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Abstract
In this study the phenomena of “conversation” and “empathy” are interpreted
phenomenologically. The phenomenological method, as conceptualized by Martin Heidegger in
Sein und Zeit and in Die Grundprobleme der Phänomenologie, is described in the first part of the
study.
The second part of the study begins with a short introduction to Heidegger’s philosophical
project which he characterized as “thinking of being”. Thereafter it is focused on the Heideggerian
notions of “being-with” (Mitsein) and “anyone” (das Man). This focused reading of Heidegger
also serves as an articulation of the author’s preconception that is essential for the following
interpretation of the phenomenon of conversation. Essential for this interpretation is also the literal
meaning of the Finnish word for “conversation” (keskustelu): “a center that is happening, or
realizing itself, continually”. In the phenomenological interpretation of “conversation”
(keskustelu) the common sense meaning for “conversation” is accompanied by a description of
“conversation” as a center that is happening, or realizing itself, continually. In this description the
persons participating a conversation appear also as “products” of this conversation, not merely as
subjects taking turns talking to one another.
In the third part of the study the phenomenon of empathy is interpreted from the hermeneutic
situation developed in the second part. Veikko Tähkä’s conception of “empathic responses” in
Mind and its Treatment – A psychoanalytic approach is described as a preconception of empathy.
This description is discussed on the one hand in relation to the Heideggerian notion of empathy,
and on the other hand in relation to the literal meaning of the Finnish equivalent for “empathy”
(myötäeläminen): “along-living”. This “along-living” is seen as living at the center that is
continually happening, or realizing itself. The center is seen as the world that we collectively
inhabit. It is argued that the “tuning” (Stimmung) of “being-in-the-world” and “being-with”
becomes tangible to an experiencing subject in an authentic experience of “living-along”. Further,
it is suggested that empathic understanding, as described by Tähkä, can be seen as an important
but insufficient step towards a proper understanding of – and a new possibility for co-operation in
– the situation the persons are living in.
In the last chapter of the study some implications of the presented interpretations of
“conversation” and “empathy” for educational psychology are discussed.

Keywords: conversation, empathy, local thinking, Martin Heidegger, phenomenology,
psychoanalysis, Veikko Tähkä
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa tulkitaan keskustelun ja myötäelämisen ilmiöitä fenomenologisesti. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kuvataan fenomenologisen liikkeen lähtökohtia ja fenomenologista
metodia. Lähtökohdan metodin kuvaukselle tarjoavat Martin Heideggerin teokset Sein und Zeit
sekä Die Grundprobleme der Phänomenologie.
Tutkimuksen toisessa osassa kuvataan Heideggerin käsitteellistysten kautta inhimillistä olemassaoloa ”kanssaolemisena” sekä ”kenenä tahansa” olemisena. Kuvauksessa artikuloidaan
samalla tutkijan esikäsitys keskenäänolemisesta, joka on ratkaiseva esitettävälle keskustelun
ilmiön tulkinnalle. Ratkaisevaa tälle tulkinnalle on myös keskustelu-sanan sananmukainen merkitys: ”tuon tuosta toteutuva keskus”. Keskustelun fenomenologisessa tulkinnassa ”keskustelun” arkimerkityksen rinnalle tuodaan kuvaus keskustelusta jatkuvasti toteutuvana keskuksena.
Tässä kuvauksessa keskustelun osapuolet ominaisuuksineen ja suuntautumisineen hahmottuvat
(myös) keskustelun ”tuotteina” – jonakin minä keskus toteutuu – eivät pelkästään vuoroin puhuvina, vuoroin kuuntelevina subjekteina.
Tutkimuksen kolmannessa osassa tulkitaan myötäelämisen ilmiötä tutkimuksen toisessa osassa hahmottuneesta hermeneuttisesta situaatiosta käsin. Esikäsityksenä myötäelämisestä kuvataan Veikko Tähkän hahmotelma ”empaattisista vasteista” teoksessa Mielen rakentuminen ja
psykoanalyyttinen hoitaminen. Tätä kuvausta tarkastellaan yhtäältä suhteessa heideggerilaiseen
käsitykseen empatiasta sekä toisaalta suhteessa empatian suomenkielisen vastineen, myötäelämisen, sananmukaiseen merkitykseen: elämiseen jonkin myötä. Myötäeläminen tulkitaan elämiseksi ”tuon tuosta toteutuvan keskuksen” myötä. Tässä keskus tulkitaan yhteiseksi maailmaksi, joka
todellistuu aina tietyn tunnelman vallitessa. Tutkimuksessa esitetään ”maailmassaolemisen” ja
”kanssaolemisen” tavan käyvän kokevalla subjektille tunnistettavaksi myötäelämisen omakohtaisessa kokemisessa. Edelleen tutkimuksessa ehdotetaan, että empaattinen ymmärtäminen Tähkän kuvaamassa mielessä voidaan hahmottaa tärkeänä, vaikkakin riittämättömänä, askeleena
kohti kulloisenkin tilanteen asianmukaista ymmärtämistä ja uutta yhteistyön mahdollisuutta tässä tilanteessa.
Tutkimuksen viimeisessä luvussa tarkastellaan lyhyesti esitettyjen ”keskustelun” ja ”myötäelämisen” tulkintojen merkitystä kasvatuspsykologialle.

Asiasanat: empatia, fenomenologia, keskustelu, Martin Heidegger, paikallinen ajattelu,
psykoanalyysi, Veikko Tähkä

hê peri tês alêtheias theôria têi men chalepê têi de
rhaidia. sêmeion de to mêt' axiôs mêdena dunasthai
thigein autês mête pantas apotunchanein
Todellisuuden tutkiminen on eräässä mielessä helppoa, mutta toisessa
mielessä vaikeaa. Tätä osoittaa se, ettei kukaan voi onnistua siinä riittävästi eikä epäonnistua siinä kokonaan.
Aristoteles, Metafysiikka, II, 1, 993a30

Non intratur in veritatem, nisi per charitatem
Ainoa tie totuuteen on lähimmäisenrakkaus
Augustinus, Contra Faustum, lib. 32, cap. 18
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Alkusanat
Keskustelu ja myötäeläminen valmistui alkujaan elokuussa 2004 kasvatuspsykologian alaan kuuluvana opinnäytetyönäni. Useampien työstä käytyjen keskustelujen sekä siitä annettujen lausuntojen jälkeen Keskustelu ja myötäeläminen julkaistaan nyt siinä uskossa, että työstä käydyn keskustelun on hyvä jatkua.
Oulussa 16. toukokuuta 2011
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1

Johdanto

”Keskustelu ja myötäeläminen” voi tuntua mitäänsanomattomalta nimeltä kasvatuspsykologian opinnäytetyölle. Alaotsikon tarkentava määre ”fenomenologinen
tulkinta” voi vastaavasti herättää hämmennystä: mitä tulkittavaa ”keskustelussa”
ja ”myötäelämisessä” on?
Yhtäältä voi tuntua selvältä, että sekä ”keskustelu” että ”myötäeläminen” kyllä kuuluvat yhtä hyvin kasvatustieteen kuin psykologiankin alalle. Sama pätee
myös kasvatuspsykologiaan, jos ymmärrämme sen kasvatus- ja sivistysprosessia
psykologia –tieteen menetelmin tutkivana tieteenä ja tähän perustuvina ammattikäytänteinä 1 . Mutta miksi on tarpeen omistaa kokonainen opinnäytetyö niiden
tulkitsemiselle?
Erityisesti sen enempää keskustelun ilmiö kuin sen käsitekään eivät näytä
olevan minkäänlaisen tulkinnan tarpeessa: on aivan selvää, että keskustelun käsitteellä viitataan ilmiöön, jossa ihmiset puhuvat keskenään — esittävät toisilleen
ajatuksiaan ja kommentoivat toisten esittämiä ajatuksia. Löydämme tällaisen ”keskustelun” määritelmän yhtä hyvin suomen kielen sanakirjoista kuin implisiittisesti edellytettynä miltei mistä hyvänsä inhimillistä vuorovaikutusta käsittelevästä tutkimuksesta. Mitään kiistaa tästä ”keskustelun” tulkinnasta ei ole.
Sama koskee myötäelämisen ilmiötä. Tähän tutkimukseen tarttuva lukija voi
toisaalta suhtautua ihmetellen siihen, että otsikossa ei käytetä suomalaiseenkin
kielenkäyttöön vakiintunutta empatian käsitettä. Tämä ei kuitenkaan ole erityisen
häiritsevää — näiden käsitteiden merkityshän on lopultakin sama. Edelleen huolimatta siitä, että erilaisia psykologian suuntauksia edustavat tutkijat voivat kuvata
empatiaa, sikäli kun he ylipäätään pitävät ilmiötä tieteellisen kuvaamisen arvoisena, joiltakin osin toisistaan poikkeavilla tavoilla, näitä kuvauksia yhdistää perustava yksimielisyys ilmiön luonteesta: empatia tarkoittaa eläytymistä toisen tunnetilaan2. Mitään kiistaa tästä empatian tulkinnasta ei ole.
Itse asiassa jo viittaaminen käsityksiin ”keskustelusta” ja ”myötäelämisestä” ”tulkintoina” voi herättää epäilyksiä. Nämä käsitteet ja niiden kuvaamat ilmiöt
ovat niin perustavia kaikelle inhimilliselle keskenäänolemiselle, ettei tilaa niiden
tulkitsemiselle näytä olevan. Keskustelun ja myötäelämisen käsitteet asettuvat
1

Ks. Latomaa, Jokelainen, Kultalahti & Tensing, 2002, s. 422. Kasvatuspsykologiasta Suomessa, ks.
myös Lehtinen & Kuusinen, 2001; von Wright, 2001; Lagerspetz, 2001; Olkinuora & Lehtinen, 1998;
Saarinen, 1996; Fredriksson, 1991; Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 1989; Saarinen & Korkiakangas 1983; Kuusinen (toim.), 1995; Takala & Nuutinen, 1982; Lehtovaara & Koskenniemi, 1958.
2
Ks. esim. Kalliopuska, 1990, s. 28–62.
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hyvin määrätyin tavoin vuorovaikutusta kuvaavaan käsitejärjestelmäämme. Esimerkiksi puhuttaessa erilaisista ohjaustilanteista vuorovaikutusta voidaan jäsentää
käsitteellisesti jakamalla sen ulottuvuuksia yhtäältä kielelliseen sisältöpuoleen ja
toisaalta emotionaaliseen suhdepuoleen3. Ketään ei siis hämmästytä, jos hän kuulee jonkun sanovan, että ohjaustilanne ”ei tietenkään rakennu ainoastaan keskustelun varaan”4. Muu tilanteessa ilmenevä sijoitetaan toisiin kategorioihin. ”Myötäelämisellä” ei ole ”keskustelun” kanssa mitään muuta tekemistä kuin se, että ne
sattuvat toisinaan samaan vuorovaikutustilanteeseen vaikuttaen toisiinsa eri tavoin tukien tai hämmentäen.
Tästä itsestäänselvyydestä huolimatta nyt esillä olevan tutkimuksen otsikko
esittää lähestyvänsä tulkiten ”keskustelua” ja ”myötäelämistä”. Tulkinta saa lisämääreekseen sanan ”fenomenologinen”. Mitä tällä tulkitsemisella ajetaan takaa?
Fenomenologia voi olla sanana hämärästi tuttu: sillä on jotakin tekemistä yhtäältä ilmiöiden ja toisaalta tieteen kanssa. Kuten psykologia on tiede sielusta,
ymmärretään fenomenologia nopeasti tieteeksi ilmiöistä. Mistä ilmiöistä sitten on
kyse? Tässä työssä fenomenologia ymmärretään ensisijaisesti metodikäsitteeksi.
Toisin sanoen se ei viittaa mihinkään tutkimuksen kohteen luonteessa, vaan ainoastaan tapaan, jolla kohdetta lähestytään.
Fenomenologisen liikkeen iskulause ”Asioihin itseensä!” on monelle tuttu.
Myös fenomenologian isäksi luonnehdittu Edmund Husserl voi olla samaan tapaan tuttu. Edelleen fenomenologisen reduktion käsite voi herättää joitakin mielleyhtymiä. Suomalainen Husserl-tutkija Juha Himanka on esittänyt fenomenologisen reduktion olemuksen olevan ”jatkuvassa uudelleen aloittamisessa”5. Tämä
on eräässä mielessä myös oman tutkimukseni tavoite: aloittaa uudelleen. Ei kuitenkaan siinä mielessä, että mennyt lakaistaisiin syrjään jonakin olleena ja menneenä, vaan juuri omaan tilanteeseemme kuuluvan menneisyyden uudenlaisena
arvostamisena, joka mahdollistaa uudenlaisen otteen niistä luonnoksista, jotka
määrittävät tapojamme todellistua tulevaisuudessa.
Siksi se, että mitään kiistaa sen enempää ”keskustelun” kuin ”myötäelämisenkään” luonteesta ei ole, on tämän tutkimuksen kannalta erityisen merkittävää — tarkoituksena on herättää kiista. Ei kuitenkaan tarkoituksettoman riitelemisen mielessä, vaan ennemminkin yrityksenä herättää kysymyksiä inhimillisen
toiminnan luonteesta ylipäätään. Tätä yritystä ajaa usko siihen, että tapa, jolla

3

Ks. esim. Watzlavick & Beavin & Jackson, 1985, s. 53–56; Siljander, 1988, s. 176.
Vehviläinen, 2001, s. 12.
5
Himanka, 2000, s. 178, 179.
4

14

käsitteellistämme inhimillistä toimintaa ja kokemuksellisuutta ohjaa niitä tapoja,
joilla me ihmisinä todellistumme ja kuinka inhimillinen maailma järjestyy ja
kuinka sitä järjestämme.
On ilmeistä, että tavat, joilla inhimillinen todellisuus on muutaman viimeisimmän sukupolven aikana muuttunut, eivät ole yksinomaan suotuisia. Esimerkiksi eräät tekniikan lyhytnäköiset sovellukset ovat tuoneet meidät tilanteeseen,
jossa, kuten psykologi Timo Järvilehto varoittaa, ”ihmisen toiminnan ymmärtämisestä on tullut elämän ja kuoleman kysymys — ei pelkästään hänelle itselleen,
vaan koko maa-planeetalle”6. Tästä eivät suinkaan ole erillisiä ne erilaiset elämänongelmat — väkivalta ja päihdeongelmat, merkityksettömyyden ja irrallisuuden kokemukset, työuupumus ja koulukiusaaminen, muutamia mainitakseni —
jotka inhimillisen todellistumisen mahdollisuuksina koskettavat ketä tahansa länsimaisessa kulttuurissa elävää ihmistä.
Ryhtyessämme herättämään kiistaa keskustelun ja myötäelämisen ilmiöiden
tulkinnoista tilanteessa, jossa mitään kiistaa ei ole, on selvää, että kiistan herättäminen vaatii valmisteluja. Edelleen on selvää, että kiistaa ei voi herättää itsekseen.
Näin ollen tämä tutkimus asettuu yhtäältä vasta valmistelemaan tätä kiistaa. Toisaalta se saattaa näkyville eräitä kiistan lähtökohtia, jotka eivät suinkaan ole tuulesta temmattuja siinä mielessä, että ne olisivat muotoutuneet yksityisessä, maailmasta erilleen asettuvassa mielessäni. Tuulesta temmattuina niitä voi pitää siinä
mielessä, että kiista eräässä mielessä on ilmassa, kuten huomaamme esimerkiksi
Järvilehdon varoituksesta sekä huomiosta, jota empatian käsite on saanut yhdysvaltalaisen moraalintutkijan Lawrence Hatabin tutkimuksissa7.
1.1

Tutkimuksen kulku, tutkimustehtävät ja tutkimuksen tavoitteet

Tutkimukseni koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa (pääluku 2) kuvaan
tutkimukseni metodia. Yksinkertaisuudessaan ensimmäisen osan tarkoitteeksi
voidaan tiivistää sen selvittäminen, miten ilmenevää todellisuutta voidaan käsitteellistää. Tämä on tutkimuksen fenomenologisen metodin perustava mieli: ilmenevän (fainomenon) käsitteellistäminen (logos). Aloitan kuvaukseni fenomenologisen liikkeen lähtökohdista 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Esittelen tapaa, jolla
Edmund Husserl tarttui opettajansa Franz Brentanon osoittamaan ”intentionaalisuuden” ilmiöön. Brentano oli ottanut lähtökohdakseen sen ilmeiseltä näyttävän
6
7

Järvilehto, 1994, s. 15.
Ks. Hatab, 2000.
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seikan, että ihmismieli on aina suuntautunut johonkin kohteeseen. Husserl paneutui tähän intentionaalisuuteen ja tarkasteli, miten kohde ilmenee — on annettuna
tietoisuudelle — tämän intentionaalisuuden myötä.
Husserlin tutkimuksissa hahmottuivat hänen kollegansa ja seuraajansa Martin
Heideggerin lähtökohdat. Heidegger tarttui Husserlin kuvaamaan ”kategorisen
intuitioon”, jossa ihmiselle näyttäytyivät esimerkiksi sellaiset abstraktit asiat
kuin ”oleminen”, ”substanssi” ja ”seuraus”, joita ei voida havaita aistimellisesti.
Tätä kautta Heidegger oli saava näkyville tavan, jolla ”oleminen” ylipäätään näyttäytyy länsimaiselle ihmiselle. Näin Heidegger pääsee käsiksi tapaan, jolla antiikin kreikasta meille periytyvä olemisen tulkinta on määrittänyt modernia länsimaista elämänmuotoa:
Kreikkalaisen maailman aamuhämärästä oman vuosisatamme iltaruskoon
oleminen on tarkoittanut vain yhtä asiaa: ajankohtaista esillä olemista.8
Pysyvää esilläolevuutta ilmenevän liikkeen taustalta etsinyt länsimainen ajattelu,
metafysiikka, oli eräässä mielessä kadottanut näkyvistään sen perustavan seikan,
että kulloinkin esille tuleva ilmiö on juuri sen kulloistakin ilmenemistä määrätyssä tilanteessa ja jotakin varten: ilmenemistä jossakin mielessä. Husserlin kategorisen intuition käsite kehkeytyi Heideggerin ajattelussa ihmisen ”olemisymmärrykseksi”, tai ”kohtalontajuksi”, jossa ihminen on aina tavalla tai toisella ymmärtänyt
kulloinkin kohtaamansa asiat tietystä elämänkokonaisuudesta lähtien. Tämä ei
tarkoita, että ymmärtäminen olisi temaattista; että ihminen olisi selvillä tästä ymmärtämisestään ja sen luonteesta. Myös jonkin kohdatun asian ”käsittämättömyys”
on merkki sen asettumisesta tiettyyn ymmärtämisyhteyteen.
Tutkimukseni ensimmäisessä osassa kuvattu Heideggerin artikuloima fenomenologinen metodi tavoittelee juuri tämän ensisijaisen olemisymmärryksemme
hienopiirteisempää näkyville saattamista. Tämä esille saattaminen puolestaan
luonnostaa uudenlaisen olemisymmärryksen, jonka myötä todellisuus näyttäytyy
entistä rikkaampana mahdollisuuksissaan.
1. tutkimustehtävä. Ensimmäinen varsinainen tutkimustehtäväni on keskustelun ilmiön tulkitseminen fenomenologisesti. Toisin sanoen: ilmiön tulkitseminen siten, että saamme yhtäältä näkyville ensisijaisen käsityksemme siitä — ja
toisaalta meille hahmottuu uudenlainen tapa käsittää ”keskustelu”.
Valmistelen tätä näkyville saattamista kuvaamalla työni toisen osan ensimmäisissä luvuissa (pääluku 3) omia lähtökohtiani inhimillisen keskenäänolemisen
8

Heidegger, 1978a, s. 400.
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tulkitsemiseen. Teen tämän pääasiallisesti lukemalla, kokoamalla yhteen ja kommentoimalla Heideggerin töitä, joissa keskenäänolemisen ilmiö tulee käsitteellistettyä radikaalisti ja syvällisesti — tavalla, joka ylittää modernin länsimaisen
ihmisen ensisijaisen tavan käsittää itsensä ja kanssaihmisensä. Huolimatta Heideggerin käsityksen radikaaliudesta siihen huolella paneutuva henkilö on kuitenkin taipuvainen vakuuttumaan käsitteellistyksen merkityksellisyydestä inhimillisen todellisuuden suhteen.
Hahmoteltuani Heideggerin avulla alustavasti keskenäänolemista sekä luonnosteltuani muutamia tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä, lähestyn luvussa
4 keskustelun ilmiötä. Kuvaan aluksi ”keskustelua” keskenäänolemisena ja puhumisena. Seuraavaksi lähestyn ”keskustelua” keskusteluna — palauttamatta sitä
niihin osiin, joista se ensisilmäyksellä näyttää koostuvan — seuraten keskustelu –
sanan antamaa vihjettä. Vähitellen ”keskustelu” alkaa näyttäytyä perustavasti
ihmisen todellistumista luonnehtivana käsitteenä. Lopuksi pohdin alustavasti
kuinka saavutettu tulkinta keskustelun ilmiöstä näyttäisi suuntaavan yrityksiämme
ymmärtää itseämme ja toisia ihmisiä.
2. tutkimustehtävä. Saatettuani ”keskustelun” tulkinnan riittävään valmiuteen, voin jatkaa työni kolmannessa osassa kohti myötäelämisen ilmiön tulkintaa.
Tämä on toinen varsinainen tutkimustehtäväni.
Saadakseni tavoittelemani ilmiön ylipäätään näkyville, minun on paneuduttava ensin siihen tapaan, jolla myötäelämisen ilmiötä on käsitteellistetty. Tässä
tarkoituksessa aloitan kuvaamalla empatiaa psykoanalyyttisena käsitteenä. Viidennessä pääluvussa paneudun psykoanalyyttiseen tutkimusperinteeseen lukeutuvan Veikko Tähkän kuvaukseen psykoanalyyttisesta ymmärtämisestä ja empatiasta sen keskeisenä osana.
Psykoanalyyttiset teoriat ovat rakentuneet ensisijaisesti käytännön hoitotyön
puitteissa kuvaamaan ja selittämään niitä ilmiöitä, joita psykoanalyytikot Sigmund Freudista alkaen ovat kohdanneet analyysitilanteessa9. Psykoanalyyttisen
tutkimusperinteen parista löytyvät epäilemättä eräät hienosyisimmistä pohdinnoista koskien sitä kokemuksellista todellisuutta, joka ilmenee kahden ihmisen
kohdatessa toisensa tiettyä päämäärää silmälläpitäen10. Tästä todistaa muun muassa yksityiskohdissaan tavattoman rikas käsitteistö, jolla näiden tilanteiden ilmiöitä
on kuvattu — esimerkiksi transferenssin ja projektiivisen identifikaation käsit-

9

Jo varhain tämän kehittelyn tueksi asettuivat erilaiset empiiriset tutkimukset, erityisesti lapsien
observointi (ks. esim. Tyson & Tyson, 1990, s. 8).
10
Yksilön kehitystä koskevia pohdintoja unohtamatta.
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teet 11 . Tässä työssä nostetaan esille empatian ohella Veikko Tähkän kuvaamat ”vasteet”, jotka voidaan nähdä yrityksinä systematisoida ja hienopiirteistää
sen ilmiökentän kuvausta, joka perinteisesti on näyttäytynyt (vasta)transferenssin
käsitteen valossa12.
Kuvattaessa inhimillistä todellisuutta kuvauksen käsitteellisillä lähtökohdilla
on ratkaiseva merkitys. Kuitenkin riippumatta kulloisenkin psykoanalyytikon
edustamasta suuntauksesta, hänen kuvauksiaan ja käsitteellistyksiään voidaan
pitää eräässä mielessä rehellisinä ja optimaalisina yrityksinä kuvata jotakin analyyttisessa tilanteessa koettua. Eräs tutkimustani motivoivista tekijöistä onkin
ollut ajatus siitä, että psykoanalyyttisia käsitteitä voitaisiin tulkita uudelleen kuvauksina ihmiselle perustavan kanssaolemisen mahdollisuuksista sen sijaan, että
ne nähtäisiin esinemäisen psyyken ”sisälle” sijoittuvina prosesseina, jotka eri
tavoin ”vaikuttavat” toisiin erillisiin sisäisyyksiin kausaalisesti jäsennettävissä
olevassa vuorovaikutuksessa 13 . Tällä en tahdo sanoa, että nämä käsitteet eivät
11

”Transferenssi” tarkoittaa lyhyesti sanottuna ”reagoimista nykyhetken objekteihin ja tilanteisiin
ikään kuin nämä olisivat yksilön aikaisempaan elämään kuuluneita objekteja ja tilanteita” (Tähkä,
1988, s. 79). Ns. Kleinin koulukunnan psykoanalyytikot käyttävät projektiivisen identifikaation käsitettä — ylimalkaisesti esitettynä — kuvaamaan yksilön keinoa ”saada toisen ihmisen itsekokemus
omaksumaan itseensä häneen ulkoistettuja oman mielen elementtejä” (Tähkä, 1997, s. 277). Transferenssin, projektiivisen identifikaation ja empatian ilmiöiden keskinäisestä suhteesta ks. esim. Wellendorf, 1999; Zepf & Hartmann, 2002. ”Projektiivisesta identifikaatiosta”, ks. Ogden, 1992; Sandler
(toim.), 1989.
12
”Transferenssia” on usein kuvattu sinä käsitteenä, joka yhdistää psykoanalyysin lukuisia eri koulukuntia, ks. esim. Sandler, Dare & Holder, 1973; Racker, 1991. Ks. myös Rechardt, 2001; Makari,
1994a & 1994b; Freud, 1912a; Klein, 1952. Medard Bossin perustama Dasein-analyyttinen tutkimusperinne on ainoita psykoanalyysin suuntauksista, joka on suhtautunut kriittisesti transferenssin käsitteeseen — kuten useimpiin muihinkin psykoanalyysin peruskäsitteisiin. Ks. myös Heideggerin (1987,
s. 210) ja Bossin (1963, s. 122–125 & 1979, s. 257–272) tekemiä huomioita käsitteestä. Ks. myös
Kirkland-Handley, 1995. Dasein-analyyttisesta perinteestä, ks. Cohn, 2002; Huhtinen, 1995; Condrau,
1992; Hallquist, 1977. Heideggerista ja psykoanalyysista, ks. myös Dallmayr, 1993; Scott, 1990a.
Veikko Tähkä on tehnyt muutamia huomioita Bossin Dasein-analyyttisesta (tai fenomenologisesta)
lähestymistavasta omasta psykoanalyyttisesta näkökulmastaan lähtien, ks. Tähkä, 1979.
13
On tosin muistettava, että voidaan perustellusti väittää — kuten esimerkiksi Lauri Mehtonen (1987,
s. 219) tekee — että psykoanalyysia on sen syntyajoista alkaen luonnehtinut nimenomaan ”esinenäkökulman” muuntaminen ”prosessinäkökulmaksi” siten, että valmiina näyttäytyvän ”esineen” tuottumisen prosessit saatellaan näkyville. Myös Joseph Schwartz tarkastelee psykoanalyysia johdonmukaisesti liikkeenä, joka on merkittävällä tavalla pyrkinyt haastamaan länsimaisessa kulttuurissa vallinneen ns.
riippumattoman ihmisen — tai erillisen subjektin — ihanteen (ks. Schwartz, 1999, s. 143, 240). Psykoanalyyttista käsitteellistystä voidaan siis tulkita juuri yhteisyyden artikulointina esilläolevan ontologian/ (ajankohtaisuuden) metafysiikan horisontissa. (Ajankohtaisuuden) metafysiikasta, ks. luku 3.1.
On merkillepantavaa, että huolimatta tässä esittämistäni psykoanalyyttista liikettä koskevista yleisistä
huomioista, psykoanalyysista voi vain vaivoin puhua yhtenäisenä liikkeenä. ”Yleiset luonnehdintani”
tavoittelevat psykoanalyyttisen liikkeen kokonaisuudesta pikemminkin jotakin ”keskimääräistä” kuin
jotakin kuhunkin yksittäiseen ajattelijaan pätevää.
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monin tavoin onnistuisi tavoittamaan sitä käsitystä ja kokemusta, joka länsimaisella yksilöllä on itsestään ja toisten kanssa tekemisissä olemisestaan. Päinvastoin:
osuvuudessaan ne voivat kertoa paljonkin siitä historiallisesta määräytyneisyydestä, jonka vallassa me elämme ja jonka myötä me todellistumme — sille, jolla
on ”silmät ja korvat tallella”.
Luvussa 4 esitän, että tämä määräytyneisyys muodostaa eräässä mielessä
sen ”alitajunnan”, josta yksilötajuntamme kohoavat. Suhteutettuna tähän esimerkiksi Heinrich Rackerin kuvaus psykoanalyytikon pyrkimyksistä saattaa esille
lukuisia mahdollisuuksia:
Psykoanalyytikko pyrkii kasvattamaan kykyään ymmärtää ja tunnistaa alitajuiset prosessit, jotka ovat perustavia jokaiselle potilaan tavalle sanoa, jokaiselle liikkeelle, äänensävylle ja hiljaisuudelle.14
Tarkasteltuani Tähkän kautta erästä tapaa kuvata psykoanalyytikon ymmärtävää
toimintaa etenen käsitteellistämään — en niinkään yllä mainitun yhteisen perustan yksityiskohtia kuin — tapaa, jolla tuota perustaa voidaan saatella näkyville15.
Oletukseni, että myötäelämisen ilmiö liittyy oleellisesti tähän tavoitteeseen saattaa kuulostaa samaan tapaan hämmästyttävältä kuin Augustinuksen (354–430)
toteamus Non intratur in veritatem, nisi per charitatem16. Eräässä mielessä tässä
työssä hahmottelemani käsitys tuleekin lähelle Augustinuksen huomiota.
Kuudennessa pääluvussa otan etäisyyttä psykoanalyyttisen tutkimusperinteen
käsitteellistyksen lähtökohtiin. Alustan tätä etäisyyden ottoa yhtäältä Heideggerin
empatian käsitteestä tekemillä kriittisillä huomioilla sekä toisaalta Lawrence Hatabin empatian ilmiön ”eksistentiaalisella” tulkinnalla, jossa ”empatia” nimeää

Psykoanalyyttista kirjallisuutta on 1900-luvun alkupuolelta alkaen pyritty lukemaan myös
muista kuin freudilaisista — tai yleisemmin psykoanalyyttisista — lähtökohdista. Yleensä tällainen ”dekonstruktiivinen” lukeminen ottaa lähtökohdakseen nimenomaan Freudin työt, ks. esim. Horney, 2000; Reich, 1974; Fromm, 1980; Marcuse, 1998; Binswanger, 1973; Boss, 1963; Merleau-Ponty,
1969; Lorenzer, 1995; Mitchell, 1986; Ricoeur, 1970; Derrida, 1998; Goldberg, 2004. Toinen laajalti
kiinnostusta herättänyt psykoanalyytikko on Jacques Lacan, ks. esim. Richardson, 2002 & 1988;
Kurki, 1998. Myös muita psykoanalyytikoita on tulkittu uusista lähtökohdista käsin. Esimerkiksi
Richard Chessick (1988) on verrannut Heideggerin ja Heinz Kohutin itsen käsitteitä. Thomas Knowles
(1986) puolestaan on tarkastellut Heideggerin valossa Erik Eriksonin kehitysteoriaa.
14
Racker, 1991, s. 22.
15
Perustaa ei tule tässä ymmärtää liikkumattoman alkuperustan (hypokeimenon, substraatti) mielessä,
vaan ennemminkin niinä mahdollisuuksina, joihin ihmisen oleminen on aina jo luonnostettu ja joista
käsin hän todellistuu. Siten perustan näkyville saattaminen tarkoittaa niiden (kenen tahansa) aikomusten — projektien — artikulointia, joihin ajautuneena (tai heittyneenä) ihminen aina jo on ja joista hän
voi tunnistaa itsensä tunnustaen omaa harkintaansa edeltäneen sitoutumisensa niihin. (Ks. luku 3.5.)
16
”Ainoa tie totuuteen on lähimmäisenrakkaus” (Augustinus, 1891, Contra Faustum, lib. 32, cap. 18).
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ennemminkin yhteisen todellistumisen tavan kuin yksittäisen henkilön eläytymistä toisen henkiseen elämään. Tässä ymmärtämisyhteydessä saamme näkyville
empatian ilmiön tavalla, joka opastaa meitä kohti ”myötäelämisen” tulkintaa.
Osana toisen tutkimustehtäväni toteuttamista hahmottuu alustavasti myös tapa
tulkita psykoanalyyttisen tutkimusperinteen puitteissa kehitettyjä tapoja lähestyä
ja ymmärtää vuorovaikutusta osana keskustelun ymmärtämistä.
Yleisempänä tavoitteenani on osoittaa, että tutkimuksen kuluessa hahmottuneet käsitteet ovat sellaisia, että niitä käyttäen voidaan kuvata inhimillistä keskenäänolemista mielekkäästi. Kasvatuspsykologian kannalta tämä merkitsee yhtäältä sen kohdealueen ja toisaalta tämän kohdealueen näkyville saattamisen menetelmien tarkentavaa kuvausta. Näin pyrin omalta osaltani osallistumaan selvitystyöhön, joka pyrkii vastaamaan tarpeeseen kehittää teoreettista ja menetelmällistä perustaa kasvatuspsykologian ammattikäytänteille17.
Toinen tutkimukseni yleinen tavoite on jo edellä tullut implisiittisesti esille.
Huomaavainen lukija saattoi ounastella sitä jo työn otsikon perusteella. Tarkoitukseni on tässä tutkimuksessa suhtautua suomen kielen ilmaisuvoimaisiin sanoihin — ”keskustelu” ja ”myötäeläminen” muiden muassa — niiden ansaitsemalla
vakavuudella ja antaa näiden sanojen syvällisen mielen kuulua yli ensisijaisen
tapamme käyttää niitä. Tämä tavoite vaatii selventämistä: on paikallaan omistaa
sille kokonainen luku työni johdannossa (luku 1.2.).
Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty aiemmin. Tämä ei tarkoita, että aiemmat
tutkimukset eivät eri tavoin olisi mahdollistaneet omaa tutkimustani. Monet omaa
käsitteellistystäni eteenpäin vieneistä tutkimuksista ovat kuitenkin olleet käytettävissäni ”kiertoteitse”. Tämä tarkoittaa, että ne ovat avanneet minulle näkökulmia,
jotka eivät olleet näiden tutkimusten tekijöiden saatavilla. Toisin ei voisi ollakaan.
Tarttuessani omista lähtökohdistani yhtäältä keskustelun ja myötäelämisen ilmiöihin ja toisaalta Heideggerin ja Tähkän töihin, näkyvilleni tulee oleellisesti toisia
asioita kuin esimerkiksi jollekulle ansioituneelle Heidegger –skolastikolle tai
psykoanalyytikolle, joka tarttuu Tähkän pääteokseen.
Tutkimuksessa käyttämäni lähteet ovat valikoituneet ensisijaisesti palvelemaan asettamiani tutkimustehtäviä. Toisaalta valikoituma ei ole täysin piittaamaton viimeaikaisimmasta Heidegger –tutkimuksesta tai uusimmasta psykoanalyysin kentällä käydystä keskustelusta18. Sitä keskustelua, joka on ollut itseäni lähin17

Ks. Latomaa, Jokelainen, Kultalahti & Tensing, 2002, s. 423.
Heideggerin osalta lähdevalintoja on ohjannut käsitykseni, jonka mukaan hänen tutkimuksensa
mahdollistavat keskenäänolemisen käsitteellistämisen erityisen kohdallisesti ja eettisesti suhteellisen
kestävällä tavalla. Tämä käsitys on myös toiminut suuntimena varsin rikkaan ja monipuolisen Heideg-
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nä tutkimusta kirjoittaessani, esittelen pääsääntöisesti kunkin luvun johdannossa.
Varsinaisessa tekstissä mainitsen yleensä vain ne tutkimukset, jotka liittyvät suoraan oman aiheeni kehittelyyn. Alaviitteissä esittelen tai mainitsen teoksia, jotka
eivät suoraan kuulu tutkimukseeni, mutta asettuvat eräässä mielessä sen taustalle.
Myöhemmissä luvuissa rajoitan tarkasteluni pääsääntöisesti ”itse asiaan” ja niihin
avaintutkimuksiin, joiden kautta oma tutkimukseni etenee. Alaviitteistä löytyy
läpi työn varsinaista tekstiä taustoittavia ja tarkentavia huomioita.
1.2

Paikallisen ajattelun mahdollisuuden ehdoista ja
ehdottomuudesta

Tieteen ihanteisiin on totunnaisesti kuulunut vaatimus yleispätevyyteen: kuvausten riippumattomuuteen ajasta ja paikasta. Ihmistieteissä — erityisesti ymmärtävän psykologian perinteessä19 — tämän vaatimuksen on kuitenkin haastanut yksilön ainutkertaisen kokemuksen tavoittamisen vaatimus. Tämä kokemus ymmärretään kuitenkin usein ensisijaisesti ”yksilöllisen subjektin” kokemukseksi, mikä
tarkoittaa, että kokemuksen rakenteet ovat tässäkin tapauksessa eräässä mielessä
yleisiä; yksilöllistä on se, miten koettu asettuu näihin subjektin rakenteellisiin
puitteisiin ja tuottaa näiden rakenteiden hienovaraista eriytymistä20.

