto — ajatus, jonka hän 
siirtää taideteoriaansa Tractatuksen kielifilosofisesta yhte 
ydestä. Musiikille, kuten tunteille, on hänen mukaansa 
ominaista kiihtyminen, hidastuminen, hiljentyminen ja 
voimistuminen. Tämän rakenteellisen yhdenmukaisuuden 
ansiota musiikki kykenee eksplikoimaan tunteita, paljas 
tamaan niiden olemuksen tavalla, johon luonnollinen kie 
li ei pysty.22 Sävellystyö perustuukin ennen muuta säveltä 
jän inhimillisiä tunteita koskevaan tietämykseen ja tätä 
kautta kykyyn artikuloida mentaalisia jännitteitä ja niiden 
purkauksia. Kuulija puolestaan voi seurata musiikissa 
“suoraan hänen ymmärrykselleen” esittyviä tunteita joutu 

matta itse niiden valtaan, jopa tutustua musiikin välityksel 
lä sellaisiin tunteisiin, joita ei itse ole aiemmin kokenut.23

Tunneilmaisuteorian käsitys sävellystyöstä heijastelee 
usein romantiikan, tunneilmaisukäsityksen kultakauden, 
ajatuksia. Säveltäminen nähdään tällöin luontaiseen lah 
jakkuuteen tai jopa nerouteen perustuvana vaistonvarai 
sena prosessina, jonka voimakas tunne tai inspiraatio 
käynnistää. Asianmukainen tapa kuunnella musiikkia on 
joko eläytyä empaattisesti säveltäjän tunteisiin (teorian 
romanttisemmat versiot) tai seurata siinä esittyviä tai ek- 
semplifioituvia tunteita (Langer).24

Edelliset esimerkit pyrkivät havainnollistamaan väitet 
tä, jonka mukaan musiikin tunneilmaisuteoria seuraa var 
sin uskollisesti referentialistiselle merkitysteorialle tyypil 
lisiä käsityksiä.

TM Musiikin merkitys perustuu (i) musiikilliseen sa 
nastoon, jonka merkit viittaavat erityisiin tunteisiin tai 
käsitteellisiin sisältöihin (Cooke, Tolstoi, Wagner), ja/tai 
(ii) musiikin ja tunteiden väliseen rakenteelliseen sa 
mankaltaisuuteen (Langer).

TO On olemassa tunteita in abstracto ja ne voidaan 
identifioida ilman käsitteellisen tai toiminnallisen kon 
tekstin tukea.

TY Musiikin ymmärtäminen on (i) asianmukaisen tun 
teen yhdistämistä tiettyyn merkkiin (dominanttisointu
— ilo, riemu) tai (ii) tunteen tunnistamista rakenteelli 
sen hahmon nojalla.

Myöhemmin Wittgenstein kuitenkin hylkää Tractatuksen
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referentialistisen kielikäsityksen ja esittää uuden koko 
naissysteemin, joka sisältää paitsi merkitystä, oppimista ja 
ymmärtämistä koskevia kannanottoja, myös filosofian me 
netelmiä ja perinnettä koskevan yleisen asenteen. Wittgen 
steinin myöhemmän filosofian perusajatuksia on yksityisen 
kielen mahdottomuus: vain kielenkäytön julkisen, yhtei 
söllisen luonteen kautta syntyy sanojen ja lauseiden mer 
kityksen aito normatiivisuus. Kielen (solipsistinen) subjek 
ti ei aseta nimien ja olioiden, lauseiden ja yksityisten asi 
aintilojen välistä vastaavuutta, ja käytä kieltä yksinomaan 
kuvaamaan maailman asiaintiloja. Sen sijaan kielen sub 
jektina on yhteisö, joka käyttää kieltä monin erilaisin ja pe- 
laa eri kielipelejä käytäntöön kytkeytyvin tavoin.25

Puhuttaessa kielen merkityksestä ei voida lähteä etsi 
mään mitään yksiselitteistä teoriaa, joka soveltuisi kaik 
kiin merkityksen tapauksiin. Sen sijaan on tarkasteltava 
sanoja ja lauseita suhteessa kielelliseen kontekstiinsa. Ku 
ten tunnettua, Wittgenstein toteaa “sana ‘merkitys’ voi 
daan määritellä niin, että määritelmä kattaa suuren tapa 
usten luokan — vaikkakaan ei kaikkia sen käyttötapauk 
sia. Sanan merkitys on sen käyttö kielessä”26. Lauseen mer 
kityksen konstituoituminen ei myöskään edellytä mielen- 
sisäistä suuntautumista täsmälliseen kohteeseen, psykolo 
gista aktia, joka antaisi lauseelle elämän. Sen sijaan 
“merkki (lause) saa merkitsevyytensä merkkijärjestelmäs 
tä — siitä kielestä, johon se kuuluu.” “Kun ajattelen kieles 
sä, kielellisen ilmaisun rinnalla ei mielessäni liiku ‘merki 
tyksiä’, vaan itse kieli on ajattelun väline”.27

