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mästä vaikuttaa kuivalta ja rajoittuneelta. Ei siis ole mitään 
aihetta, joka ei olisi rajaton, jollei rajoja osaa sille asettaa. 

Nähdäkseni ainut keino rajata itsensä sopivasti on pitää 
silmissään itselleen asettamansa maali. Minä esimerkiksi olisin 
taatusti voinut laatia muhkeamman teoksen varsinaisesta ide-
ologiasta. Mutta en ollut aikonut kuvata ihmishengen histo-
riaa kaikkine hyvineen; tahdoin vain valaista ideaimme muo-
dostumista riittämiin, jotta voisin varmasti perustaa teorian 
niiden ilmaisemisesta. Jouduin rajoittumaan puoleen tusinaan 
pääkohtaan: todella erillisten älyllisten kykyjemme lukumää-
rään, niiden kunkin tehokkuuteen, kokoonpantujen ideaim-
me muodostumiseen, kappaleitten olemassaolon ja ominai-
suuksien tietämiseen, tapojen vaikutukseen, merkkien alkupe-
rään ja vaikutuksiin. Mikäli jotkut näistä aiheista ovat hyö-
dyttömiä jatkossa, olen sanonut liian paljon; jos taas olen 
ohittanut jotkut jatkon kannalta välttämättömät, tulemme 
huomaamaan tämän mitä kiusallisimmin. Toivon kuitenkin, 
ettei ratkaisuani koeta epämukavaksi. Sen nimenomainen tar-
koitus on erottaa käsillä oleva Kielioppi kaikista edeltäjistään, 
joista monet ehkä ovat sitä äärimmäisen paljon ylivoimaisem-
pia muissa suhteissa.

Samoista syistä en tässä toisessakaan osassa tee yhdenteke-
vää yritystä tyhjentää aihettani. Tahdon selventää ideaimme il-
maisun ainoastaan siltä osin, mikä seuraa niiden muodostumi-
sen kuvauksesta, ja tunnistaakseni niiden johtamisen todelliset 
lait. Näin on kulkuni kokonaan harkittu ja suunnitelmani 
piirretty; ja pääsemme enemmittä ponnistuksitta siitä, mitä 
jo tiedämme, siihen, mitä koetamme löytää. Minun kuuluu 
laatia reitti.

Jotta onnistuisin, tulee minun edetä niin kuin etenin en-

Michel Foucault’n artikkeli ”La bibliot-
hèque fantastique” on hieno analyysi 
Flaubertin merkillisimmästä teoksesta La 
Tentation de Saint Antoine (#$%&). Pierre 
Bourdieu on Flaubertin lisäksi kirjoitta-
nut Balzacista, Jacques Derrida etenkin 
Mallarmésta. Gilles Deleuzen Logique du 
sens sisältää viittauksia Mallarméhen ja 
erillistarkastelun Zolan romaanitaiteesta. 

Näillä XX vuosisadan ranskalaisilla 
suuruuksilla Kant, Hegel, Marx, Nietz-
sche, Freud, Husserl ja Heidegger syrjäyt-
tävät XIX vuosisadan ranskalaiset ajatte-
lijat (varsinkin jos muistaa, että Saussu-
re oli sveitsiläinen). Deleuzen monogra-
fi a Bergsonista ei asiaa muuksi muuta. 
Vai muuttaako? Ja pitäisikö Derridan 

viittauksia Cousiniin lukea tarkemmin? 
Tutkia entistä lähemmin Duhemin ja 
Couturat’n töiden jatkuvuuksia? Tai pa-
lauttaa mieleen ranskalaisen sosiologian 
vahva ankkuroituminen XIX vuosisadan 
fi losofi siin avauksiin?

Toistaiseksi tilanne näyttää harvinai-
sen selväpiirteiseltä. Samaan aikaan kun 
#'""-luvun loppupuolen ranskalainen 
ajattelu hämärsi voimakkaasti kirjallisuu-
den ja fi losofi an välistä rajavyöhykettä, 
se lohkoi kummallisen puhtaasti inspi-
raationsa ja tutkimuskohteensa. Se kään-
tyi saksalaisfi losofi en ja  ranskalaiskirjai-
lijoiden puoleen. Toimenkuva ja työnja-
ko olivat selvillä jo Heinrich – tai Henri 

– Heinella, kun hän lähti All gemeine 
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1800-luvun ranskalaisfi losofeja näkyy 
silmiinpistävän vähän1900-luvun 
 ranskalaisfi losofi en teksteissä. Ei näy 
paljon muuallakaan, mutta entä 
 kotikenttäetu? Vääjäämätön 
 sosiaalistuminen oman kielialueen 
ja kulttuurin perinteisiin? Vai eikö 
mikään turvaa XIX vuosisadan 
 ajattelijoille osuutta seuraavan 
 vuosisadan hankkeissa? Olisiko 
 vaikutus piilevämpää laatua? 
 Löytyykö kaapista luuranko?