ger-tutkimuksen kentällä. Esimerkiksi Thomas Sheehan, johon viittaan tutkimukseni toisessa luvussa,
ajattelee ihmisten keskinäisyyden asettuvan erityisellä tavalla Heideggerin ajattelun keskiöön; tämä
orientaatio on saanut hänen kommentaarinsa näyttäytymään erityisen mielekkäinä ryhtyessäni tarkastelemaan ”keskustelua” ja ”myötäelämistä”. Vaikka selvennänkin tutkimuksessani joitakin kohtia
omasta näkökulmastani oivaltavina pitämieni Heidegger-kommentaarien kautta, on pääpaino kuitenkin Heideggerin omilla teksteillä.
Psykoanalyysin osalta lähdevalintani edustavat puolestaan eräänlaista valtavirran keskustelua;
useiden viittaamieni kirjoittajien tekstejä löytää esimerkiksi julkaisusta International Journal of
Psychoanalysis, jonka Ernest Jones perusti vuonna 1920 Freudin ohjastamana. Tämän valtavirran
moninaista (ks. esim. Wallerstein, 2002) liikettä seurailemalla saan näkyville ”kohdehenkilöni”,
Veikko Tähkän, ajattelun taustaa. Kohdehenkilön valinnasta, ks. luku 5.1.
19
Ks. Katz, 1951, s. 72–74; Latomaa, 2004. Ks. myös Latomaa, Niskanen & Raappana, 2003.
20
Jussi Silvonen on esitellyt ja kehitellyt Suomessa ajatusta psykologiasta erityisenä subjektitieteenä
kriittisen psykologian koulukunnan (ks. erit. Holzkamp, 1983) tutkimuksista lähtien. Tämä tarkoittaa,
että psykologian omimmaksi tutkimuskohteeksi määritetään ihmisen subjektina oleminen: ”psykologian tutkimuskohteeksi ei käsitetä toimintaa, psyykeä, psyykkisiä funktioita, orientaatioita tms., vaan
tutkimuskohteeksi otetaan intentionaalisesti ja tarkoituksellisesti toimiva yksilö subjektina” (Silvonen,
1991, s. 13. Ks. myös Silvonen, 1988b, s. 281). Subjektiviteetin yleisenä tunnusmerkkinä Silvonen
(1988b, s. 281) pitää yksilön periaatteellista mahdollisuutta suhteutua tietoisesti todellistumisensa
ehtoihin oman subjektiivisen kokemuksellisuutensa perusteella: ”Hän voi hyväksyä elämänehtonsa tai
pyrkiä muuttamaan niitä, ottaa virikkeet vastaan tai torjua ne. Tämä ’toisin toimimisen’ periaatteellinen mahdollisuus, riippumatta siitä miten ja missä määrin se realisoidaan, on inhimillisen subjektivi-
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Miten tutkimukseni toinen yleinen tavoite — pysytteleminen kuuliaisena
suomen kielen ilmaisuvoimaisten sanojen suhteen — suhteutuu tähän kuvioon?
Ehkäpä sen kautta, että suomen kieli on kehittynyt osana erilaisia inhimillisen
toiminnan muotoja ja elämänkäytänteitä, ja sellaisena siis vähintäänkin jossakin
määrin vastaa ja osaltaan tekee näkyväksi yleisinhimillisen subjektin rakenteita?
Tämän luvun otsikon alla voidaan kuitenkin johtua kysymään: mitä erityisen ”paikallista” on siinä, että tietty yksittäinen kieli ilmentää jotakin yleisinhimillistä? Kenties kyseessä onkin pelkkä kuriositeetti; mielenkiinto niitä sisällöllisiä vaihteluita ja rakenteellisia vivahteita kohtaan, joita subjektin universaali rakenne saa erilaisissa elinoloissa?
Tamperelainen kognitiotieteilijä ja filosofi Tere Vadén on viimeaikaisissa teoksissaan kysynyt paikallisen — erityisesti suomalaisen — ajattelun mahdollisuutta21. Artikkelissaan Mitä on paikallinen ajattelu (2004) Vadén hahmottelee
neljä ehtoa paikallisen ajattelun mahdollisuudelle: kieli, asubjektiivisuus, epäpuhtaus ja kokemusten demokratia. Tarkastellaan näitä ehtoja vastausyrityksinä yllä
esitettyihin kysymyksiin.
KIELI. Tuntuu ilmeiseltä, että puhuttaessa suomalaisesta ajattelusta, mahdollisuus liittyy kieleen. ”Kieli” tarkoittaa Vadénille yhtäältä symbolijärjestelmiä,

teetin yleinen tunnusmerkki.” Kyse on siitä ”laajentaako yksilö hänelle avautuvaa mahdollisuuksien
kenttää vai uusintaako hän annetun elämäntilanteensa sellaisenaan” (Silvonen, 1988b, s. 283).
Silvosen mukaan akateemisen psykologian valtavirta on kuitenkin kadottanut tämän subjektiviteetin näkyvistään: ”Esitän teesinomaisesti: psykologian metodiset ongelmat (tutkimuksen tekniikkoihin liittyvät kysymykset) ovat alisteisia psykologian tutkimuskohdetta koskevalle kysymykselle.
Psykologian tutkimusmetodien kehittäminen edellyttää kehittynyttä teoriaa yksilöstä psykologisena
subjektina (vs. moraalisubjekti, juridinen subjekti jne.). Tällainen teoria, kehittynyt psykologinen
subjektikäsite, puuttuu kuitenkin toistaiseksi. Subjektin käsite esiintyy toki psykologiassa, mutta
useimmiten fraasinomaisesti, teoreettisesti reflektoimattomana ja ennen muuta — irrallaan tutkimusmetodiikkojen kehittelystä. [---] Länsimaisen psykologian main streamia [---] luonnehtii metodologinen paradoksi; periaatteessa yksilöä tutkiva tiede tutkiikin konkreettien yksilöiden sijasta suurten
otosten varassa muodostettuja tilastollisia todennäköisyyksiä” (Silvonen, 1991, s. 13). Eräs seuraus
psykologia –tieteelle tästä on Silvosen (1991, s. 15) mukaan akateemisen tutkimuksen ja psykologian
ammattikäytänteiden irtaantuminen toisistaan: ”akateeminen psykologia on epäonnistunut koko toisen
maailmansodan jälkeisen kehityksensä aikana kehittämään sellaista metodologista tutkimusotetta, joka
olisi yhdistettävissä ammatillisen psykologisen käytännön vaatimusten kanssa”. Samaten psykologiassa vallitsee Silvosen mukaan subjektin ”yksilömuodon” ja yhteiskunnan ”ulkomaailmamuodon”
keinotekoinen vastakkaisuus, ”persoonallisuusfetisismi”. Silvonen (1991, s. 16) ehdottaa, että tätä ”[t]raditionaalisen psykologian naturalismia voidaan yrittää purkaa historiallistamalla psykologia”.
(Ks. myös Silvonen, 1988a & 1988b.) Tämä historiallistamisen projekti on eräässä mielessä palaamista siihen psykologia –tieteen mieleen, joka näyttäytyi esimerkiksi Wilhelm Wundtin kansainpsykologian projektissa (Ks. Silvonen, 1999 & 1993. Ks. myös Dilthey, 1977. Subjektiviteetista kasvatustieteessä, ks. Kivelä, 2004).
21
Ks. esim. Vadén, 2004 & 2000 & 1997. Ks. myös Pylkkö, 1998; Kaplinski, 2000.
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mutta myös ”kuvia tai mitä tahansa elämänmuotoon liittyvää merkityksellisyyttä;
tapoja hiihtää, tapoja puhua tai tapoja käyttää matkapuhelimia”. Tällaisena elämänmuotoon sidoksissa olevana ilmiönä kielen käännettävyydestä — sen ymmärrettäväksi tekemisestä muissa elämänmuodoissa — tulee ongelma.
Käännettävyys vaihtelee eri kulttuurin alueilla. On olemassa kielen alueita ja
tapoja sanoa, jotka kääntyvät melko tarkasti, mutta on myös muotoja, jotka kääntyvät paljon huonommin tai eivät ollenkaan. [---] Ainutlaatuista kieltä, kääntymätöntä kieltä voi olla, kun on olemassa ainutlaatuisia elämänmuotoja. Jos on olemassa tapoja elää, jotka ovat erilaisia verrattuna muihin tapoihin elää, on olemassa merkityksiä, jotka eivät jäännöksettömästi käänny. [---] Käännös on usein
mahdollinen, jos ollaan valmiita näkemään valtavasti vaivaa; jos ollaan valmiita
kokemaan, elämään toisin. Elämäntavan valinta ei kuitenkaan ole yksilön asia,
eikä pelkästään yhden ihmisen eliniän asia.22
Tieteen ihanne kohota tällaisen paikallisuuden yläpuolelle liittyy tämän mukaan erääseen historiallisesti tuottuneeseen paikallisuuteen, joka peittää paikallisuutensa ja esittäytyy universaalina. Tätä yleispäteväksi tekeytymistä on kritisoitu
myös länsimaisen kulttuurin sisällä ainakin Friedrich Nietzschestä alkaen. Vadén
esittää, että esimerkiksi tutkimalla ”länsimaisen filosofian saapumista ja kääntämistä Suomeen, käy ilmi, miten erikoinen ja ainutlaatuinen länsimaisen kulttuurin
universaalisuus-väite on”.23
Näin se, mitä tutkimuksessani sanon ”keskustelusta” tai ”myötäelämisestä” ei
todennäköisesti suoraan kosketa ruotsalaisia, venäläisiä, indonesialaisia tai kongolaisia. Tästä huolimatta sanomani luonnostaa eräitä mahdollisuuksia — vai
pitäisikö sanoa mahdollisuuksien mahdollisuuksia — jotka koskevat myös heitä.
Näiden mahdollisuuksien todellistuminen, ja siten niiden uudelleenluontuminen,
ei kuitenkaan ole yhden sukupolven asia. Tätä se ei tietenkään ole sen enempää
suomalaisillekaan. Mahdollisuudet ovat suomalaisia lähempänä jossakin toisessa
mielessä kuin ajassa mitattavissa olevana etäisyytenä. Tämän läheisyyden luonne
valkenee paikallisen ajattelun toisessa ehdossa.
ASUBJEKTIIVISUUS. Yhtä ilmeistä kuin paikallisen ajattelun mahdollisuuden liittyminen kieleen on, että paikallisen ajattelun on oltava asubjektiivista:
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Vadén, 2004, s. 49.
Vadén, 2004, s. 50. Ihmistutkimuksen kannalta keskeinen on Vadénin huomio, jonka mukaan länsimainen ”[l]uonnontiede ja filosofia eivät ole löytäneet käsitystä ihmisistä ja luonnosta yksilöinä,
kappaleina ja kohteina, vaan ne itse perustuvat näille käsityksille ja — Foucault’n ajatusta lainaten —
tuottavat niitä” (Vadén, 2004, s. 49–50).
23
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Jos olemme subjekteja, persoonia [---], niin meidän osamme ja rakenteemme
ovat määritelmän mukaisesti täsmälleen samaa. Subjekti meissä on yhteismitallinen, universaali ja toistettavissa oleva asia.24
Objektin suhteen asia on vielä suoraviivaisempi: tieteen tuntemilla objekteilla
(esimerkiksi fysikaalisi[ll]a kappaleilla) ei määritelmän mukaisesti voi edes
periaatteessa olla ainutlaatuisia ominaisuuksia. Mikä tahansa vesimolekyyli
on mikä tahansa vesimolekyyli. Tieteen objekteilta puuttuu haecceitas, samoin subjektin rakenteilta.25
Vadén esittää ainutlaatuisuuksien ja kääntymättömyyksien elävän sellaisen kokemuksen alueella, joka ei ole ”sen enempää subjektin kuin ei-subjektinkaan”, vaan
kuuluu subjektivoinnin ja objektivoinnin tuolle puolen. Vadén korostaa, että tämä
asubjektiivisuuden alue ei tarkoita samaa kuin tiedostamaton: ”Asubjektiivinen
voi olla tietoista, vaikka ei minää”.26
Kieli on asubjektiivista silloin, kun kielikokemuksessa ei ole kyse subjektin
tavasta manipuloida sana-objekteja. [---] Subjekti, länsimainen persoona, on
rakenteellisesti kuuro kielen asubjektiivisuudelle. Subjekti ei voi tahtoa asubjektiivista kokemusta, koska asubjektiivisuus merkitsee subjektin liudentumista tai katoamista.27
Vadén huomauttaa, että suomen kielessä on sanoja, jotka koskevat kokemuksia,
joissa ”minä-subjektin ja maailma-objektin rajat eivät ole määrittyneet”.28 Oma
väitteeni on, että tutkimukseni nimessä mainitut ”keskustelu” ja ”myötäeläminen”
ovat tällaisia sanoja. Toisin sanoen: näihin sanoihin kuuluu mahdollisuus ymmärtää ne tällaisina; johdantoluvun alussa huomasimme, että näitä sanoja voi myös
käyttää kuvaamaan subjektin ja objektin vuorovaikutusta. Kuten Vadén toteaa,
subjekti ei voi päättää asubjektiivisen kuulumisesta kokemukseensa, mutta voi

24

Vadén, 2004, s. 50.
Vadén, 2004, s. 50, f2. Haecceitas – jonakin erityisenä oleminen, ”tämyys”.
Vivahteikkaamman kuvan subjektin käsitteestä saa esimerkiksi Ari Kivelän (2004) väitöskirjasta
Subjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan. Vrt. esim. Zizek, 1999.
26
Vadén, 2004, s. 50.
27
Vadén, 2004, s. 50.
28
Vadén, 2004, s. 50. Pauli Pylkkö esittää suomen kielen olevan erityisen herkkä ”henkilöimismetafysiikan vivahteille ja asteille, erityisesti henkilöimisen heikentymisille”. Vaikka suhtautuukin kriittisesti ”historian teknologiseen ideaan”, hän esittää tämän mahdollisesti johtuvan siitä, että ”suomen varhaisissa vaiheissa henkilönä oleminen oli itse asiassa ihmisenä olemisen erikoistapaus” (Pylkkö, 1998,
s. 7/9).
25
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ehkä ryhtyä pyytämään, ajamaan takaa, sen mahdollisuutta29. Oma tutkimukseni, ”keskustelun” ja ”myötäelämisen” fenomenologinen tulkinta, on oleellisesti
subjektin toimintaa. Tämä toiminta on kuitenkin Vadénin ehdottamassa mielessä ”pyytävää” siten, että tutkimuksessani ajan takaa sen kokemuksellisen ulottuvuuden käsitteellistämistä, joka ei ole subjektiivista, vaan perustavalla tavalla
yhteistä30. Tämä pyytäminen vaatii valmisteluja, koska
[a]subjektiivinen, ei-länsimainen kokemus ei ole luonnollinen, se ei tule itsestään, eikä varsinkaan yksilöstä. Se vaatii teknologisten kokemustapojen purkua, ja uusien kokemustapojen luomista.31
Pyytäessäni esiin niitä ”keskustelun” ja ”myötäelämisen” puolia, joihin kuuluu
kokemisen asubjektiivinen ulottuvuus, luonnostelen samalla uusia kokemisen
tapoja. Siihen, että nämä kokemisen tavat ovat nimenomaan uusia, liittyy paikallisen ajattelun kolmas ehto.
EPÄPUHTAUS. Kokemuksen asubjektiivisen ulottuvuuden esiinpyytäminen
tapahtuu kuuntelemalla niitä jälkiä kielessä, jotka periytyvät elämänmuodoista,
joissa subjektivistinen ja teknologinen asenne eivät olleet saavuttaneet sitä hallitsevaa asemaa, joka niillä nykyään on. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tuo elämänmuoto ja kokemisen tapa pyrittäisiin palauttamaan sellaisenaan. Ei ole tarkoitus ”puhdistaa” kieltä ja kokemusta siten, että voisimme jälleen ajatella ”tavalla,
joka on kohdallinen, yhdenmukainen” suhteessa sellaisiin kokemisen tapoihin,
jotka ajasta riippumatta pysyttelisivät samanlaisina32.
Tätä vastoin avoin paikallisuus pesii epäpuhtaudessa, sekoittuneisuudessa [---]. Kokemuksessa on heterogeenisiä, ristiriitaisia aineksia. Esimerkiksi suomessa — jos ajatellaan vaikka teknologian, metafysiikan tai sivilisaation ongelmia — on aineksia, jotka ovat erittäin anti-metafyysisiä, metafysiikan,
teknologian, sivilisaation vastaisia [----] ja samaan aikaan kieliopillisia, leksikaalisia piirteitä, jotka ovat hyvin metafyysisiä, hyvin esineellisiä, hyvin län29

Vadén, 2004, s. 51.
Vadén huomauttaa, että ”kokemuksellinen taso, jolla olemme yhtä, taso, jonka jaamme, ei ole järjen
taso, ei ole subjektin taso, ei ole ihmisen taso. Jos myönnämme, että olemme yhtä esimerkiksi eläinkunnan kanssa, niin universalistinen filosofia käy mahdottomaksi, koska se ei tarvitse kokemuksen
jaettuutta, vaan kokemuksen rakenteet, kuten esimerkiksi subjektin tai järjen tai jonkin sellaisen.
Kokemuksen yhteisyys on paljon matalamman tai korkeamman tason ilmiö. Yksilö-ihmisinä me
emme jaa kokemuksia; subjekteina olemme kokemuksetonta rakennetta, medialiman täyttämiä merkitystyhjiöitä.” (Vadén, 2004, s. 55.)
31
Vadén, 2004, s. 51.
32
Vadén, 2004, s. 52.
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tisiä tai indo-eurooppalaisia, mukautettuja osia. Suomessa voi myös olla
asubjektiivisia ja ametafyysisiä piirteitä, jotka eivät ota mitään kantaa siihen
kysymykseen, ovatko ihmiset persoonia vai eivät, tai onko luonto käyttöarvo
vai ei. Nämä osat elävät samassa kielessä, joskus yhdessä lauseessa.33
Nämä piirteet eivät yksiselitteisesti paljasta muinaisten, suomen kielen esiasteita
puhuneiden ihmisten kokemisen tapoja. Kysymys on ennen kaikkea mahdollisuuksista, jotka tällä haavaa elävät suomalaisessa kieliyhteisössä ja kuuluvat sen
puitteissa todellistuville ihmisille. Avoin paikallinen ajattelu tarkoittaa, että ”länsimaisen teknologian sivuuttamat elämän merkitykset on luotava nyt, käyttäen
apuna lähes kokonaan tuhoutuneita ei-länsimaisen kokemuksen jäänteitä” ja jälkiä34.
Vadénin kuvaamassa sekoittuneisuudessa piilevät siis erityisen paikallisuuden
mahdollisuudet35. ”Kulttuurien ja kielien yhteys, sekoittuneisuus, elämäntapojen
kitka, ovat välttämättömyys avoimelle paikallisuudelle.”36 Tämä sekoittuneisuus
on mahdollistanut myös oman tutkimukseni. Samaan tapaan kuin Elias Lönnrotille 1800-luvulla mahdollistui tarttuminen suomalaiseen runonlaulantaperinteeseen
erityisellä tavalla, koska ”oli alun perin suomalainen kansanihminen, joka oli
oppinut lukemaan Schellingiä, ja omaksunut saksalaisten ja ruotsalaisten muotiaatteet”37, myös oma tieni kulkee tässä työssä mannermaisten virtausten kautta.
Vasta tutustuttuani Heideggerin ajatteluun sekä tapaan jolla hän tarttuu saksan ja
kreikan kielten mahdollisuuksiin, minulle on keräytynyt kylliksi rohkeutta ottaa
tosissani ne ajatteluni omakohtaiset mahdollisuudet, jotka lapsesta saakka ovat
kuuluneet minulle käyttämässäni kielessä38. Siihen, että minulle kuuluvat mahdollisuudet ovat jollakin tavalla oleellisia tieteellistä tutkimusta tehtäessä, liittyy
paikallisen ajattelun neljäs ehto.
KOKEMUSTEN DEMOKRATIA. Paikallisuuden ”avoimuus” vaatii siis kokemusten epäpuhtautta. Tämä puolestaan tarkoittaa, että kokemusten välillä ei voi
olla ”ehdotonta hierarkiaa”:
Mikään kokemus tai kokemuksellinen alue ei ole toisen kokemuksen tai kokemuksellisen alueen kritiikin ulkopuolella, saavuttamattomissa. [---] Avoin
33

Vadén, 2004, s. 52.
Vadén, 2004, s. 53.
35
Vadén, 2004, s. 52.
36
Vadén, 2004, s. 55.
37
Ks. Pylkkö, 1998, s. 7/9.
38
Tämä tosissaan ottaminen on ymmärrettävä siinä mielessä, että olen saattanut asettaa nämä tieteessä ”ennenkuulumattomat” mahdollisuudet perustaksi akateemiselle opinnäytetyölleni.
34
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kokemuksellisuus ei salli tällaista levähdyspaikkaa, mukautumista tietyn kokemuksen turvaan. Kaikki on horjutettavissa, ja kaikista suunnista. Ei tietenkään yhtä aikaa, eikä koko ajan. Jotkin kokemuksen alueet ovat hitaampia
kuin toiset, toiset valitsemattomia, toiset ihmisen hallinnan ulottumattomissa.
Mutta avoimen paikallisen ajattelun ajatteluttajana voi olla mikä vain [---].39
Paikallisen ajattelun mahdollisuuden ehtoihin kuuluu myös sen ehdottomuus. ”Ajattelun asiat” eivät ole sellaisia, että olisi kokonaan subjektin valittavissa, mitä ja miten hän ajattelee. Se, että olen syntynyt suomalaiseen kieliyhteisöön
tiettynä aikana ja tiettyihin olosuhteisiin, ei ole minun päätettävissäni. Voin kuitenkin elää päättäväisesti suhteessa niihin mahdollisuuksiin, joita olosuhteisiini
kuuluu. Tässä valinta on tietyssä mielessä omani — edellyttäen, että saan ylipäätään näkyvilleni kulloisiakin mahdollisuuksia. Minulla olisi esimerkiksi ollut
mahdollisuus kirjoittaa opinnäytetyöni englannin kielellä jostakin aivan toisesta
aiheesta. Toisaalta tutkimukseni on jälki eräänlaisesta ajautumisesta, jonka aikana
olen tehnyt erilaisia ratkaisuja ja päätöksiä. Kuitenkaan ne perustavat inhimillisen
todellistumisen mahdollisuudet, joita elämääni kuuluu ja joiden suhteen omia
päätöksiäni teen, eivät ole itse valitsemiani. Tämän nykyajassa ajautumisen mielessä — sekä siinä mielessä, että minua ajavat tietyt asiat, (ja on asioita) joita itse
ajan saadakseni aikaan tiettyjä asioita — tutkimuksessani esille tuleva ajattelu on
ehdotonta.
Saateltuani näkyville tutkimustani ohjaavia lähtökohtia sekä tutkimukselle
asettamiani tavoitteita, voimme siirtyä itse tutkimukseen, tai tarkemmin ottaen
sen metodilukuun.
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Vadén, 2004, s. 53.
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Osa I: Metodi
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Johdattelu kuljetulle tielle — tutkimuksen
fenomenologinen metodi

Tutkimukseni on fenomenologinen. Tässä luvussa selvennän alustavasti, mitä
tämä merkitsee tarkastelemalla metodin käsitteellistystä 1900-luvun alkupuolella.
Parhaiten metodin luonne käy tietenkin ilmi itse tutkimuksessa. Keskeisimmät
lähteeni fenomenologisen metodin kuvauksessa ovat Martin Heideggerin (1889–
1976) varhainen pääteos Sein und Zeit40 (1927) sekä fenomenologisen tutkimuksen rakenteita yksityiskohtaisemmin käsitteellistävä Heideggerin luentokurssi
Marburgin yliopistossa kesälukukaudella 1927 Die Grundprobleme der Phänomenologie41.
Jotta Heideggerin kuvaaman fenomenologisen metodin luonne kävisi paremmin selville, on aluksi kuitenkin syytä paneutua hieman siihen välittömään
taustaan, josta Heideggerin käsitteellistys kohoaa42 . Luvussa 2.1. kuvaan fenomenologisen liikkeen lähtökohtia Franz Brentanon (1838–1917) ja Edmund Husserlin (1859–1938) ajattelussa. Luonnostelen alkuun yleistä ymmärtämisyhteyttä
yhdysvaltalaisen Heidegger-tutkijan, Thomas Sheehanin, opastuksella43. Husserlin ajatuksia tuon ilmi lukemalla hänen teostaan Logische Untersuchungen44 (II
1901). Husserlin ja Heideggerin suhteen selventämiseksi kuljetan mukana myös
Heideggerin luentokurssillaan Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs 45
(1925) tekemiä huomioita Husserlin ajattelusta.
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Heidegger, 1976a. Jatkossa GA 2/ OA, missä GA 2 viittaa Heideggerin koottujen teosten, Gesamtausgaben, toiseen niteeseen. OA puolestaan viittaa Reijo Kupiaisen vuonna 2001 julkaistuun suomennokseen Oleminen ja aika.
41
Heidegger, 1975. Jatkossa GA 24.
42
Tämä tarkasteluni on siinä mielessä rajoittunut, että jätän sen ulkopuolelle Heideggerin tavan käsitteellistää ajattelun historiaa siten, että kaikki aito ajattelu on väistämättä fenomenologista. Husserlin
ohella Heidegger ajattelee yhdessä erityisesti Aristoteleen ja Hegelin kanssa. Heideggerin suhteesta
Aristoteleeseen, ks. Backman, 2005; välienselvittelystä Hegelin kanssa ks. Ikäheimo, 2003b; Lindberg,
2001.
Dermot Moran huomauttaa, että vaikka Heideggerin mielestä fenomenologinen lähestymistapa
löytyy aidoimmillaan antiikin kreikan filosofeilta, fenomenologia liikkeenä mahdollistui vasta ”jälkikartesiolaisessa modernissa filosofiassa ja erityisesti jälkikantilaisessa saksalaisessa filosofiassa, joissa
keskityttiin pääasiassa psykologisiin ja tieto-opillisiin ongelmiin”. Vaikka ”fenomenologia” murtautui
filosofiseen tietoisuuteen laajemmin vasta Husserlin Logische Untersuchungenin julkaisun myötä,
käsitettä olivat käyttäneet aiemmin mm. Johann Heinrich Lambert (1728–1777), Immanuel Kant
(1724–1804), Johan Gottlieb Fichte (1726–1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831),
William Hamilton (1791–1856), Ernst Mach (1838–1916) ja Franz Brentano. (Moran, 2002, s. 9–11.)
43
Yleisemmin Sheehanin tavasta tulkita Heideggeria, ks. Sheehan, 2001.
44
Husserl, 1984. Jatkossa LU, II.
45
Heidegger, 1979. Jatkossa GA 20.
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Luvussa 2.2. etenen kohti Heideggerin kuvaaman fenomenologisen metodin
perusteita sellaisina kuin ne näyttäytyvät suhteessa Husserliin. Edellä mainittujen
lähteiden lisäksi tuon kuvaukseen mukaan huomioita Husserlin teoksesta Ideen zu
einer Reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie46 (I 1913).
Selvennän Husserlin käyttämän fenomenologisen reduktion käsitteen mieltä suomalaisen Husserl-tutkijan, Juha Himangan tulkinnan avulla. Siltana Heideggerin
kuvaamiin metodisiin käsitteisiin selvennän Sheehanin ohella Heideggertutkijoiden Hubert Dreyfusin ja Friedrich-Wilhelm von Herrmannin avulla Husserlin ja Heideggerin fenomenologioiden eroja ja yhtäläisyyksiä47.
Luvussa 2.3. kuvaan kuinka Heidegger selventää fenomenologian käsitteen
kreikkalaisia juuria teoksensa Sein und Zeit metodipykälässä. Luvussa 2.4. kuvaan fenomenologista metodia sellaisena kuin Heidegger esittää sen pääteoksessaan ja mainitulla vuoden 1927 luentokurssillaan: esittelen metodin kolmitahoisen
liikkeen (reduktio, konstruktio, destruktio) sekä selvennän alustavasti ymmärtämisen luonnetta ja hermeneuttisen kehän käsitettä. Luonnostelen myös oman
tutkimukseni kulkua suhteessa metodiin.
2.1

Fenomenologinen liike — lähtökohtia

Fenomenologia syntyi yrityksestä muodostaa a priori tiede tietoisuudesta, joka
toimisi perustana tieteelliselle filosofialle ja lopulta filosofisesti perustelluille
empiirisille tieteille. 48 Ensimmäinen askel tähän suuntaan oli Franz Brentanon
vuonna 1874 julkaistu teos Psychologie vom empirischen Standpunkt49. Teoksessaan Brentano sulkeisti metodisesti (metafyysisen) oletuksen substantiaalisesta
tietoisuudesta, jotta hän voisi keskittyä ennakkoluulottomasti mentaaliseen koke46

Husserl, 1976. Jatkossa Ideen, I.
Fenomenologisesta metodista Husserlilla ja Heideggerilla, ks. myös Dastur, 2000; Marion, 1998;
Hopkins, 1993; Stapleton, 1983.
48
Juha Himanka kirjoittaa fenomenologian hahmottuneen 1900-luvun alkupuolella ”lähinnä vastustamansa [uuskantilaisuuden] kautta”. Fenomenologian iskulause ”Asioihin itseensä!” artikuloi filosofien
irtautumista ”pelkästä käsitteiden analysoinnista, pois pystyynkuolleista akateemisista systeemeistä”.
Sen sijaan, että aloitettaisiin aiemmista filosofeista sekä näiden ”filosofioista”, lähtökohdaksi tuli ottaa
asiat ja ongelmat. (Himanka, 1995, s. 9–10.) Heideggerin yksityiskohtainen tarkastelu fenomenologisen liikkeen perustasta, ks. GA 20, §4–13. Lester Embree (1997, s. 2–6) on jakanut fenomenologian
myöhempiä, osittain päällekkäisiä, kehityslinjoja realistiseen fenomenologiaan (varhainen Husserl,
Adolf Reinach, Max Scheler), konstitutiiviseen fenomenologiaan (myöhempi Husserl, Aron Gurwitsch,
Carol Becker), eksistentiaaliseen fenomenologiaan (Heidegger, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre,
Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry) ja hermeneuttiseen fenomenologiaan (Hans-Georg Gadamer,
Paul Ricoeur).
49
Brentano, 1874.
47
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mukseen sellaisena kuin se itsessään näyttäytyy. Tämän ”empiiris-deskriptiivisen”
psykologian tavoitteena oli ensisijaisesti kuvata mentaalisten kokemusten olemukselliset rakenteet, ja toissijaisesti järjestää ja luokitella ne niiden luonnollisen
järjestyksen mukaan. 50 Brentanon näkökulmasta sisäinen havainto paljasti, että
kaikkien mentaalisten kokemusten yhteinen piirre on niiden suuntautuneisuus
johonkin joko maailmassa olevaan tai olemattomaan kohteeseen. Mentaalisten
kokemusten olemus on intentionaalisuus.51
Vuosina 1900 ja 1901 julkaistussa teoksessaan Logische Untersuchungen
Brentanon oppilas Edmund Husserl puolestaan pureutui tämän intentionaalisuuden olemukseen, erityisesti koskien intentionaalisuuden ilmenemistä (loogisten)
aktien52 kaksiosaisessa (intentio ja intentum) rakenteessa: siinä, miten intentum
omaksutaan. Husserl osoitti erityisesti tyhjän ja täyttyneen intention mahdollisuudet sekä ymmärsi totuuden tarkoitetun ja havaitun yhteenkäymisenä.53
Martin Heidegger uskoi, että Logische Untersuchungenin merkittävin saavutus oli sen paljastamisessa, että itse olioiden oleminen on tajunnalle annettuna
oleva ilmiö; se siis ilmenee intuitiivisesti54. Ottamalla lähtökohdakseen ilmaisevan kielen, Husserl osoitti, että jokaista väitelauseen osaa ei suinkaan voida täydentää intuitiivisesti aistihavainnossa. Esimerkiksi väitelauseen ”Paperi on valkoinen” osalta on selvää, että kohdentumiset ”paperiin” ja ”valkoiseen” täydentyvät niiden kohdetta havainnoitaessa. Sen sijaan sama ei päde verbin ”on” (paperin
oleminen valkoisena) kohdalla: kohde, johon sana ”on” kohdistuu, ei ilmene aistimellisessa intuitiossa. Olemisen näyttäytyminen vaatii toisentyyppisen aktin,
nimittäin ”kategorisen intuition”.55
Husserl huomauttaa, että puhuttaessa havainnosta ja havainnon kohteesta,
olemme usein tekemisissä luonnollisen, mutta myös hyvin rajoitetun ”havainnoimisen” käsitteen kanssa. Tässä kapeassa mielessä voimme havaita aisteillamme
— aistia — vain ulkoisia olioita.

50

Sheehan, 1984, s. 290.
Sheehan, 1984, s. 291.
52
”Akti” viittaa yksinkertaisesti kokemuksiin, jotka ovat luonteeltaan intentionaalisia (ks. GA 20, §5, s.
47).
53
Sheehan, 1984, s. 291.
54
Fenomenologisessa mielessä intuitio tarkoittaa yksinkertaisesti annetun käsittämistä sellaisena kuin
se näyttäytyy (ks. GA 20, §6, s. 64). Tajunnalle näyttäytyvän käsittämisestä voidaan puhua intuition
sijaan yksinkertaisesti myös tajuamisena. Tajunnasta Diltheyn, Husserlin ja Heideggerin töistä ammentaen on Suomessa kirjoittanut erityisesti Lauri Rauhala, ks. esim. Rauhala, 1995.
55
Sheehan, 1984, s. 291. Ks. LU, II, §40–48. Vrt. GA 20, §6.
51
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Mutta niin pian kuin tutustumme puheeseen ”sisäisestä aistista”, meidän tulisi
[---] laajentaa aistihavainnon käsitettämme käsittämään myös ”sisäinen havainto”. Näin ”aistimisen kohdealue” tulee käsittämään myös ”sisäiset kohteet”, joita ovat minä ja sen sisäiset kokemukset.56
Näinkään ymmärretty aistimellinen havainto ei kuitenkaan tavoita kohdetta, johon
sana ”olla” viittaa — olemisella ei ole ”objektiivista korrelaattia” eikä se siten voi
täydentyä tällaisessa havainnossa. Sama pätee esimerkiksi käsitteisiin ”substanssi”, ”olemattomuus”, ”ykseys”, ”moneus”, ”kokonaisuus”, ”seuraus” ja niin edelleen.57
[N]ämä kaikki ovat mielekkäitä väitelauseen osia, mutta etsisimme turhaan
niiden objektiivista korrelaattia (jos sellainen ylipäätään voidaan liittää niihin)
reaalisten kohteiden alueelta, joka käsittää mahdollisten aistihavaintojen kohteet.58
Kysymykseen siitä, mitä tarkoittaa, että kategorisesti rakentuneet merkitykset
täydentyvät, varmentuvat havainnossa, voimme vastata vain: se ei tarkoita
mitään muuta kuin, että ne [intentiot] suhteutuvat kohteisiin niiden kategorisissa rakenteissa.59
Kohde tulee esille, on annettuna, juuri näissä kategorisissa rakenteissa: ”tajuamme”, että paperi on valkoinen. Logische Untersuchungenissa Husserl päätyy kutsumaan kohteita kategorisissa rakenteissaan samaan tapaan kohteiksi kuin aistimellisen havainnon kohteitakin. Samaten hän kutsuu niitä akteja, joiden kautta ne
ilmenevät kategorisiksi havainnoiksi erotuksena aistimellisista havainnoista. Yhteys näiden havainnon käsitteiden välillä ei Husserlin mielestä ole ulkoinen tai
56

LU, II, §43, s. 667. Jos viitteessä tai lähdeluettelossa ei mainita suomentajaa, ovat suomennokset
omiani. Kun olen käyttänyt hyväkseni, mutta muuttanut julkaistua suomennosta, mainitsen asiasta
alaviitteessä. Keskeisimpien suorien lainausten alkuperäinen muoto löytyy kulloisenkin lainauksen
alaviitteestä.
”Konsequenterweise hätte man aber nach Einführung der Rede vom ’inneren Sinn’ auch den
Begriff der sinnlichen Wahrnehmung passend erweitern müssen, so dass auch alle ’innere’ Wahrnehmung und unter dem Titel Sinnliches Objekt der Korrelate Kreis innerer Objekte — also die Ich und
ihre inneren Erlebnisse — befasst wären.”
57
LU, II, §43, s. 667.
58
LU, II, §43, s. 667. ”All das sind Bedeutende Satzelemente, aber ihre gegenständlichen Korrelate
(falls wir ihnen solche überhaupt zuschreiben dürfen) suchen wir vergeblich in der Sphäre der Realen
Gegenstände, was ja nichts anderes heißt, als der Gegenstände möglicher sinnlichen Wahrnehmung.“
59
LU, II, §45, s. 671. ”In der Tat können wir auf die Frage, was das heisst, die Kategorial geformten
Bedeutungen fänden Erfüllung, sie bestätigten sich in der Wahrnehmung, nur antworten: es heiße
nichts anderes, als dass sie auf den Gegenstand selbst in seiner kategorialen Formung bezogen seien.“
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keinotekoinen, vaan ne molemmat asettuvat aktien luokkaan, joissa jokin näyttäytyy annettuna.60
Kategorinen intuitio suhtautuu samoin kategoriseen havaintoon kuin aistimellinen intuitio aistimelliseen havaintoon. Heideggerin ”olemisen ajattelun” projektin kannalta Husserl vapautti ”olemisen” pelkästä ”yhdistävän verbin” asemasta,
ja kykeni saattamaan olemisen näkyville (kategoriselle intuitiolle) annettuna ilmiönä. Husserl osoitti, että ilmiöllisen välittömyyden koko ala ei kata ainoastaan
olioita, vaan myös oliot olemisen tavassaan, oliot olemisessaan niin tai näin.61
2.2

Fenomenologiasta toiseen — Husserl ja Heidegger

Heideggerin ajattelu on lähtökohdissaan monin paikoin Husserlin innoittamaa.
Sein und Zeitin metodipykälässä Heidegger kirjoittaa, että teoksessa suoritetut
tutkimukset ovat tulleet mahdollisiksi vain Husserlin asettamalta perustalta. 62
Husserlin aloittama tie johti Heideggerin kuitenkin kysymysten äärelle, jotka
ylittivät eri tavoin ne horisontit, joissa tämän opettaja kulki. Tämä ylittyminen oli
eräässä mielessä seurausta itse fenomenologisen tutkimuksen luonteesta. Luennoidessaan fenomenologiasta Marburgin yliopistossa kesällä 1925, Heidegger
totesi olevan
fenomenologisen tutkimuksen luonteen mukaista, että niiden tuloksia ei voi
esitellä tiivistelminä, vaan ne on kulloinkin uudelleen toisinnettava ja käytävä
niiden lävitse. Mikä hyvänsä yhteenveto, joka ainoastaan käy tutkielman sisällön pääkohdiltaan läpi, on siten — fenomenologisesti puhuen — väärinymmärrys.63
Siten myös Heideggerin tarttuessa Brentanon ja Husserlin intentionaalisuuden
käsitteeseen, se alkoi näyttäytyä uudella tavalla: avaimena kysymykseen ”olemisesta”. Husserl osoitti, että sikäli kuin kaikki intentionaalinen suhteutuminen tavoittaa intentumin siinä miten siihen kohdistutaan (intentio), niin kategorinen

60

LU, II, §45, s. 672.
Sheehan, 1984, s. 291. Ks. myös GA 20, §6, s. 98–99. Kategorinen intuitio ei ”vapauttanut” pelkästään ”olemista”, vaan kategoriat (ideaaliset objektit) yleensä tulkitsevalle tutkimukselle. Tämä ”tulkitsevalle tutkimukselle vapauttaminen” merkitsee kategorioiden annettuuden tavan kyseenalaistamisen
mahdollisuutta.
62
OA, §7, s. 62.
63
GA 20, §4, s. 32. ”Es liegt im Wesen phänomenologischer Untersuchungen, dass sie nicht gekürzt
referrt werden können, sondern jeweils neu wiederholt und durchlaufen werden müssen. Jede nähere
Inhaltsangabe des werkes wäre — phänomenologisch gesprochen — ein Missverständnis.“
61
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intuitio tavoittaa ”olemisen” siinä miten ”olemiseen” kohdistutaan — miten se
näyttäytyy tai paljastuu. Heideggerille tämä asetelma johti kysymykseen, sen
tyhjän intention luonteesta, joka voidaan täyttää ”olemisella”. Toisin sanoen:
minkälainen on se suhteellinen poissaolo, johon suhteutuessaan ”oleminen” näyttäytyy?64
Intentum, se johon kohdennutaan, ei Heideggerin ajattelun lähtökohdissa
merkitse kantilaisessa mielessä tavoittamattomaksi jäävää ”oliota sinänsä”, vaan
nimenomaan kohdetta sellaisena kuin siihen kohdennutaan.65 Intentionaalisuus ei
siten tarkoita psyykkisen prosessin ja fyysisen olion suhdetta, vaan yksinkertaisesti kokemuksen rakennetta, ottamatta kantaa siihen, mikä on sisäistä ja mikä
ulkoista.66 Sein und Zeitissa Heidegger selventää kysymystä sisäisestä ja ulkoisesta purkamalla tätä asetelmaa:
Suuntautuessaan jotakin kohti ja jotakin käsittäessään ihminen [Dasein67] ei
[----] tule ulos sisäisestä tilastaan, johon se ensi sijassa on koteloitunut, vaan
perimmäisen olemistapansa mukaisesti se on aina jo ”ulkona” kohdatun olevan äärellä [---]. Eikä määrittävä oleskelu tiedettävän olion äärellä merkitse [--] sisäisen tilan jättämistä, vaan ihminen on [---] ”sisällä” myös tässä ”ulkonaolemisessaan” kohteen äärellä [---].68
”Intentionaalisuus” ei merkitse Heideggerille psyykkisen tai tietoisuuden viimekätistä selittämistä, vaan on pikemminkin ensiaskel sellaisten kritiikittömästi
omaksuttujen perinteisten käsitteiden kuten ”psyykkinen”, ”tietoisuus” ja ”järki”
aidossa tulkinnassa ja ylittämisessä.69
64