Yksilö oppii kielen integroitumalla yhteisön kielenkäyttö 
tapoihin. Vaikka eri kielipelejä ei voidakaan määritellä 
esittämällä niitä koskevia eksplisiittisiä sääntöjä, voidaan 
kuitenkin sanoa, että sikäli kuin ihmisten välinen kommu 
nikaatio ylipäätään on mahdollista, täytyy vallita joitakin 
säännönmukaisuuksia sen suhteen, millaisia sanoja on 
asianmukaista käyttää missäkin yhteydessä. Kielen ym 
märtäminen edellyttää siten kykyä reagoida asianmukai 
sesti esimerkiksi lauseeseen “Ojentaisitko maitokannun”. 
Mahdollisia vastauksia on tietysti monia — “Ole hyvä, täs 
sä” tai “Valitettavasti maito on loppu” — mutta mikä ta 
hansa vastaus ei ole säännön korrektia noudattamista. 
Ymmärtämistä ei toisin sanoen kuvata minkään sisäisen 
mieleen juolahtamisen avulla, vaan Wittgenstein näkee 
sen pikemminkin kykynä soveltaa kieltä. “Lauseen ymmär 
täminen on kielen ymmärtämistä. Kielen ymmärtäminen 
on tekniikan hallitsemista”.28 Sama eksternalismi pätee 
myös tarkoittamiseen: “tarkoitus on upotettuna tilantee 
seen, ihmisten tapoihin ja instituutioihin.” “Voin tarkoittaa 
jotakin jollakin vain jossakin kielessä”.29

Ontologiasta puhuminen on myöhäisfilosofian konteks 
tissa ongelmallista. Kielen käyttöä ja sen erilaisia funkti 
oita korostava käsitys kietoo kielen ja todellisuuden toisiin 
sa monin erilaisin tavoin, ja inhimillisen elämänmuodon 
konventioista ja tarkoitusperistä riippumattomien yksin 
kertaisten olioiden eristäminen tulee mahdottomaksi:

“Mutta mitkä ovat yksinkertaiset rakenneosat, joista 
todellisuus rakentuu? — Mitkä ovat tuolin yksinkertai 
set rakenneosat? — Puupalat, joista se on liitetty yh 
teen? Vai molekyyli vai atomit? — ‘Yksinkertainen’ 
merkitsee ei kompleksinen. Kysymys on silloin tästä: 
Missä mielessä ‘kompleksinen’? Ei ole mitään mieltä 
puhua ‘ilman muuta, ehdottomasti, tuolin yksinkertai 
sista rakenneosista’.”30

Vastaavasti filosofian perinteinen pyrkimys esittää kielem 
me käsitteille määritelmiä, lyödä käsitteen ala lukkoon

välttämättömien ja riittävien ehtojen avulla, näyttäytyy 
illusorisena. Käsitteet ovat luonteeltaan perheyhtäläisiä. 
Asiat, joita tarkoitamme esimerkiksi sanalla “peli” eivät 
kaikki sisällä tiettyä ominaisuutta tai ominaisuuksien 
joukkoa — kuitenkin osaamme käyttää tätä sanaa asian 
mukaisesti. Kysymykseen mitä tarkoitetaan sanalla “peli”, 
on mielekästä vastata luettelemalla erilaisia pelejä ja 
kuvaamalla niitä, kenties pelaamalla kysyjän kanssa erä 
muistipeliä.31

Jotta ero referentialistiseen kielikäsitykseen piirtyisi sel 
vänä esiin, voidaan edellä esitetty muotoilla samoin kol 
men keskeisen linjauksen osalta.

HM Ei voida esittää kaikenkattavaa teoriaa merkityk 
sestä. Yleinen luonnehdinta olisi kuitenkin (i) sanan 
kohdalla, että sanan merkitys on sen käyttö kielessä, 
(ii) Lauseella ei ole vain yhtä funktiota, vaan lauseita 
voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Tällöinkin 
merkitys määrittyy kontekstista käsin.