simmäisessä osassa. Merkeille on tehtävä samoin kuin tehtiin 
ideoille. Ei meitä noin vain viedä tilaan, jossa ihminen kokee 
ensimmäisen aistivaikutelmansa ja asettaa ajatustensa valtaisan 
järjestelmän ensimmäisen peruskiven. Aikomuksena ei ole 
konstruoida samankaltaista rakennelmaa a priori. Lähden pis-
teestä, jossa me kaikki pienin eroin olemme. Olemassaolom-
me alusta alkaen on meille karttunut hahmottumaton luke-
mattomien kokemusten ja havaintojen moneus: siitä olemme 
tarkemmin tapaa tietämättämme muodostaneet ihmeteltävän 
joukon ideoita. Valoa kannetaan aluksi tähän näennäiseen 
kaaokseen. Koetetaan löytää sekasorron kokoonpano ja tunnis-
taa sen pohjimmaiset perusosat. Niihin ulotuttamme voimme 
helposti muodostaa uudelleen sen, minkä jouduimme epätar-
kasti purkamaan. Näin palaamme esteittä yksinkertaisimmas-
ta havainnosta ja kaikesta arvostelmasta riisutusta puhtaasta 
aistimuksesta takaisin päin aina abstrakteimpiin ideoihin, laa-
jimpiin arvostelmiin ja monimutkaisimpiin haluihin saakka.

Merkkienkään kohdalla ei pidä puhua ensin substantiiveis-
ta ja adjektiiveista; jakaa niitä suvun, luvun ja tapauksen 
mukaan; liittää niihin verbiä; säätää niiden päätteet henkilön, 
luvun, ajan, tavan mukaan ja huolehtia siitä, kuinka nämä yh-
tyneet sanat muodostavat eri keinoin väitelauseita. Näin aloite-
taan lopusta tai ainakin puolimatkasta, tilanteesta, jossa emme 
ole, ja johon päästään vain askel askeleelta, jotta tuntisimme 
sen paremmin ja jättäisimme sen vasta sitten edetäksemme 
pidemmälle.

Syntymähetkestämme lähtien, siitä pitäen, kun tunnem-
me, ilmaisemme tuntemaamme, puhumme; meillä on kieli 
sanan laajimmassa merkityksessä. Voimme totta tosiaan sanoa, 
että olemme usein kovin kaunopuheisia, ennen kuin sen tie-
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Zeitungin Pariisin-kirjeenvaihtajaksi #$%#. 
Synnyinmaansa lukijoille Heine esitteli 
ranskalaista kirjallisuutta ja uudelle koti-
yleisölleen saksalaista fi losofi aa.

XX vuosisadan lopun ranskalaisen 
 fi losofi an nokkamiesten tapa varata saksa-
laiseen viisaustieteeseen ja ranskalaiseen 
sanataiteeseen noudattaa ehkä välittö-
mimmin Sartren linjaa. Hän ei piitannut 
maanmiestensä XIX vuosisadan fi losofi -
asta, mutta tutki intensiivisesti Baudelai-
rea ja Flaubertia.

Paljonpuhuvasti Sartre selviytyy teok-
sensa Questions de méthode (#&'() polvei-
levista teoreettisista ja käytännöllisistä tar-
kasteluista ilman XIX vuosisadan ranska-
laisfi losofi en näkyvää apua. Koko joukko 

muuta väkeä kyllä ehditään tavata: Marx, 
Kierkegaard, Kant, Hegel, Fichte, Locke, 
Lukács, Jaspers, Husserl, Scheler ja Hei-
degger. Viitatuista ranskalaisista Garaudy, 
Lefevbre, Kardiner, Wahl ja Valéry ovat 
#&""-lukulaisia. Diderot, Holbach, Hel-
vétius ja Rousseau taas ovat #(""-luku-
laisia ja Descartes #)""-lukulainen. XIX 
vuosisadan ranskalaisajattelu on Pariisis-
sa viivähtäneen Plehanovin varassa. Ohi-
mennen Sartre tosin viittaa töykeästi 
Brunschvicgin idealismiin. Se on ainoa 
varsinainen osuma #$""-luvun ranskalai-
siin fi losofeihin.