Sheehan, 1984, s. 292.
GA 20, §5, s. 60.
66
GA 20, §5, s. 48.
67
Käännän Heideggerin käyttämän Daseinin käsitteen tilanteesta riippuen joko ”ihmiseksi” tai ”ihmisen olemiseksi/ todellistumiseksi”, tai ”historialliseksi/ inhimilliseksi olemassaoloksi/ todellistumiseksi”. Toisenlaisiin ratkaisuihin ovat päätyneet esimerkiksi Backman, 2005; Luoto, 2002; Haapala, 2000;
Kupiainen, ks. OA; Vadén, ks. Steiner, 1997. Ks. myös Skirbekk, 2003.
68
GA 2/ OA, §13, s. 83/ 89–90. Suomennosta muutettu. ”Im Sichrichten auf… und Erfassen geht das
Dasein nicht [---] erst aus seiner Innensphäre hinaus, in die es zunächst verkapselt ist, sondern es ist
seiner primären Seinsart nach immer schon ’draussen’ bei einem begegnenden Seienden [---]. Und das
Bestimmende Sichaufhalten bei dem zu erkennenden Seienden ist nicht [---] ein Verlassen der inneren
Sphäre, sondern auch in diesem ’draussen-sein’ beim gegenstand ist das Dasein [---] ’drinnen’ [---]
das erkennt.“
69
GA 20, §5, s. 63. Von Herrmann toteaa vuonna 1981 julkaistussa artikkelissaan, että perustavin
tekijä Heideggerin ajattelussa on juuri perinteisen tietoisuus -käsitteen ylittäminen, ja ajatteleminen
alkaen historiallisesta olemassaolosta (Dasein). Tämä on selventynyt Heidegger-tutkimuksen piirissä
Heideggerin Marburgin luentojen (GA 20 & GA 24 & Heidegger, 1978b & 1976b) julkaisun myötä,
joissa hän toteutti välienselvittelyään Husserlin kanssa ”avoimesti ja nimeltä mainiten”, toisin kuin
65

36

Heideggerille intentionaalisuus oli toiminnassa ensisijaisesti tavallisen, totunnaisen kokemuksen alueella. Hänen mukaansa se ansaitsi tulla kohdelluksi
sille ominaisin käsittein sen sijaan, että se käsitettäisiin teoreettisen asenteen kautta tai analogisena sille. Heideggerin näkökulmasta Husserlin perustaltaan loogisteoreettinen lähestymistapa ei ainoastaan estänyt tätä näkemästä tavallista elämää
intentionaalisuuden perustavana alueena, vaan myös johdatteli hänet tulkitsemaan
todellisuuden liian ennakkoluuloisesti. Husserl oli analyyseissaan taipuvainen
tulkitsemaan esimerkiksi havainnon syvimmältään pelkäksi ”objektien tuijottamiseksi” oivaltamatta, että olioiden näyttäytyminen esilläolevina objekteina perustuu niiden ”käsilläolevuuteen”.70
Sein und Zeitissa. Von Herrmann ehdottaakin, että Heideggerin tekstien filosofinen työstäminen on
aloitettava uudelleen otsikolla ”Dasein ja tietoisuus”. (von Herrmann, 1998, s. 133–134. Ks. myös von
Herrmann, 2004; Raffoul, 2003; Piller, 1996.)
70
Sheehan, 1984, s. 293. Vrt. Dostal, 1993, s. 148–149. Olion esiintymisen ymmärtäminen perustaltaan käsilläolevana tarkoittaa olion (kr. pragmata) ymmärtämistä siksi, ”minkä kanssa ollaan tekemisissä huolehtivassa kanssakäymisessä (praxis)”: tällainen ”[v]äline voi aidosti näyttäytyä olemisessaan
vain kanssakäymisessä, joka kohdistuu välineeseen itseensä (esim. vasaroiminen vasaralla)”. Tämä ”kanssakäyminen ei kuitenkaan käsitä tätä olevaa temaattisesti esiintyväksi olioksi [---]. Mitä
vähemmän vasaraesinettä vain töllistellään, mitä hanakammin sitä käytetään, sitä alkuperäisemmäksi
suhde siihen muodostuu, ja sitä peittelemättömämmin se kohdataan sinä, mikä se on [---].” Heidegger
huomauttaa kreikkalaisten jättäneen juuri ”pragmatan erityisen ’pragmaattisen’ luonteen hämärän
peittoon” ja jättäneen ne ensi sijassa ”pelkiksi olioiksi”. (GA 2/ OA, §15, s. 92, 93/ 96, 97.)
Heidegger korostaa, että ”[t]erävinkään katseen tarkentaminen esineiden ’ulkonäköön’ — näyttävät nämä sitten millaisilta tahansa — ei yksinään kykene paljastamaan käsilläolevaa. Sellainen katse,
joka tarkentuu esineisiin vain ’teoreettisesti’, ei ymmärrä käsilläolevuutta. Käyttävä ja käsittelevä
kanssakäyminen ei kuitenkaan ole sokeaa. Sillä on oma tapansa nähdä, tapa joka ohjaa käsittelevää
toimintaa ja suo sille erityisen varmuuden. Kanssakäyminen välineen kanssa alistuu ’jotta’-suhteen
moninaisille viittauksille. Näkemistapa, johon tässä mukaudutaan, on huomioiminen. [---] Teoreettinen suhtautuminen on ainoastaan katseen tarkentamista ilman huomioimista”. (GA 2/ OA, §15, s. 93–
94/ 97–98.)
“[---] womit man es im besorgenden Umgang (πράξις) zu tun hat [---]. Der je auf das Zeug
zugeschnittene Umgang, darin es sich einzig genuin in seinem Sein zeigen kann, z.B. das Hämmern
mit dem Hammer [---]. [---] erfasst weder dieses Seiende thematisch als vorkommendes Ding, [noch
weiss etwa gar das Gebrauchen um die Zeugstruktur als solche. Das Hämmern hat nicht lediglich noch
ein Wissen um den Zeugcharakter des Hammers, sondern es hat sich dieses Zeug so zugeeignet, wie
es angemessen nicht möglicht ist. In solchem gebrauchenden Umgang unterstellt sich das Besorgen
dem für das jeweilige Zeug konstitutiven Um-zu;] je weniger das Hammerding nur begafft wird, je
zugreifender es gebraucht wird, um so ursprünglicher wird das Verhältnis zu ihm, um so unverhüllter
begegnet es als das was es ist [, als Zeug]. [---] Sie liessen aber [---] gerade den spezifisch ’pragmatischen’ Charakter der πράγμάτά im Dunkeln und bestimmten sie ’zunächst’ als ’blosse dinge’.“
“Das schärfste Nur-noch-hinsehen auf das so und so beschaffene ’Aussehen’ von Dingen vermag Zuhandenes nicht zu entdecken. Der nur ’theoretisch’ hinsehende Blick auf Dinge entbehrt des
Verstehens von zuhandenheit. Der gebrauchend-hantierende Umgang ist aber nicht blind, er hat seine
eigene Sichtart, die das Hantieren führt und ihm seine spezifische Sicherheit verleiht. Der Umgang mit
Zeug unterstellt sich der Verweisungsmannigfaltigkeit des ’Um-zu’. Die Sicht eines solchen Sichfügens ist die Umsicht. [---] Das theoretische Verhalten ist unumsichtiges Nur-hinsehen.“
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Husserl ajattelee tämän mukaan niin kutsutussa ”esilläolevan ontologian”/ ”substanssiopin”/ ”(ajankohtaisuuden) metafysiikan” horisontissa, jossa tietystä elämänkokonaisuudesta käsin on tiivistynyt tapa ymmärtää maailmassa
kohdattu olio olemukseltaan ”esilläolevana”. Tämä ”objekti” on puolestaan
o(le)tettu eräänlaiseksi maailman perustavaksi ”rakennuspalikaksi”, josta käsin
koko muuta maailmaa — mukaan lukien ”ihminen” — on käyty selittämään.
Substanssiopin perustavin kysymys kuuluu siten: ”Mitä oleva on?”. Seuraava
kysymys puolestaan kuuluu: ”Kuinka olevat yhdessä muodostavat elämänkokonaisuuden?”. Tässä vaiheessa on kokonaan kadotettu näkyvistä se elämänkokonaisuus, jossa tietty käsitys olion esilläolevuudesta alkujaan näyttäytyi mielekkäänä.71
Sheehanin mukaan Heideggerin kohdalla voidaan puhua ontologisen ”jonakin
olemisen” uudelleenasettamisesta teoreettisesta ulottuvuudesta tavallisen elämän
käytännölliseen ulottuvuuteen. Tavallisessa elämässä ihmiset elävät huolissaan ja
tavoitteissaan: siten heillä on käytännöllinen, joskin tematisoimaton ymmärrys
omasta, toisten ihmisten, luonnon ja välineiden olemisesta. Esimerkiksi kun käytämme työkaluja johonkin tarkoitukseen, olemme tietoisia työkalusta välineenä
johonkin, ja tämä käytännöllinen työkalun ymmärtäminen ”jotakin varten olevana”
osoittaa, että ihmiset ymmärtävät työkalun olemisulottuvuuden (X on Y:nä). Aina
kun ihmiset suorittavat jonkin tehtävän (esimerkiksi lyövät naulaa vasaralla), tai
toteavat jotakin käytännöllistä (kuten: ”Ojentaisitko minulle kevyemmän vasaran”)
ihminen näyttäytyy olioiden olemisen ymmärtäjänä. Teoreettisten lausumien
(”Tämä vasara painaa kaksi kiloa”) kategorinen jonakin oleminen on Heideggerille johdos perustavasta käytännöllisestä olemisen ymmärtämisestä.72
Heideggerin mielestä Husserl jätti huomiotta todellisia intentionaalisia akteja
koskevan ontologisen kysymyksen (ja samalla koko kysymyksen olemisen mielestä sinänsä) voidakseen keskittyä puhtaan tietoisuuden kuvaamiseen. Heidegger
itse piti historiallista olemassaoloa kohtana, josta kaikki filosofinen tutkimus
kohoaa, ja johon se palaa.73 Toisin kuin Husserlin ”puhdas tietoisuus”, Heideggerin ”historiallinen olemassaolo” ei asetu erilleen maailmasta, vaan löytää itsensä
aina heittyneenä tiettyihin mahdollisuuksiin, jotka määrittävät sen maailmassa
kohtaamien olioiden mieltä tai olemisulottuvuutta.74
71

Tähän palataan yksityiskohtaisemmin luvussa 3.1.
Sheehan, 1984, s. 294. Voidaan sanoa, että Husserlin kategorisen intuition käsite johdatti Heideggerin näkemään tämän perustavan, käytännöllisen olemisen ymmärtämisen: olemisymmärryksen.
73
Sheehan, 1984, s. 294.
74
Sheehan, 1984, s. 295.
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Juha Himanka toteaa fenomenologisen tutkimuksen eroavan perustaltaan kaikista muista filosofioista, koska se ei ala väitteestä. Fenomenologia alkaa teosta,
joka johtaa uudenlaiseen tapaan asettaa kysymyksiä — reduktiosta.75 Husserlin
fenomenologisessa reduktiossa on kyse asenteen muutoksesta, joka johtaa ”luonnollisesta asenteesta” fenomenologiseen näkökulmaan. 76 ”Luonnollinen asenne”
tarkoittaa tottumuksen maailmaa, johon kasvamme sitä mukaa, kun opimme minkälaiset asiat ja oliot kuuluvat maailmaan ja mitkä ovat pelkkää kuvitelmaa. 77
Toisin kuin luonnollinen ja tieteellinen asenne, filosofinen asenne pyrkii katkaisemaan tämän oppimisen kehän. Tämä kehä katkaistaan reduktiolla.78 Luonnollinen ja tieteellinen asenne jatkavat maailmallisen oppimisen prosessia, mutta fenomenologinen asenne kääntyy takaisin tutkimaan perusteita, joille nämä asenteet
rakentuvat.79 Husserl kirjoittaa Logische Untersuchungenin toisessa niteessä, että
[k]aikkien vaikeuksien lähde on fenomenologisen analyysin vaatima luonnonvastainen näkemisen ja ajattelun suunta. Sen sijaan, että uppouduttaisiin
moninaisesti toistensa päälle rakentuneiden aktien toteutumiseen, ja siten niin
sanotusti naiivisti asetettaisiin tarkoitetut kohteet olevaksi omassa mielekkyydessään [---] on meidän pikemminkin ”reflektoitava”, toisin sanoen otettava kohteeksi nämä aktit itse sekä niiden immanentti mielekkyyssisältö.80
Friedrich-Wilhelm von Herrmann tarkentaa, että se, mitä tällainen fenomenologinen reflektio osoittaa, on ”aktien puhdas olemus ja niiden olemuksellinen suhde
kohteisiin”.81 Von Herrmann toteaa, että Husserlin mukaan ”fenomenologi toteuttaa epokheen pidättäytyessään reflektiivisesti luonnollista tietoisuuselämää kannattavista, aina jo implisiittisesti toteutetuista olemassaoloasetuksista”. 82 Hän
jatkaa:
Luonnollisessa tietoisuuselämässä, joka kumpuaa luonnolliselta olemisperustalta, olemassaolo kattaa maailman objektina ja minut itseni subjektina. Jätän
tämän maailmaperustan reflektiivisesti suorittamalla epokheen. Reflektiivi-
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Himanka, 2000, s. 126. Husserl käyttää myös epokhén käsitettä (ks. Ideen, I, §32), joka juontuu
antiikin skeptikoilta ja tarkoittaa arvostelmasta pidättymistä.
76
Himanka, 2000, s. 162.
77
Himanka, 2000, s. 168.
78
Himanka, 2000, s. 169.
79
Himanka, 2000, s. 170.
80
LU, II, §9. Miika Luodon suomennos.
81
Von Herrmann, 1998, s. 124.
82
Von Herrmann, 1998, s. 131.
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sesti otan paikan omassa itsessäni, omassa transsendentaalisessa tietoisuuselämässäni, joka on puhdistettu luonnollisista olemassaoloasetuksista.83
Sheehanin mukaan Husserlin fenomenologisessa reduktiossa on kyse juuri tästä:
siirtymisestä puhtaan tietoisuuden alueelle. Tällöin reduktio tarkoittaa koko ”luonnollisen asenteen” sulkeistamista; näin paljastuu puhtaan tietoisuuden
tapa kohdistua kohteisiinsa niiden olemuksellisuudessa. Fenomenologinen metodi
on Husserlille tapa käsittää, kuinka tietoisuuden intentionaaliset aktit määrittävät
esilläolemisen tapoja.84
Husserl toteaa Ideen –teoksessa, että sulkeistamalla luonnollisen asenteen me
emme tarkkaan ottaen ole menettäneet mitään — vaikka olemmekin jättäneet
ulkopuolelle ”koko maailman kaikkine fyysisine olioineen, elävät olennot ja ihmiset, itsemme mukaan lukien”. Sen sijaan olemme saavuttaneet absoluuttisen
olevan kokonaisuuden, johon sisältyvät ja jossa konstituoituvat ”kaikki maailmalliset transsendenssit”.85
Husserlille intentionaalisen aktin suorittaja oli puhdas tietoisuus, transsendentaalinen ego. Fenomenologisen tutkimuksen päämäärä Husserlille oli kuvata olevaa puhtaan tietoisuuden näkökulmasta86. Heideggerin näkökulmasta puolestaan
tavallinen elämä oli intentionaalisen ominta aluetta: siten fenomenologinen tutki-
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Von Herrmann, 1998, s. 132.
Sheehan, 1984, s. 296. Himanka toteaa, että Husserlin tekstejä lukiessa on vaikea välttyä vaikutelmalta, että reduktio tarkoittaa kaiken ”maailmallisen” vaikutuksen eliminoimista. Hän kuitenkin jatkaa,
että Husserlin ajattelun ja kirjoittamisen käytänteet näyttävät puhuvan tätä lukutapaa vastaan: kuinka
Husserl voisi samanaikaisesti tarkastella fenomenologisesti sellaisia teemoja kuin ”maa” tai ”keho” ja
rajoittaa tarkastelunsa puhtaan tietoisuuden alueelle? Himanka esittääkin, että Husserlin reduktion
olemus on pikemminkin jatkuvassa uudelleen aloittamisessa kuin maailman ”tuhoamisessa” ja puhtaan tietoisuuden alueella pitäytymisessä. (Himanka, 2000, s. 178, 179. Ks. myös Moran, 2002, s. 3.)
85
Ideen, I, §50, s. 107. ”[T]rotzdem wir die ganze Welt mit allen Dingen, Lebewesen, Menschen, uns
selbst inbegriffen, ”ausgeschaltet” haben. Wir haben eigentlich nichts verloren, aber das gesamte
absolute Sein Gewonnen, das, recht verstanden, alle weltlichen Transzendenzen in sich Birgt, sie in
sich ’konstituiert’.“
86
Moren huomauttaa Husserlin luonnehtineen fenomenologisen kuvauksen (Beschreibung, Deskription) mieltä eri tavoin; esimerkiksi selventämisenä (Klärung), valaisemisena (Erhellung) ja jopa käsiteanalyysina (Begriffsanalyse). Pääasia oli selventää ilmiön mieltä turvautumatta puhtaan kausaaliseen
tai geneettiseen selitykseen. ”Koska fenomenologia pyrkii kohtelemaan ilmiötä konkreettisina koko
täyteydessään, fenomenologia asettuu naturalismia, skientismiä ja reduktionismia vastaan — samoin
kuin kaikkia niitä selittämisen tapoja vastaan, joiden huomio kääntyy pois kyseessä olevan ilmiön
näyttäytymisen tavasta.” Fenomenologisen lähestymistavan tavoitteena on ilmiöiden välitön annettuna
oleminen, niiden ”itse-annettuus” (self-givenness). Tämä on tunnusomaista fenomenologiselle tutkimukselle, ei määrättyjen tosiasioiden — kuten mentaalisten tai ideaalisten objektien — puitteissa
pitäytyminen. (Moren, 2002, s. 1–2, 6.)
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mus oli ensisijaisesti tavallisen elämän tematisointia.87 Myös tähän kuuluu poiskääntyminen intentionaalisten aktien kohteista. Tämä kääntyminen ei kuitenkaan
kohdistu ”takaisin” puhtaaseen tietoisuuteen, vaan ennemminkin eteenpäin, kohti
niiden mahdollisuuksien kenttää, joissa kohteiden käytännöllinen olemisulottuvuus, niiden olemisen tapa, näyttäytyy. Sheehanin mukaan fenomenologinen metodi ei Heideggerille merkitse niinkään takaisin johtamista (reduktio) kuin mahdollisuuksien esiinkutsumista (induktio): fenomenologinen tutkimus on hermeneutiikkaa, joka kuvaa hienopiirteisemmin ensisijaisen ymmärryksemme olemisesta.88
Kutsumisella viitataan tässä sen olemisulottuvuuden uudelleen näkemiseen89,
jonka me aina jo olemme nähneet. Olemisulottuvuus kutsutaan tarkennetun katseen kohteeksi ja tulkitaan oliot siitä lähtien. Kun analysoitava olio on ihminen
itse, hermeneuttinen kutsuminen on itselle ominaisen tavan olla tietoista tarkastelua ja kiinniottamista.90
Hubert Dreyfus kirjoittaa kommentaarissaan Sein und Zeitiin Heideggerin
kääntäneen Husserlin fenomenologian päälaelleen: Husserlin fenomenologiaa,
joka tavoittelee ”adekvaattia evidenssiä” ja täydellistä irtautumista ennakkooletuksista, ei voida ottaa käyttöön yrityksessämme ymmärtää sitä taustaa, josta
kaikki ymmärryksemme kohoaa, koska ymmärryksemme olemisesta läpäisee
kaiken tekemisemme ja ajattelumme. 91 Koska olemisymmärryksemme ei ole
luonteeltaan tiedollinen ”uskomusjärjestelmä”, vaan jotakin, joka ”on verissä” ja
tulee ”lihassa esiin”, sitä ei voida lopullisesti kiinnittää käsitteellisessä kuvauksessa, vaan sen fenomenologinen käsitteellistäminen on päättymätön haaste.
Von Herrmann tarkentaa tätä ”ympärikääntämistä” toteamalle, että ”Husserlin
ja Heideggerin kannat näyttäisivät eroavan vain kohdealueiltaan”. Von Herrmann
on pyrkinyt osoittamaan, että kun Heidegger määritteli uudelleen filosofian te-
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Eräs näkökulma Heideggerin käyttämään Daseinin käsitteeseen on nähdä se positiivisena luonnehdintana siitä, minkä Husserl määritti negatiivisesti ”puhdistetuksi” tietoisuudeksi.
88
Sheehan, 1984, s. 296–297. Marburgin luentokurssillaan kesäkaudella 1927 Heidegger kuitenkin
käyttää Husserlin käsitettä fenomenologinen reduktio, tosin toisessa mielessä kuin opettajansa. Ks.
tarkemmin luku 2.4.
89
Näkemisen sijaan voitaisiin puhua ”kokemisesta”, so. ”esiinajamisesta” (saks. Hinführung zu).
Sheehan kääntää Hinführung zun uudelleen näkemiseksi (re-seeing). Tässä olen pitäytynyt Sheehanin
näkemiseen liittyvissä käännöksissä. Kokemuksesta, ks. luku 3.5.
90
Sheehan, 1984, s. 297. Heideggerin tutkimusten hermeneuttinen juonne periytyy erityisesti Friedrich
Schleiermacherilta (1768–1834) ja Wilhelm Diltheylta (1833–1911). Hermeneuttista tulkintatraditiota
Heideggerin tutkimuksista ammentaen ovat kehittäneet erityisesti Hans-Georg Gadamer (1900–2002)
ja Paul Ricoeur (s. 1913). (Moran, 2002, s. 2–3. Ks. Gadamer, 1960; Ricoeur, 1981.)
91
Dreyfus, 1992, s. 32.
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maattisen kohteen — tulkitsemalla puhtaan tietoisuuden historialliseksi olemassaoloksi, Daseiniksi — ”ja erotti näin oman ajattelunsa Husserlin ajattelusta, hän
luonnosteli myös fenomenologisen metodin uudella tavalla, joka samalla säilytti
sen, mikä on heille yhteistä”.92
2.3

Fenomenologian käsite

Fenomenologia näyttää terminä olevan meille tuttu. Samaan tapaan kuin ymmärrämme ”psykologian” tieteeksi ”sielusta”, ymmärrämme ”fenomenologian” nopeasti tieteeksi ilmiöistä.93 Heidegger korostaa, ettei fenomenologia, niin kauan kuin
se ymmärretään oikein, tarkoita mitään ”suuntausta”: Fenomenologia on ensisijaisesti metodikäsite. Se ei viittaa mihinkään tutkimuksen kohteen luonteessa, vaan
ainoastaan tapaan, jolla kohdetta lähestytään: kuinka edetään ”kohti asiaa itseään”.94 Fenomenologia on metodi (methodos) sanan kreikkalaisessa merkityksessä: tie (hodos), jota pitkin tutkimus etenee tavoittelemansa asian jäljissä (meta).95
Käsite ”fenomenologia” palautuu kreikkalaisiin ilmaisuihin fainomenon ja
logos. Fainomenon johtuu kreikan verbistä fainesthai, joka tarkoittaa näyttäytymistä. Fainesthai itse on johdos sanasta faino96. Fainon kantasana puolestaan on
fos97 eli se, missä jokin voi tulla ilmeiseksi, itsessään näkyväksi.98 Suomen kielessä vastaava kantasana on ilma, jossa jokin voi ilmetä ja tulla ilmi.
Se, mikä ilmenee ”fenomenologisesti” ei kuitenkaan ole yhtä kuin ”empiirinen havainnointi”. Heidegger kutsuu fenomenologiseksi ilmiöksi sitä, mikä näyttäytyy aina jo ennen ”tavallisesti ymmärrettyä ilmiötä ja sen myötä, vaikkakin
tematisoimattomana”. 99 Tarkennan tätä käsiteltyäni ensin alustavasti logoksen
käsitettä.
Logoksen perusmerkitys on puhe. Puheena se tarkoittaa lähinnä samaa kuin
delun100, eli ”sen tekemistä ilmeiseksi, mistä puheessa on puhe”101.
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Von Herrmann, 1998, s. 105. Ks. myös Dastur, 2000, s. 180.
Ks. GA 20, §9, s. 110.
94
GA 2/ OA, §7, s. 37/ xx.
95
Ks. Heidegger, 1987, s. 132.
96
Kr. näyttää, asettua valoon.
97
Kr. valo, kirkkaus.
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GA 2/ OA, §7, s. 38/ 51.
99
GA 2/ OA, §7, s. 42/ 54. ”[---] was in den Erscheinungen, dem vulgär verstandenen Phänomen, je
vorgängig und mitgängig, obzwar unthematisch, sich schon zeigt [---].
100
Kr. tuoda näkyviin, tehdä selväksi, ilmaista.
101
Logoksen taustalla oleva verbi legein tarkoittaa paitsi puhumista, myös ääntämistä ja (yhteen)
kokoamista ja keräämistä. Palaan tähän merkitykseen luvussa 3.
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Aristoteles havainnollistaa tämän puheen tehtävän tarkemmin apofainesthaiksi [---]. Logos saattaa jonkin nähtäväksi (fainesthai), nimittäin sen, mistä on
puhe, ja tämä näkyy tietenkin puhuvalle (joka tarjoaa mediumin) tai niille,
jotka puhuvat keskenään. Puhe saattaa nähtäväksi sen pohjalta, apo [---], mistä on puhe. [---] Puheella (nähtäväksi saattamisella) on konkreettisimmillaan
sanomisen, siis jonkin sanoin ja ääneen julki lausumisen luonne. Logos on
fone [ääni], itse asiassa fone meta fantasias [näkyviin tuova ääni] — äänellistä ilmaisua, jossa jokin on aina saatu näkyviin.102
Näin logoksen funktio voidaan nähdä siinä, ”että se saattaa jotakin nähtäväksi
suoraan”, ja ”saa käsittämään olevaisen”.103
Kreikan kielessä fenomenologia voidaan ilmaista muodossa legein ta fainomena. Yllä kuitenkin todettiin, että legein tarkoittaa apofainesthaita. Näin fenomenologia voidaan ilmaista kreikaksi: apofainesthai ta fainomena — ”saattaa
nähtäväksi itsestään lähtien se, mikä näyttäytyy niin kuin se itse itsessään näyttäytyy”. Tämä on heideggerilaisittain ”fenomenologiaksi itseään kutsuvan tutkimustyypin muodollinen merkitys”.104
Sitä, mikä fenomenologisesti saatetaan nähtäväksi siten kuin se itsessään
näyttäytyy, voidaan vielä tarkentaa. Voidaan kysyä, mikä on se, mikä fenomenologian on määrä ”saattaa nähtäväksi”? Mikä on se, mitä on tunnusomaisesti kutsuttava ilmiöksi? Yllä totesimme, että fenomenologinen ilmiö on jotakin sellaista,
mikä ”näyttäytyy aina jo ennen tavallisesti ymmärrettyä ilmiötä”. Tämä tarkoittaa,
että fenomenologinen ilmiö on jotakin sellaista,
mikä ensi sijassa ja enimmäkseen ei näyttäydy, jokin joka on kätkeytynyt verrattuna siihen, mikä ensi sijassa ja enimmäkseen näyttäytyy. Mutta samalla se
on jotakin sellaista, joka olemuksellisesti kuuluu siihen, mikä ensi sijassa ja
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GA 2/ OA, §7, s. 43–44/ 55. ”Aristoteles hat diese Funktion der Rede Schärfer expliziert als
άποφαίνεσθαι. Der λόγος lässt etwas sehen (φαίνεσθαι), nämlich das, worüber die Rede ist und zwar
für den Redenden (Medium), bzw. für die miteinander Redenden. Die Rede ’lässt sehen’ άπό... von
dem selbst her, wovon die Rede ist. [---] Im konkreten Vollzug hat das Reden (Sehenlassen) den
Charakter des Sprechens, der stimmlichen Verlautbarung in Worten. Der λόγος ist φωνή und zwar
φωνή μετά φαντασίας — stimmliche Verlautbarung, in der je etwas gesichtet ist.“
103
Ks. GA 2/ OA, §7, s. 44–46/ 57–58.
104
GA 2/ OA, §7, s. 46/ 58. ”Der Ausdruck Phänomenologie lässt sich griechisch formulieren: λέγειν
τά φαινόμενα; λέγειν besagt aber άποφαίνεσθαι. Phänomenologie sagt dann: άποφαίνεσθαι τά
φαινόμενα: Das was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her sehen lassen. Das ist der formale
Sinn der Forschung, die sich den Namen Phänomenologie gibt.“
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enimmäkseen näyttäytyy. Näin se kätkeytyneenä muodostaa näyttäytyvän
mielen ja perustan.105
Näin erityisesti olevan oleminen ”on se, joka kussakin olevan näyttäytymisessä
on kätkeytynyt, mutta joka tällä tavoin kätkeytyneenä kuuluu olevan näyttäytymiseen sen mielenä ja perustana”106. Oleminen on siis jotakin sellaista, mikä ensisijaisesti ei näyttäydy meille olevassa, mutta joka perimmältään mahdollistaa näyttäytyvän olevan. Ja juuri siksi, että ”ilmiötä ensi sijassa ja enimmäkseen ei ole
annettu, tarvitaan fenomenologiaa”.107
Kuten seuraavassa luvussa huomaamme, ”fenomenologisen kuvauksen metodinen mieli on tulkintaa”. Erityisesti inhimillisen olemassaolon fenomenologiaan ”liittyvällä logoksella on hermeneueinin [---] luonne, jonka avulla inhimilliseen todellistumiseen kuuluva olemisymmärrys pääsee selville olemisen todellisesta mielestä ja oman olemisensa perusrakenteesta. Inhimillisen olemassaolon
fenomenologia on hermeneutiikkaa sanan alkuperäisessä merkityksessä, joka
viittaa tulkitsemistoimintaan”.108
Määriteltyään fenomenologian käsitteen, Heidegger selventää vielä kahta fenomenologisen tutkimuksen kannalta keskeistä käsitettä. Fenomenaalisuus tarkoittaa sitä, mikä ”on ilmiön kohtaamistavassa annettu ja eksplikoitavissa”. Fenomenologista on puolestaan kaikki se, ”mikä kuuluu osoittamisen ja eksplikaation tapaan ja antaa käsitteelliset työkalut tälle tutkimukselle”.109
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GA 2/ OA, §7, s. 47/ 59–60. ”[s]olches, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, was
gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was
wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und
Grund ausmacht.“
106
Von Herrmann, 1998, s. 122.
107
GA 2/ OA, §7, s. 48/ 60. “Und gerade deshalb, weil die Phänomene zunächst und zumeist nicht
gegeben sind, bedarf es der Phänomenologie.“
108
GA 2/ OA, §7, s. 50/ 61. Suomennosta muutettu. ”[---] der methodische Sinn der phänomenologischen Deskription ist Auslegung. Der λόγος der Phänomenologie des Daseins hat den Charakter des
έρμηνεύειν, durch das dem zum Dasein selbst gehörigen Seinsverständnis der eigentliche Sinn von
Sein und die Grundstrukturen seines eigenen Seins kundgegeben werden. Phänomenologie des Daseins ist Hermeneutik in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, wonach es das Geschäft der Auslegung bezeichnet.“
109
GA 2/ OA, §7, s. 49–50/ 61.
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2.4

Fenomenologisen metodin kolmitahoinen liike: Reduktio,
konstruktio, destruktio. Hermeneuttinen kehä

Vaikka fenomenologinen metodi esitetäänkin seuraavassa suhteellisen yksinkertaisesti, on muistettava, että kyseessä ei ole mikään valmis ”tekniikka”: fenomenologinen metodi kehittyy ja muuttuu sen lisävalaisun seurauksena, joka saavutetaan metodin avulla. Heidegger muistuttaa, että tieteellinen metodi ei milloinkaan ole tekniikka; niin pian kuin siitä tulee sellainen, se on kadottanut
omimman luonteensa.110
REDUKTIO. Edmund Husserlille fenomenologinen reduktio tarkoitti siirtymää tavaroiden ja henkilöiden maailmaan uppoutuneen ihmisen luonnollisesta
asenteesta takaisin tietoisuuden transsendentaaliin elämään ja sen noeettisnoemaattisiin kokemuksiin, joissa objektit hahmottuvat tietoisuuden korrelaatteina. Heidegger ottaa käyttöön Husserlin termin sen kirjaimellisessa merkityksessä
sitoutumatta kuitenkaan Husserlin tapaan käyttää sitä.111
Toisin kuin ajattelun länsimaisessa perinteessä, joka on keskittynyt olevaan,
Heideggerille oleminen on kaiken ontologian112 teema. Olemisessa on kuitenkin
aina kyse jonkin olevan olemisesta, ja siksi tutkimus on ensisijaisesti ja välttämättä aina aloitettava olevasta. Fenomenologisen katseen on kuitenkin käännyttävä
pois olevasta tuon olevan olemiseen riippumatta siitä kuinka tämä oleva on käsitetty. Tämä olemista kohti kääntyminen tarkoittaa sen ajattelemista, miten oleva
näyttäytyy olemisulottuvuudessaan. Tutkivan katseen takaisin johtamista naivisti
käsitetystä olevasta kohti sen olemista Heidegger nimittää fenomenologiseksi
reduktioksi.113
KONSTRUKTIO. Käsitetystä olevasta pois kääntyminen ei kuitenkaan sinänsä ole vielä fenomenologista tutkimusta. Kääntyessämme kohti olevan olemista,
meidän on samalla lähestyttävä paljastaen ja tavoittaen olemista itseään. Pelkkä
jostakin poiskääntyminen kohti jotakin ei vielä kerro meille mitään tutkimuksen
kohteesta: koska oleminen ei ole olevan kaltaista, me emme vain yksinkertaisesti
löydä sitä edestämme. Tarvitsemme opastusta lähestyessämme olemista.114 Olevan olemisulottuvuus on tuotava tutkimuksen kohteeksi luonnostamalla annettuna
110

Ks. GA 24, §5, s. 29. Vrt. Heidegger, 1993, s. 178–179.
GA 24, §5, s. 29.
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Ontologia ja fenomenologia eivät tarkoita Heideggerille kahta eri tieteenhaaraa, jotka muiden
joukossa sisältyvät filosofiaan. Hänelle molemmat termit luonnehtivat itse filosofiaa: yhtäältä sen
kohdetta, toisaalta sen menetelmää. (GA 2/ OA, §7, s. 48/ 62.)
113
GA 24, §5, s. 28–29.
114
GA 24, §5, s. 29.
111
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olevaa olevaa kohden sen olemista ja sen olemisen rakenteita. Näin oleva saadaan
näkyville olemisessaan. Tätä Heidegger kutsuu fenomenologiseksi konstruktioksi.115
DESTRUKTIO. Meille annettuna oleva oleva, eli käsityksemme olevasta on
aina määrittynyt kokemustemme mukaan. Edelleen kokemuksemme ovat aina
määrittyneet omalle olemassaolollemme ominaiselle alueelle. Tätä meille itsellemme ominaista aluetta puolestaan määrittävät historialliset olosuhteemme —
aika, jolloin tutkimusta tehdään.116 Ei ole niin, että samat oliot ilmenisivät samalla
tavalla kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Me elämme aina maailmassa, joka on
monin tavoin jo valmiiksi tulkkiutunut.
Esimerkiksi ryhtyessäni tarkastelemaan ”keskustelua”, aloitan tietynlaisista
tavoista käsittää ”keskustelu” (Vorhabe). Sanakirjan mukaan, samoin kuin ”terveellä järjellä” ajatellen, tulkitsen ”keskustelun” lähinnä puhumiseksi jonkun tai
joidenkuiden kanssa (Vorgriff). Edelleen tutustuttuani esimerkiksi ohjausta käsitteleviin teoksiin saan, muiden muassa Sanna Vehviläisen Ohjaus vuorovaikutuksena –kirjasta, nopeasti vahvistuksen tälle käsitykselle. Muunlaiset tulkinnat eivät
välttämättä tule mieleenikään (Vorsicht). Heideggerin termein olen tällöin edennyt
lähtökohdastani, tietystä hermeneuttisesta situaatiosta, suuntaan joka oli valmiiksi
pohjustettu edeltä hallussa olevassa (Vorhabe), ennakkonäkymässä (Vorsicht) ja
esikäsityksessä (Vorgriff)117.
Toisaalta jos jokin seikka puhuu painokkaasti vastoin tätä esirakennettani,
tämä saattaa vaikuttaa siten, että ennakkoluuloni asiaa koskien muuttuvat, ja minun on lähestyttävä kohdettani uusin silmin. Tässäkin tapauksessa olen astunut
mukaan hermeneuttiseen kehään, jossa ennakko-oletukset vaikuttavat siihen
kuinka lähestyn kohdetta, ja kohde puolestaan muuttaa ennakko-oletuksia, jotka
taas muuttavat tapaani lähestyä kohdetta. Heideggerin mukaan ratkaisevaa tässä
on oikea tapa astua kehään:
Kehään kätkeytyy alkuperäisimmän tiedon positiivinen mahdollisuus, johon
tosin on tartuttu oikealla tavalla vain silloin, kun tulkitseminen on ymmärtänyt, että sen ensimmäisenä, pysyvänä ja viimeisenä tehtävänä säilyy kulloinkin edeltä hallussa olevan, ennakkonäkymän ja esikäsityksen työstäminen —
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GA 24, §5, s. 29–30.
GA 24, §5, s. 30.
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GA 2/ OA, §32, s. 199–200/ 193–194.
116
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ei satunnaisuuksista tai sovinnaisuuksista, vaan — asioista itsestään lähtien
siten, että tieteellinen teema säilyy.118
Minulla voi olla tuntuma siitä, että keskustellessani ystäväni kanssa tapahtuu
paljon muutakin kuin pelkästään mielipiteiden vaihtoa tai vuorotellen puhumista
(Vorsicht). Olen selvillä siitä, että tämä ”muu” keskusteltaessa tapahtuva on tapana sijoittaa muihin kategorioihin kuin ”keskustelu”, josta on helppo todeta, että
esimerkiksi ohjaus ei ”tietenkään rakennu ainoastaan keskustelun varaan” 119 .
Uusien kategorioiden käyttöönotto ”keskustelun” ymmärtämiseksi jättää kuitenkin huomiotta sen, että tuo muu tapahtuu kokemukseni mukaan juuri keskusteltaessa, ja fenomenologina olen kiinnostunut juuri tästä: asiasta itsestään. Tällöin
minua ei tyydytä, jos koetan ajatella, että ”keskustellessani myös vuorovaikutan”
tai ”transferenssi vaikuttaa keskusteluumme”. Nämä ovat ”keskustelusta” annettuja muka-selityksiä, jotka kätkevät kysymyksen ”keskustelun” luonteesta selittämällä sen toisilla, muissa yhteyksissä määrittyvillä käsitteillä.
Tästä syystä (vakiintuneet tavat käsittää ilmenevä) käsitteelliseen tulkintaan
olemisesta ja sen rakenteista — olemisen reduktiiviseen konstruktioon — tarvitaan aina destruktio. Destruktio on kriittinen prosessi, jossa perinteiset käsitteet,
joiden käyttämiselle ei ole vaihtoehtoja, puretaan niihin osiin, joista ne koostuvat
ja joista ne ovat peräisin. Tällöin voimme avata sitä mieltä, joka käsitteeseen
kuuluu, ja tulee (huomaamatta) sanassa sanotuksi. Vasta tämän destruktion jälkeen voidaan varmistua fenomenologisesti ontologisten käsitteiden aidosta luonteesta.120 Destruktiossa ei siis ole kysymys tradition halventamisesta tai tuhoamisesta. Fenomenologisen destruktion tavoitteena on päinvastoin hahmottaa traditio
positiivisissa mahdollisuuksissaan.121 Niinpä esimerkiksi Heideggerin ”filosofian
historian destruktio” on ennen kaikkea filosofian käsitteiden ja kielen destruktiota:
abstraktin käsitteellisyyden purkamista alkuperäänsä eletyssä kokemuksessa, jota
voidaan lähestyä esimerkiksi sanojen alkuperän kautta.122
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GA 2/ OA, §32, s. 203/ 197. Suomennosta muutettu. ”In ihm verbirgt sich eine positive Möglichkeit
ursprünglichsten Erkennens, die freilich in echter Weise nur dann ergriffen ist, wenn die Auslegung
verstanden hat, dass ihre erste, ständige und letzte Aufgabe bleibt, sich jeweils Vorhabe, Vorsicht und
Vorgriff nicht durch Einfälle und Folksbegriffe vorgeben zu lassen, sondern in deren Ausarbeitung aus
den Sachen selbst her das wissenschaftliche Thema zu sichern.”
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Vehviläinen, 2001, s. 12.
120
GA 24, §5, s. 31.
121
GA 24, §5, s. 31. Ks. myös GA 2/ OA, §6.
122
Sein und Zeitissa Heidegger esittääkin, että ”filosofian tehtävä on loppujen lopuksi suojella kaikkein elementaarisempien sanojen voimaa, joissa ihmisen todellistuminen tulee ilmaistuksi, ja estää
tavallista ymmärrystä typistämästä näitä sanoja siihen ymmärtämättömyyteen, joka omalta osaltaan
toimii pseudo-ongelmien lähteenä”. (GA 2/ OA, §44, s. 291/ 272. Suomennosta muutettu.)
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Tämän mukaisesti tulen tutkimukseni toisessa osassa osoittamaan suomen
kielessä perinteen, jossa ”keskustelu” tulkitaan sanalliseksi vaihdoksi. Keskustelu
–sanaa seuraamalla tavoitan kuitenkin perinteen tarjoaman toisen mahdollisuuden
ymmärtää ”keskustelu”. Tai: pystyn ymmärtämään ”keskustelun” (myös) toisin
kuin se perinteisesti ymmärretään. Tutkimuksen neljännessä pääluvussa esittämäni käsitys ”keskustelusta” on radikaali123 fenomenologinen tulkinta.
Tutkimukseni kolmannessa osassa lähestyn toisessa osassa valmistellulta perustalta — hermeneuttisesta situaatiostani — käsin ilmiötä, johon suomessakin
viitataan empatian käsitteellä. Aloitan lähestymiseni nostamalla pääluvussa 5
esiin erään empatian ilmiön käsitteellistämistradition. Kuvaan psykoanalyyttista
käsitystä empatiasta ja sen asettumista psykoanalyyttisen ymmärtämisen kokonaisuuteen sellaisena kuin Veikko Tähkä kuvaa sitä teoksessaan Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen. Psykoanalyyttisen perinteen mukaan tuomisen myötä toisen tutkimustehtäväni oheen rakentuu myös kysymys siitä, miten
kuvauksia, jotka heideggerilaisittain ilmaistuna on aloitettu ”satunnaisuuksista ja
sovinnaisuuksista” voidaan uudelleentulkita toisenlaisista lähtökohdista käsin.
Kuudennessa pääluvussa tulkitsen esille saattamaani ilmiön kohtaamistavasssa
annetun käsitteellistystä tutkimukseni toisessa osassa hahmottuneesta hermeneuttisesta situaatiostani käsin.
Ennen ”keskusteluun” ja ”myötäelämiseen” pääsemistä meidän on kuitenkin
syytä ensin luoda pohjaa tavallemme ymmärtää inhimillistä keskenäänolemista
antautumalla keskusteluun muutamien Heideggerin kirjoitusten kanssa. Tämä
toimii johdatteluna yhtäältä tutkimuksen loppupuolella käyttämiini käsitteisiin, ja
toisaalta osoittaa eräitä tienviittoja matkalla kohti ”keskustelun” fenomenologista
tulkintaa.