HO Maailman viipaloituminen perustuu inhimillisiin 
käytäntöihin. “Kielioppi kertoo, minkä laatuinen olio jo 
kin on”.32

HY Kielenkäyttöä voidaan luonnehtia kieliyhteisön ta 
poina ja instituutioina. Integroituessaan kieliyhteisön 
jäsenyyteen, puhuja oppii hallitsemaan kielenkäytön 
säännönmukaisuuksia ja osoittaa ymmärtävänsä kiel 
tä soveltamalla näitä sääntöjä korrektisti.

Taideteorian piirissä edellä kuvattua holistista merkityk 
sen ja ymmärtämisen käsitystä tuntuisi ainakin joissakin 
suhteissa lähestyvän formalismi. Formalismi ei tosin ole 
mikään yhtenäinen suuntaus, vaan siihen sisältyy useita 
erilaisia ja eri taiteenaloja koskevia kannanottoja. Näille 
yhteistä kuitenkin on pyrkimys puolustaa taiteen autono 
mista asemaa riippumatta kaikista ulkotaiteellisista (po 
liittista, moraalisista, uskonnollisista tai viihteellisistä) 
tarkoitusperistä. Tässä tarkastellaan lähinnä musiikin for 
malismia, jonka edustajista mainitaan yleensä Eduard 
Hanslick, Igor Stravinski ja Edmund Gurney. Myös Leo 
nard B. Meyerin ajattelua on luonnehdittu formalistisek 
si.33

Hanslickin klassinen essee Vom Musikalisch-Schönen 
(1854) on alunperin musiikin tunneilmaisuestetiikkaa vas 
taan suunnattu puheenvuoro. Hanslickin mukaan säveltä 
jällä ei ole ensin mielessään tiettyä tunnekvaliteettia tai 
käsitteellistä ideaa, jonka hän sitten transformoisi säve 
liksi. Sen sijaan musiikki esittää musiikillisia ideoita, jot 
ka ovat päämäärä sinänsä — säveltäminen on työskentelyä 
näiden ideoiden parissa. Musiikin kauneus on spesifisti 
musiikillista kauneutta, joka ei kaipaa mitään ulkomusii- 
killista sisältöä vaan koostuu sävelistä. “Se ei puhu sävel 
ten välityksellä, se puhuu säveliä”.34 Materiaalinaan musii 
killa on sävelten järjestelmä, joka pitää sisällään mahdol 
lisuuden muotoutua melodian, harmonian ja rytmin hah 
moiksi. “Musiikin sisältöä ovat soiden liikkuvat muodot”.35 
Esimerkiksi länsimaisen musiikin kohdalla nimenomaan 
tonaalisen järjestelmän tunteminen mahdollistaa teeman 
sisäisen koherenssin, musiikillisten jännitteiden ja pur 
kausten välisten suhteiden tunnistamisen. Tällainen impli 
siittinen tietämys musiikista vastaa kykyämme muodostaa 
äidinkielellämme kieliopillisia lauseita.36

Hanslickin mukaan musiikkia kuunneltaessa on erehdys
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keskittyä etsimään siitä säveltäjän mahdollisesti tuntemia 
tunteita tai narratiivisia sisältöjä, puhumattakaan siitä, 
että kuulija keskittyisi omiin tuntemuksiinsa. Säveltäjän 
ei-musiikillisten intentioiden löytäminen musiikista on 
Hanslickin mielestä periaatteessa mahdotonta;37 jälkim 
mäistä, emotionaaliseen kylpemiseen keskittyvää tapaa 
kuunnella musiikkia, hän kutsuu patologiseksi. Esteetti 
selle lähestymistavalle sen sijaan on ominaista tarkkaa 
vaisuus, pyrkimys seurata musiikin elementtejä ja sitä ta 
paa, jolla säveltäjä on asettanut ne suhteeseen keskenään. 
Aito esteettinen mielihyvä on sidoksissa tähän kontemp- 
latiiviseen aktiviteettiin; toinen välttämätön edellytys on, 
että kuuntelemme teosta sen itsensä vuoksi.38