Paljon enemmän Sartrella riittää täs-
säkin refl ektointirupeamassa sanottavaa 
Baudelairesta ja etenkin Flaubertista. 

dämme tai pystymme lausumaan yhtään artikuloitua sanaa. 
Emme koskaan hylkää tätä alkeellista kieltä, ainoaa osaamaam-
me: me vain alinomaa jalostamme sitä; täydellistämme vähä 
vähältä sen eri osia seuraten sovinnaistapoja, jotka perustetaan 
meitä ympäröivien ihmisten keskuudessa. Näin me kaikki 
päädymme, tietämättä miksi tai miten, kieleen, joka on hyvin 
hiottua tai ainakin perin monimutkaista. Vasta myöhemmin 
meitä alkaa epäilyttää, onko olemassa muuttumattomia sään-
töjä, jotka hallitsevat näitä operaatioita, ja ovatko ne oman 
rakentumisemme välittömästi ja välttämättömästi sanelemia; 
aivan kuin olisimme hankkineet kaikki ideamme havaitsemat-
ta itsessämme niiden muodostamisen taitoa. 

Monet ihmiset jäävät iäkseen tämän kaksinaisen epäilyn 
alaisiksi. Me olemme jo hävittäneet sen ideoiden kohdalta; toi-
mitaan nyt samoin merkkien kanssa. Alkakaamme tutkimalla 
puhetta yleensä; koettakaamme löytää siitä todet perusosat; 
tähän päästyämme kootkaamme puhe uudelleen näistä löytä-
mistämme perusosasista. Ainoastaan näin saamme tehtäväm-
me suoritetuksi, aiheemme täysin eritellyksi. Jos nimittäin 
halutaan, voidaan ”analyysi” tulkita eritteleväksi purkutyöksi 
ja ”synteesi” jälleen kokoonpanevaksi toiminnaksi. Mutta ana-
lyysi ei ole valmis, ennen kuin on onnistuneesti viety läpi 
molemmat toimenpiteet, joista toinen pohjustaa ja toinen 
todistaa. Tämän kaiken tulisi vihdoin päättää pitkät, antiikki-
set kiistat synteettisen ja analyyttisen menetelmän välillä. Jos 
rajoitutaan synteesiin tai rakennetaan jotain perusosista, joista 
ei ole pidetty riittävää lukua, altistutaan suurille virheille; jos 
vakuututaan perusosien todellisuudesta, niiden oikeellisuudes-
ta ja niiden sisältämien perimmäisten ideain joukosta, silloin 

todella seurataan epäröimättä analyyttista menetelmää, joka 
on tosiasiassa ainoa ihmishengen luonnon mukainen metodi. 
Soveltakaamme sitä siis puheen tutkimiseen.

Suomentanut Lisa Nyberg

Viitteet
#.       Teokseen Élémens d’Idéologie. II: Grammaire. (#$"%) [Ideologian perus-

osat. II: Kielioppi]. !. p. #$#(. Näköisp. Vrin, Paris #&(". – Suomentajan 
huomautus.

!.      Tässä en tee Aristoteleen hyväksi poikkeusta, vaikka hänen logiikallaan 
onkin ollut huikea vaikutus. Tuo logiikka on näet ollut jokseenkin 
jääräpäistä tekoa ja tuo vaikutus varsin vahingollista, koska se lepää 
väärillä perustuksilla, kuten toivoakseni voin aikanaan osoittaa.

%.       Teologit ovat fi losofeja, jotka antiikin fi losofi en tapaan ovat kovin kärk-
käitä olettamaan yhtä ja toista, ja jotka vieläpä uskottelevat, että heidän 
asettamuksensa ovat Jumalan päätöksiä. Tähän lisäväittämään, joka 
sulkee oven kaikilta tutkimuksilta, eivät antiikin ajattelijat sentään sor-
tuneet.

*.        d’Alembert, Éloge de Dumarsais. Teoksessa Dumarsais, Œuvres. Pougin, 
Paris V (#(&(). Ensimmäisen osan esipuhe. Julkaistu myös Encyclopédie 
de Paris’n seitsemännessä niteessä.

'.        Hän tunsi hyvin työn välttämättömyyden. Ks. Dumarsais, Grammaire 
raisonnéen esipuhe, mainitun teoslaitoksen mainitun ensiosan s. !").

).       Lause ei enää sisälly toiseen painokseen [#$"*]: se kuului [#$""] yhteen-
vetoon, joka korvattiin lyhennelmällä selityksineen.

Myös Robespierre ja Napoleon ovat esillä. 
Nelikon kautta voikin tiivistää XX vuo-
sisadan ranskalaisfi losofi en huoneentau-
lussa XIX vuosisataa koskevan säännön. 
Muista aina upottaa ranskalaisten toi-
minnan miesten tekemiset ja supliikki-
miesten sanomiset saksalaisten fi losofi en 
ajattelemisiin.
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