123

Sanan ”radikaali” merkitys on tässä ymmärrettävä sen latinalaisen juuren mukaisesti: radix – juuret.

48

Osa II: Keskustelu
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3

Tienviittoja — logoksesta
keskenäänolemiseen

Tutkimukseni kolmannessa pääluvussa tuon esille lähtökohtiani keskenäänolemisen tulkitsemiseen. Tässä tarkoituksessa tulen lukemaan, kokoamaan ja kommentoimaan eräitä Heideggerin kirjoituksia.124 Kommentointi on tässä ymmärrettävä
yhdessä ajattelemisena. Luonnostelen Heideggerin seurassa myös eräitä tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä. Hahmottuva käsitys keskenäänolemisesta
toimii tienviittana lähestyessäni luvussa 4 itse asiaa, ”keskustelua”.
Heideggerin kuvaukset keskenäänolemisesta ovat osa hänen ”olemisen ajattelun” projektiaan. Ymmärtääksemme hänen tapaansa kuvata keskenäänolemista
meidän on luonnosteltava eräänlainen yleiskuva tuosta projektista: miksi Heideg124

Heidegger-tutkimuksessa on ollut pitkään vallalla tulkinta, jonka mukaan Heidegger epäonnistuu
keskenäänolemisen ja toiseuden ajattelussa, tai ei pidä sitä erityisen tärkeänä teemana (ks. esim.
Schües, 1992; ks. myös Lévinas, 1969 & 1998; Huizing, 1988). Kuitenkin esimerkiksi Frederick
Olafson (1987, s. xiii) on esittänyt, että Heideggerin ajattelun merkitys on kaikkein ilmeisin juuri
mielen filosofian alueella. Myös Thomas Sheehan (2001, s. 18) toteaa, että ihmisen sosiaalisuus on
Heideggerin ajattelun ”asia itse”; vrt. Balancari, 1999; Glendinning, 1998; Michalski, 1995; Moga,
1995; Crosswhite, 1987; Gbotokuma, 1987; Theunissen, 1984; Weber, 1983; Dallmayr, 1980; Gould,
1971; Schmitt, 1969. Ks. myös Coelho & Figueiredo, 2003; Honneth, 2003. Vastaavaa tulkintalinjan
muuttumista on tapahtunut myös suhteessa etiikkaan Heideggerin ajattelussa; ks. esim. Greisch, 2002;
Francois, 2002; Luoto, 2001; Hatab, 2000; Olafson, 1998 & 1967; Nancy, 1998; Lehtinen, 1998;
Kreiml, 1987; Hodge, 1995; Guignon, 1993; Varto, 1993; Brandner, 1992; Diprose, 1991; Joós, 1991;
Scott, 1990b; Marx, 1983; Cousineau, 1972; Sitter-Liver, 1975. Nämä aihepiirit ovat myös erityisellä
tavalla sidoksissa toisiinsa, kuten voimme huomata esimerkiksi John Stewartin käsityksestä inhimillisestä kommunikaatiosta ja kielestä eettisenä ”ilmaisevana yhteytenä”, jota hän on muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana kehitellyt pitäen lähtökohtanaan muiden muassa juuri Heideggerin tutkimuksia. Ks. Stewart, 1995 & 1986 & 1983 & 1978. Ks. myös Stewart & Zediker, 2000. Ks. myös
Vogel, 1994. Heidegger-tulkintojen kehittymisen kannalta ratkaiseva merkitys on ollut 1970-luvulla
aloitetulla Heideggerin koottujen teosten (Gesamtausgabe) julkaisemisella, jonka myötä Heideggerin
suhde häntä edeltävään traditioon on tullut yksityiskohtaisemmin päivänvaloon: näin moni aiemmin
mystisenä ja hämäränä esittäytynyt kehittely alkoi näyttäytyä uudella tavalla mielekkäänä.
Sheehan (2001, s. 1–2) nimeää yhtäältä Jean-Paul Sartren (1965) sekä toisaalta Otto Pöggelerin
(1963), William Richardsonin (1963) ja Friedrich-Wilhelm von Herrmannin (1964) Heidegger –
tutkimuksen ”paradigmaattisiksi hahmoiksi”, joiden työt ovat antaneet suuntaa lukuisille Heideggertulkinnoille ja — Sheehanin mielestä — johtaneet Heideggerin ajatusten tarpeettoman monimutkaiseen ja usein myös virheelliseen esittämiseen. Ranskankielisellä alueella on kehittynyt oma tulkintatraditionsa, joka eri tavoin jatkaa Heideggerin valmistelemalta pohjalta; ks. esim. Lévinas, 1969;
Derrida, 1989; Irigaray, 1999.
Sheehan itse asettuu ns. kolmannen tulkintaparadigman puitteisiin, joka hänen mukaansa hylkää ”olemisen” asian itsensä nimenä; ajattelee, että Welt/ Lichtung/ Da on se, mikä ”antaa” olemisen;
tulkitsee Daseinin pikemminkin edellytettynä kohtaamisen mahdollisuutena kuin ”täälläolona”; ymmärtää Kehren Geworfenheitin ja Entwurfin liikkeenä eikä muutoksena Heideggerin ajattelussa;
tulkitsee Ereignisin Dan aukeamisena; sekä käsittää inhimillisen äärellisyyden ajautuneena aikomuksellisuutena sinä, joka määrittää olemisen muodon eri aikakausina. (Sheehan, 2001, s. 1.)
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gerin mukaan oli välttämätöntä herättää uudelleen kysymys olemisesta? Luvussa
3.1. kuvaan Heideggerin vastausta tähän kysymykseen siten kuin hän esitti sen
Zollikonissa vuonna 1965 Medard Bossin kokoon kutsumille lääkäreille ja psykoterapeuteille125. Selventävänä lisänä tuon kuvaukseen mukaan muutamia katkelmia Aristoteleen Metafysiikasta 126 . Tästä johdatuksesta etenen Sein und Zeitin
perustavien ihmistä koskevien määrittelyjen kautta logoksen käsitteeseen, jonka
huomaamme kuvioivan merkittävällä tavalla inhimillisen maailman järjestymisen
ytimessä.
Luvussa 3.2. lähestyn logoksen käsitettä Heideggerin opastuksella yhtäältä
Sein und Zeitissa ja toisaalta luentosarjalla Einführung in die Metaphysik127 (1935)
esitettyjen Herakleitos –luentojen kautta 128 . Logos tulkitaan ”kokoutuvaksi kokoutumaksi”. Luvussa 3.3. pohditaan alustavasti sitä, missä määrin ja millä tavalla maailma on annettu yhteisenä ja valmiina. Samaten pohditaan alustavasti, kuka
tässä maailmassa olija on. Luvussa 3.4. kiinnitetään yhtäältä ”kokoutuvan kokoutuman” tulkinta ”yhteisenä maailmana” ja toisaalta kuvataan Herakleitoksen
fragmentin 72 kautta ihmisen mahdollisuudet ”olla tolaltaan” ja ”tolallaan” tässä
maailmassa.
Luvussa 3.5. paneudutaan Heideggerin vuosina 1925 (GA 20) ja 1927 (GA 2/
OA) esittämään käsitteellistykseen ihmisen olemisesta ”kanssaolemisena” ja ”kenenä tahansa”. Näissä käsitteissä tiivistyy se, mihin luvussa 3.3. viitataan käsitteellä ”yhteinen maailma”. Kuvaan myös alustavasti inhimillisen ymmärryksen
luonnetta sekä nostan kokemuksen käsitteen esiin ”kanssaolemisen” ja ”kenenä
tahansa” olemisen valossa. Luvussa 3.6. esittelen ”tunnustellen olemisen”
ja ”tunnelman” käsitteet. Lopuksi pohdin lyhyesti, mikä merkitys viimeksi maini125

Heidegger, 1987. Jatkossa ZS (Zollikoner Seminare).
Heideggerin käsitystä ”olemisen historiasta” on arvosteltu yksioikoiseksi ja tarkoitushakuiseksi.
Suomessa tähän ovat kiinnittäneet huomiota esimerkiksi Heikki Ikäheimo (2003b) ja Ari Kivelä
(2004). Ikäheimo ehdottaa, että ”Heideggerin positio voitaisiin asettaa hegeliläisen dialektiikan piinapenkkiin ja pyrkiä artikuloimaan siinä mahdollisesti piilevä ontologian ja epistemologian välinen
ristiriita”. Kivelä puolestaan esittää, että ”Fichten varhaisfilosofian avulla on mahdollista osoittaa
Heideggerin vaikutushistoriasta nousevan subjektivismikritiikin pinnallisuus”. Erityisesti saksankielisellä alueella hahmottunut ”[s]ubjektiviteetin ei-egologinen uudelleenmäärittely immunisoi uudistetun
subjektifilosofian Heideggerin ajatteluun palautuvaa subjektifilosofian kritiikkiä vastaan” (Kivelä,
2004, s. 23, 146 f 91. Kivelä ei siis kommentoi suoraan Heideggerin töitä). Myös suomalaisessa analyyttisessa filosofiassa on suhtauduttu kriittisesti Heideggerin tutkimuksiin, ks. tästä Pihlström, 2004.
Näille kritiikeille ei kuitenkaan omassa tutkimuksessani ole sijaa; oleellisia ovat sen sijaan ne mahdollisuudet, joita Heideggerin käsitys avaa.
126
Aristoteles, 1990.
127
Heidegger, 1983b. Jatkossa GA 40.
128
Heideggerin tavasta lukea Herakleitosta, ks. DeGennaro, 2001; Maly & Emad (toim.), 1986.
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tuilla käsitteillä on sen suhteen, miten tunteet ymmärretään esimerkiksi psykologia –tieteessä.
3.1

Johdatus puheeseen olemisesta ja logoksesta

Heideggerin Sein und Zeit alkaa lainauksella Platonin Sofisti-dialogista:
Itsellenne lienee ollut jo kauan tuttua, mitä oikein tarkoitatte käyttäessänne
ilmaisua ’oleva’. Me luulimme ymmärtävämme sen, mutta olemme nyt neuvottomia.129
Aristoteles (384–322 eKr.) toteaa Metafysiikan seitsemännen kirjan alussa, että ”[i]lmaisulla ’oleva’ on monia eri käyttöjä”.130 Heidegger toteaa koko ajattelunsa pontimena olleen kysymyksen siitä, mikä näin ollessa on näiden moniaiden
käyttöjen ykseys? Mitä olemisella ylipäätään tarkoitetaan?131 Keskiajan teologit
tulkitsivat Heideggerin mukaan antiikin varovaiset olemiskysymyksen avaukset ”Aristoteleen oletetun filosofian ensimmäisiksi, itsestään selviksi vastauksiksi
ja pääväitteiksi”132. Näin se, ”mitä kyseisestä ilmiöstä saatiin äärimmäisimmällä
ajattelun ponnistuksella irti, vaikkakin vain fragmentaarisesti ja alustavasti, on
sittemmin trivialisoitu”133.
”Mitä oleva on?” on Aristoteleen mukaan kysymys, jota on aina pohdittu ja
pidetty ongelmallisena menneisyydestä nykypäivään asti. Tämä kysymys on Aristoteleelle itse asiassa sama kuin kysymys ”mikä ούσία on”. 134 Missä mielessä
tämä kysymys on asetettu?

129

GA 2/ OA, s. 1/ 19. “δήλν γάρ ώς ύμείς μέν ταύτα (τί ποτε βούλεσθε σημαίνειν όπόταν όν
φθέγγησθε) πάλαι γιγνώσκετε, ήμείς δέ πρό τού μέν ώόμεθα, νύν δ’ ήπορήκαμεν“.
”Denn offenbar seid ihr doch schon lange mit dem vertraut, was ihr eigentlich meint, wenn ihr
den Ausdruck ’seiend’ gebraucht, wir jedoch glaubten es einst zwar zu verstehen, jetzt aber sind wir in
Verlegenheit gekommen.“
Itkonen-Kailan, Anttilan ja Tynin suomennoksessa kohta kuuluu seuraavasti: ”Itse olette tietysti
tienneet sen (mitä oikein haluatte ilmaista sanoessanne ’oleva’) jo kauan sitten, me taas olemme tähän
asti luulleet tietävämme ja olemme nyt neuvottomia.” (Platon, 1982, 244a.)
130
Aristoteles, 1990, VII, 1, 1028a10.
131
ZS, s. 155. Ks. myös Heidegger, 1986.
132
Heidegger, 1981, s. 31–32. Jussi Backmanin suomennos.
133
GA 2/ OA, §1, s. 3/ 21. ”Und was ehemals in der höchsten Anstrengung des Denkens den Phänomenen abgerungen wurde, wenngleich bruchstückhaft und in ersten Anläufen, ist längst trivialisiert.“
134
Aristoteles, 1990, VII, 1, 1028b2–4. Seuraan Aristoteleen tekstin kohdalla Jatakarin, Näätsaaren ja
Pohjanlehdon suomennosta lukuun ottamatta käsitettä ούσία. Jatakari, Näätsaari ja Pohjanlehto kääntävät sen termillä ”substanssi”.
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Siten, että kysymys koskee vain olioita ja niiden olemista. Kysyessäni olevaa
olevana en ole kiinnostunut siitä, onko kyseessä tuolin, pöydän tai puun esilläoleminen. Pikemminkin olen kiinnostunut ”olevasta olevana”. Siksi kiinnitän huomioni siihen suhteessa sen olemiseen. Tämä on kaiken metafysiikan
perustavin kysymys. Eikö filosofiassa ole siis esitetty olemiskysymystä?.135
Silti Sein und Zeitissa, heti ylläesitetyn Sofisti-lainauksen jälkeen Heidegger jatkaa: ”Onko meillä nykyään vastausta kysymykseen, mitä oikeastaan tarkoitamme
sanalla ’oleva’? Ei minkäänlaista. Siksi on paikallaan, että asetamme uudelleen
kysymyksen olemisen mielestä.”
Mutta olemmeko nykyään edes hämmentyneitä kykenemättömyydestämme
ymmärtää ilmaisua ”oleminen”? Emme lainkaan. Niinpä meidän on aivan ensiksi herätettävä uudelleen henkiin ymmärrys tämän kysymyksen mielestä.136
Zollikonissa vuonna 1965 Heidegger tiivisti käsityksensä siitä, miksi oli välttämätöntä herättää tämä kysymys Sein und Zeitissa. Kuvaan seuraavassa tämän ytimekkään käsityksen pääpiirteissään.
Tarkastellessamme olioiden olevuutta objekteina, peräänkuulutamme objektiivisuutta. 137 ”Objektit” tulivat kuitenkin Heideggerin mukaan mahdollisiksi
vasta uudella ajalla, Descartesin jälkeen. Antiikin kreikkalaisille ”objekteja” nykyisessä mielessä ei ollut olemassa.138
Kreikkalaiset käsitteellistivät olevan esilläolevaksi, siksi mikä on aina jo
edessäni. Tätä olemisen tapaa he kutsuivat käsitteellä ούσία, joka on tapana kääntää substanssiksi. Ensisijaisesti ούσία ei kuitenkaan ollut filosofinen käsite. Se
merkitsee yksinkertaisesti sitä, mikä on käsillä, samassa mielessä kuin saksan
kielessä voidaan käyttää käsitettä Anwesen (läsnäoleva) tarkoittamaan tiluksia.139
135

ZS, s. 152. ”In der Weise, dass immer nur nach dem Seienden hinsichtlich seines Seins gefragt wird.
Wenn ich das Seiende so als Seiendes befrage, dann bedenke ich das Seiende nicht im Hinblick darauf,
ob es zum Beispiel als ein Stuhl oder als ein Tisch oder als ein Baum vorhanden ist, sondern ich achte
auf Seiende als das Seiende, beachte es somit hinsichtlich seiner Seins. Dies ist die Grundfrage aller
Metaphysik. Also wird in der Philosophie doch nach dem Sein geftagt?
136
GA 2/ OA, s. 1/ 19. ”Haben wir heute eine Antwort auf die Frage nach dem, was wir mit dem
Wort ’seiend’ eigentlich meinen? Keineswegs. Und so gilt es denn, die Frage nach dem Sinn von Sein
erneut zu stellen. Sind wir denn heute auch nur in der Verlegenheit, den Ausdruck ’Sein’ nicht zu
verstehen? Keineswegs. Und so gilt es denn vordem, allererst wieder ein Verständnis für den Sinn
dieser Frage zu Wecken.“
137
Nykyään, erityisesti ihmistieteissä, voidaan kuitenkin korostaa myös kaikkien havaintojen subjektiivisuutta sekä painottaa tämän subjektiivisuuden tunnistamisen ja tunnustamisen merkitystä.
138
ZS, s. 152.
139
ZS, s. 152. Keskiaikaisen skolastiikan tulkinnalla ούσίαsta substanssina ei Heideggerin mukaan
ole ”mitään” tekemistä kreikkalaisen ajattelun kanssa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Heidegger
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Miksi kreikkalaiset antavat juuri tälle määrätylle olevalle — talo ja tilukset,
omaisuus ja varallisuus — nimen, joka tarkoittaa olevaa ylipäätään? Miksi
juuri tämä oleva tulee erikseen luonnehdituksi tällaisella nimellä? Mitä ilmeisimmin vain siksi, että tämä oleva vastaa erityisessä ja ensisijaisessa mielessä sitä, mitä arkisessa olemisymmärryksessä implisiittisesti ymmärretään olevan olevuudella (sen olemisella). [---] Omaisuus ja varallisuus ovat pysyvästi
tavoitettavissa. Tänä pysyvästi käytettävissä olevana se [mikä omaisuudessa
ja varallisuudessa on tunnusomaista] on lähellä sijaitsevaa, se sijaitsee lähistöllä [---]. Se on lähinnä oleva ja tänä pysyvästi lähimpänä se on painokkaassa mielessä esillä, vastassa, läsnä. [---] Ούσία ei itse asiassa tarkoita mitään
muuta kuin pysyvää läsnäoloa, ja juuri tätä olevuudella ymmärretään. Tätä
pysyvää läsnäoloa ja läsnäolevaa pysyvyyttä tarkoitamme ”olemisella”.140
Aristoteles toteaa Metafysiikan seitsemännessä kirjassa, että ”[s]substraatti on se,
jolle kaikki muu predikoidaan ja jota itseään ei predikoida millekään muulle”141 ja
jatkaa:
perimmäinen substraatti näyttää ennen muuta olevan ούσία. Tietyssä mielessä
ainetta voidaan pitää tällaisena, toiselta kannalta muotoa ja kolmanneksi näiden yhdistelmää. Tarkoitan aineella esimerkiksi pronssia, muodolla nähtyä
hahmoa ja näiden yhdistelmällä veistosta kokonaisuutena. [---] Nyt on siis
esitetty pääpiirteissään, mitä ούσία on, ja todettu, että sitä ei predikoida substraatille, vaan että sille predikoidaan muut asiat.142
”Substraatti” on käännös kreikan sanasta hypokeimenon, joka tarkoittaa sananmukaisesti ”alla lepäävää”. Latinaksi hypokeimenon kääntyi suoraan sanalla subjec-

olisi pitänyt keskiajan skolastiikkaa — erityisesti Tuomas Akvinolaista, Duns Scotusta ja Suarezia —
merkityksettömänä. (Ks. GA 24, §10.)
140
Heidegger, 1982, s. 51–52. Jussi Backmanin suomennos. ”Warum belegen nun die Griechen gerade
dieses bestimme Seiende: Haus und Hof, Hab und Gut, mit demjenigen Namen und Wort, das überhaupt Seiendes meint? Warum erhält gerade dieses Seiende die Auszeichnung einer solchen Benennung? Offenbar nur Deshalb, weil diese Seiende in einem ausgezeichneten und vordinglichen Sinne
dem entspricht, was man unausgesprochen im alltäglichen Seinsverständnis unter der Seiendheit eines
Seienden (seinem Sein) versteht. [---] Hab und Gut sind ständig erreichbar. Als dieses ständig Verfügbare ist es [das Auszeichnende] das nahe Liegende, es liegt in der Nähe [---]. Es ist das Nächste und
als dieses ständig Nächste in einem betonten Sinne vor-handen, gegenwärtig, anwesend. [---] Mit
ούσία ist in der Tat nichts anderes gemeint als ständige Anwesenheit, und dieses ständige Anwesenheit,
anwesende Ständigkeit, meinen wir mit ’Sein’.”
141
Aristoteles, 1990, VII, 3, 1028b36–37.
142
Aristoteles, 1990, VII, 3, 1029a1–4.
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tum. Tällä ei kuitenkaan vielä ollut mitään tekemistä nykyisen subjektin käsitteen
kanssa.143
Keskiajalla filosofia ymmärrettiin Heideggerin mukaan ancilla theologiaena,
toisin sanoen siten, että teologien käsitys olevasta luotuna määritti filosofian
luonnetta. Käsitettä subjectum käytettiin Heideggerin mukaan vielä kaikesta esilläolevasta. Käsitettä objectum sitä vastoin käytettiin keskiajalla tarkoittamaan
jotakin, joka ei kuulunut todellisuuteen, vaan oli olemassa vain representationa,
eteen asettuneena kunkin omana esityksenä (Vorstellung). Keskiajan lopulla tämä
asetelma kääntyi nurinniskoin; tämän jäljiltä ymmärrämme nykyään ”subjektin”
tarkoittavan ”minää” — ”objekti” puolestaan on varattu tarkoittamaan olioita ”ilman minää”. Se, mikä keskiajalla oli ”objektiivista”, eli edessäni oleva omana representaationani, on nykyään ”subjektiivista” ja sellaisena jotakin vähemmän
todellista.144
Onko tässä kyse muutoksesta ”pelkästään” kielellisissä käytänteissä? Heideggerin mukaan ei. Kyseessä on pikemminkin perustavanlaatuinen muutos ihmisen todellistumisen suhteesta olemiseen. Mistä tämä muutos sitten koostuu?
Tämä Minän korkea asema ilmaantui Descartesin varmuuden etsintöjen myötä. Hegel totesi, että Descartesin myötä filosofia saavutti ensimmäistä kertaa
varman perustan. Descartes etsi fundamentum absolutum inconcussumia.
Tämä voi kuitenkin olla vain kunkin oma Minä. Sillä ainoastaan minä olen
läsnä kaikkialla, riippumatta siitä, ajattelenko, epäilenkö, toivonko, vai suuntaudunko kohti jotakin. Siispä etsittäessä absoluuttisen varmaa perustaa ajattelulle, Minästä tulee se, mikä on esillä erityisellä tavalla, sillä se on jotakin,
mitä emme voi epäillä. Tästä eteenpäin ”subjektia” käytettiin enenevässä
määrin tarkoittamaan Minää. Objektiksi tuli kaikki, mikä oli Minän ja sen
ajattelun kohteena sen edessä, ja joka voitiin määrittää tämän ajattelun periaatteiden ja kategorioiden avulla.145

143

ZS, s. 153.
ZS, s. 153.
145
ZS, s. 154. “Es kommt zu dieser Auszeichnung des Ichs bei Descartes, weil Descartes nach der
Gewisstheit sucht. Hegel sagt, dass mit Descartes die Philosophie zum ersten Mal sicheren Boden
gewinne. Descartes suchte ein fundamentum absolutum inconcussum. Ein solches aber aber kann nur
das eigene Ich sein. Denn nur ich selbst bin überall dabei, ob ich denke, ob ich zweifle, ob ich wünsche oder ob ich eine Stellung zu etwas einnehme. So wird das Ich für ein Denken, das nach einem
absolut gewissen Fundament sucht, das in einem ausgezeichneten Sinne Vorliegende weil es etwas
Unbezweifelbare ist. Von da an wird Schritt für Schritt der Name Subjekt zum Titel für das Ich. Objekt wird nun all das, was diesem Ich in dessen Prinzipen und Kategorien bestimmtbar wird.“
144
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Olemisen määrittymisen historiassa hahmottuu Heideggerin mukaan siis kolme
vaihetta:

  : itsestään luontuva oleva
  : ihmisen tuottama oleva
2. Olevan luotuna oleminen
3. Minä-subjektin määrittämä objekti.146
1700-luvulla Kant suoritti teoksessaan Kritik der reinen Vernunft ensimmäisen
systemaattisen analyysin Descartesin lähtökohdasta koskien objektin objektiivisuuden määrittymistä. Husserl tarjosi fenomenologiallaan perustan Kantin tutkimuksille. Heideggerin oma lähestymistapa puolestaan edustaa murtumaa tässä
historiassa.147
Länsimaisen metafysiikan perinteessä ajattelijat olivat kysyneet olevien olevuutta. Sein und Zeitissa kyse ei ole enää olevista sinänsä, vaan olemisen mielestä
yleensä. Edetessään kysymyksessään ”Mitä oleminen ylipäätään tarkoittaa?”,
Heidegger käänsi katseensa antiikin Kreikkaan tarkastellakseen miten oleminen
siellä ymmärrettiin. Heidegger tarkentaa, että häntä ei kiinnostanut yksinomaan se,
mitä olemisesta oli sanottu, vaan pikemminkin se, mikä oli jätetty sanomatta. Hän
oli kiinnostunut siitä, miten oleminen ymmärrettiin ennalta, ilman erityistä reflektointia: minkälainen olemiskäsitys oli antiikin kreikkalaisten pohdintojen taustalla?
Tätä tarkastellessaan Heidegger päätyi siihen, että oleminen tulkittiin perimmältään siksi, mikä oli ajankohtaisesti saatavilla (Anwesenheit, ούσία, omaisuus).
Kävi siis selväksi, että ajalla oli jotain tekemistä olevuuden määrittymisen kanssa.148
Tästä Heideggerille aukesi uusia, ajan luonnetta koskevia, kysymyksiä:
Kuinka ihmisen olemassaolo suhteutuu aikaan? Mahdollistaako ajallisuus olioiden ilmenemisen, niiden kohdattavuuden? Sein und Zeitissa Heidegger pohtii
kysymystä siitä ”kuka, mitä ja miten ihminen on”, suhteessa kysymykseen olemisen mielestä, joka Heideggerin tutkimuksissa oli paljastunut ajankohtaiseksi saatavillaolevuudeksi. Kysymys ihmisen olemassaolosta johti inhimillisen ”kohtalon”
analytiikkaan sellaisena kuin se on Sein und Zeitissa esitetty.149
Keskeistä Sein und Zeitissa on Heideggerin mukaan juuri se, että ihminen käsitetään historiallisena olemassaolona, inhimillisenä kohtalona, erotuksena siitä,
146

ZS, s. 154.
ZS, s. 155.
148
ZS, s. 155.
149
ZS, s. 156.
147
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että tämä käsitettäisiin subjektiviteettina tai transsendenttina ego-tietoisuutena.
Tässä inhimillisen kohtalon kohta ei niinkään tarkoita olemisen tiettyä staattista
paikkaa kuin sitä aukeamaa, jossa oliot — mukaan lukien ihminen itse — tulevat
ilmi ja ne voidaan kohdata.150
Heideggerin mukaan oleminen siis artikuloitiin antiikin Kreikassa ajan pohjalta siten, että tulkinnassa otettiin huomioon ”määrätty ajan modus”, nimittäin
nykyisyys. Tästä kertoo muun muassa se, että olemisen mieli määritettiin parousiaksi tai ousiaksi, jotka viittaavat eräänlaiseen olevan pysyvään ja staattiseen
annettuna ja saatavilla olemiseen, omaisuuteen.151 Sein und Zeitin ensimmäisessä

150
ZS, s. 156–157. Sheehan pitääkin ”aukeamaa” (the open) Daseinin Dan asianmukaisena käännöksenä. Sen ilmiön käsitteellistystä, johon Heidegger Sein und Zeitissa sekä sitä edeltävissä teksteissä
viittaa Daseinin Dalla, tavoitellaan hänen myöhemmissä teoksissaan mm. käsitteillä das Offene,
Lichtung ja Ereignis. (Sheehan, 2002, s. 280.)
151
GA 2/ OA, §6, s. 34/ 47. Parousia – läsnäolo, ousia – omaisuus, oleminen, substanssi.
Sheehan toteaa, että Heideggerin mukaan ensimmäiset kreikkalaiset ajattelijat kokivat (olioiden)
olemisen sekä niiden ”positiivisissa että privatiivisissa” ulottuvuuksissa. Toisin sanoen eivät myöhemmän ”metafysiikan” tapaan ymmärtäneet olemista ainoastaan läsnäolon (ousia, parousia), vaan
myös poissaolon myötä. Sama näkyy Heideggerin mukaan myös Anaximandroksen, Parmenideen ja
Herakleitoksen fragmenteissa: olioiden ilmeneminen siten, että niiden ilmiasuissa kuultaa myös niiden
läsnäoloon kuuluva poissaolo. Heideggerin luennan mukaan esisokraatikot olivat selvillä läsnäolon
privatiivisesta ulottuvuudesta, puhuivat siitä (esim. Herakleitoksen fr. 123: fysis kryptesthai filei),
mutta eivät tutkistelleet sitä erikseen. Poissaolo pysyi heidän tarkasteluidensa perustassa niiden keskittyessä olemisen itsensä näyttävään puoleen.
Sheehan esittää, että Heideggerin mielestä juuri tämän näkemisen implisiittisyyteen perustui
muinaisten kreikkalaisten maailman tenho; siihen perustui olioiden esilläolon juhlallisuus runouden,
taiteen ja uskonnon alueilla. Kreikkalaiset olivat niin sanotusti ”pelkkänä korvana” sille, mikä kuului
maailmaan ja maailmassa — maailma ei esittäytynyt ensisijaisesti subjektin objektina, siis subjektiviteetin välittämänä.
Heideggerin tavoite ei kuitenkaan ollut tuoda takaisin antiikin Kreikkaa, vaan sanoa se, mikä
kreikkalaisilta jäi sanomatta: läsnäoloon kuuluu aina sen — läsnäolon — puute (privaatio; siksi ”todellisuus piileksii mielellään”). Tämä puute on luonteensa mukaisesti alttiina ”ylenkatseelle”. Ja
milloin puutetta ei huomioida, ihminen unohtuu tämän ylenkatseen paljastamaan maailmaan, jossa
koetaan vain se, mikä on esillä. Tässä maailmassa oliot tulevat vangituksi omaan senhetkiseen, ajankohtaiseen, ilmiasuunsa, eidokseen. 500-luvun Kreikassa esittäytynyt ”ihminen kaiken mittana” merkitsi lopun alkua näkemisen perustan tuntemiselle, ja alkua sille, mitä Heidegger kutsuu ”metafysiikaksi”: maailman — inhimillisten mahdollisuuksien alueen — ymmärtämistä pysyvästi esillä olevien olioiden ja ihmisen riippuvuussuhteena. Tämä tarkoittaa, että olevan oleminen tulkitaan pysyväksi
esilläolevuudeksi ja ihminen nähdään sinä (pysyvänä esillä)olevana, joka antaa tälle esilläolevuudelle
merkityksen.
Heideggerin tutkimukset osoittivat, että Aristoteles kykeni eräässä mielessä ajattelemaan olevan
olemista (Platonista huolimatta) jonakin muuna kuin pysyvästi esilläolevana. Heidegger kuitenkin
esittää, ettei hänkään kyennyt kiinnittämään perinteistä kreikkalaista kokemusta olemisesta: vaikka
liike ja tuleminen eivät olleet Aristoteleelle ei-todella-olemassaolevia, kuten Platonille, ne kuitenkin
olivat lopulta pysyvää esilläolevuutta varten. Siten Aristoteles ei näe varhaisempien kreikkalaisten
tapaan esilläolemisen puutetta (esillä)olemiseen kuuluvana, vaan ainoastaan ei-vielä-esilläolevana.
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pykälässä Heidegger huomauttaa, että tälle ”[k]reikkalaiselle olemisen tulkitsemispyrkimyksen perustalle on muodostunut dogmi, joka ei pelkästään selitä kysymystä olemisen mielestä tarpeettomaksi, vaan lisäksi hyväksyy kysymyksen
laiminlyönnin”.152
Ryhtyessään herättelemään kysymystä Heidegger huomaa, että kysyessämme
olemista ”etsitty ei ole kokonaan tuntematon, vaan lähinnä täysin kiinnittämätön”.
Sein und Zeitissa hän päättää kuulustella oliota suhteessa olemiseensa. Mutta
mikä olio kelpaa kuultavaksi?153 Heidegger päätyy olioon, joka esittää kysymyksen. Tästä seuraa tavoite saattaa kysyvä olio ”olemisessaan läpinäkyväksi”:
Kysyäksemme selvästi nimenomaan olemisen mieltä, on meidän ensin tavoitettava sopiva olevan [---] eksplikaatio suhteessa olemiseensa.154
Tätä oliota, joka me itse aina olemme, Heidegger kutsuu Daseiniksi.155 Pyrkiessään tavoitteensa mukaisesti ilmaisemaan näin (olemassa) olevan koostumuksen,
hän huomaa, että inhimillisen olemassaolon olemus on sen eksistenssissä.156
Heidegger erottaa traditiosta poiketen termistä Existenz (lat. existo, ex-sisto) etuliitteen ex 157 sanan jälkimmäisestä osasta sisto, joka merkitsee asettamista 158 .
Tämä pyrkii korostamaan sitä, että ihmisen oleminen on aina jo ”ylittänyt itsensä”159. Tällainen ”meneillään oleminen” tulee näkyviin myös puhuessamme siitä,
että jokin on olemassa160.
Tarkasteltuaan ihmisen olemista, joka on siis olemuksellisesti itsensä ylittävää, avautuneisuutta, Heidegger kohtauttaa lukijansa uudelleen logoksen käsitteen
Läsnäoloon kuuluvan poissaolon unohtaminen ei Heideggerin mukaan ole seurausta mistään
ihmisen ”psyykkisestä vajavaisuudesta”; pikemminkin sen lähde on juuri ”olemisen tapahtuman”
ylenkatseelle alttiissa luonteessa. Ihmisen unohtuminen jo-paljastuneeseen esilläolevaan kuuluu siis
paljastumisen luonteeseen. Tämä luonne saa Heideggerin mukaan täyttymyksensä nykyään kaikkialle
levinneessä ”teknisessä asenteessa”, joka tulkitsee oliot ehdottomasti ja täysin jo-paljastettuina tai
paljastettavissa olevina ”tarve-esineinä” ihmisen käyttöön. (Ks. Sheehan, 1984, s. 309–313. Ks. myös
luku 3.3.)
152
GA 2/ OA, §1, s. 3/ 21. ”Auf dem Boden der Griechischen Ansätze zur Interpretation des Seins hat
sich ein Dogma ausgebildet, das die Frage nach dem Sinn von Sein nicht nur für überflüssig erklärt,
sondern das Versäumnis der Frage überdies sanktioniert.“
153
GA 2/ OA, §1, s. 9/ 25.
154
GA 2/ OA, §2, s. 10/27. ”Die ausdrückliche und durchsichtige Fragestellung nach dem Sinn von
Sein verlangt eine vorgängige angemessene Eksplikation eines Seienden [---] hinsichtlich seiner Seins.”
155
GA 2/ OA, §2, s. 10/ 27.
156
Ks. GA 2/ OA, §9.
157
Pois, ulos jostakin.
158
Ks. OA, s. ix.
159
Vrt. luku 2.2.
160
Vrt. kirjoittamassa, tekemässä.
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kanssa. Pykälässä 44 hän esittää sille metodipykälän dogmaattisen tulkinnan sijaan fenomenaalisen todistuksen. Heidegger kutsuu paikalle Herakleitoksen (n.
540–480 eKr.) fragmentin näyttämään aletheian kätkeytymättömyytenä, joka
kuuluu logokseen.161 Logos ymmärrettynä puheeksi taas saattaa nähtäväksi, ”sen,
mistä on puhe” — sille, joka puhuu, tai niille, jotka puhuvat keskenään — sen
pohjalta, mistä on puhe. 162 Puhe puolestaan määrittää ihmisen olemisluonnetta,
eksistentiaaleja: tunnustellen olemista (Befindlichkeit) ja ymmärtämistä (Verstehen).163
3.2