Toisin kuin tunneilmaisuestetiikka, formalistinen käsi 
tys musiikista korostaa tiedon ja kokemuksen roolia musii 
kin ymmärtämisessä. Esimerkiksi Leonard B. Meyer ajat- 
telee (kuten Hanslick), että musiikin ilmaisuvarat, raken 
teisiin sisältyvät tendenssit ovat konventionaalisia ja tyy- 
lispesifejä. Omaksuessaan tietyn musiikillisen tyylin kieli 
opin, kuuntelija samalla oppii suuntaamaan havaintoaan 
ja odotuksiaan musiikkiin sisältyvien tendenssien mukai 
seksi ja siten seuraamaan musiikin merkityksiä.39 “Kuun 
teleminen on aina välttämättä analyyttistä abstraktioa, 
luokittelua ja musiikillisten stimulusten organisoimista 
kokonaisuuksiksi, prosesseiksi ja keskinäisiksi suhteiksi”.40 
Sen oppiminen tapahtuu kuuntelemalla ja musisoimalla, 
eikä musiikin teorian käsitteellinen tuntemus riitä melo 
disten linjojen asianmukaiseen hahmottamiseen tai ym 
märtämiseen.41

Ainakin seuraavissa suhteissa formalistisia käsityksiä 
voidaan pitää analogisina Wittgensteinin myöhemmän 
ajattelun kanssa.

FM Musiikki ei saa merkitystään ulkomusiikillisesta 
tunteiden tai käsitteellisten merkitysten tasosta, vaan 
sen merkitykset syntyvät (esimerkiksi) duuri-molli - 
tonaalisen järjestelmän sisäisistä hierarkkisista suh 
teista.

FO Hanslickin mukaan tunneilmaisuestetiikan teesi 
tunteista in abstracto on kestämätön. Tunteet eivät hä 
nen mukaansa voi esiintyä käsitteellis-konventionaa- 
lisista yhteyksistä irrallaan.42

FY Musiikin ymmärtäminen on musiikillisten suhtei 
den hallintaa, joka viime kädessä ilmenee kykynä sovel 
taa tonaalista järjestelmää. Käytännössä tämä tarkoit 
taa useimmiten sitä, että pystyy seuraamaan musiikil 
lisia tapahtumia ja ennakoimaan musiikillisia ilmiöitä, 
mutta myös kykynä tuottaa musiikillinen vastaus mu 
siikilliseen kysymykseen, toistaa rummutettu rytmi 
jne.43

Jotta tarkastelu Wittgensteinin myöhempien kieltä koske 
vien käsitysten ja formalismin välillä ei jäisi vain epämää 
räiseksi analogiaksi yleisten periaatteiden tasolla, on kiin 
nostavaa tarkastella myös Wittgensteinin omia huomau 
tuksia taiteesta ja erityisesti musiikista. Toistuva teema 
hänen kirjoituksissaan on lauseen vertaaminen musiikilli 
seen teemaan ja ymmärtämisen rinnastaminen näissä kah 
dessa tapauksissa toisiinsa.44 Toinen on systemaattisesti 
esiintuleva kannanotto musiikin autonomian puolesta:

“Joskus on sanottu, että musiikki välittää meille iloi 

suuden, alakuloisuuden, voitonriemun jne. jne. tunte 
muksia. Tässä selityksessä on meitä luotaantyöntävää, 
että se näyttää sanovan, että musiikki on väline, jonka 
avulla meissä tuotetaan tunnesarjoja. Ja tästä voisi 
päätellä, että mikä tahansa muu keino tällaisten tun 
teiden tuottamiseksi kelpaisi meille musiikin asemesta 
yhtä hyvin. — Meistä tuntuu houkuttelevalta vastata 
tällaiseen selitykseen ‘Musiikki välittää meille itsen- 
sä!’”45

Onkin häkellyttävää, että muutamat tutkijat46 väittävät 
Wittgensteinin kannattavan tai ihailevan Tolstoin taide- 
teoriaa. Tämä ei ole hämmästyttävää yksinomaan siksi, 
että Wittgenstein eksplisiittisesti sanoo Tolstoin teoriaa 
huonoksi ja mielettömäksi,47 vaan myös siksi, että ne ylei 
semmät oletukset, joita tunneilmaisuteoriaan sisältyy tun 
tuvat sotivan Wittgensteinin käsityksiä vastaan.