Logos

Lukiessaan Herakleitoksen ensimmäistä fragmenttia Sein und Zeitissa Heidegger
toteaa, että ne, ”jotka ovat vailla ymmärrystä, on asetettu logoksen vastakohdaksi,
samoin kuin sen vastakohdaksi, joka puhuu ja ymmärtää sen”. Toisaalta logos
osoittaa, ”miten oleva suhtautuu”.164
Kaikki tulee olemaan [subst.] logoksen myötä ja sen mukaan.165
Herakleitoksen toisessa fragmentissa todetaan, ettei yleisen tai yhteisen seuraamiselle ole vaihtoehtoja 166 . Yhteinen puolestaan samaistetaan logokseen 167 . Nyt

161

GA 2/ OA, §44, s. 290–291/ 272. Totuudesta aletheian mielessä, ks. esim. Kakkori, 2001.
GA 2/ OA, §7, s. 43/ 55.
163
GA 2/ OA, §34. ”Tunnustellen olemisen” ja ”ymmärtämisen” käsitteisiin palataan tarkemmin
luvuissa 3.5. ja 3.6.
164
GA 2/ OA, §44, s. 290–291/ 271–272.
Fragment 1: [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 132 [s. A 16.] ”(τοῦ δὲ)
λόγου τοῦδ ἐόντος (ἀεὶ) ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ
πρῶτον·γινοµένων γὰρ (πάντων) κατὰ τὸν λόγον τόνδε ἀπείροισιν ἐοίκασι, πειρώµενοι καὶ ἐπέων καὶ
ἔργων τοιούτων, ὁκοίων ἐγὼ διηγεῦµαι διαιρέων ἕκαστον κατὰ φύσιν καὶ φράζων ὅκως ἔχει. τοὺς δὲ
ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἔγερθέντες ποιοῦσιν, ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.”
(Heraclitus, 2004.)
165
[---] Zu Seiendem wird nämlich alles kata ton logon tonde, gemäss und zufolge diesem logos [---].
(GA 40, §49, s. 136). Englanniksi kohta on tulkittu mm. seuraavasti: ”[---] all things happen according
to this Logos [---]. (Heraclitus, 1962, s. 33.)
Fragment 2: [2 Byw.] Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII 133 ”διὸ δεῖ ἕπεσθαι
τῶι (ξυνῶι, τουτέστι τῶι) κοινῶι· ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δὲ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοὶ
ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν.” (Heraclitus, 2004.)
166
”Therefore it is necessary to follow the common [---]” (Heraclitus, 1962, s. 57). Heidegger kääntää
kohdan seuraavasti: ”Darum tut es not, zu folgen dem, d.h. sich zu halten an das Zusammen in Seienden [---]” (GA 40, §49, s. 136).
167
”[---] but although the Logos is common [---]” (Heraclitus, 1962, s. 57). Heidegger kääntää kohdan
saksaksi: ”[---] während aber der logos als dieses Zusammen im Seienden west [---]” (GA 40, §49, s.
136).
162
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heillä, ”jotka ovat vailla ymmärrystä” (axunetoi), jotka eivät käsitä logosta, ei
ilmeisesti myöskään ole vaihtoehtoja; silti he elävät, kuten heillä olisi oma yksityinen ymmärryksensä168. Nyt — sikäli kun voimme paikoin ymmärtää logoksen
tarkoittavan samaa ”kokoamisen” kanssa — voimme esittää fragmentin suomeksi
seuraavaan tapaan:
Yhteisen seuraamiselle ei ole vaihtoehtoja — mutta vaikka yhteinen tarkoittaa yhdessä koottua, monet elävät ikään kuin he olisivat koonneet kaiken itsekseen.
Näin siis käy, vaikka niille, ”jotka ovat vailla ymmärrystä” selitetään, eritellään ja
osoitetaan tämä — vaikka he kokisivat sanansa ja tekonsa juuri kuten logos, tai
sen puhuja, näyttää, he ymmärtävät yhtä vähän kuvauksen jälkeen kuin ennenkin
sitä. Siten ne, jotka ovat vailla ymmärrystä, tai vuoden 1935 Heideggeria mukaillen: ne, jotka eivät anna sen kuulua yhteen, mikä on pysyvästi yhteenkoottua,
ovat kuullessaankin kuin kuuroja: heistä voidaan todellakin sanoa, että he
ovat paikallaankin poissa tolaltaan,169
kuten fragmentissa 34 todetaan. Mikäli halutaan puhua läsnäolosta, fragmentti
voitaisiin tuoda suomalaiseen nykypäivään puhumalla niistä, jotka
ovat kuullessaankin kuin kuuroja.
nos: ”en ole koskaan ollut läsnä”.170

Heitä tarkoittaa teatterikappaleen

Se, mitä ne ”jotka ovat vailla ymmärrystä” eivät näin (Anwesende abwesend,
absently present, absent though present) ollessaan käsitä — siis logosta — vastaa
tässä Heideggeria mukaillen kokoutumaa, joka viittaa sekä kokoamiseen että

168

”[---] the many live as though they had private understanding” (Heraclitus, 1962, s. 57). Heideggerin käännös: ”[---] lebt die Menge dahin, als hätte je jeder seinen eigenen Verstand (Sinn)” (GA 40,
§49, s. 136).
169
Heidegger kääntää fragmentin seuraavasti: ”die, die das ständige Zusammen nicht zusammenbringen, sind Hörende, die den Tauben gleichen. Das Sprichtwort bezeugt ihnen, was sie sind: Anwesende
abwesend.” (GA, §49, s. 138.) Tavanomainen käännös englannin kieleen kuuluu seuraavaan
tapaan: ”Fools, when they do hear are like the deaf; of them does the proverb bear witness that they
are absent when present” (Heraclitus, 2004).
Fragment 34: Clément, Stromates, V, 115, 3. & Préparation évangélique, XIII, 13, 42. ”ἀξύνετοι
ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασι· φάτις αύτοῖσιν µαρτυρεῖ παρεόντας ἀπεῖναι.” (Heraclitus, 2004.)
170
Samuel Beckettin näytelmää Endgame esitettiin Oulun kaupunginteatterissa talvella vuonna 1998
nimellä Loppupeli. Mainosjulisteessa koreili haastava ”En ole koskaan ollut läsnä”.
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koottuna olemiseen. Näin logoksen voidaan sanoa tarkoittavan tässä kokoutuvaa
kokoutumaa, ensimmäistä, koostuvaa ja koostavaa kokoutumaa.171
Jotta saisimme paremman käsityksen siitä, mitä tämä kokoutuva kokoutuma
oikeastaan tarkoittaa, sikäli kun sen kautta halutaan tarkastella inhimillistä keskenäänolemista, meidän on keskusteltava hetken aikaa yhteisyydestä.
3.3

Yhteinen maailma

Kesälukukauden luentokurssillaan Marburgin yliopistossa vuonna 1925, tarkastellessaan kysymystä siitä, kuka oikeastaan on maailmassa, Heidegger esitti maailman olevan alkujaan ”aina jo annettu yhteisenä”.
Ei ole niin, että meillä yhtäällä olisi ensin yksilöllisiä subjekteja, joilla kulloinkin olisi oma maailmansa; tällöin meidän tulisi saattaa kulloisetkin erilliset toimintaympäristöt yhteen jonkinlaisen sopimuksen turvin, ja edelleen sopia siitä, miten tuottaisimme yhteisen maailman. Filosofit tosin kuvittelevat
näin pohtiessaan subjektien välisen maailman koostumusta. Me sitä vastoin
sanomme, että ensimmäinen asia, joka on annettu, on yhteinen maailma [---],
toisin sanoen maailma, josta ihmisen olemassaolo aukeaa — siten, että hän ei
ole vielä tullut itsekseen; siten, ettei hänen välttämättä täydy ensinkään tulla
itsekseen.172
Melkein kuin Heidegger kieltäisi tässä kaikille tutun ajatuksen. Emmekö kaikki
olisi valmiita sanomaan, että syntyessämme me tulemme vanhempiemme maailmaan ja opimme vanhempiemme säännöt? Emmekö ole kaikki tulleet koulumaailmaan ja oppineet koulumaailman säännöt? Emmekö ole tulleet yliopistoon ja
oppineet toimimaan yliopiston tavoilla? Eikö ole juuri niin, että työpaikalla tutustumme toistemme tilanteisiin ja pyrimme sopimaan käytännön järjestelyt kunkin
171

GA 40, §49, s. 136. ”Was hier vom logos gesagt wird, entspricht genau der eigentlichen Bedeutung
des Wortes: Sammlung. Wie jedoch das Deutsche Wort 1. das Sammeln und 2. die Gesammeltheit
meint, so bedeutet hier logos die sammelnde Gesammeltheit, das ursprünglich Sammelnde.”
172
GA 20, §26, s. 339. ”[---] die Welt ist immer schon primär als die gemeinsame Welt gegeben, und
es ist nicht so, dass auf der einen Seite zunächst einzelne Subjekte wären, so auch zunächst einzelne
Subjekte, die jeweils ihre eigene Welt hätten, und dass es nun darauf ankäme, die verschiedenen
jeweiligen Umwelten der einzelnen aufgrund irgendeiner Verabredung zusammenzuschieben und
daraufhin zu vereinbaren, wie man eine gemeinsame Welt hätte. So stellen sich die Philosophen die
Dinge vor, wenn sie nach der Konstitution der intersubjektiven Welt fragen. Wir sagen: Das erste, was
gegeben ist, ist die gemeinsame Welt [---] d.h. die Welt, in der das Dasein aufgeht, so zwar dass es
noch nicht zu ihm selbst gekommen ist, wie es ständig so sein kann, ohne zu ihm selbst kommen zu
müssen.”
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yksilöllisyyttä kunnioittaen? Eivätkö israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanneuvottelut ole juuri pyrkimistä sopimukseen siitä, että maailma voisi olla heille edes
jossakin määrin yhteinen? Eikö mikä hyvänsä kasvatustieteen teoria puhu siitä,
että kasvatettavan on ensi töikseen sosiaalistuttava — tai pikemminkin siitä, että
kasvatettava on sosiaalistettava — johonkin olemassaolevaan järjestykseen, jotta
tämä voisi olla jotakin omaansa?
Tästäkö Heidegger siis puhuu? Välttämättömyydestä sosiaalistua johonkin
valmiiseen järjestykseen ennen mahdollisuutta tulla itsekseen? Mutta Heideggerin
kuvailema maailma ei varmaankaan ole mikään pedagogian luvattu maa, sillä
siellä voi ilmeisesti oleilla milloinkaan tulematta itsekseen. Jokainen kasvatusteoria sentään tähtää, ainakin nimellisesti, siihen, että kasvatettava lopulta saavuttaa
täysi-ikäisyyden, täysivaltaisen toimijuuden kulloisessakin yhteisössä. Tästä puhuu myös Immanuel Kantin muotoama pedagoginen paradoksi: kuinka kultivoida
vapautta pakolla173?
Toisaalta, kun ylläolevaa katkelmaa luetaan samassa työssä kuin tekstiä (GA
40), jossa Heidegger kehuu kansallissosialistisen liikkeen suuruutta, voisi olla
helppoa ajatella, että kyseessä todellakin olisi erityinen ”pedagogian maakunta”174.
Mutta silti: hän sanoo selvästi, ettei kyseessä ole mistään sopimuksista kumpuava
maailma. Yhtä selvästi hän kuitenkin puhuu yhteisestä maailmasta, jolloin jotakin
on oltava valmiina. Miten muuten voisimme puhua tai tietää mitään siitä, että
maailma on yhteinen? Miten muuten voisin sanoa, että maailma on yhtä lailla
minun kuin sinunkin? Mutta jos jotakin on valmiina, olemme taas tilanteessa,
jossa ensisijainen tehtävä maailmaan tultaessa on sosiaalistuminen. Alistuminen
pakkoon myöhemmin koittavan vapauden palveluksessa.
Jotakin on oltava valmiina — mutta valmiina ennen kaikkea sopimista edeltävässä mielessä. Valmiutena siihen, mitä on olla ihminen: tulemme ihmisiksi
ihmisistä ja pysymme yksinämmekin järjissämme lähinnä siitä syystä, että kaikkeen, mitä on lähellämme, kuuluu toinen ihminen; kadulla voi kävellä kuka ta-
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Kant, 1923, s. 453. Ks. myös Kivelä, 2004, s. 29–39.
Freiburgissa vuonna 1934 luentokurssillaan Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache
Heidegger huomautti, että kansallissosialistinen painotus epämääräiseen ”meihin” voisi todellakin ajaa
saksalaiset rikollisuuteen. ”Nyt on me-aika [yhteisöllisyyden aika verrattuna liberalismin ’minään’].
Tämä saattaa olla oikein, mutta samaan aikaan sisällyksetöntä, monimielistä ja pinnallista. Voisimme
nimittäin olla mitä hyvänsä; lähtien mistä hyvänsä kiistanalaisesta perusteesta. ’Me!’ — näin puhuu
myös mikä hyvänsä nimetön joukko. ’Me!’ — niin huutaa myös protestoiva massa, niin kehuu itseään
keilailukerho. ’Me!’ — siten rosvojoukko tekee sopimuksen. ’Me’ yksin ei riitä. Aivan kuten ’minä’
voi kaventaa ja sulkea todellisen itsenä olemisen, voi ’me’ yhtä varmasti hajottaa, koota, kiihottaa, ja
jopa ajaa ihmisen rikollisuuteen”. (Heidegger, 1998, s. 51.)
174
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hansa, ovesta voi kulkea kuka vain, kuka vain voisi istua nojatuolissani. En vain
minä. Ehkä katujen, ovien ja nojatuolien kaltaiset ”tarve-esineet” voidaan ymmärtää sopimusta edeltäviksi ”sitoumuksiksi”, jotka sitouttavat. Koska synnyn kaksijalkaisena, minut on helppoa nähdä toisena, joka kävelee kadulla. Jos jalkani
halvaantuvat, tämä ei ole enää niin helppoa. Olen ikään kuin pettänyt lupauksen,
sivuuttanut sitoumuksen. Vaadin toisenlaista maailmaa.
Mutta enkö vaadi sitä joka tapauksessa? Jaloistani voi kasvaa suuremmat
kuin kenenkään toisen jaloista, jolloin en enää ole ihminen, jonka voisi kuvitella
omiin kenkiinsä. Samaten jos minulla ei ole hiuksia, en ole yksi niistä, jotka voivat käyttää kampaa. Jos olen kuuro, en ole kuka tahansa, jolle sinä voit puhua. Jos
olen sokea, en ole paikalla, kun katselet ikkunastasi: en näe, mitä sinä näet. Jos
olen vastasyntynyt lapsi, en osaa kävellä: sinun täytyy kantaa minua.
Sitouttamiset eivät siis ole rakenteellisesti ehdottomia. Sitä ei myöskään ole
lakiteksti, tai koulun järjestyssääntö. Kieli ei ole valmis järjestelmä, vaan rakentuva, kokoutuva kokoutuma.
Maailma on kuitenkin ”annettu” meille yhteisenä. Onko tässä maailmassa mitään valmiina? Oliko Heideggerille olemassa ”valmista” maailmaa? Oli ja ei ollut.
Maailma oli jollakin tavalla määrittynyt olemisen kysymysten laiminlyömisen
mukaiseksi.
[N]äissä laiminlyönneissä paljastuu oman olemassaolomme historia — ei julkisten tapahtumien kokoelmana, vaan ihmisen todellistumisen tapana. [Että
laiminlyönti on ylipäänsä mahdollinen, ja lisäksi jatkuu tuhansia vuosia, ilmentää ihmisen erityistä tapaa todellistua; tietyn taipumuksen {jo kohdattuun}
lankeamiseen.] Tämä tarkoittaa: ollessaan tässä langenneisuuden tilassa, mistä hän ei voi välttyä, ihminen tavoittaa omakohtaisen olemisensa vasta kääntyessään tätä taipumusta vastaan.175
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GA 20, §13, s. 179–180. ”[I]n diesen Versäumnissen offenbart sich die Geschichte unseres Daseins
selbst — Geschichte nicht als die Gesamtheit der öffentlichen Ereignisse verstanden, sondern Geschichte als die Geschehensart des Dasein selbst. Das bedeutet: Dasein in seiner Seinsart des Verfallens, der es selbst nicht entrinnt, kommt gerade darin erst zu seinem Sein, wenn es sich dagegen aufbäumt.”
Suomennoksessani hakasulkeissa oleva kohta on kotoisin Theodor Kisielin käännöksestä (1985),
ja perustuu Simon Moserin transkriptioon, jonka Kisiel näkee tässä yhteydessä oleellisena. Yllä siteerattu kohta kuuluu käännöksessä seuraavasti: ”[---] these omissions serve to manifest the history of
our very Dasein — history understood not as the totality of public events but as the mode of happening of this Dasein. That this neglect is possible and reigns in this manner for thousands of years manifests a particular mode of the being of Dasein, a specific tendency toward decadence [Verfall]. This
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Oma olemassaolomme on siis langenneisuuden tilassa. Eikä tälle ole vaihtoehtoja.
Ehkä näin rohkeaan väitteeseen pitää pysähtyä hetkeksi. Langenneisuus siis liittyy
tavalla tai toisella olemisen kysymyksen laiminlyömiseen. Tarkemmin ottaen se
liittyy ihmisen unohtumiseen jo-kohdattuun esilläolevaan. Ihminen etääntyy olemassaolonsa perustavasta äärellisyydestä ikuisuudeksi tekeytyvään nykyisyyteen;
siihen, mikä on ajankohtaista.
Luvussa 3.1. annoimme Sein und Zeitin Heideggerin puhua siitä, miten ”[k]reikkalaiselle olemisen tulkitsemispyrkimyksen perustalle on muodostunut dogmi, joka ei pelkästään selitä kysymystä olemisen mielestä tarpeettomaksi,
vaan lisäksi hyväksyy kysymyksen laiminlyönnin”.176 Olkoonkin, että näin olisi.
Voimmehan aina kysyä: Entä sitten? Onko tämä välttämättä ymmärrettävä langenneisuudeksi jossakin negatiivisessa mielessä — siinä mielessä, että ihmisen on
omakohtaisen olemassaolonsa tavoittaakseen käännyttävä tätä taipumusta vastaan?
Emmekö voisi yhtä hyvin puhua edistyksellisyydestä, kiitellä ihmisen todellistumisen tapaa kehittyneestä tekniikasta ja korkeasta elintasosta, lukuisista tarvikkeista?
Ymmärsimme aiemmin tarve-esineen eräänlaiseksi sitoumukseksi. Että niitä
on lukuisia, erilaisten ihmisten tarpeisiin, ei voi olla yksin epäsuotuisaa. Epäsuotuisaa kuitenkin on, jos tarve-esineiden runsaus pyrkii peittämään sen, että jokainen vastasyntynyt vaatii uudenlaista maailmaa. Konkreettisimmillaan tätä ehkä
voi tehdä tarve-esine nimeltä lastenhoitaja: Vanhempien on mahdollista jatkaa
elämäänsä näennäisesti entisenlaisena, koska lastenhoitaja ottaa asiakseen huolehtia vastasyntyneestä. Näin tarjoutuu mahdollisuus myös sen tosiasian peittymiseen, että kyseessäolevan perheen olemassaolon edellytykset ovat muuttuneet.
Lukuisat valmiit vastaukset uudenlaisen maailman vaatimuksiin saattavat meidät
epäilemään uuden mahdollisuutta. Ehkä ne saattavat jopa epäilemään uuden oikeutusta. Ja tällä on jotakin tekemistä olemisen kysymysten unohtamisen kanssa.
Ehkä tästä voisi keksiä jonkin syyn nousta lankeamistaipumusta vastaan.
On tietenkin syytä kysyä kuka tätä taipumusta vastaan nousija on. Onko hän
autenttinen subjekti, joka irrottautuu alkujaan annetusta yhteisestä maailmasta?
Onko niin, että ylipäänsä kaikki maailmassa on tämän langenneisuuden merkitsemää ja läpikäymää? Ja jos näin on, onko tämä merkitseminen systemaattista ja
aukotonta? Ilmeisestikään ei, koska saamme langenneisuuden läpikäymään ti-

means that Dasein in this mode of being of falling [Verfallen], from which it does not escape, first
really comes to its being when it rebels against this tendency. ” (§13, s. 129–130.)
176
GA 2/ OA, §1, s. 3/ 21.
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laamme ylläkuvatunlaisia katkelmia. Yhtä lailla Heidegger oli saanut eteensä
vastaavia katkelmia. Murtumia siis on, repeämiä siis on. Langenneisuuden kontekstimme ei ole aukoton: se sisältää ”valmiita” vastaannousuja, vallankumouksia.
Kuitenkaan tuo kaiken merkinnyt ja läpikäynyt langenneisuus ei salli meille vallan kumousta, vain vallan vaihtoja. Olkoon nimittäin kuinka kapinallista tahansa,
ihmisten keskenäänolemisessa
[h]uolehtiminen, jossa ollaan tartuttu toimeen joko toisten kanssa, toisia varten tai toisia vastaan, on aina siltä perustalta, että vallalla on huoli erosta toisiin nähden [---]. Tämä huoli erillään olemisesta saa keskenäänolemisen rauhattomaksi — vaikkakaan se ei itse ole tästä selvillä. Eksistentiaalisesti tämä
voidaan ilmaista siten, että keskenäänolemisella on etäälläolemisen luonne.
Mitä huomaamattomampi tämä olemistapa päivittäiselle olemassaololle on,
sitä itsepintaisempana ja alkuperäisempänä se toteutuu.177
Tämä ”huomaamaton huolestuneisuus” kiinnitetään tavanomaisuudessa, ”joka
antaa mallin sille, mitä voi ja saa panna alttiiksi” sekä ”vahtii jokaista esiin tunkevaa poikkeusta”178. Tai kuten Eljas Raussi ilmaisi 1840-luvun alkupuolella Arkilogiassaan:
[P]oiketa näistä tavallisuvista pidetään kansassa mahdottomana ja melkein
kauhiana asiana, joita sitten ehtimiseen ilmoitellaan ihmeellisen kummina tapauksina ja häpiällisinä asioina.179
Nyt voimme palata vielä hetkeksi vuoden 1935 luentokurssille.
3.4

Poissa tolaltaan — mutta mistä?

Ennen lukua 3.3. olimme päässeet toteamaan Heideggeria mukaillen, että logos
on yhtä kuin kokoutuva kokoutuma. Edellisen luvun jälkeen meille on selvinnyt
alustavasti, mitä tämä kokoutuva kokoutuma tarkoittaa suhteessa ihmisten jokapäiväiseen keskenäänolemiseen. Edelleen luvussa 3.3. oli puhetta läsnäolosta.
Puhuimme heistä, jotka ovat paikallaankin poissa tolaltaan. Heidegger kysyy,
177

GA 2/ OA, §27, s. 168/ 165. Suomennosta muutettu. ”Im besorgen dessen, was man mit, für und
gegen die Anderen ergriffen hat, ruht ständig die Sorge um einen Unterschied gegen die Anderen [--].Das Miteinandersein ist — ihm selbst verborgen — von der Sorge um diesen Abstand beunruhigt.
Existenzial ausgedrückt, es hat den Charakter der Abständigkeit. Je unauffälliger diese Seinsart dem
alltäglichen Dasein selbst ist, um so hartnäckiger und ursprünglicher wirkt sie sich aus.“
178
GA 2/ OA, §27, s. 169/ 166.
179
Raussi 1966, §425, s. 264.
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missä he siis ovat ja mistä he ovat poissa180. Vastauksekseen hän lukee Markus
Aureliuksen siteeraamaa Herakleitosta:
ja sille, minkä kanssa he kaikkein suurimmassa määrin ovat tekemisissä, nimittäin logokselle, he kääntävät selkänsä. Näin se mistä he päivittäin pistävät
esiin, näyttäytyy heille vieraana.181
Siis logos — kokoutuva kokoutuma, kuten olemme huomanneet — on se, mihin
ihmiset lakkaamatta asettuvat ja josta he lakkaamatta kohoavat samalla kuitenkaan olematta siellä.182 Voisimme ehkä sanoa: maailma, josta ihmisen oleminen
aukeaa ja johon se sulautuu, yhteinen maailma, on paikka, jossa ne, jotka ovat
vailla ymmärrystä, ovat paikallaankin poissa tolaltaan.
3.5

Kysymyksiä yhteen ja itsekseen kokoutumisista I: Ihmisen
oleminen kanssaolemisena ja kenenä tahansa. Ymmärtäminen.
Kokemus

Huomaamme, että Heideggerin yhteisessä maailmassa olija poikkeaa siitä, mitä
totutusti ajattelemme puhuessamme ”yksilöstä” tai ”subjektista”. Frederick Olafson esittääkin, että Heideggerin mukaan erityisesti ”subjektin” käsite käsittää
väärin ja tukahduttaa sitä edeltävän ymmärryksemme itsestämme. Niinpä Heideggerin tehtäväksi asettuukin tämän tukahdutetun ja piiloisen ymmärryksen
saattaminen käsitteelliselle tasolle.183
Inhimillistä olemassaoloa, joka yllä esiteltiin mahdollisuuksissaan olla tolaltaan tai tolallaan, Heidegger pyrki valaisemaan Sein und Zeitissa maailmassaolemisena ja kanssaolemisena. Se, mihin yllä viitattiin ”yhteisellä maailmalla” on
Sein und Zeitissa kiinnitetty käsitteillä ”kanssaoleminen” ja ”kuka tahansa”. Suoritan seuraavassa eräänlaisen lähiluvun koskien näitä käsitteitä yhtäältä Sein und
Zeitin, ja toisaalta sitä kohti edenneen luentokurssin Prolegomena zur Geschichte
des Zeitbegriffs, kautta.

180

GA 40, §49, s. 138.
GA 40, §49, s. 139. Fr. 72. ”denn womit sie am meisten fortwährend verkehren, dem logos, dem
kehren sie den Rücken, und worauf sie täglich stossen, das erscheint ihnen fremd”.
Fragment 72: Marc-Aurèle, Pensées, IV, 46. ”οὐ φεῖ διηνεκῶς ὁµιλοῦσι λόγωι τῶι τὰ ὃλα
διοικοῦσι, τούτωι διαφέρονται, καὶ οἷς καθ΄ ἡµέραν ἐγκυροῦσι, ταῦτα αὐτοῖς ζέγειν.” (Heraclitus,
2004.)
182
Vrt. GA 40, §49, s. 139.
183
Olafson, 1987, s. 54.
181
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Ollessamme tekemisissä erilaisten asioiden kanssa, emme ole itseksemme.
Toiset ovat läsnä sekä tekemisessämme että siinä käyttämässämme materiaalissa.184 Tutkimusta valmistellessani luen jonkun kirjoittamia kirjoja ja istun jonkun
valmistamassa tuolissa. Edelleen kirjoittaminen olisi järjetöntä, ellei joku lukisi
työtäni. Kirjoittaessani minulla nimittäin on aina mielessäni lukija, vaikka tämä
olisikin tematisoimaton tai määrittämätön.
Tämä kanssaoleminen on omalle olemassaolollemme yhtä luonteenomaista
kuin on maailmassaoleminenkin: minä en koskaan ole olemassa sen enempää
ilman maailmaa kuin ilman toisiakaan. Tämä kanssaoleminen määrittää olemassaoloani riippumatta siitä, ovatko toiset fyysisesti paikalla vai eivät.185
Toiset ovat siis olemassa kanssamme kaikkialla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että omalla olemassaolollamme olisi itsenäolemisen ohella jokin ”ulottuvuus”,
joka olisi kanssaolemista: oma olemassaolomme maailmassaolemisena on kanssaolemista. Vain tämän kanssaolemisen myötä meillä on myös mahdollisuus olla
yksinämme tai yhdessä toistemme kanssa.186
Se, että ”kanssaoleminen toisten kanssa kuuluu ihmisen olemiseen”, joka siis
on tätä kanssaolemista, tarkoittaa, että oma olemassaolomme on toisten olemisen
asettamalta perustalta. 187 Siten omaan olemisymmärrykseemme kuuluu aina jo
ymmärrys myös toisista.188 On syytä korostaa, että ”olemisymmärrys” tarkoittaa
Heideggerille ihmisen olemisluonteen rakennetta, jonka mukaisesti ihmisen oleminen on aina ymmärtävää, eli
[i]hminen on sellaisella tavalla, että hän on aina ymmärtänyt tai ei ole ymmärtänyt, että hänen on oltava niin tai näin. Tällaisena ymmärtämisenä
hän ”tietää”, mistä hän, eli hänen olemiskykynsä, on kotoisin.189
Tämä täytyy tässä käsittää sen aiemmin esitetyn Herakleitoksen fragmentin valossa, jossa todettiin, että ”yhteisen seuraamiselle ei ole vaihtoehtoja”: voimme siis
ymmärtää tai olla ymmärtämättä, että kaikki on ”yhdessä koottua”. Ellemme ymmärrä, kuinka laitamme on, olemme heitä, ”jotka ovat vailla ymmärrystä”, ja
olemme siis paikallammekin ”poissa tolaltamme”.
184

GA 20, §26, s. 326.
GA 20, §26, s. 328.
186
GA 20, §26, s. 328–330.
187
GA 2/ OA, §26, s. 158/ 161.
188
GA 2/ OA, §26, s. 159/ 162.
189
GA 2/ OA, §31, s. 192/ 186. Suomennosta muutettu. ”Das Dasein ist in der Weise, dass es je verstanden, bzw. nicht verstanden hat, so oder so zu sein. Als solches Verstehen ’weiss’ es, woran es mit
ihm selbst, das heisst seinem Seinkönnen ist.” Ks. myös luku 2.2.
185
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Ihminen saa ”’itsensä’ näkyviin vain sikäli kun hän on tullut itselleen läpinäkyväksi yhtä alkuperäisesti olemisessaan maailman myötä ja kanssaolemisessaan toisten kanssa”190. Ymmärtäminen on luonteeltaan mahdollisuuksiin luonnostavaa, eli se ”konstituoi maailmassaolemista suhteessa ymmärtämisen tilan
avoimuuteen olemiskyvyn kohtana”191. Luonnostamisella ei kuitenkaan
ole mitään tekemistä harkitun suunnitelman kanssa [---]. Pikemminkin ihminen on olemisessaan aina jo luonnostanut itsensä, ja niin kauan kuin hän on,
hän luonnostaa itseään. Niin kauan kuin ihminen on, hän ymmärtää itsensä
aina jo ja yhä vain mahdollisuuksistaan. Ymmärtämisen luonnostava piirre
tarkoittaa edelleen, että ymmärtäminen ei käsitä temaattisesti sitä, mihin nähden se luonnostaa, siis mahdollisuuksia.192
Näin voitaisiin sanoa, että aikoessaan — vaikkakin tematisoimatta — jatkuvasti
jotakin, ihminen ei ole ainoastaan itsensä ulkopuolella, vaan nimenomaan itsensä
edellä ja jatkuvasti ”enemmän” kuin hän faktisesti on. Tosiasiassa näin ei kuitenkaan ole, sillä inhimillisen olemassaolon ”faktisuuteen” kuuluu olennaisesti sen
olemiskyky, joka on luonteeltaan luonnostavaa.193 Tämän luonnostamisen mieli
tarkentuu seuraavassa luvussa, kun tarkastelemme ihmisen tunnustellen olemista
(Befindlichkeit). Toisten kohtaamiseen ja ymmärtämiseen palataan tässä valmistellulta perustalta luvussa 4.3.
Aiemmin esillä ollutta ihmisen taipumusta jo-kohdattuun unohtumiseen, langenneisuutta, voidaan pitää eräässä mielessä sen perustana, että joudumme ”pois
tolaltamme”. 194 Olemisymmärrykseen kuuluu enemmän tai vähemmän tarkoin
artikuloituna tuntuma siitä, että sen oleminen on riippuvaista toisista. Tähän riippuvaisuuteen liittyy ilmiö, jota Heidegger nimittää ”etäällä” tai ”erillään” olemi190

GA 2/ OA, §31, s. 195/ 188. Suomennosta muutettu. ”Existierendes Seiendes sichtet ’sich’ nur,
sofern es sich gleichursprünglich in seinem bei der Welt, im Mitsein mit Anderen [als der konstitutiven Momente seiner Eksistenz] durchsichtig geworden ist.”
191
GA 2/ OA, §31, s. 193/ 187. Suomennosta muutettu. ”Der Entwurfcharakter des Verstehens konstituiert das in-der-Welt-sein hinsichtlich der Erschlossenheit seines Da als Da eines Seinkönnens.“
192
GA 2/ OA, §31, s. 193/ 187. Suomennosta muutettu. ”Das Entwerfen hat nichts zu tun mit einem
Sichverhalten zu einem ausgedachten Plan, [gemäss dem das Dasein sein Sein einrichtet], sondern als
Dasein hat es sich je schon entworfen und ist, solenge es ist, entwerfend. Dasein versteht sich immer
schon und immer noch, solange es ist, aus möglichkeiten. Der Entwurfcharakter des Verstehens besagt
ferner, dass dieses das, woraufhin es entwirft, die Möglichkeiten, selbst nicht thematisch erfasst.“
193
GA 2/ OA, §31, s. 193/ 188. ”Auf dem Grunde der Seinsart, die durch das Existenzial des Entwurfs
konstituiert wird, ist das Dasein ständig ’mehr’ als es tatsächlich ist [---]. Es ist aber nie mehr als es
faktisch ist, weil zu seiner Faktizität das Seinkönnen wesenhaft gehört.“
194
Hatab esittää tämän jo-paljastuneeseen lankeamisen merkitsevän ihmisen pakoa olemassaolonsa
radikaalista (ajallisesta) äärellisyydestä. (Hatab, 2002, s. 263; ks. myös luku 3.3.)
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sen (Abständigkeit) ilmiöksi195: Ihmisen ylittäessä itsensä mahdollisuuksissaan —
transsendenssissaan — rakentuu erityinen etäisyys suhteessa kaikkeen olevaan.196
Tästä seuraa, että keskenäänolemisessa on aina ”vallalla huoli erosta toisiin nähden”. 197 Näin keskenäänoleminen pysyttelee ensisijaisesti ”siinä tavanomaisuudessa, mikä on soveliasta, hyväksyttyä ja mikä ei, mikä takaa menestyksen ja
mikä ei. Tämä tavanomaisuus, joka antaa mallin sille, mitä voi ja saa panna alttiiksi, vahtii jokaista esiin tunkevaa poikkeusta”.198 Tätä tavanomaisuudesta huolehtivaa keskenäänolemisen tapaa Heidegger kutsuu ”keneksi tahansa” (das Man).
Ratkaisevaa tässä on Heideggerin mukaan toisten huomaamaton valta, jonka ihmisen oleminen kanssaolemisena on aina aavistamattaan jo omaksunut. Tämä
tarkoittaa sitä, että
[m]e nautimme ja huvittelemme, kuten kuka tahansa nauttii; me luemme, näemme ja arvioimme kirjallisuutta ja taidetta, kuten kuka tahansa näkee ja arvioi; mutta myös vetäydymme ”suurista laumoista” syrjään, kuten kuka tahansa vetäytyy; pidämme kuohuttavana sitä, mitä kuka tahansa pitää kuohuttavana. Kuka tahansa, joka ei ole mitään määrättyä ja on kaikki, vaikkakaan
ei summana, määrää jokapäiväisen olemistavan.199
Kulloinenkin ymmärtävä olemassaolomme on lähtökohtaisesti hajaantuneena
näihin kenen tahansa luonnostamiin mahdollisuuksiin, joista se aina kokoutuu ”itsekseen”, tai joista lähtien se kokee (kuten verkkoja koetaan) itsensä. Tämä
kokoutuminen tapahtuu ensisijaisesti siten, että koettu ”itse” on eräässä mielessä
aina ”itsensä edellä”200. Jotta ihmisen laita olisi siten, että hänellä on ”asiat kohdallaan”, on hänen ensin ”otettava itsensä kiinni” tai ”löydettävä itsensä”.201 Koska tämä itsensä löytäminen on myöskin luonnostavaa ymmärtämistä, voidaan
puhua ”itsekseen kokoutumisesta”, jossa kuuluu yhtäältä jonkin huomioiminen ja
kokoaminen, sekä toisaalta tämän kokoamisen ehdoton luonne: yhteisen seuraamiselle ei ole vaihtoehtoja.
195

GA 2/ OA, §27, s. 168/ 165. GA 20, §26, s. 337.
Heidegger, 1978a, s. 175.
197
GA 2/ OA, §27, s. 168/ 165. GA 20, §26, s. 337.
198
GA 2/ OA, §27, s. 169/ 166.
199
GA 2/ OA, §27, s. 169/ 165–166. ”Wir geniessen und vergnügen uns, wie man geniesst; wir lesen,
sehen und urteilen über Literatur und Kunst wie man sieht und urteilt; wir ziehen uns aber auch
vom ’grossen Haufen’ zurück, wie man sich zurückzieht; wir finden ”empörend”, was man empörend
findet. Das Man, das kein bestimmtes ist und das Alle, obzwar nicht als Summe, sind, schreibt die
Seinsart der Alltäglichkeit vor.”
200
Ks. GA 2/ OA, §31, s. 193/ 188.
201
GA 2/ OA, §27, s. 172/ 168.
196
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Tällainen itsensä ”haltuunottanut” itse ei siis viittaa siihen, että jokin ”subjekti” tulisi vapautetuksi ”muina miehinä olemisesta”, vaan on lähinnä uudenlainen
ote tästä202. Tässä kiinniottamisessa on kyse siitä, että ihminen havaitsee ja ottaa
todesta203 paikkansa siinä, mikä on ”yhdessä koottua” eikä enää elä, ikään kuin
olisi ”koonnut kaiken itsekseen”204.
3.6

Kysymyksiä yhteen ja itsekseen kokoutumisista II:
Tunnustellen oleminen ja tunnelma

Kokoutuessaan maailmassa yhteen ja itsekseen ihminen tuntee ”laitansa” tavalla
tai toisella. Hän tuntee laitansa jossakin ”tunnelmassa”. Tällainen tunnelmoiminen ei kuitenkaan tarkoita, että tässä ”tuntemisessa” valmiiksimuotoutunut, temaattisesti itsestään tietoinen ”minä” olisi selvillä siitä, kuinka sen laita on. Sitä
vastoin tässä tunnelmoinnissa on yleensä kysymys ”keneen tahansa” hajaantuneena olevan ihmisen olemisesta.205
Ilmenevä maailma on siis aina jo ymmärretty kenen tahansa tulkkiutuneisuudessa; tästä tulkkiutuneisuudesta ihminen voi tunnistaa itsensä. Ollessaan tunnustellen (Befindlichkeit) maailmassa ihmisellä on aina tuntuma siihen, että hän on
kulloinkin omaa olemistaan, sekä siihen, kuinka hän tätä olemistaan on.206 Ihminen on aina tunnustellen tässä ennalta ymmärretyssä maailmassa, josta hän löytää
ja tunnistaa itsensä. Tämä tunnustellen tunnistaminen tapahtuu aina jonkin tunnelman (Stimmung) vallitessa. Olemme esimerkiksi rakastavasti tai vihan vallassa,
kunnianhimoisia tai välinpitämättömiä. Nämä tunnelmat määrittävät, mitä maail-
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GA 2/ OA, §27, s. 172/ 168–169. Ks. myös GA 2/ OA, §38. Dreyfus toteaa ”kenen tahansa” olevan
Sein und Zeitin sekä keskeisimpiä että sekavimpia käsitteitä. Hän esittää, että ”kenen tahansa” käsite
kohoaa Heideggerin Kierkegaard- ja Dilthey-luennoista. Sekä Diltheylla että Kierkegaardilla oli
paljon sanottavaa ihmisenä olemisen sosiaalisesta luonteesta. ”Kenen tahansa” käsitteessä keräytyvät
yhteen yhtäältä Diltheyn artikuloima positiivinen ulottuvuus (”elämän objektivaatiot”) sekä Kierkegaardin artikuloima yhdenmukaistaminen ja latteus (”julkisuus”). Se, että Heidegger ei artikuloi tätä
kyllin selvästi Sein und Zeitissa, ei ole Dreyfusin mielestä pelkästään hämmentävää: se myös pyrkii
kätkemään keskeisyyden, joka tällä käsitteellä on Sein und Zeitin ymmärtämisessä. (Dreyfus, 1992, s.
143–144.) Diltheyn merkityksestä Heideggerin ajattelussa, ks. Kim, 2001. Kierkegaardin ja Heideggerin suhdetta on tutkinut mm. Michael Wyschogrod, 1954.
203
Vrt. saks. Wahrnehmen.
204
Dreyfus muistuttaa, että Heidegger ei suinkaan pyri kieltämään yksilön tietoisia kokemuksia: sen
sijaan hän asettaa kyseenalaisiksi näiden kokemusten perustavan luonteen. Siten se, mikä on tietoisuudelle annettua, ei ole samaan tapaan perustavaa tavalliselle elämälle kuin se on kartesiolaiselle filosofialle. (Dreyfus, 1992, s. 147, 155.)
205
GA 20, §28, s. 351.
206
GA 20, §28, s. 352.
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massa kohtaamme: lemmen pauloissa ollessani asiat näyttäytyvät oleellisesti toisin kuin ahdistuksen kourissa.
Että ihminen todellistuu aina jonkin tunnelman vallitessa, ei tarkoita, että hän
olisi havainnut ja tarkkailisi tätä tunnelmaa. Siitä huolimatta tämä tunnelma määrittää — ja on — sitä tapaa, jolla ihminen todellistuu. 207 Tunnelma luonnostaa
etukäteen olemassaolollemme maailmassa- ja kanssaolemisena tavan, jolla ”maailmansisäinen oleva” koskettaa sitä. Ihminen kohtaa maailmassa sen, mikä ”kuuluu hänelle” ja ”tuntuu jossakin”.208
On syytä korostaa, että ”tunnustellen oleminen” (Befindlichkeit) ei viittaa mihinkään psyykkiseen ominaisuuteen, joka ihmisellä on: tunnustellen oleminen
tarkoittaa juuri jossakin olemista sinänsä.209 Se, että ihminen on tunnustellen, on
edellytys sille, että voimme tässä puhua sellaisista ilmiöistä kuin ”tunnistaminen”
ja ”tunnelma”. Edelleen Heidegger esittää, että niiden ilmiöiden, joita kutsumme ”tunteeksi” tai ”liikutukseksi”, perustava luonne pysyy epäselvänä, kunnes
niitä tarkastellaan suhteessa tällaisiin perustaviin olemisen rakenteisiin.210
Tunteen ja liikutuksen ilmiöiden kuvailussa voidaan toki edetä tiettyyn rajaan
saakka. Kuitenkin jos tähän kuvailuun ryhdytään ennen kuin ne on määritetty
ilmiöllisen rakenteensa mukaisesti, tässä kuvailussa on aina kyse siitä, että ymmärryksen esirakennetta työstetään satunnaisuuksista ja sovinnaisuuksista eikä
asioista itsestään lähtien.211
Tämä tarkoittaa, että mikään psykologia ei yksin riitä näiden ilmiöiden selvittämiseen, sillä ”ilmiöllisen rakenteen” määrittäminen ei kuulu erityistieteiden,
vaan filosofian alaan. Toisaalta silloin, kun psykologinen keskustelu ajautuu ”umpikujaan” tai herättää ylenmääräistä hämmennystä, syntyviä ”kiistoja” ei välttämättä voida ratkaista yksinomaan välittömästi tarjolla olevien psykologia –tieteen
käsitysten avulla. Myös silloin, kun kiistaa ei ole varsinaisesti tai laaja-alaisesti
syntynyt, kysymyksen herättäminen vaatii laajahkoa ”filosofista johdantoa” aiheeseen.212
207

GA 20, §28, s. 353.
GA 2/ OA, 29, s. 183/ 178. Eräs tapa tuoda Stimmungin käsite suomalaiseen ajatteluun on puhua ”ilmapiiristä”, jossa ilmiöt voivat tulla ilmi ja ilmetä.
209
GA 20, §28, s. 352.
210
GA 20, §28, s. 353.
211
GA 20, §28, s. 353. Vrt. luku 2.4.
212
Omassa tutkimuksessani pyritään eräässä mielessä elvyttämään sitä varhaisen psykologia –tieteen
— ennen psykologian kuoriutumista ”omaksi tieteenalakseen” — käsitystä, että filosofia kuuluu
erottamattomasti psykologiaan (ks. Perttula, 2003, s. 188; Silvonen, 1999. Ks. myös Rauhala, 1969, s.
26). Kasvatustieteilijä Ari Kivelä on todennut kasvatustieteen osalta, että ”[t]tietoisuuden, ihmisen ja
perustavan maailmasuhteen problematiikka ei ole erotettavissa sivistysteoreettisesta ongelmakentästä”
208
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(Kivelä, 2000, f22). Ehkä on paikallaan korostaa, että kyse ei ole filosofian nostamisesta empiirisen
tieteen "paikannäyttäjäksi", vaan juuri kehittyvästä vastavuoroisuudesta tutkimuskenttien välillä (vrt.
esim. Burbules, 2003).
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4

Keskustelu

Seuraavassa lähestyn keskustelun ilmiötä fenomenologisesti. Luvussa 4.1. luonnostelen kuvaa siitä, kuinka ”keskustelu” näyttäytyy keskenäänolemisena ja puhumisena. Luvussa 4.2. lähestyn ”keskustelua” keskusteluna, toisin sanoen purkamatta sitä osiinsa, joista se ensisilmäyksellä näyttää koostuvan.
Käännyn molemmissa luvuissa pois itsestäänselvältä tuntuvasta tavasta ymmärtää ”keskustelu” (reduktio). Tämän jälkeen luonnostelen ”keskustelua” sen
olemisulottuvuuksissa näyttäytyvänä (konstruktio). Tätä käsitteellistä tulkintaa
keskustelun ilmiöstä ja sen rakenteista saattelee kriittinen välienselvittely ”keskustelun” vallitsevaan tulkintaan (destruktio).213
Luvussa 4.3. lähestyn edeltävissä luvuissa luonnostellulta perustalta alustavasti sitä kuinka ymmärrän toista ihmistä keskustelussa.
4.1

Keskustelu keskenäänolemisena ja puhumisena

Keskenäänoleminen ja puhuminen ovat kaiken ihmistyön perusta. Siksi ei ole
yhdentekevää, kuinka nämä ilmiöt käsitteellistämme. Keskenäänolemisen ja puhumisen ilmiöt keräytyvät yhteen suomen kielen keskustelu –sanassa. Ensinäkymältä keskustelun käsite vaikuttaa tarpeettomalta tautologialta: jos ”keskustelu”
tarkoittaa — kuten suomen kielen sanakirja ehdottaa — mielipiteiden vaihtoa,
väittelyä, neuvottelua, ynnä muuta sellaista, miksi ei riittäisi, että puhuttaisiin
yksinkertaisesti ”puhumisesta”? Vaikka tiedetään ihmisten toisinaan puhelevan
yksikseenkin, ei näyttäisi tarpeelliselta korostaa, että puhuminen perustaltaan on
jotakin, joka tapahtuu ihmisten kesken. Sanakirjassa tarkennetaan vielä, että ”keskustelussa” on kyse jostakin suullisesta ja sanallisesta: samaa tarkoittavia ilmauksia ovat muiden muassa puhella, jutella, haastella ja pakista.214 Tuntuu ilmeiseltä.
Mitä ”puhuminen” sitten tarkoittaa? Sanakirja opastaa seuraavasti: ”puhe”
tarkoittaa ”ajatusten ilmaisemista puhumalla”215. Tämän määritelmän kautta selkenee myös ”keskustelun” mieli ”mielipiteiden vaihtona”: meillä on kaikilla omat
ajatuksemme ja mielipiteemme, joita voimme kertoa toisillemme harkintamme
mukaan.
Ehkä tässä ei kuitenkaan ole kaikki, mitä ”puhuminen” on. Mitä puhuminen
on esimerkiksi silloin, kun emme tiedä, mitä ajattelemme? Ehkä sen paljastamista,
213

ks. luku 2.4.
Ks. Nykysuomen sanakirja 1; keskustelu.
215
Nykysuomen sanakirja 2; puhe.
214
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ilmaisemista, että emme tiedä? Puhuminen ei siis ole pelkästään väitelauseiksi
tulkittujen ajatusten ilmaisemista, vaan myös esimerkiksi sen ilmaisemista, että
meillä ei jotakin asiaa koskien ole hallussamme tiettyä omaa kantaamme kuvaavaa väitelausetta. Yksinkertaisimmillaan puhumisessa näyttäisi olevan kysymys
juuri ilmaisemisesta: jonkin asian — ensisijaisesti jonkin merkitsevän äänen —
puhaltamisesta ilmoille.
Jos ajattelemme edelleen keskustelun –käsitettä, tuntuu selvältä, että ellei kyse aina olekaan mielipiteiden vaihtamisesta, se tarkoittaa kuitenkin jonkinlaista
vuoroin puhelemista, jonkinlaista sanallista vaihtoa. Nopeasti tulee mieleen myös,
että ”keskustelu” sanallisena vaihtona on jollakin tavalla asiallisempaa tai syvällisempää kuin pelkkä juttelu. Molemmissa on kuitenkin kyse tavalla tai toisella
yhdessä tapahtuvasta puhumisesta.
Keskustelu –sanassa ei kuitenkaan näyttäisi olevan mitään, mikä viittaisi puhumiseen. Pikemminkin se viittaa keskenäänolemiseen tai keskinäisyyteen: Johonkin joka tapahtuu meidän, teidän tai muiden kesken. Puhumisen merkitys on
mukana vain tulkinnassamme. Ehkä tästä voisi päätellä, että yrittäessämme tulkiten ymmärtää keskustelemista tai puhelevaa keskenäänolemista, meillä on oltava
myös jokin esikäsitys siitä, mitä ”keskenäänoleminen” tarkoittaa.
Mitä keskenäänoleminen sitten on? Eikö se tarkoita sitä, että joukko yksilöitä
kokoontuu yhteen ja muodostaa jonkinlaisen seurueen? Nämä yhteenkokoutuvat
yksilöt puolestaan ymmärretään yleensä eräällä tavalla toisistaan riippumattomiksi, autonomisiksi ”subjekteiksi”, joista kulloinkin kyseessä oleva yhteisö koostuu.
Nykyään kuitenkin yhä useammat ajattelijat pitävät käsitystä tällaisesta riippumattomista subjekteista jollakin tavalla riittämättömänä tai yksipuolisena. Erityisesti Heideggerin ajattelusta ammentava tutkimusperinne on perustanut työnsä
sille ajatukselle, että subjektin –käsite käsittää väärin ja tukahduttaa sitä edeltävän
— alkuperäisemmän — käsityksen omasta olemisestamme.216
Heideggerin käsitteistössä oman itseymmärryksemme harhautuminen perustuu yhtäältä ”langenneisuuden” (ajankohtaiseen, jo-kohdattuun unohtuminen) ja
toisaalta ”erillään” tai ”etäällä” -olemisen (ihmisen transsendenssissaan kaikkeen
olevaan muodostama etäisyys) ilmiöihin.217 Inhimilliseen itseymmärrykseen kuuluu aina enemmän tai vähemmän tarkoin artikuloituna ymmärrys siitä, että olemme riippuvaisia toisistamme. Tästä seuraa, että keskenäänolemisessa on aina ”vallalla huoli erosta toisiin nähden”. Tämä tarkoittaa sitä, että keskenäänoleminen ja
216
217

Ks. luvut 2.2. ja 3.5.
ks. luvut 3.3. ja 3.5.
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yhdessä puhuminen pysyttelee ensisijaisesti mallin antavassa tavanomaisuudessa,
sen sijaan että keskustelussa tavoiteltaisiin rohkeasti uusia tapoja puhua siitä,
mikä maailmassa ilmenee tai mitä koetaan. Tällainen ”puheleminen” vallitsevana
puhetapana johtaa olemisen ja puheen erilleen ajautumiseen. Löydämme itsemme
tilanteesta, jossa emme enää voi valita, puhummeko ”asiasta itsestään” vai sen
vierestä: Emme enää osaa puhua itse asiasta. Jos koskaan osasimmekaan.
Heidegger esittää, että historian aikana kehittynyt puhekulttuuri, johon me
kaikki kasvamme, perustuu ensisijaisesti ”kuulopuheelle”, toisin sanoen totumme
puhumaan asian vierestä. Tästä seuraa, että asiasta itsestään puhuminen vaatii
jonkinlaista poisoppimista. Sein und Zeitissa Heidegger esittää, että sikäli kun
ymmärrämme varsinaista olemustamme, se tapahtuu ”aina häivyttämällä peittymisiä ja hämäryyksiä ja murtamalla naamioitumisia”218.
Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa suhteessa ”keskenään puhumisen” tarkasteluumme? Sein und Zeitissa Heidegger toteaa, että logoksen käsite oli antiikin
Kreikassa monimerkityksinen. Useimmiten se käännetään järjeksi. Logoksen
perusmerkitys oli kuitenkin ”puhe”. Antiikin kreikkalaisille, esimerkiksi Aristoteleelle, puhe ei kuitenkaan tarkoittanut ensisijaisesti väitelauseen muodon saaneiden ”ajatusten ilmaisemista suullisesti”219 — pikemminkin logos tarkoitti puheena
samaa kuin delun220, eli ”sen tekemistä ilmeiseksi, mistä puheessa on kyse”.221
Aristoteleen ”ihmisen määritelmä”222 antaa aiheen ajatella, että logos (puhe,
yhteen kokoutuminen, järki: inhimillisen maailman järjestyminen) on jotakin
ihmiselle perustavaa: jotakin sellaista, mikä aina kuuluu inhimilliseen olemassaoloon. Puhetta ei siis ole välttämätöntä ymmärtää ”subjektin varusteeksi”, joka on
meillä yksityisten ajatusten paljastamista varten. Pikemminkin se liittyy yleisemmin kaikkeen inhimillisen maailman järjestymiseen ja tämän ”kokoutuvan kokoutuman” 223 näkyväksi tekemiseen. Tämä esittää ihmisten keskenäänolemiselle
haasteen suhtautua keskustelutilanteisiin pikemminkin tilaisuuksina yhteistä perustaa koskevan arvoituksen avaamiseen kuin yksityisten salaisuuksien harkinnanvaraiseen paljastamiseen.
218

GA 2/ OA, §27, s. 172–173/ 169. ”[Wenn das Dasein die Welt eigens entdeckt und sich nahebringt,]
wenn es ihm selbst sein eigentliches Sein erschliesst, dann vollzieht sich dieses [Entdecken von ’Welt’
und] Erschliessen von Dasein immer als Wegräumen der Verdeckungen und Verdunkelungen, als
Zerbrechen der Verstellungen [mit denen sich das Dasein gegen es selbst abriegelt].“
219
Toisenlaisesta tavasta tulkita ajattelemista, ks. Heidegger, 1954.
220
Kr. tuoda näkyviin, tehdä selväksi.
221
Ks. luku 2.3. sekä luvut 3.1.-3.5.
222
Zoon logon ekhon.
223
Ks. luvut 3.2.-3.4.
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4.2

Keskustelu keskusteluna

Yllä on tulkittu alustavasti ”keskustelua” keskenäänolemisena ja puhumisena:
sellaisena sen funktio näyttäytyy meille yhteisen maailman näkyväksi tekemisenä.
Tätä tulkintaa voidaan vielä tarkentaa syventymällä keskustelu –sanaan.
Jos pysähdymme miettimään keskustelu –sanaa, se näyttää viittaavan ”keskenäänolemiseen” tai ”keskinäisyyteen”. Puhumisen merkitys on mukana vain
tulkinnassamme, se ei kuulu sanassa itsessään. Voimme sanoa, että tulkitsemme ”keskustelun” ensisijaisesti puhelevaksi keskenäänolemiseksi. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi, että minä menen tapaamaan ohjaajaani puhuakseni hänen kanssaan
opinnäytteestäni. Toivon siis pääseväni keskustelemaan hänen kanssaan. Keskustelussa minä kerron ohjaajalleni ajatuksiani, joihin hän puolestaan vastaa omillaan,
tai omistaan lähtien.
Kuvauksemme keskenäänolemisesta luvussa 3 näyttäisi kuitenkin ehdottavan ”keskustelulle” myös toisenlaista tulkintaa. Tässä tavassa keskenäänoleminen
on jollakin tavoin ensisijaista keskenään puhumiseen nähden. Otetaan kiinni tästä
johtolangasta, ja tarkastellaan uudelleen sanaa ”keskustelu”.
Eräs tapa aloittaa tällainen tarkastelu on pyrkiä avaamaan sitä merkitystä, joka kuuluu keskustelu –sanan taustalla, ja joka tulee (huomaamatta) sanassa sanotuksi. Suomen kielen sanakirjassa verbi ”keskustella” määritellään tavalla, joka
näyttäisi tekevän sen samaa tarkoittavaksi ”vuoropuhelun” kanssa: ”keskustella”
tarkoittaa samaa kuin ”vaihtaa mielipiteitä jostakin”224. Totesimme kuitenkin yllä,
että ”keskustelun” tulkinnan rajoittaminen puhumiseen ei millään tavalla sisälly
keskustelu –sanaan sinänsä. Seuraavassa pyrimme lähestymään ”keskustelua”
toisin kuin arkiymmärryksemme tai määritelmän kautta, nimittäin etymologisesti.
Sana ”keskustelu” perustuu ”[i]kivanhaan keski-sanaan [---] ja tämän pohjalta
muodostettuun keskustella-verbiin”. Keskustella –sanan ensiesiintymä kirjallisuudessa on vuodelta 1723. ”Kuitenkin vielä 1800-luvulla käytettiin samassa merkityksessä mm. johdoksia ’keskustaa’, ’keskutella’, ja ’keskuttaa’. Näiden yhteinen
kantasana ’kesku’ esiintyi sekä itsenäisenä substantiivina että etenkin yhdyssanojen alkuosana merkityksessä ’keskikohta, keski-’”.225 Sanan ”keski” etymologisia
vastineita ovat esimerkiksi lapin gâs’kâ 226 sekä mahdollisesti syrjäänin kos ja
votjakin kysup, jotka merkitsevät ”väliä”.227
224

Nykysuomen sanakirja 1; keskustelu.
Häkkinen, 1990, s. 100.
226
Keski, väli, väliaika, välimatka.
227
Häkkinen, 1990, s. 99.
225
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Keskustelu –sanan taustalla ovat siis todellakin ”keskellä” ja ”välillä” merkitykset. Merkille pantavaa on myös, että käytössä on ollut ”keskustelua” yksinkertaisempia muotoja, kuten verbit ”keskustaa” ja ”keskuttaa”. Nämä nykysuomeen
tottuneelle hankalahkot sanat selkenevät, kun tarkastelemme hetken suomen kielen kehitystä Lauri Hakulisen ohjauksessa.
Hakulisen mukaan -ta, -tä, sekä -a, -ä, päätteet ovat kielemme yleisimmin
käytettyjä verbinjohtimia. Näillä päätteillä muodostettujen verbien merkitys
on ”enimmiten kausatiivinen, faktiivinen, instruktiivinen, tai instrumentatiivinen,
joskus essentiaalinen, sensiivinen tai privatiivinen”. Näin esimerkiksi verbi ”vuotaa” johtuu sanasta ”vuo”, ja merkitsee alkujaan ”aiheuttaa vuo, virtaus”. Samaten
verbi ”joustaa” johtuu sanasta ”jousi”, verbi ”ahdistaa” sanasta ”ahdas”, ”siementää” (kylvää) sanasta ”siemen”, ”pyydystää” sanasta ”pyydys”.228
Sanomme, että ”katto vuotaa”, ”kangas joustaa”, ”minua ahdistaa”, ”Antti
pyydystää”. Entä jos sanoisimmekin: ”Antti keskustaa”? Mitä oikeastaan tarkoittaisimme? Lausuma kuulostaa mielettömältä. Mitä Antti oikeastaan tekee? Silti —
sikäli kun voimme olla sitä mieltä, että keskustella –verbi juontuu sanasta ”kesku”
— sanomme tähän tapaan tuon tuostakin. Me keskustelemme vilkkaasti, vapaasti,
kiivaasti ja rakentavasti; keskustelemme kahden kesken, pääsemme keskustelun
alkuun, johdatamme keskustelua niihin ja näihin aiheisiin; keskustelemme alustavasti, keskustelemme kysymyksen loppuun, jätämme lähemmän keskustelun seuraavaan kokoukseen229. Voimme myös keskustella kasvatuspsykologiasta tai tieteen perusteista.
Hakulinen huomauttaa, että suomen kielessä sanaluokkien eriytyminen
on ”tapahtunut rinnan nominin ja verbin taivutuksen kehityksen kanssa”. Hän
esittää, että myös nykyisessä suomen kielessä on säilynyt eräitä viittauksia kielikunnan varhaisiin aikoihin, jolloin sanaluokkien keskinäiset rajat eivät olleet vielä
läheskään niin selviä kuin nyttemmin.230 Hakulisen mukaan tällaisina ”muinaismuistoina kielessämme on pidetty esim. eräitä johtamattomia verbejä, joiden
vartalo semmoisenaan esiintyy vielä nykyisinkin myös nominina”. Esimerkkeinä
näistä muinaismuistoista hän mainitsee muiden muassa sanaparit ”kuivaa ~ kui228

Hakulinen, 1978, s. 287–291.
Ks. Nykysuomen sanakirja 1; keskustelu.
230
Suomalais-ugrilaisten kielten tutkija Tapani Salminen on esittänyt olevan harhaa kuvitella, että
aiemmat kielimuodot olisivat olleet alkeellisempia tai vähemmän ilmaisuvoimaisia kuin kielen nykymuodot. Nähdäkseni Hakulisen käsitys voidaan kuitenkin ymmärtää myös toisin kuin kielen yksinkertaisuuden ja edistyksen kautta. Riippumatta siitä, mikä Hakulisen käsityksen kielitieteellinen pätevyys
nykyään on, se avaa tässä eräitä mielenkiintoisia näköaloja. Keskeistä tässä keskustelluissa huomioissa on kuitenkin keskustelu –sanan ulottuvuuksia kohti osoittaminen.
229
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va”, ”tuulee ~ tuuli”, ”tukee ~ tuki”, ”toivoo ~ toivo”, ”kaikuu ~ kaiku”.231 Eräs
tämän työn kannalta mielenkiintoinen sanapari on ”kohtaa ~ kohta”.
Edelleen Hakulinen kirjoittaa, että
[s]ellaiset nykyiset finiittiset verbinmuodot kuin tuulee ja tekee palautuvat todistettavasti tuulevi ja tekevi –muotojen kautta aikaisempiin asuihin tuuleva ja
tekevä, ts. samoihin muotoihin, jotka nykyisin ovat akt. I partisiipin yks. nominatiiveja. Huomattava on, että monikon 3. persoonan muodot tuulevat ja
tekevät ovat vielä nykyisinkin aivan saman asuiset kuin vastaavat I partisiipin
monikon nominatiivit. Sellaisten lauseiden alkumuodoissa kuin Ulkona tuulee tai Hän sen tekee ei siis ole ollut predikaattia, joka muodoltaan olisi eronnut ’tuulevaa’ tai ’tekevää’ merkitsevästä nominista. [---] Vielä kiintoisampaa
on todeta, että ei edes se suffiksi -va, -vä, jolla nämä nykyisin verbin partisiipeiksi katsottavat muodot on johdettu, ole vain verbeihin liittyvä johdin. Todennäköisesti se näet on sama runsautta ilmaiseva -va, -vä, jolla esim. substantiiveista liha ja väki on johdettu adjektiivit lihava ja väkevä. Niinpä esim.
tuuleva on alkuaan voinut merkitä jotakin sellaista kuin ’jossa on tuulta’
tai ’runsastuulinen’.232
Näin ollen sellaisten sanojen, kuten ”vuotaa”, ”joustaa” ja ”pyydystää”, tai ”kohtaa” ja ”keskustaa”, mieli ei välttämättä näyttäydykään yksinomaan sen kautta,
että niihin liitetään substantiivi, kuten ”kangas” tai ”Antti”. Pikemminkin nämä
verbit voidaan nähdä sellaisina, että ne ”sisältävät” ”subjektinsa”. Näin sanottuna ”jousi joustaa”, ”pyydys pyydystää”, ”kohta kohtaa” ja ”keskus keskustaa”.
Näin päätteet -taa, -tää, eivät ensisijaisesti viittaakaan johonkuhun, joka toteuttaa
jotakin toimintaa jonkin avulla, vaan pikemminkin siihen, että jokin toteutuu —
todellistuu. Näin, kun ”ansa laukeaa”, niin ”pyydys pyydystää”. Samaten ”jousi
joustaa” ja ”keskus keskustaa”.
Olemme siis väittämässä, että keskustaa –sanalla olisi sittenkin jokin mieli.
Mitä sitten tarkoittaa, että ”keskus keskustaa”? Edellisen perusteella kyse on ilmeisesti siitä, että keskus (keski, väli) toteutuu. Mutta kuinka keskus toteutuu?
Palataan aiempaan esimerkkiin. Totesimme, että lause ”Antti keskustaa”,
näyttää mielettömältä. Yllä esitetyn perusteella voimme kuitenkin todeta, että
sana ”keskustaa” on purettavissa ilmaisuun ”toteutuva keskus”. Siten samaan
tapaan kuin pyydystäessään Antti toimii siten, että pyydys toteutuu, Antti keskus-
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Hakulinen, 1979, s. 69–70.
Hakulinen, 1979, s. 70–71.
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taessaan on siten, että keskus toteutuu. Esimerkiksi ”pyydystely” viittaa tuon
tuostakin toteutuvaan pyydykseen (tuon tuosta tapahtuvaan pyydystämiseen) —
samoin ”keskustelu” tarkoittaa tuon tuosta toteutuvaa keskusta. Keskuksen toteutuminen on kuitenkin ilmeisesti jotakin muuta kuin pyydyksen toteutuminen:
mikä oikeastaan toteutuu keskuksen toteutuessa?
Luvussa 4.1. luonnostelimme ”keskustelun” mieltä keskenäänolemisena ja
puhumisena. Keskenään puhumisen mielen ehdotettiin olevan yhteisen maailman
näkyväksi tekemisessä. Lähestyessämme ”keskustelua” tältä perustalta, voimme
ilmeisesti todeta, että keskuksen toteutuessa yhteinen maailma tulee näkyviin.
Edelleen voimme sanoa, että ”keskustelu” viittaa johonkin kahden tai useamman
ihmisen kesken tapahtuvaan. Voimme suorastaan sanoa, että ”keskustelu” viittaa
siihen, mitä joidenkuiden ihmisten ”välillä”233 tapahtuu.
Puhumme esimerkiksi siitä, että ”Antin ja Sannan välillä on jotakin”. Sannan
ystävä voi kysyä Sannalta ”Mitä sinun ja Antin välillä on?”. Sanna saattaa vastata, että heidän välillään on ”rakkautta”, tai ”ystävyyttä”, tai että he ”vain työskentelevät yhdessä”. Sanna saattaa myös sanoa, ettei (vielä) tiedä, mitä heidän
välillään on.
233

”Välistä” puhuttaessa on syytä pitää mielessä, mitä Heidegger kirjoittaa Sein und Zeitissa: ”Mutta
mikä muu silloin asettuu yhteen tämän ilmiön kanssa kuin se commercium [lat. yhteys], joka on esillä
esilläolevan subjektin ja esilläolevan objektin välillä? Tämä tulkinta tulisi vielä lähemmäs fenomenaalista sisältöä, jos sanottaisiin, että ihmisen oleminen on, tämän ’välin’ olemista. Kuitenkin suuntautuminen tähän ’väliin’ johtaa harhaan. Tällöin omaksutaan huomaamatta myös ennakko-oletus, että on
olevia, joiden välillä tämä väli sellaisenaan ’on’, ja tämä tehdään ontologisesti epämääräisellä tavalla.
Väli on jo käsitetty tulokseksi kahden esilläolevan convenientiasta [lat. yhteenkokoutumisesta]. Mutta
tällainen lähestymistapa pirstoo ilmiön aina jo etukäteen, eikä enää ole toivoa koota sitä yhteen sirpaleista. Meiltä ei puutu vain ’kittiä’, vaan ’skeema’, jonka mukaan tämä yhteenliittäminen on toteutettavissa, on hajoitettu tai sitä ei ole ennen esiintynytkään. Ontologisesti ratkaisevaa on ehkäistä ilmiön
pirstoutuminen, siis turvata sen positiivinen fenomenaalinen pysyvyys.” (GA 2/ OA, §28, s. 176/ 171–
172.)
”Was anderes stellt sich aber dann mit diesem Phänomen als das vorhandene commercium
zwischen einem vorhandenen Subjekt und einem vorhandenen Objekt? Diese Auslegung käme dem
phänomenalen Bestand schon näher, wenn sie sagt: das Dasein ist das Sein dieses ’Zwischen’. Irreführend bliebe die Orientierung an dem ’Zwischen’ trotzdem. Sie macht unbesehen den ontologisch
unbestimmten Ansatz des Seienden mit, wozwischen dieses Zwischen als solches ’ist’. Das Zwischen
ist schon als Resultat der convenientia zweier Vorhandenen begriffen. Der vorgängige Ansatz dieser
aber sprengt immer schon das Phänomen, und es ist aussichtlos, dieses je wieder aus den Sprengstücken zusammenzusetzen. Nicht nur der ’Kitt’ fehlt, sondern das ’Schema’ ist gesprengt, bzw. nie
zuvor enthüllt gemäss dem die Zusammenfügung sich vollziehen soll. Das ontologisch Entscheidende
liegt darin, die Sprengung des Phänomens vorgängig zu verhüten, das Heisst seinen positiven phänomenalen Bestand zu sichern.“
Esimerkiksi Martin Buber (1962) on pyrkinyt avaamaan Minän ja Sinän suhdetta siitä sfääristä
lähtien, joka syntyy heidän välilleen kohtaamisessa. Ks. myös Laine, 1993.
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Tosin on ilmeistä, että ihmisten välillä tapahtuu samanaikaisesti monia asioita.
Niinpä Antin ja Sannan välisyys voi tulla ilmi yhtäältä ystävystymisenä, toisaalta
sitä voidaan lähestyä myös esimerkiksi sosiologisena tai kasvatuspsykologisena
ilmiönä, jolloin välisyys voi näyttäytyä esimerkiksi vallan tai transferenssin käsitteen valossa.
Tämä tarkoittaa, että keskus — yhteinen maailma — on niin rikas ja elävä, että sen tuleminen lopullisesti ja kaikkinensa paljastetuksi, ei ole mahdollista. Ihmisten ”välisyys” ilmenee niin moninaisena, että sitä kuvaamaan on kehittynyt
useita erilaisia puhetapoja.
Sanommeko siis, että ”keskustelussa” toteutuu ihmisten välisyys? Vai sanommeko, että ihmisten välisyys paljastuu, tulee ilmi, ”keskustelussa”? Entä mikä
on ero välisyyden toteutumisella ja sen paljastumisella?
Jos Sanna ja Antti keskusteluissaan (keskinäisissä puheissaan) toteavat olevansa ystäviä, tämä saattaa joko paljastaa sen, että he ovat ystäviä, tai peittää
sen, että he vain työskentelevät yhdessä eivätkä itse asiassa juurikaan ”välitä”
toisistaan. Toisaalta jos Antti ja Sanna joka tapauksessa ovat todenneet olevansa
ystäviä, vaikka eivät näin todetessaan olekaan juuri tunteneet toisiaan, voi tämä
toteamus saada heidät näyttämään ystävyksiltä muiden työtovereiden silmissä.
Antin työkaveri voi esimerkiksi tulla kertomaan Antille, että tämän ystävä Sanna
on toiminut hienosti erään opiskelijan kanssa. Tätä ei ehkä koskaan olisi tapahtunut, jos Antti ja Sanna eivät olisi todenneet olevansa ystäviä. Työkaverin kertoma saattaa yllättää Antin: Hän ei ehkä olisi voinut kuvitellakaan Sannan toimivan
niin hienosti. Ehkä hän seuraavan kerran Sannan tavatessaan kysyy tältä jotakin
kyseessä olleesta tapahtumasta. Tämä on todennäköisempää ilmapiirissä, jossa
he ovat käsitteellistäneet välisyytensä ystävyytenä kuin tilanteessa, jossa he olisivat esimerkiksi sanoneet olevansa täysin piittaamattomia toistensa suhteen. Ehkä
Sanna on hyvillään siitä, että Antti kysyy asiasta, jota Sanna itsekin on pitänyt
tärkeänä. Ehkä he keskustelevat (puhuvan keskenään) asiasta. Ehkä he keskustelevat (puhuvat keskenään) myös uudelleen siitä, mitä heidän välillään on.
Huomaamme, että ”keskuksen” toteutuessa, voidaan sanoa myös Antin ja
Sannan toteutuvan tietyllä tavalla. Edelleen huomaamme, että tämän ero siihen,
mitä tarkoitetaan puhuttaessa ”keskuksen” paljastumisesta, on vähintäänkin häilyvä: Se, mikä tulee esille, ohjaa sitä, mikä toteutuu ja todellistuu. Siihen, mikä
tulee esille, kuuluu aina tiettyjä mahdollisuuksia.
Voimme siis alustavasti todeta, että keskus tai välisyys paljastuu, toteutuu ja
uudelleen määrittyy keskustelussa. Keskus — yhteinen maailma — ilmenee ja
todellistuu inhimillisenä kohtalona: omana olemassaolonamme.
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Näin esimerkiksi lause ”Antti keskustaa” tarkoittaa keskuksen toteutumista
Antissa/ Anttina. Lause ”Antti ja Sanna keskustelevat” voidaan sanoa toisin: ”Antin ja Sannan välisyys (keskus) toteutuu tuon tuostakin Anttina ja Sannana”. Maailma ei siis ”sijaitse” Antin ja Sannan ”välissä” jonakin sellaisena, joka tulisi ylittää, jotta Antti ja Sanna voisivat kohdata toisensa. Maailma on heidän kohtaamisensa perustalla — ja ilmenee ja todellistuu heidän olemisessaan.234
4.3

Keskustelusta toiseen

Olemme luvuissa 3.5. ja 3.6. nähneet, että ihminen todellistuu aina luonnostaen
olemistaan kohti mahdollisuuksiaan. Tämä tarkoittaa yhtäältä hajaantuneena olemista kenen tahansa luonnostamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta itsensä tunnistamista tästä hajaantuneena olemisesta. Jos ihminen avaa ”omakohtaista olemistaan”
itselleen, tämä tapahtuu Heideggerin käsityksen mukaan ”aina häivyttämällä peittymisiä ja hämäryyksiä, ja murtamalla naamioitumisia”235. Mitä tämä tarkoittaa
meidän kannaltamme tilanteessa, jossa olemme asettaneet tehtäväksemme käsitteellistää toisen lähestymistä keskustelussa?
Ensinnäkin se tarkoittaa, että olemme aina jo ymmärtäneet tavalla tai toisella,
mistä keskustelussa on kyse236. Heideggeria mukaillen: Kuulemme, mitä toinen
sanoo, koska ymmärrämme häntä. Samoin ymmärrämme ensin, että ulkoa kuuluva ääni on ohikulkevien ihmisten puhetta, tai putoavan avainnipun kilinää. Emme
siis kuule ensisijaisesti hälyä tai äänien kompleksia: meillä ei ole ”puhtaita aistihavaintoja”, ”joiden vilinä täytyisi ensin järjestää, jotta saataisiin ponnahduslauta,
jolta subjekti hyppää saavuttaakseen lopulta maailman”. Keskenään puhumisen
kannalta tämä tarkoittaa, että ymmärrämme ensi sijassa sen, ”mistä toinen puhuu”
sen sijaan että yrityksemme ymmärtää toista lähtisi liikkeelle erilaisista kielellisistä yksiköistä.237 Tähän perustuu myös mahdollisuutemme ymmärtää väärin.
Jos ymmärrämme keskustelun keskuksen toteutumisena, siten että kulloinenkin inhimillisen olemassaolon kohta kokoutuu itsekseen tunnustellen ja ymmärtä234

”Keskustelua” voidaan verrata myös kreikasta juontuvaan termiin ”dialogi”, joka ”koostuu” sanoista dia (esim. väli) ja legô (esim. koota), erityisesti kun muistamme, mitä luvussa 3.2. on sanottu logoksesta kokoutuvana kokoutumana.
235
GA 2/ OA, §27, s. 172–173/ 169.
236
Tämä pitää paikkansa riippumatta siitä, tulkitaanko ”keskustelu” keskuksen toteutumisena vai
keskenään puhumisena. Kuten Mihail Bahtin on todennut, jokaiseen keskustelun merkitykselliseen
äänteeseen kuuluu muita merkityksellisiä äänteitä, joita se vahventaa, purkaa tai muutoin ottaa
ne ”kantaakseen”, tai ottaa niihin kantaa. (Ks. Stewart, 1995, s. 120.)
237
GA 2/ OA, §34, s. 217, 218/ 208, 209.
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en238 keskuksen myötä, voimme esittää sen kahden ihmisen keskenäänolemisen
perustana seuraavan kuvion avulla (kuvio 1):

Kohta tunnistaa
laitansa ymmärtäen

Keskus,
yhteinen
maailma,
tunnelma

Kohta tunnistaa
laitansa ymmärtäen

Kuvio 1. Keskustelu keskuksen toteutumisena.