Luennoissaan estetiikasta Wittgenstein tarkastelee es 
teettistä arvoarvostelmaa, mutta hän antaa sille estetiikan 
valtavirrasta poikkeavan merkityksen. Wittgenstein nimit 
täin toteaa, että sanoilla “hyvä” ja “kaunis” on estetiikas 
sa loppujen lopuksi varsin marginaalinen rooli. Esteettiset 
arvostelmat eivät ole niinkään sitä, että jollekin taideteok 
selle postuloidaan ominaisuus “olla kaunis”, vaan pikem 
minkin arvostelma on luonteeltaan hyväksynnän ilmaus, 
läheistä sukua ilmauksille “tämä on korrekti”, “juuri näin”. 
Tällainen näkökanta herättää luonnollisesti kysymyksen 
“korrekti suhteessa mihin?” — Vastaus tähän kysymyk 
seen vie estetiikan ongelmakentän hyvin lähelle myöhäis 
filosofian käsityksiä kielestä ja sen ymmärtämisestä.48

Vaikuttaa siltä, että Wittgensteinin mukaan myös tai 
teessa (ja sellaisissakin inhimillisen toiminnan muodoissa 
kuin vaatteen leikkaus, talon rakentaminen) on olemassa 
kielen sääntöjä muistuttavia säännönmukaisuuksia, joiden 
hallitseminen (oli se sitten implisiittistä tai ei) on välttä 
mätön edellytys taiteen ymmärtämiselle ja sitä kautta 
asianmukaisten esteettisten arvostelmien lausumiselle.

“Kun esitämme esteettisen arvostelman jostakin asias 
ta, emme vain tuijota sitä suu auki ja sano ‘Ah!, miten 
ihmeellistä!’ Erotamme henkilön, joka tietää mistä pu 
huu, henkilöstä, joka ei sitä tiedä. [...] sanoisimme hen 
kilöstä, joka ei tunne runomittoja mutta joka on saanut 
voimakkaan vaikutelman, ettei hän tiedä, mistä asias 
sa on kysymys. Musiikin piirissä tämä on vieläkin sel- 
väpiirteisempää. Oletetaan, että joku ihailee hyväksi 
tunnettua musiikkia ja nauttii siitä, mutta ei pysty 
muistamaan edes yksinkertaisimpia sävelmiä, ei tiedä 
milloin basso tulee mukaan jne. Sanomme, ettei hän ole 
tajunnut, mitä siinä on. Emme käytä puhetapaa ‘Se-ja- 
se on musikaalinen’ niin, että sanomme häntä musikaa 
liseksi, jos hän sanoo ‘Ah!’ kuullessaan jonkin kappa 
leen — yhtä vähän kuin sanomme koiraa musikaalisek 
si, jos se heiluttaa häntäänsä musiikkia kuullessaan.”49

Korrektien huomautusten esittäminen esimerkiksi musii 
kista kytkeytyy oleellisesti sellaisten asioiden kuin kontra 
punkti ja harmoniaoppi tuntemukseen. Ihmistä voidaan 
harjoittaa tällaisten asioiden tuntemuksessa, mutta toi 
saalta formaali koulutuskaan ei ole välttämätöntä, jos yk 
silö on vaikkapa musiikin kuuntelemisen ja musisoinnin 
avulla oppinut implisiittisesti tunnistamaan kulttuurinsa 
musiikin säännönmukaisuudet, jos hänellä on hyvä korva, 
kuten sanotaan. Oleellista kuitenkin on, kuten Wittgens- 
tein toteaa “säännöt oppiessanne päädytte yhä tarkempiin 
arvostelmiin”.50 Wittgensteinin mukaan on tarpeetonta sai 



vartelua sanoa, että jokainen säveltäjä muutti sääntöjä, 
kehitti niistä omaa sävelkieltään. Tosiasiassa tonaalisen 
säveljäijestelmän muutos on tapahtunut hitaana prosessi 
na — aivan kuten luonnollisen kielenkin muutos — ja kaik 
kia sääntöjä ei suinkaan ole muutettu kerralla.51

Wittgenstein mukaan on olemassa jotakin, jota sanotaan 
“sivistyneeksi” mauksi. Sivistyneeseen makuun kuuluu en 
nen muuta tiettyjen kulttuuriimme kuuluvien säännönmu 
kaisuuksien hallinta ja tämän maun kuvaileminen vaatisi 
viime kädessä koko kulttuurin kuvailemista.52 Nämä sään 
nönmukaisuudet eivät kuitenkaan liity pelkästään yleiseen 
käyttäytymiskoodistoon — siihen miten konsertissa tulee 
käyttäytyä, minkätyyppiset lausunnot ovat soveliaita mis 
säkin tilanteessa —, vaan myös spesifisti tiettyyn taiteen 
lajiin sisältyvien periaatteiden hallintaan. Tässä suhtees 
sa Wittgensteinia voi hyvinkin pitää jopa formalistisena 
ajattelijana, ainakin sikäli kuin formalismi nähdään tietyn 
taiteenlajin muotokielen ja perinteen hallintaa ja ymmär 
tämistä tässä mielessä korostavana esteettisenä suuntana.
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