Ymmärtäminen on ensisijassa hajaantuneena kenen tahansa luonnostamiin mahdollisuuksiin. Tästä syystä ymmärrän yleensä ”saman tien”, mitä minulle sanotaan. Olen hyvin selvillä siitä, minkälaista puhetta voin odottaa kuulevani kaupan
kassalla — samoin tiedän suurin piirtein miten puhutaan yliopiston lehtoreiden
kanssa. Nämä kohtaamiset tapahtuvat aina jonkin tunnelman vallitessa. Voin olla
sitä mieltä, että keskustellessani tietyn henkilön kanssa keskustelulla ei ole minulle ”mitään annettavaa”. Toisen henkilön kanssa minusta voi tuntua, että keskustelu on ”opettavaista”. Eräissä keskusteluissa oloni on ”kotoisa” tai ”luova”, toisissa
taas ”väkinäinen” tai ”ahdistunut”.239
Heidegger esittää, että tilanteessa, jossa voin sanoa toiselle: ”sinä ymmärrät
minua”, on kyse perustaltaan siitä, että kyseinen toinen on tunnistanut paikkansa
tilanteessa — hän tietää, miten hän on asettunut olemisessaan kanssaolemisena ja
maailmassaolemisena. Perimmältään ymmärtämisessä on Heideggerin mukaan
kyse juuri tästä: ymmärtäminen on inhimillisen olemassaolon kätkeytymättömyyttä kanssaolemisena ja maailmassaolemisena. 240 Jotta voisimme puhua jostakin
järkevästi, meillä on oltava perustava yhteisymmärrys ja yksimielisyys siitä, missä
tilanteessa keskustelumme tapahtuu. Eikä ymmärtäminen milloinkaan erkane
238

Ks. luvut 3.5.-3.6.
Ks. luku 3.6.
240
GA 20, §27, s. 357. GA 2/ OA, §31, s. 190/ 188.
239
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tästä perustastaan, vaikka kulloinenkin keskenäänoleminen voikin saada moninaisia muotoja ja edetä moniin suuntiin.
Ymmärrämme siis toisiamme lähtien siitä, mikä on meille yhteistä, mistä käsin me kaikki tulemme ja todellistumme: yhteiseltä perustalta. Kaikki, mitä ”itse”
kokee tilanteissaan, kokoutuu juuri yhteisestä, elävästä perustasta — yhteisestä
maailmasta.241
Heidegger korostaa, että toisen ymmärtäminen yhteiseltä perustalta lähtien ei
tarkoita samaa kuin toiseen eläytyminen, ”empatisoiminen” (Einfühlung)242. En
ymmärrä toista

241

On korostettava, että ymmärtäminen tässä mielessä ei tarkoita toisen tajunnan tilan tavoittamista tai
sen jakamista sellaisenaan. Alkuperäisesti toiset eivät ilmene meille ”toisina tajuntoina”, joista meillä
on erilaisia uskomuksia. Koko ”vierassieluisuuden ongelma” on teoreettinen konstruktio, ja sellaisena
väärintulkinta ihmisen olemassaolosta. (Dreyfus, 1992, s. 150. Vrt. myös Shotter, 2000.)
”Vierassieluisuuden ongelma” on ongelma ”toisista mielistä: Emme saa tietoa toistemme kokemuksista välittömien aistihavaintojen välityksellä, koska emme voi haistaa, maistaa, nähdä tai kuulla
niitä. Saksalainen filosofi Theodore Lipps (1903, s. 193–194) ehdotti, että mahdollisuutemme ymmärtää toisiamme perustuu yhtäältä sisäsyntyiseen viettiin jäljitellä sekä toisaalta siihen, että kokemuksiin
liittyy aina tietynlainen ilme, so. ilmaisu. Tästä seuraa kaksisuuntainen liike, jossa näen esimerkiksi
iloa ilmaisevan ilmeen. Luonnollisen taipumukseni mukaan alan jäljitellä tuota ilmettä. Tämä jäljittely
puolestaan saa minussa aikaan ilmettä vastaavan tunnetilan. Näin eläydymme toisen kokemukseen.
Olemme ymmärtäneet, mitä toinen tuntee, siis empatisoineet häntä.
Lipps uskoi tämän luontaisen kyvyn eläytymiseen olevan koko sosiaalisesti eriytyneen olemassaolomme perustalla. Hän erottaa toisistaan yhtäältä ”myötämielisen” (eläytymällä saavutettu psyykkinen kokemus on sopusoinnussa oman olemukseni kanssa) ja ”vastenmielisen” (oma luontoni on
ristiriidassa eläytymällä saavuttamani kokemuksen kanssa) eläytymisen. Ensimmäisessä tapauksessa
eroa itsen ja toisen välillä ei koeta. Jälkimmäisessä tapauksessa taas koen itseni toisesta erilliseksi.
(Lipps, 1903, s. 121.)
242
Kreikkalaisittain sommiteltu empatian käsite (en – sisään, pathos – kokemus, kärsimys, tunne)
sommiteltiin englannin kieleen juuri Einfühlungin käännökseksi (ks. Titchener, 1909). Nykyään myös
saksan kielessä on Einfühlungin ohella sana Empathie. Einfühlung oli alkujaan estetiikan käsite; 1800luvun lopulla Robert Vischer otti sen käyttöön kuvatessaan luonnonobjektien havaitsemista. Tässä oli
kyse eräänlaisesta ”sisäisestä jäljittelystä”, joka perustuu ihmisen hermoston ja maailman ”mystiseen
vastaavuuteen”. Esimerkiksi kokiessamme luonnonmaisemassa jonkin tunnelman, tämä tapahtuu
Vischerin mukaan ”todennäköisesti, koska muotojensa, valojensa ja väriensä kautta se herättää sisäisyydessämme myötämielisen liikutuksen, jolla kehomme on elämässä tottunut ilmaisemaan sielun
tiloja ja levottomuuksia” (Vischer, 1893, s. 65). Empatian käsitteen myöhäinen ilmaantuminen ei
tarkoita, että ilmiö, johon sillä viitataan, olisi ollut aiemmin tuntematon; esimerkiksi käsitteillä Sympathie (kr. syn – yhdessä) ja versetzen on kuvattu vastaavaa ilmiötä (Pigman, 1995, s. 240. Sympatiasta, ks. Black, 2004). Psykologiseen keskusteluun Einfühlungin käsitteen esitteli juuri Theodore Lipps,
jonka tutkimukset tekivät vaikutuksen esimerkiksi Sigmund Freudiin (ks. Freud, 1986, s. 235).
Heideggerin kriittisistä huomioista huolimatta — usein näiden huomioiden huomiotta jättämisen
vuoksi — Lippsin käsitys toisen kokemuksen tavoittamisen edellytyksistä on edelleen ”toiminnassa”
yhtä hyvin filosofian kuin psykologiankin alalla. Psykologian alan tutkimuksista, ks. esim. Meltzoff,
2002; Sonnby-Borgström, 2002; Bavelas, Black, Lemery & Mullet, 1987. Empatian historiasta ja
nykykäytöstä filosofiassa, ks. Nilsson, 2003. Fenomenologisista lähestymistavoista (Husserl, Scheler,
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näin keinotekoisesti, siis siten, että minun täytyisi eläytyä toiseen subjektiin.
Minä ymmärrän toisen maailmasta käsin, jossa hän minun kanssani on, joka
on paljastettu ja ymmärrettävä keskenäänolemisessa. [---] Vasta tässä maailman ymmärrettävyydessä ymmärtämättömyys ja etäisyys tulevat mahdollisiksi.243
Vaikkakin empatia ”fenomenaalisesti ’ensi sijassa’ kuvaa ymmärtävän keskenäänolemisen tapaa”, sitä ei tästä syystä tulisi ottaa ”sellaisena, joka ’alun alkaen’ ja alkuperäisesti konstituoi olemista kohti toisia”.244
Perinteinen psykologinen teoria siitä, että ihminen havaitsee toisen ihmisen ”eläytymällä” ja ”projisoimalla” itsensä toiseen ei tarkoita mitään, sillä
eläytymisen ja projektion ideat edellyttävät aina kanssaolemisen toisen kanssa ja toisen kanssaolemisen minun kanssani. Molemmat edellyttävät valmiiksi, että olemme jo [eksistentiaalisesti] ymmärtäneet toisen toisena ihmisenä;
muutoin projisoisin jotakin tyhjyyteen.245
Heidegger pitää empatiaa ennemminkin varsinaisen ymmärtämisen korvikkeena,
johon ihminen turvautuu, koska hänen olemassaolonsa ”erilaiset olemismahdollisuudet johtavat harhaan ja hämärtävät keskenäänolemista ja sen itsensä tuntemista”.246 Sen sijaan, että pyrkisimme selittämään ymmärtämistä empatian avulla, on
Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre) intersubjektiivisuuteen ja empatiaan, ks. Zahavi, 2001. Ks. myös
Stein, 1970; Laine, 1993.
243
GA 20, §26, s. 335. ”[---] den Anderen verstehe ich nicht in dieser Künstlichen Weise, als müsste
ich in ein anderes Subjekt einfühlen, sondern ich verstehe ihn aus der Welt her, in der er mit mir ist,
welche durch die Hinsicht im Miteinandersein entdeckt und verständlich ist. [Nur weil Verstehen aus
der Weltgeschöpft ist, besteht die Möglichkeit, eine fremde Welt oder eine durch Quellen, Denkmäler
und Überreste vermittelte Welt zu Verstehen, denn dann habe ich mich einfühlen soll, sondern Reste
ihrer Welt]. In dieser Verständlichkeit von Welt ist allererst Unverständlichkeit und ferne möglich“.
Myös Max Scheler kritisoi tutkimuksessaan vuodelta 1923, Wesen und Formen der Sympathie,
teorioita, joiden mukaan toinen saavutetaan ”analogiapäätelmän” tai ”eläytymisen” kautta. Scheler
korostaa toisen ymmärtämisen välittömyyttä; ”päättely” ja ”eläytyminen” aloitetaan vasta, kun normaali luottamus ilmaisun ja ymmärtämisen pätevyyteen rikkoutuu. Schelerin mukaan ”ihmiset elävät
enemmänkin toisissaan kuin itsessään, enemmänkin yhteisössä kuin omassa yksilöllisyydessään”.
Siten havainnoilla itsestä ja toisesta ei ole periaatteellista eroa. (Scheler, 1973, s. 232–233, 241, 245,
554–555.)
244
GA 2/ OA, §26, s. 166/ 163.
245
ZS, s. 207.
246
GA 2/ OA, §26, s. 167/ 164. ”[---] die Verschiedenen Seinsmöglichkeiten des Daseins selbst das
Miteinandersein und dessen Sichkennen missleiten und verbauen [---].“
Itse asiassa Heidegger esittää, että “empatian“ erityinen hermeneuttinen selventäminen voisi
osoittaa, kuinka ”aito ’ymmärtäminen’ pidetään tavoittamattomissa ja ihminen pakenee korvikkeisiin”.
Kysymys koskisi ”niitä positiivisia eksistentiaalisia ehtoja, joita vierauden oikeanlaisen ymmärtämisen
mahdollisuus välttämättä edellyttää”. (GA 2/ OA, §26, s. 167/164. Suomennosta muutettu.)
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mielekkäämpää pyrkiä lähestymään kuvauksin sitä yhteistä perustaa, joka empatiassa on aina jo edellytetty.
On selvää, että pyrittäessä ymmärtämään esimerkiksi kuviossa 1 hahmoteltua
kahden henkilön keskustelua, ei kyseessä ole milloinkaan kahden suljetun sisäisyyden kohtaaminen, vaan tuokio, joka aina avautuu kulloisestakin historiallisesti
ja kulttuurisesti määrittyneestä tilanteesta. Näin sinän ja minän välinen keskustelu
ei saa viimekätistä selitystään paikallaolevien yksilöllisistä ominaisuuksista; pikemminkin nämä ominaisuudet ovat vasta ensimmäisiä tarttumapintoja siihen
kenen tahansa mahdollisuuksissa luontuvaan maailmaan, joka on yksilötajuntaimme perustalla.
Saadaksemme yksityiskohtaisemman tuntuman siihen, minkälainen on tämän
luvun otsikossa mainittu liike ”keskustelusta toiseen”, meidän on siirryttävä hetkeksi toiseen keskusteluun. Työn kolmannessa osassa lähestytään myötäelämisen
ilmiötä kääntymällä ensin psykoanalyyttisen tutkimusperinteen puoleen ja tarkastelemalla kuinka siellä on käsitteellistetty kysymystä toisen ymmärtämisestä juuri
empatian käsitteen kautta (pääluku 5). Kuudennessa luvussa tulemme tulkitsemaan näin esille saatua tapahtumaa tutkimuksen toisessa osassa luonnostellusta
hermeneuttisesta situaatiostamme lähtien.

”Ihre spezielle Hermeneutik wird zu zeigen haben, wie [---] ein echtes ’Verstehen’ niedergehalten wird und das Dasein zu Surrogaten die Zuflucht nimmt; welche positive existenziale Bedingung
rechtes Fremdverstehen für seine Möglichkeit voraussetzt.“
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Osa III: Myötäeläminen
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5

Empatia psykoanalyyttisena käsitteenä —
Veikko Tähkä ja psykoanalyyttinen
ymmärtäminen

Tutkimukseni johdantoluvussa kiinnitin huomiota siihen, että ”empatiaa”
ja ”myötäelämistä” pidetään suomen kielessä yleensä samaa tarkoittavina sanoina.
Pidetään toistaiseksi kiinni tästä itsestään selvältä tuntuvasta lähtökohdasta. Aloitan tutkimukseni kolmannen osan (pääluku 5) kuvaamalla tapaa, jolla empatian
ilmiötä on kuvattu psykoanalyyttisen tutkimusperinteen puitteissa. Nostan esille
erityisesti Veikko Tähkän tavan kuvata empatiaa psykoanalyyttisen ymmärtämisen osana teoksessa Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen (1996).
Kuudennessa pääluvussa otan etäisyyttä psykoanalyyttiseen käsitykseen tulkitsemalla sitä tutkimukseni toisessa osassa hahmottuneesta hermeneuttisesta situaatiostani lähtien.
Jotta psykoanalyyttisen ymmärtämisen mieli kävisi käsitettäväksi, aloitan
luonnostelemalla kuvaa siitä tavasta, jolla psykoanalyyttisessa tutkimusperinteessä on lähestytty toisen kokemusta. Lähden liikkeelle luvussa 5.1. kuvaamalla
Sigmund Freudin (1856–1939) kehittämää ”vapaiden mielijohteiden menetelmää”,
jonka avulla psykoanalyyttisessa tilanteessa pyritään tuomaan näkyville yksilön
tietoisuuden perustalla olevaa alitajuntaa247. Kuvaan myös tapaa, jolla yhtäältä
potilaan ja toisaalta psykoanalyytikon subjektiiviset suhteutumisen tavat asettuvat
psykoanalyysissa asiakkaan kokemuksen tavoittamisen palvelukseen.
Potilaan ja analyytikon suhteutumisen tapoja käsitteellistettäessä transferenssin ja vastatransferenssin käsitteillä on ollut psykoanalyyttisessa tutkimusperinteessä huomattava rooli. Psykoanalyyttisen käsitteellistyksen kehittyessä 1900luvulla näihin ilmiöihin on kiinnitetty lisääntyvässä määrin huomiota. Tämä on
johtanut myös ilmiöitä kuvaavan käsitteistön eriytymiseen. Empatian ”esiinmarssi”
1950-luvun lopulla asettuu eräässä mielessä juuri tämän yksityiskohtaisemman
suhteutumisen tapojen kuvailun palvelukseen.
Luvuissa 5.2.-5.6. rajoitan tarkasteluni Tähkän kuvaukseen psykoanalyyttisen
ymmärtämisen tapahtumasta teoksessa Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen
hoitaminen.248 Tähkän kuvaus on oman tutkimukseni kannalta erityisen mielen-

247

Vrt. luku 1.1.
Koska Tähkän käsitteelliset lähtökohdat poikkeavat omistani monin tavoin, hänen kuvauksessaan
on monia sellaisia yksittäisiä käsitteitä ja tapoja sanoa, joihin olisi helppo puuttua. Tällainen yksityiskohtiin juuttuminen saattaisi kuitenkin hämärtää Tähkän kuvauksen voimaa; siksi olen pitänyt parem248
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kiintoinen hänen keskittyessään niihin psykoanalyytikon subjektiivisiin suhteutumisen tapoihin, joiden kautta tämä pyrkii kasvattamaan ymmärrystään asiakkaansa kokemisen tavoista. Tähkän kuvauksessa tässä ymmärtämisessä rakentuu myös
silta ”muutoin toivottomasti erillisten kuolevaisten” ja ”perustavasti yksinäisten
ihmisten” välille249. Aloitan luvussa 5.2. kuvaamalla Tähkän tekemiä erotteluja
yhtäältä ymmärtämisen ja selittämisen sekä toisaalta rationaalisten ja affektiivisten vasteiden välillä. Luvuissa 5.3. ja 5.4. esittelen Tähkän kuvaamia affektiivisia
vasteita. Luvussa 5.3. esitellyt ”täydentävät vasteet” ovat luonteeltaan ”objektiin
vastaavia” ja luvussa 5.4. esiin nostetut ”empaattiset vasteet” puolestaan ”objektia
etsiviä”. Luvussa 5.4.1. tehdään erottelu ”vertailevan” ja ”luovan empatian” välillä. ”Vastatransferenssivasteet” piirtävät Tähkän mukaan rajat informatiivisten
vasteiden kautta rakentuvalle ymmärrykselle. Näitä vasteita kuvaan lyhyesti luvussa 5.5. Luvussa 5.6. etenen Tähkän mukana kohti erilaisten vasteiden integraationa rakentuvaa, etenevästi tarkentuvaa käsitystä toisen ihmisen tavasta kokea
itsensä, toiset ihmiset ja tilanteensa.
5.1

Johdanto

Kirjoituksessaan Jenseits des Lustprinzip
“psykoanalyyttisen spekulaation” ottavan

vuodelta

1920

Freud

toteaa

lähtökohdakseen tiedostamattomien prosessien tutkimuksessa saadun vaikutelman, että tietoisuus ei ehkä ole sielullisten prosessien yleisin ominaisuus,
vaan vain yksi niiden erityinen funktio.250
Sen ohella, että psykoanalyyttisen tutkimuksen kohteeksi asettuvat ”minän kärsimys, avuttomuus, ruumiilliset olemassaolon vaivat [---] ja elämän hallinnan puute”, sen ominaisimmaksi tekijäksi on kuvattu usein juuri tiedostamattoman tutkimusta 251 . Sielullisten prosessien tiedostamattoman puolen painottamisen ohella
eräänä merkittävimmistä Freudin myötävaikutuksista ihmistutkimukselle voidaan
pitää hänen tapaansa lähestyä inhimillistä kokemusta.

pana rajoittaa esitykseni Tähkän käsityksestä eräänlaiseen ”toimittamiseen”. Tähän toimittamaani
kokonaisuuteen paneudun eräin ratkaisevin osin tutkimukseni kuudennessa luvussa.
249
Ks. Tähkä, 1997, s. 257, 280.
250
Freud, 1993b, s. 80.
251
Rechardt, 2001, s. 47.
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Ensisijainen tapa kokemusta koskevan tutkimusmateriaalin tuottamiseen psykoanalyysissa on vapaiden mielijohteiden menetelmä252, jossa rohkaistaan tietoisesta kontrollista luopumiseen mieleenjohtumien suhteen. Veikko Tähkä kuvaa
tätä menetelmää Psykoterapian perusteet –kirjassaan seuraavasti:
Psykoanalyyttinen perussääntö, jota potilaan edellytetään tietoisesti pyrkivän
noudattamaan, sisältää ohjeen, että hänen tulisi yrittää pukea sanoiksi se, mitä
hänen mielessään kulloinkin liikkuu, siitä huolimatta, miten merkityksettömältä, yhteydettömältä, toisarvoiselta, asiaankuulumattomalta, typerältä, sopimattomalta tai hävettävältä se saattaakin tuntua. Käytännössä toteutettuna
tämä vapaiden mielijohteiden menetelmä kohtaa erittäin suurta vastarintaa [--]. Tämän vastarinnan osoittaminen ja analysoiminen lisää vähitellen potilaan
kykyä ja uskallusta antautua yhä vapaammin seuraamaan tunteitaan ja ajatuksiaan sekä antamaan niille samanaikaisesti sanallinen muoto.253
Ollakseen ”hoidollisesti mielekäs”, tämä ”regressioon” rohkaiseva sanallistaminen vaatii vastapainokseen ”vahvan, observoivan ja järkevän egon puolen, joka
toimii yhteistyössä analyytikon kanssa” 254 . Psykoanalyyttisen liikkeen valtavirrassa vapaiden mielijohteiden menetelmällä tuotettu materiaali on tulkittu ”primaariprosessia lähestyväksi” erotuksena toissijaisesta (egon) loogisesta ajattelusta255. Menetelmä johtaa kohti samanlaista luopumista mielen säätelevistä raken252

Myös suomessa on tapana puhua vapaiden assosiaatioiden menetelmästä.
Tähkä, 1988, s. 168. On syytä mainita, että vaikka tässä johdannossa käytän Tähkän varhaisempaa
teosta esimerkkinä ”klassisesta psykoanalyysista”, hänen myöhempi teoksensa, jonka osia kuvataan
luvuissa 5.2.-5.6. ei ole samassa mielessä ”klassinen”.
254
Tähkä, 1988, s. 168. ”Ego” (minä) tarkoittaa klassisessa psykoanalyysissa psyyken rakennetta,
jonka ”toiminnassa voidaan erottaa kolme pääaspektia: observaatio, integraatio ja toimeenpano. Se
observoi ulkomaailman kokonaisorganismille asettamia vaatimuksia, purkautumiseen ja tyydytykseen
pyrkiviä viettiyllykkeitä sekä samanaikaisesti superegon [yliminän] kannanottoja. Monien funktioidensa kautta se pyrkii integroimaan ja syntetisoimaan nämä erilaiset vaatimukset ja yksilöön vaikuttavat voimat, sekä lopuksi valitsemaan sellaisen toiminnan (joskus toiminnasta pidättymisen), joka
parhaiten näyttää palvelevan organismin tasapainoa ja sopeutumista sekä persoonallisuuden sisäiseen
että ulkoiseen realiteettiin”. (Tähkä, 1988, s. 19.)
255
Tähkä, 1988, s. 168; Greenson, 1989, s. 33. ”Primaariprosessilla” tarkoitetaan psykoanalyyttisessa
kielenkäytössä ”[s]itä psyykkistä tapahtumista, mikä ensimmäisinä elinvuosina vallitsee koko persoonallisuudessa ja idin piirissä koko elämän ajan. [---] Primaariprosessi on esiloogista, esiverbaalista,
kokemuksen ja oppimisen kautta vielä muovautumatonta ja erikoistumatonta sielullista tapahtumista.
Siinä ei vielä oteta huomioon loogisia ja rationaalisia näkökohtia eikä sen piirissä esiinny kieltosanoja,
konditionaalia tai ajan kulkuun liittyviä käsitteitä. Primaariprosessin puitteissa vastakohdat viihtyvät
mainiosti rinnakkain, osa voi edustaa kokonaisuutta ja yksi ajatus tai mielikuva saattaa olla tiivistymä
kokonaisesta joukosta ajatuksia ja mielikuvia”. (Tähkä, 1988, s. 15.)
”Kaaottinen ja järjestymätön primaariprosessi [---] antaa egon kehittyessä yhä enemmän tilaa ns.
sekundaariprosessille, jolla tarkoitetaan normaalin aikuisen valvetilassa vallitsevaa sielullista tapah253
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teista (minä, yliminä) kuin tapahtuu päihteiden vaikutuksen alaisena ja hypnoosissa256.
”Mielen säätelevistä rakenteista” luopumisen myötä psykoanalyyttisessa hoitosuhteessa voidaan saada näkyville sellaisia puolia ihmisten keskenäänolemisesta, joiden ilmenemiselle tai huomioimiselle ei arjen kiireissä useinkaan ole aikaa
tai muutoin mahdollisuuksia. Näitä psykoanalyyttisessa hoitosuhteessa ilmeneviä
ulottuvuuksia on kuvattu muiden muassa transferenssin käsitteellä.
Transferenssilla tarkoitetaan klassisessa psykoanalyysissa ”reagoimista nykyhetken objekteihin ja tilanteisiin, ikään kuin nämä olisivat yksilön aikaisempaan
elämään kuuluneita objekteja ja tilanteita”257.
Tämä merkitsee käytännössä sitä, että erilaisia tunteita, asenteita, odotuksia,
pelkoja jne., joita aikanaan on kohdistettu erityisesti lapsuuden tärkeisiin
henkilöihin, siirretään nykyhetken inhimillisiä kohteita koskeviksi. Tämä tapahtuu yksilön omalta kannalta tiedostamattomasti, ja vaikka nämä tunteet,
asenteet, pelot jne. eivät olekaan realistisen tilanteen mukaisia ja sen oikeuttamia, hän ei itse ole selvillä niiden irrationaalisesta luonteesta. Subjektiivisesti hän kokee ne nykytilanteen kannalta realistisina ja pyrkii eri tavoin rationalisoimaan niiden olemassaolon ”tosiseikkojen” perusteella.258
Koska tietyt varhaiset vuorovaikutussuhteet ovat painuneet yksilön sielunelämän
tiedostamattomaan kerrokseen, niiden ilmeneminen transferenssissa on tiedostamattoman esille tulemista. Voidaan sanoa, että tiedostamaton tiedottaa itsestään
transferenssissa sille, joka osaa kuunnella.
Transferenssin käsitteellä viitataan ilmiöön, joka on läsnä myös arkisissa tilanteissamme259. Tähkä kuvaa sitä ”universaaliksi” ilmiöksi, joka ”liittyy osatekitumista. [---] Sekundaariprosessin mukainen ajattelu toimii realiteettiperiaatteen mukaisesti sekä ottaa
huomioon logiikan ja syntaksin lait, kausaliteetin ja aikasuhteet. [---] Ero primaari- ja sekundaariprosessin välillä on kuitenkin suhteellinen ja liukuva.” (Tähkä, 1988, s. 20.)
256
Tähkä, 1988, s. 169. Vapaiden mielijohteiden menetelmä kehittyikin Freudin hypnoosikokeilujen
kautta. Vaikka hypnoosia pidetään edelleen tehokkaana keinona ”egon defensiivisten tekijäin kiertämiseksi tai tilapäiseksi lamauttamiseksi” (Tähkä, 1988, s. 169), se ei kuitenkaan lopulta palvele psykoanalyysin tavoitteita samaan tapaan kuin tietoiseksi tavoitteeksi asetettu vapaan assosiaation menetelmä, jolle eräällä tavalla oleellista on juuri vaihtelu havainnoivan ja heittäytyvän käyttäytymisen
välillä.
257
Tähkä, 1988, s. 79.
258
Tähkä, 1988, s. 79. Transferenssin käsitteen muotoutumisesta, ks. Rechardt, 2001; Makari, 1994a
& 1994b.
259
Psykoanalyytikot eivät kuitenkaan ole olleet yksimielisiä siitä, voidaanko transferenssin käsitteellä
kuvata psykoanalyyttisen hoitotilanteen ulkopuolisia ilmiöitä. Ks. tästä keskustelusta esim. Sandler,
Dare & Holder, 1973, s. 43–46.
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jänä kaikkiin ihmissuhteisiin, sikäli kuin huomaamattamme siirrämme tunteita ja
asenteita menneistä ihmissuhteistamme nykyisiin ja reagoimme tietämättämme
joltakin osaltamme jälkimmäisiin ikään kuin he olisivat uusia painoksia lapsuutemme merkkihenkilöistä” 260 . Psykoanalyyttisen tilanteen erityispiirteet luovat
kuitenkin ainutlaatuiset puitteet transferenssin ilmenemiselle ja huomioimiselle.
Jo analyytikon selvilläolo tästä ilmiöstä antaa hänelle suuremman kärsivällisyyden esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen on kohtuuttoman syyllistävä.
Psykoanalyyttisen liikkeen alkuajoista lähtien oli selvää, että asiakkaan tiedostamatonta tutkittaessa on kiinnitettävä huomiota tämän tapoihin kokea, suhteutua ja reagoida hoitotilanteessa. Että asiakkaan analyytikossa herättämät liikutukset voisivat vastaavasti olla tietoa antavia asiakkaan kokemuksesta, ei kuitenkaan
ollut yhtä selvää; tämä sai osakseen lisääntyvästi huomiota psykoanalyyttisessa
kirjallisuudessa vasta 1950-luvulta alkaen261. Tätä ilmiötä kuvattiin Freudin viitoittamalla tiellä ”vastatransferenssin” käsitteellä262.
260
Tähkä, 1988, s. 80. Tähkä toteaa varhaisten suhteiden vanhempiin olevan ”yleensä lapsen ensimmäiset objektisuhteet ja edustavat perustyyppejä hänen myöhemmille objektisuhteilleen. Tärkein
transferenssiaines psykoterapeuttisissa suhteissa pyrkii siten olemaan varhaisten äiti- ja isäsuhteiden
toistuminen potilaan suhteessa terapeuttiinsa. Potilaan tavassa kokea terapeuttinsa ja reagoida tähän
voimme psykoterapeuttisen prosessin aikana nähdä heijastuvan hänen koko objektisuhteidensa varhaishistorian. Tällä tavoin, tiedostamattoman toistamisen kautta potilas tuo menneisyytensä ja kehityshistoriansa mukaan psykoterapeuttiseen prosessiin ja varustaa terapeutin informaatiolla, jota tämä
ei mitään muuta tietä voi saada”. (Tähkä, 1988, s. 81.)
261
Välimäki, 2004, s. 281. Välimäki esittää, että ensimmäinen tähän seikkaan huomiota psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa kiinnittänyt tutkija oli Paula Heiman (1950) artikkelissaan On countertransference, jossa hän esitti mm. analyytikon alitajunnan ymmärtävän asiakkaan alitajuntaa. Tämä
syvemmän tason yhteys tulee Heimanin mukaan ilmi analyytikossa heräävien tunteiden myötä —
nämä tunteet puolestaan auttavat analyytikkoa ymmärtämään asiakastaan tietoisella tasolla. Myös
Freud kiinnitti huomiota siihen mahdollisuuteen, että analyytikon ja tämän asiakkaan alitajunnat
kommunikoivat keskenään (ks. esim. Freud, 1912a, s. 115–116). Nämä Freudin tarkastelut jäivät
psykoanalyyttisessa liikkeessä pitkään suhteellisen vähälle huomiolle (Lichtenberg, 1984, s. 1).
Analyytikon tunteita koskeva kysymys kulkee kuitenkin läpi psykoanalyysin historian sekä
kliinisellä, teoreettisella että institutionaalisella tasolla. Tarve esittäytyä tieteelliselle yhteisölle, mahdollisille asiakkaille sekä asiakkaiden perheille ammattimaisena terapeuttisena hahmona, jonka oli
mahdollista asettautua inhimillisten pikkumaisuuksien yläpuolelle, rajoitti merkittävästi mahdollisuuksia tutkistella tätä kysymystä julkisesti. (Bolognini, 2004, s. 82.)
262
Samaan tapaan kuin transferenssin, myös vastatransferenssin merkitys tietoa antavana ilmiönä —
eikä pelkästään analyysin esteenä — ei ollut ilmeistä välittömästi, vaan hahmottui vähitellen (ks.
Sandler, Dare & Holder, 1973, s. 38–39; Freud, 1912a & 1912b & 1915b). Psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa on erotettu toisistaan yhtäältä ”klassinen” ja toisaalta ”totalistinen” vastatransferenssin
tulkinta. Näistä edellinen mieltää vastatransferenssin pääasiallisesti tiedostamattomana ja sellaisena
analyysin esteenä. Jälkimmäinen puolestaan mieltää vastatransferenssin tietoisen ja esitietoisen alueelle kuuluvana ilmiönä, joka voi toimia suorana lähteenä empatialle ja asiakkaan sisäisen maailman
ymmärtämiselle. (Bolognini, 2004, s. 143. Ks. myös Kernberg, 1965.) Tähkä huomauttaa, että ”mitä ’totalistisempi’ [---] käsitys vastatransferenssista on, sitä enemmän näyttää yleensä myös olevan
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Huomion kiinnittyminen analyytikon subjektiivisiin kokemuksiin 1950luvulla on tulkittu eräänlaiseksi vastareaktioksi psykoanalyyttisen liikkeen perustassa vaikuttaneeseen luonnontieteelliseen juonteeseen263, jossa analyytikko haluttiin nähdä viileän rationaalisena tiedemiehenä, joka toimii psykoanalyyttisessa
hoitotilanteessa kuin kirurgi, peili tai ulkopuolinen tarkkailija264. Heinz Kohutin
(1913–1981) mukaan tämän suuntainen — ihmisen syvyyspsykologisen tutkimuksen olemukselle vieras — ajattelu muodosti uhan psykoanalyyttiselle liikkeelle ”muuttumalla perustaksi huomaamattomalle ja kyseenalaistamattomalle
arvojärjestelmälle sekä huomaamattomalle ja kyseenalaistamattomalle kokonaisvaltaiselle käsitykselle ihmisen ja hänen elämänsä olemuksesta”265. Tähkä puolestaan on todennut, että takertuminen Freudin tutkimusten luonnontieteen ihanteita
korostavaan puoleen on tuottanut ”sukupolvittain robottimaisia kivikasvoisia
analyytikkoja, jotka olivat taipuvaisia ajattelemaan, että jo pelkästään hyvien
tapojen huomioon ottaminen suhteessa potilaisiin saattaisi uhata analyyttisen
operaatiokentän steriliteettiä”266.
Joseph Schwartz kuvaa psykoanalyyttisen liikkeen historiaa käsittelevässä teoksessaan Cassandra’s daughter — a history of psychoanalysis in Europe and
America (1999), kuinka 1950-luvulle tultaessa psykoanalyyttisen liikkeen margiluottamusta sen lähes kaiken kattavaan käyttökelpoisuuteen”. Omasta puolestaan hän näkee ”vastatransferenssikäsitteen ’totalistisen’ käytön epäloogisena ja siinä määrin reduktionistisena, että käsite
menettää kaiken spesifisen merkityksen ja käyttökelpoisuuden”. Psykoanalyyttisessa hoitosuhteessa
ilmenevän ”affektiivisen runsauden ja moninaisuuden pakottaminen vastatransferenssin otsikon alle ei
näytä edustavan adekvaattia tieteellistä käsitteenmuodostusta, vaan sen sijaan reduktionistisesti käytetyn ja huonosti määritellyn termin epäadekvaattia laajentamista”. (Tähkä, 1997, s. 234–236.) Luvuissa
5.2.-5.6. kuvattavat ”vasteet” edustavat Tähkän yritystä hienopiirteistää mainitun ”affektiivisen runsauden ja moninaisuuden” kuvausta.
263
Ks. esim. Post & Miller, 1984, s. 221.
264
Perustan tällaiselle suhtautumistavalla asetti Freud itse (ks. Freud, 1912b). Kirjeessään Sandor
Ferenczille vuonna 1928 hän kuitenkin harmittelee kuinka hänen varoituksensa psykoanalyysia harjoittaville lääkäreille olivat saaneet tottelevaisimmat ”alistumaan näihin varoituksiin ikään kuin ne
olisivat jotakin rikkumatonta”; näin monilta jäi huomaamatta psykoanalyyttisen tilanteen joustavuus
(Pigman, 1995, s. 246–247).
265
Kohut, 1982, s. 399.
266
Tähkä, 1997. Medard Boss (1903–1990) on esittänyt, että taipumus kuvata psykoanalyyttisen
hoitosuhteen kokemuksellisia momentteja transferenssin käsitteen avulla on myös eräänlaista pakenemista ”tieteellisyyteen”. Bossin Dasein-analyyttisessa käsityksessä kaikki analyytikon ja analysoitavan väliset suhteet nähdään todellisina suhteina huolimatta siitä, että ne ilmenevät rajoittuneina ja
häiriintyneinä. Esimerkiksi potilaan analyytikkoon kohdistuva ”transferenssirakkaus” ei siten
ole ”todellisuudessa” rakkautta jotakuta muuta — esimerkiksi potilaan isää — kohtaan. Se on analyytikkoon kohdistuvaa rakkautta riippumatta siitä kuinka epäkypsältä ja isäsuhteen määrittämältä se
saattaakin vaikuttaa. Boss arveli, ”että monet psykoanalyytikot luokittelevat potilaan kokeman luottamuksen ja rakkauden ’transferensseiksi’, koska niiden kaltaiset tunteet eivät näytä soveltuvan tilanteeseen, jossa ihmistä tarkastellaan tieteellisesti”. (Boss, 1963, s. 125. Ks. myös Freud, 1915b.)
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naalissa oli kehittynyt psykologinen teoria persoonallisuudesta ja sen hoitamisesta,
joka haastoi Freudin viettiteoreettisen lähestymistavan267. Perustavana hahmona
tästä alkunsa saaneessa ”paradigman muutoksessa” Schwartz pitää Ronald Fairbairnia (1889–1965). Schwartz mainitsee erityisesti Fairbairnin kirjoituksen Object relations and dynamic structure (1946), jossa tämä kyseenalaistaa perinteisen
psykoanalyyttisen muotoilun ihmisestä olemukseltaan mielihyvää etsivänä olentona, jonka perimmäinen motiivi on jännityksen purkaminen viettipyrkimyksien
tyydyttämisen kautta. Fairbairnin näkökulmasta Freudin kuvaus ihmisestä mielihyvä- ja todellisuusperiaatteen jännitteessä oli pikemminkin inhimillisen todellistumisen erityistapaus kuin yleinen mielen dynamiikkaa jäsentävä rakenne. Freudin perintönä saatu viettiteoria ei uudesta näkökulmasta katsottuna kyennyt käsitteellisesti — ja siten myöskään toiminnallisesti — arvostamaan ihmisen ominta
olemusta. Fairbairnin käsityksen mukaan ihmistä tulisi käsitteellistää ennen muuta suhdetta etsivänä olentona. Kuuluisimpia Fairbairnin perustamaan ”objektisuhdekoulukuntaan” kuuluvista psykoanalyytikoista lienevät Donald Winnicott
(1896–1971) ja John Bowlby (1907–1990).268

267

Schwartz, 1999, s. 258.
Schwartrz, 1999, s. 237, 239. Ks. myös Fairbairn, 1946 & 1956 & 1957 & 1958.
Monessa mielessä Schwartzin kuvaama ”paradigman muutos” psykoanalyyttisessa liikkeessä on
erään mahdollisuuden kuvaamista. Käytännössä siihen kuuluvia vaiheita ja kysymyksenasetteluja ei
voida pitää taaksejääneinä ja ylitsekäytyinä merkkeinä psykoanalyysin historiassa; pikemminkin
niiden voidaan sanoa olevan jännitteisesti ”toiminnassa” kaikessa psykoanalyyttisessa ajattelussa ja
käsitteellistyksessä. Tämän työn puitteissa ei ole mielekästä tarttua tämän jännitteisyyden jälkiin
luvuissa 5.2.-5.6. esiteltävissä Tähkän käsityksissä — lukijan on kuitenkin hyvä olla selvillä tästä
jännitteisyydestä.
Toinen seikka, mikä on hyvä pitää mielessä, on Bologninin korostama vaikeus ”löytää sanoja,
jotka kuvaavat osuvasti niitä todellisia ja vaikuttavia tapahtumasarjoja [psykoanalyytikon] päivittäisessä työssä”. Vielä vaikeampaa hänen mukaansa on kuitenkin ”muotoilla käsitteitä, jotka kykenevät
järjestämään havaitut ilmiöt teoreettisella tasolla”. Tästä käsitteellistämisen vaikeudesta seuraa, että ”[p]sykoanalyyttisella tekniikalla on ’julkinen’ ja ’yksityinen’ puolensa”. (Bolognini, 2004, s. 95.
vrt. Latomaa, 2000b, s. 75–78.) Oma tieni psykoanalyyttisen ymmärtämisen ”tekniikan” läheisyyteen
on kulkenut sen ”julkisen” puolen kautta. Tarkoittaako tämä, että tekniikan ”yksityinen” puoli jää
jäljiltäni täysin koskemattomaksi?
On selvää, ettei psykoanalyyttisen tietämyksen ”julkinen” puoli ole vailla vaikutusta sen suhteen,
miten tekniikan ”yksityinen” puoli todellistuu. Siksi esimerkiksi Pentti Ikosen ja Eero Rechardtin
(1995, s. 195) esittämä kritiikki Adolf Grünbaumin tutkimuksia (1993 & 1984) kohtaan (”Grünbaumin
kritiikki paljastaa, että häneltä puuttuu kliininen kokemus täydellisesti”) ei — vaikka Grünbaumin
tutkimuksia voidaankin kritisoida, kuten esimerkiksi Strenger (1994) sekä Ollinheimo ja Vuorinen
(1999) ovat erilaisista lähtökohdistaan tehneet — suinkaan vedä mattoa Grünbaumin tutkimuksien alta.
Tämä pätee myös oman tutkimukseni suhteen. Vaikka tutkimukseni ei kohdistu psykoanalyyttisiin
hoitokäytänteisiin eikä asetu varsinaisesti osaksi psykoanalyyttista keskustelua, se pitää osaltaan yllä
vaatimusta käsitteelliseen selkeyteen ”teoretisoitaessa” näistä hoitokäytänteistä.
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Psykoanalyyttisen ihmiskäsityksen kritiikki vaikutti väistämättä myös siihen,
kuinka analyytikon tulkitsevaa toimintaa psykoanalyyttisessa hoitotilanteessa
käsitteellistettiin. Eräs vaikutusvaltaisimmista käsitteellistäjistä oli itävaltalaisamerikkalainen Heinz Kohut, joka esitti kuuluisassa esitelmässään Introspection,
empathy, and psychoanalysis (1957) määritelmän, jonka mukaan voimme kutsua
ilmiöitä psyykkisiksi ainoastaan siinä tapauksessa, että ilmiöt saadaan näkyville
oleellisesti introspektion ja empatian avulla269; psyykkinen puolestaan oli psykoanalyyttisen tutkimuksen ominta aluetta. Kohut kuitenkin korosti, että tieteellisessä psykologiassa empatian käyttö on rajattu tiedon keräämiseen: empatia on havainnoinnin muoto — se ei itsessään tarjoa selityksiä kootulle materiaalille,
vaan ”datan keräämistä on seurattava sen järjestely ja (esimerkiksi kausaalisten)
yhteyksien tutkistelu tavalla, joka ei enää ole sidoksissa keräämisen menetelmiin”270.
Kohut oli ensimmäisiä niistä analyytikoista, jotka myötävaikuttivat empatian ”uudelleenlöytymiseen” psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa 1950-luvulla 271 .
269

Kohut, 1977b, s. 12.
Kohut, 1971, s. 300.
271
Grotstein (1984, s. 201) esittää kaikkien psykoanalyytikoiden käyttäneen empatiaa hoitaessaan
potilaitaan. Kuitenkin vasta Kohutin kirjoitukset ”lopulta nostivat empatian pois sentimentalistiselta
sivujuonteelta psykoanalyyttisen teorian ja tekniikan keskiöön”. Ks. myös Schwaber, 1984, s. 27;
Shapiro, 1984, s. 104; Wellendorf, 1999, s. 10. Empatiasta yleisemmin psykologia –tieteen käsitteenä,
ks. Håkansson, 2003; Gantt, 1998.
David Black (2004, s. 579) on esittänyt, että sympatian ja empatian käsitteitä on käytetty psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa kuvaamaan kolmea toisistaan erotettavissa olevaa ilmiötä: ”i) perustavaa tahatonta kykyä, joka saattaa meidät kosketuksiin toisen emotionaalisen tilan kanssa; ii) ’kokeilevan samaistuksen’ tiedostettua tai tiedostamatonta käyttämistä toisen emotionaalisen tilan paljastamiseen; iii) myötätunnon affektia”. Niitä ilmiöitä, jotka nykyään voidaan asettaa empatia-nimikkeen alle,
on psykoanalyyttisessa perinteessä kuvattu sympatian ohella myös muilla käsitteillä, ks. esim. Bion,
1975; Stern, 1985; Kelman, 1987; Holmes, 1993; Kiersky & Beebe, 1994; Widlöcher, 2001. Stefano
Bolognini (2004) omistaa psykoanalyyttista empatiaa käsittelevässä kirjassaan kokonaisen luvun
Kleinin koulukunnan myötävaikutukselle empatian tutkimuksessa, vaikka empatian käsite esiintyi
alkujaan vain harvoin tämän suuntauksen töissä. Joseph Schwartz on tahollaan esittänyt, että Melanie
Kleinin (1882–1960) töiden ymmärtäminen vaatii eräänlaista purkavaa lukemista — näkemistä Kleinin käyttämien käsitteiden lävitse. Schwartzin mukaan tällainen ”dekonstruktiivinen” tapa lukea
Kleinin töitä on ollut eräs keskeisimmistä psykoanalyysia 1900-luvulla kehittäneistä tekijöistä
(Schwartz, 1999, s. 219).
George Pigman esittää empatian merkityksen Freudin töissä jääneen vähälle huomiolle erityisesti englanninkielisellä alueella. Tämä on osin seurausta tietystä epäjohdonmukaisuudesta Freudin
koottujen teosten englanninkielisen laitoksen käännöksessä. James Strachey ei käännä Freudin käyttämää käsitettä Einfühlung systemaattisesti sanalla empathy tai empathize, vaan tilanteesta riippuen,
usein esimerkiksi ilmaisulla feeling into. Useissa kohdin tämä on Pigmanin mielestä asianmukaista
Freudin ajatuksen ymmärtämisen kannalta, mutta johtaa tekstin lukijaa harhaan sen suhteen, miten
Freud käytti Einfühlungin käsitettä. Pigman arvelee, että Standard Editionin lukijalle jää helposti
vaikutelma, että Freud varasi empatian käsitteen käytön ainoastaan muutamiin hyvin teoreettisiin
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Tuolloin ilmestyi samanaikaisesti useampia empatiaa tarkastelevia kirjoituksia272.
Nykyisellään empatia psykoanalyyttisena käsitteenä on määritelmiltään varsin
rikas ja vaihteleva. Sitä on kuvattu esimerkiksi tiedoksi, asenteeksi, kommunikaatioksi, kapasiteetiksi, prosessiksi, ilmaukseksi, kyvyksi, tiedon keruuksi, välineeksi, kokemukseksi, havainnon muodoksi ja ei-rationaalisen ymmärtämisen
tavaksi273.
Tässä määritelmien moninaisuudessa näyttäytyy kuitenkin kirjoittajien käsitys siitä, että he ovat tarkasteluissaan jonkin perustavan ilmiön äärellä. Esimerkiksi Freud uskoi empatian mahdollistavan suhteutumisen ”toiseen henkiseen elämään” ylipäätään 274 . Christine Olden puolestaan totesi empatian ilmiön olevan ”yhtä syvällinen ja varhainen kuin ovat elämän ensimmäiset päivät ja viikot,
jolloin ei ollut ulkopuolista maailmaa eikä ’minää’”275.
Gail Reed on kiinnittänyt huomiota siihen, että tätä perustavuutta käsitteellistettäessä on päädytty erääseen kiinnostavaan kaksijakoisuuteen. Yhtäältä empatia
liittyy käsittämiseen, ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen: ”tieteelliseen havainnoinpohdintoihin eikä antanut sille kovin suurta merkitystä psykoanalyyttisessa hoitotilanteessa; siltä osin
kuin Freud käyttää käsitettä Einfühlung kliinisessä kontekstissa sitä ei kertaakaan käännetä sanalla
empathy. (Pigman, 1995, s. 243, 246.) Kuitenkin esimerkiksi kirjoituksessa Zur Einleitung der Behandlung Freud (1913, s. 139–149) huomauttaa, että ellei lääkäri onnistu omaksumaan empaattista asennetta suhteessa potilaaseensa, ”positiivisen transferenssin” — joka on edellytys vaikuttaville tulkinnoille — kehittyminen ei ole mahdollista. Kirjoituksessaan Das Unbewusste Freud (1915a, s. 169)
arveli ihmisten ”ilman erityisempää harkintaa” liittävän havaitsemiinsa ihmisiin oman sielullisen
rakenteensa, jonka osa myös tietoisuus on. Tämä samaistaminen on Freudin mukaan ”ymmärtämisemme sine qua non [välttämätön edellytys]”. Kirjeessään Sandor Ferenczille vuonna 1928 Freud
toteaa Ferenczin ”empaattisessa säännössä” tiivistyvän kaiken sen, mitä analyytikolle voidaan positiivisesti ohjeistaa (ks. Pigman, 1995, s. 246–247. Ks. myös Ferenczi, 1928).
”Empatia” ei ole ainoa käsite, jonka kohdalla Freudin teosten (englanninkielisten) käännösten on
arveltu johtavan lukijoita harhaan; esimerkiksi psykoanalyyttiseen kielenkäyttöön vakiintuneet latinalaisperäiset superego, ego ja id tuntuvat herättävän oleellisesti erilaisia mielleyhtymiä kuin Freudin
pääasiassa käyttämät, yksilön kokemuksellisuuteen selkeämmin viittaavat, Überich, Ich, ja das Es (ks.
esim. Bettelheim, 1984; Silvonen, 1987).
272
Ks. Olden, 1954 & 1957; Kohut, 1977b; Schafer, 1959; Greenson, 1960; Waelder, 1962. Ks. myös
Reik 1948. Viimeaikaisempia tarkasteluja empatiasta psykoanalyyttisena käsitteenä, ks. Sawyer, 1974;
Basch, 1983; Levy, 1985; Jaffe, 1986; Pigman, 1995; Körner, 1998; Wellendorf, 1999; Zepf & Hartmann, 2002; Bolognini, 2004; Black, 2004. Lichtenbergin, Bornsteinin ja Silverin toimittama (1984a,
1984b) kaksiosainen Empathy I-II kokoaa yhteen empatiaa psykoanalyysin kentällä eri näkökulmista
käsitteleviä artikkeleita.
273
Reed, 1984, s. 12–13. Sama moninaisuus näyttäytyy yleisemminkin psykologian kentällä, ks. esim.
Eisenberg & Strayer (toim.), 1987.
274
Freud, 1921, s. 110.
275
Olden, 1954, s. 114. Samainen ykseys äidin kanssa tuottaa Oldenin mukaan ensimmäiset subjektiiviset elämykset: mukavuuden ja epämukavuuden kokemukset (vrt. Wynn, 1997). Reed kiinnittää
huomiota psykoanalyytikkojen taipumukseen liittää empatia äitiyteen sekä ”mystiseen ykseyden
ilmiöön” (Reed, 1984, s. 15).
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tiin, jossa tiedostamattomat merkitykset saatellaan käsitettäviksi ja näennäisesti
mystinen materiaali saa rationaalisen selityksen”. Toisaalta empaattisessa kokemisessa on passiivinen modus, johon kuuluvat ”itsen menettäminen, sulautuminen, ykseys, sanoinkuvaamattomat kokemukset ja luova osallistuminen”.276 Näiden myötä empatiaan psykoanalyyttisena käsitteenä kokoutuvat mielikuvat yhtäältä ”viileän rationaalisesta tiedemiehestä, joka käyttää egoaan ’mittalaitteena’”
sekä toisaalta lapseensa äärimmäisen herkästi virittyneesti resonoivasta ja reagoivasta äidistä.277 Reed ehdottaakin, että useiden kirjoittajien merkille panema
empatian määritelmien moninaisuus ja ristiriitaisuus ei kerro käsitteellisestä huolimattomuudesta tai määritelmien epäonnistumisesta, vaan yrityksestä sovittaa
toisiinsa käsitteen näköjään vastakkaiset mielet: aktiivinen tunkeutuminen ja haltuunottaminen sekä passiivinen vastaanottaminen278.
Kuten Franz Wellendorf huomauttaa, yhä lisääntyvä empatian ilmiötä käsittelevä psykoanalyyttinen kirjallisuus ei tarkoita, että empatian käsitteestä olisi sen
myötä tullut selkeämpi ja käsitteen käytöstä yhtenäisempää. Edelleen hän arvelee,
että empatiasta on kirjoitettu ja sanottu niin paljon, että uusien määritelmien esittäminen alkaa olla mahdotonta.279 Näistä lukuisista tarkasteluista ja määritelmistä
paneudun seuraavissa luvuissa Veikko Tähkän tapaan kuvata empatiaa osana
psykoanalyyttisen ymmärtämisen tapahtumaa. Olisin varmasti voinut valita toisinkin, mutta päädyin kuitenkin Tähkään. Miksi?
Ensinnäkin Tähkä on suomalaisena ajattelijana ollut minulle helposti lähestyttävä280. Toisekseen Tähkän onnistuu saattaa kuvauksensa selkeän ja johdonmukaisen ”systeemin” puitteisiin. Kolmanneksi Tähkän kuvauksessa keräytyvät
luovalla ja eriytyneellä tavalla yhteen useat psykoanalyyttisessa tutkimusperin276

David Beres ja Jacob Arlow tekivät vastaavan huomion artikkelissaan Fantasy and identification in
empathy vuonna 1974 osoittamalla yhtäältä kohti empatian kokemisen “passiivista” luonnetta sekä
toisaalta sen “aktiivista” käyttöä. Tämän mukaisesti analyytikon mielessä voi herätä kuvitelma mielleyhtymänä ja kommenttina asiakkaan tuottamaan materiaaliin. Empaattisen kokemuksen kokonaisuuteen kuuluu kuitenkin tämän itsestään/ spontaanisti heränneen kuvitelman asettuminen tulkinnan
palvelukseen. (Beres & Arlow, 1974, s. 45, 47. Ks. myös Reed, 1984, s. 14.)
277
Reed, 1984, s. 16–17.
278
Reed, 1984, s. 18, 19.
279
Wellendorf, 1999, s. 10, 11.
280
Näin siitä huolimatta, että hänen ajattelunsa ei ole erityisen ”suomalaista”; tästä kertoo jo se, että
Tähkän suomeksi vuonna 1996 julkaistu pääteos Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen on tekijänsä käännös kolme vuotta aiemmin Yhdysvalloissa julkaistusta teoksesta Mind and its
treatment: A psychoanalytic approach. Tämä seikka on tietysti sinänsä kiinnostava etenevästi ”kansainvälistyvässä” akateemisessa maailmassa, jossa erilaisten kieliyhteisöjen toisistaan eroaviin mahdollisuuksiin kuvata todellisuutta ei ole paneuduttu asian vaatimalla vakavuudella muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
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teessä 1900-luvun aikana kehkeytyneet ymmärtämistä ja vuorovaikutusta koskevat oivallukset. Empatian osalta keskeisinä voidaan pitää samaistuksen, introspektion ja empatian (Heinz Kohut, Ralph Greenson) yhteyden selkeän artikuloinnin
ohella erityisesti vapaasti leijuvan tarkkaavaisuuden 281 ja transferenssin (Sigmund Freud), täydentävän asenteen282 (Helene Deutsch) sekä generatiivisen empatian 283 (Roy Schafer) kokoamista selkeäksi kuvaukseksi tapahtumasarjasta,
jossa psykoanalyytikon ymmärrys asiakkaansa kokemusmaailmasta kasvaa ja
tarkentuu. Neljänneksi Tähkän töiden tarkastelu on nähdäkseni tärkeää sen aseman vuoksi, joka Tähkällä on suomalaisessa keskustelussa. Hänen Psykoterapian
perusteet –kirjansa on vuodesta 1970 lähtien ollut suomalaisten lääkärien ja psykologien ahkerassa käytössä. Näyttää todennäköiseltä, että teoksella Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen tulee myös olemaan pitkällinen vaikutus monilla ihmistyön aloilla Suomessa käytävään keskusteluun.284
5.2

Selittäminen ja ymmärtäminen rationaalisten ja affektiivisten
vasteiden valossa

Selittäminen tarkoittaa Tähkän käsitteistössä ”sellaisia johtopäätöksiä ja hypoteeseja, jotka käyttävät hyväkseen pääasiassa havainnoitsijan rationaalisia ja yleisesti jaettuja vasteita havaittuun kohteeseen”.285 Nämä vasteet koostuvat ”olennaisilta osiltaan yleisesti observoitavissa ja verifioitavissa olevista toista ihmistä
koskevista tosiasioista sekä yrityksistä tehdä loogisesti johdonmukaisia päätelmiä
näiden tosiasioiden pohjalta”. Rationaaliset vasteet muodostavat sen toista ihmistä
koskevan ”asiatiedon, johon tämän hetken havaintoja voidaan verrata ja suhteut-

281

Vapaasti leijuva tarkkaavaisuus tarkoittaa, että ”emme suuntaa huomiotamme mihinkään erityiseen”
ja toisaalta pitäytymistä tässä ”’vapaasti leijuvan tarkkaavaisuuden’ [---] tilassa kaiken kuulemamme
suhteen. Näin [---] vältämme vaaroja, jotka erottamattomasti kuuluvat tarkoitukselliseen tarkkaavaisuuteen. Niin pian kuin tarkoituksellisesti kiinnitämme tarkkaavaisuuttamme tietyssä määrin, alamme
nimittäin valikoida edessämme olevasta aineistosta [---]. Näin juuri ei pitäisi tehdä. Valintaa tehdessämme me, sikäli kun seuraamme oletuksiamme, olemme vaarassa kadottaa näkyvistämme kaiken
muun paitsi sen, minkä jo tiedämme [---]. Ei pidä unohtaa, että asiat, joita kuulemme, ovat enimmäkseen sellaisia, joiden merkityksen oivallamme vasta myöhemmin”. (Freud, 1912b, s. 111).
282
Helene Deutsch (1926) tarkoitti ”täydentävällä asenteella” analyytikon väliaikaista samaistumista
siihen objektiin, joka potilas odottaa hänen olevan.
283
Schafer (1959) tarkoitti ”generatiivisella empatialla” erityistä empaattista suhtautumista, joka
keskittyy potilaan mielellisiin kehityspotentiaaleihin ja pyrkii auttamaan niiden todellistumista.
284
Tähkän merkityksestä, ks. myös Laine & Välimäki, 2004; Wallerstein, 2004; Kernberg, 2004, s. 71;
Volkan, 2004, s. 119.
285
Tähkä, 1997, s. 225.
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taa”.286 Tämä tarkoittaa yhtä lailla toista koskevien ”asiallisten ja historiallisten
tietojen kokoelmaa” kuin vaikutelmaa ”hänen fyysisestä olemuksestaan ja näkyvästä käyttäytymisestään”.287
Niin välttämätöntä kuin tämä ”asiatieto” psykoanalyyttisessa ymmärtämisessä Tähkän mukaan onkin, hän muistuttaa, että yksipuolinen tukeutuminen rationaalisiin vasteisiin rajoittaa päätelmät väistämättä ”pelkiksi vaihtoehtoisiksi selitysmahdollisuuksiksi” riippumatta siitä, ”miten älyllisesti nokkelia” ne ovat.288
Psykoanalyysissa nämä tiedot ovat ymmärtämisen kannalta vasta alustavia,
vaikkakin välttämättömiä antamaan kehyksiä affektiivisesti merkitsevälle informaatiolle, mahdollistamaan tietojen vertaamisen relevanttiin yleiseen tietoon sekä tarjoamaan testausperusteet sellaisille oivalluksille ja johtopäätöksille, jotka ovat haavoittuvia analyytikon tietoisesti tavoittamattomille subjektiivisille tekijöille.289
Tähkä pitää psykoanalyysia nimenomaan ymmärtävänä tieteenä, mikä tarkoittaa,
että ”observoijan mieltä käytetään maksimaalisesti informaation lähteenä toisen
henkilön mielen vaihtuvista tapahtumista”290. Hän määritteleekin ”ymmärryksen”
olevan sellaista toisen yksilön yksityistä kokemusmaailmaa koskevaa tietoa, ”joka
on saavutettu käyttämällä kyseessä olevan yksilön havainnoitsijassa herättämien
käsilläolevien vasteiden kokonaisuutta”. Oleellinen ero selittämiseen piilee siinä, ”millä tavoin ja missä laajuudessa” käytetään hyväksi ”havainnoitsijan vastaavuutta kohteeseensa”.291 Tämän mukaisesti
[t]odellinen tutustuminen toiseen yksilöön voidaan saavuttaa vain antautumalla hänen kanssaan kokemukselliseen vuorovaikutukseen, jossa havainnoitsijan objektia etsivät ja objektiin vastaavat reaktiot mobilisoituvat tietoa
antavina kummankin osapuolen yksityisistä merkityksistä ja motivaatioista.292
Tähkä kuitenkin korostaa, että nämä ”objektiin vastaavat” ja ”objektia etsivät”
reaktiot ovat aina toimijan omia reaktioita, ja siten kertovat toisesta vain sikäli
kuin ne ymmärretään tulkitsijan oman ”mentaalisen kokemusrakenteen” ja ”histo-
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Tähkä, 1997, s. 228.
Tähkä, 1997, s. 231.
288
Tähkä, 1997, s. 229.
289
Tähkä, 1997, s. 231.
290
Tähkä, 1997, s. 228.
291
Tähkä, 1997, s. 225.
292
Tähkä, 1997, s. 226.
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rian” kautta.293 Siten esimerkiksi täydentävät vasteet ”eivät milloinkaan ole täydellisiä vastineita tai kaksoiskappaleita” toisen ”objektimielikuville”, vaan pysyvät aina tulkitsijan ”omina luomuksina”.294
5.3

Täydentävät vasteet

Tähkä määrittelee täydentävät vasteet ”yksilön emotionaalisiksi reaktioiksi ja
toiminnan yllykkeiksi, jotka heräävät vastauksina toisen henkilön objektia tarvitseviin ja objektia etsiviin viesteihin”.295
Nämä viestit voivat välittää artikuloimattomia hoidon ja avun vetoomuksia
välttämättömälle vaikka vielä muodostumattomalle objektille tai ne voivat olla kutsuja mitä erilaisimpiin rakkauden ja vihan variaatioihin. Ihminen voi olla tietoinen tai tietämätön siitä, että hän lähettää tällaisia vetoomuksia, haasteita ja odotuksia, jotka voivat olla joko hänen kronologisen ikänsä mukaisia,
tai tarjoavat anakronistisesti toiselle yksilölle sellaisen objektin asemaa ja
funktiota, joka kuuluu viestittäjän varhaisiin tai myöhempiin kehitysvuosiin.296
Tähkä esittää, että kaikissa tärkeissä inhimillisissä vuorovaikutuksissa
[v]oidaan nähdä positiivisten ja negatiivisten tunteiden ja yllykkeiden jatkuvaa syntymistä täydentävinä reaktioina kummankin osapuolen toisilleen sanallisesti tai ei-sanallisesti välittämiin objektia tarvitseviin tai objektia etsiviin
viesteihin ja odotuksiin.297
Henkilö, joka on tällaisten odotusten kohteena, on Tähkän mukaan taipuvainen ”kokemaan sellaisia tunteita ja yllykkeitä”, jotka vastaavat tätä ”funktiota tai
roolia”.298 Siten täydentävät vasteet toimivat ”motivoivina viitteinä adekvaatteihin
ja/ tai odotettuihin toimintoihin”.299
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Tähkä, 1997, s. 231–232.
Tähkä, 1997, s. 242.
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Tähkä, 1997, s. 240.
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Tähkä, 1997, s. 240.
297
Tähkä, 1997, s. 240.
298
Tähkä, 1997, s. 240.
299
Tähkä, 1997, s. 241. Tähkä esittää Eriksoniin viitaten, että tätä vastaavuutta vastaa ”yhteisöjen
yleinen taipumus kohdata jäsenensä vaihtuvilla vaihespesifisillä tavoilla, jotka edellyttävät näiltä
toistuvasti henkilökohtaisen identiteettinsä tarkastamista sen mukaisesti, mikä vastaa asianomaisessa
yhteisössä elävän ihmisen keskimääräistä elämänkaarta” (ks. myös Erikson, 1962).
294
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Yksinkertaisimpina täydentävinä vasteina Tähkä pitää ”affekti-spesifisiä” reaktioita, jotka näkyvät hänen mukaansa esimerkiksi siinä, että ”[v]iha pyrkii herättämään vastavihaa, kun taas rakkauteen ja ihailuun ollaan taipuvaisia vastaamaan” vastaavilla vastatunteilla. Nämä reaktiot eivät kuitenkaan vielä ”ole vasteita toisen henkilön spesifistä objektia koskeviin tarpeisiin ja toiveisiin eivätkä ne
siksi vielä anna tietoa siitä, mitä hän meiltä varsinaisesti odottaa”.300 Näiden vasteiden ”informatiivinen arvo” kasvaa kuitenkin sitä mukaa, kun niihin alkaa sisältyä enemmän ”fantasiaelementtejä ja yllykkeitä tiettyihin toimintoihin”. 301 Tällaisinakin ne kuitenkin ”saavuttavat spesifisen informatiivisen käyttökelpoisuutensa yleensä vain vähitellen”.302
Psykoanalyytikon ensimmäinen ”affektiivinen kokemus” uuden asiakkaansa
suhteen perustuu yleensä ”epämääräiseen resonanssiin potilaan hallitsevaan mielialaan”. Tätä seuraa tavallisesti nopeasti sellainen ”alustava täydentävä kokemus”
koskien sitä asiakkaan affektia, joka liittyy tämän tapaan lähestyä analyytikkoa
ensimmäistä kertaa kohteenaan. Tätä Tähkä pitää vielä ”pääasiassa affektispesifisenä vasteena”. Tavallisesti näitä seuraavat kuitenkin sellaiset täydentävät vasteet,
jotka tavalla tai toisella liittyvät lähemmin asiakkaan ”objektiodotusten vaihespesifisyyteen”.303
Siinä vaiheessa kun hoitosuhteessa koetaan erilaisia ”yllykkeitä”, on Tähkän
mukaan ensiarvoisen tärkeää, että pidättäydytään toimimasta välittömästi näiden
yllykkeiden ehdottamalla tavalla. Pidättäytyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
nämä yllykkeet jätettäisiin huomiotta. Päinvastoin niitä tarkastelemalla päästään
ennemmin tai myöhemmin enenevässä määrin selville niistä odotuksista, joita
asiakkaalla on toisten ihmisten suhteen, tai miten hänellä on tapana suhteutua
muihin. Tähän kuvan muodostamiseen voi Tähkä mukaan ”liittyä tai olla liittymättä” se, että tulkitsija väliaikaisesti tai pysyvästi alkaa nähdä itsensä näiden
odotusten mukaisena. Tähkä esittää, että silloin, kun ”sen sijaan, että [tulkitsija]
ainoastaan toteaisi itsessään tiettyjen affektiivisten vasteiden ja toiminnan yllykkeiden olemassaolon — huomaa toimivansa niiden mukaisesti joko fantasiassa tai
todellisessa vuorovaikutuksessa”, hän on samaistunut täydentävien vasteiden
perusteella muodostamaansa mielikuvaan, joka vastaa toisen ”sillä hetkellä vallitsevaa transferenssiobjektia”. Silloin kun tämä samaistuminen on väliaikainen, se
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asettuu toisen ymmärtämisen ja tavoittamisen palvelukseen. Tällaista samaistumista toisen ymmärtämisen palveluksessa Tähkä nimittää ”informatiiviseksi samaistukseksi”.304
Selvilläolo täydentävistä reaktioista, ja siitä että ne liittyvät tavalla tai toisella
toisen ”yleisiin” odotuksiin eivätkä niinkään siihen, mikä on ominaista tälle nimenomaiselle suhteelle, estää psykoanalyytikkoa lähtemästä kilpailemaan asiakkaansa ”ideaaliobjekteilleen asettamien mahdottomien vaatimusten kanssa samoin
kuin omaksumasta ja toistamasta” tämän ”varhaisten objektien rooleja ja funktioita”. Ihanteellisesti analyytikko on ”koko ajan selvillä eroista näiden mielikuvien
ja sen ’tarpeeksi hyvän’ kehityksellisen suhteessaolon välillä”, jonka hän voisi
tarjota asiakkaalleen ”uutena objektina”.305
Jotta psykoanalyytikko voisi tuntea ehdot, joiden toteutuessa asiakas voi hyväksyä hänet uudeksi objektiksi, analyytikon on ymmärrettävä — sen lisäksi ja
sen kautta, minkälaisia asiakkaan objektiodotukset ovat — ”myös sitä tiettyä
yksilöä, joka kokee objektinsa”, kuten asiakas kokee. Tämä on Tähkän mukaan
mahdollista käyttämällä objektia etsiviä empaattisia vasteita, ”jotka perustuvat
toisen ihmisen itsekokemukseen suoritettuihin informatiivisiin samaistuksiin”.306
Tätä tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa, jossa selviää muun muassa mitä
tarkoittaa samaistuksen suorittaminen toisen itsekokemukseen.
5.4

Empatia ja empaattiset vasteet

Tähkä kutsuu ”empatiaksi” tai ”empaattiseksi ymmärrykseksi” kokemusta ”sellaisesta tunteiden jakamisesta toisen henkilön kanssa, joka johtaa sen emotionaalisen
merkityksen tavoittamiseen, mikä tietyllä asialla tai tilanteella hänelle on”. 307
Tähkä pitää ”empaattista tapahtumaa” erityisesti ”objektiin orientoituneena tapana käyttää samaistusta toisen ihmisen sisäisen kokemusmaailman tavoittamiseksi
ja yksityisen kokemuksensa subjektiivisen merkityksen ymmärtämiseksi”.308
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Tähkä korostaa, että empatia on erotettava sellaisista ”objektiivisesti havaittavista ilmiöistä”, kuten ”affektien tarttuminen” tai ”affektiresonanssi”, joita osa
psykoanalyyttisista tutkijoista pitää empatian varhaisina muotoina. Tähkän käsityksen mukaan ”empatia näyttää selkeästi olevan rakenteellinen saavutus, joka
tulee kokemuksellisesti mahdolliseksi vasta kun mielikuvat omilla sisäisillä maailmoillaan varustetuista yksilöityneistä itsestä ja objektista ovat eriytyneet [---]
lapsen kokemusmaailmassa”. 309 Kehityksellisesti empatia motivoituu siinä vaiheessa, kun ”[y]ksilöitymisen seurauksena itsestään selvänä omistuksena koettu
funktionaalinen objekti menetetään kokemuksellisesti ja objekti katoaa omaan
yksilöityneeseen maailmaansa”.310
Psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa ollaan Tähkän mukaan yleisesti sitä
mieltä, että ”empatia saavutetaan havainnoitsijan tilapäisen samaistuksen kautta
toisen henkilön kokemukseen”.311 Nämä samaistukset, joita Tähkä nimittää ”informatiivisiksi samaistuksiksi”, tai vaihtoehtoisesti ”introspektiivisiksi samaistuksiksi”, ”käyttävät aineksinaan kaikkia objektin emotionaalisesta kokemuksesta
kertovia vihjeitä ja viestejä”. Tämä johtaa yhtäältä toisen kokemuksen ”lisääntyvästi tarkentuvaan jakamiseen” ja toisaalta kehityksellisesti näiden jakamisten
kautta saavutetaan myös itselle uusi ja eriytyneempi tapa kokea. Tähkän mukaan
juuri näiden informatiivisten samaistusten kautta ihminen alkujaan saavuttaa ”vähitellen kyvyn vivahteikkaisiin ja monipuolisiin tunteisiin, joka antaa hänen yksilölliselle identiteetilleen henkilökohtaisen merkitsevyyden ja spesifisyyden”.312
Näiden samaistusten lähtökohtaisesti objektia etsivä pyrkimys motivoi lapsen
käyttämään hyväkseen yksilöitymisen myötä saavuttamansa introspektion
kykyä, joka johtaa selvilläoloon siitä, että jaettu kokemus on peräisin objektista ja kuuluu tälle. Tämä selvilläolo yhdessä jaetun emotionaalisen merkitsevyyden kanssa johtaa empaattiseksi ymmärrykseksi kutsuttuun kokemukseen samoin kuin sitä seuraavaan mentaalisen mielikuvan rakentumiseen objektin yksityisestä kokemusmaailmasta ja sen sisältämän henkilökohtaisen
merkitsevyyden laadullisesta ja määrällisestä jakaantumisesta.313
Nämä samaistukset luovat ”informatiiviset representaatiot sekä itsen että objektin
yksilöllisistä sisäisistä maailmoista ja tarjoavat sillan niiden toistensa löytämiselle
309

Tähkä, 1997, s. 165.
Tähkä, 1997, s. 255.
311
Tähkä, 1997, s. 163, 254.
312
Tähkä, 1997, s. 256.
313
Tähkä, 1997, s. 256.
310

106

jaetussa emotionaalisessa kokemuksessa”.314 Tämä samaistusta ja introspektiota
seuraava ”toisen löytäminen” johtaa siihen, että yksilö tietää ”kokevansa ja jakavansa objektin kanssa sen tunteenomaisen merkityksen, joka liittyy objektin kokemukseen tietystä asiasta tai tilanteesta”.315
[A]lussa tätä samaistuksen käyttämistapaa motivoi lähes yksinomaan lapsen
kokema välttämättömyys palauttaa yhteys yksilöksi muuttuneeseen rakkausobjektiinsa [---]. Onnistunut äidin tunteiden jakaminen ja sen molemminpuolinen kommunikointi on lapselle äärimmäisen tyydyttävä kokemus,
riemukas objektin jälleenlöytäminen, joka palauttaa molempien osapuolten
kokemuksellisen olemassaolon toistensa sisäisissä maailmoissa. Lapselle se
edustaa sekä tilapäistä vapautumista yksityisyyden vankilasta että uudenlaista
yksilöitten välistä intimiteettiä.316
Tähkän käsityksen mukaan heti, kun on olemassa kokeva itse, ”sillä on myös
sellaisia affektiivisia kokemuksia, jotka toisen ihmisen yksilöitynyt itse voi periaatteessa tavoittaa informatiivisten samaistusten avulla”.317
5.4.1 Vertaileva ja luova empatia
Tähkä esittää monien tutkijoiden pitävän ”empaattisia vasteita ensisijaisesti kohtalotoverin reaktioina, jotka pohjaavat sellaisiin havainnoitsijan omiin, yksilöllisiin ja yleisinhimillisiin kokemuksiin, jotka ovat riittävän samanlaisia tai analogisia toisen ihmisen tämän hetken kokemukseen verrattuna”. Tähkä kuitenkin muistuttaa, että ne ”omien emotionaalisesti merkitsevien menneitten kokemusten representaatiot, joita käytämme tällaisissa vertailuissa, ovat alun perin pääasiallisesti
tulosta informatiivisista samaistuksistamme omien primaariobjektiemme aikanaan
tavoitettuihin emotionaalisiin kokemuksiin”. Nämä ensimmäiset empaattiset kokemukset, ”jotka loivat vertailevaan empatiaan tarvittavat kykymme ja varusteemme, eivät itsessään vielä voineet olla tällaisten vertailujen tuloksia”.318 Tähkä
erottaa toisistaan kaksi empatian muotoa: luovan ja vertailevan empatian.
Näyttää siltä, että vaikka suurin osa jokapäiväisestä empaattisesta ymmärtämisestämme tapahtuukin vertailun pohjalla, on olemassa suhteessaolon muo314
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toja, joissa empatian alkuperäinen luova muoto säilyy aktiivisena ja voi olla
olennaisen tärkeä näiden vuorovaikutusten päämäärien saavuttamisen kannalta.
Pelkästään omien menneiden kokemusten pohjalta tehdyt yksinkertaiset
yleistykset [---] eivät sinänsä sisällä lainkaan informatiivista samaistusta objektin subjektiiviseen kokemiseen ja voivat siksi tuottaa ainoastaan tätä kokemusta koskevaa näennäisymmärrystä. Sen sijaan jaettuun historiaan perustuva empatia tarjoaa riittävän pohjan suurimmalle osalle ihmisten välistä
emotionaalista ymmärrystä.319
Tähkän oma esimerkki valaisee eroa vertailevan ja luovan empatian välillä:
Kuunnellessaan keski-ikäistä sihteeriä, joka kehittää migreenikohtauksen
mutta ei minkäänlaisia kiukuntunteita esimiehensä aiheettomien ja mielivaltaisten moitteiden jälkeen, analyytikon itsessään kokemat vihaiset sijaistunteet perustuvat todennäköisesti pääasiassa vertailevaan empatiaan, joka kertoo tiettyjen aikuisten ihmisten perustavien aggression kokemisvalmiuksien
puutteista potilaassa. Sen sijaan kuunnellessaan toista potilasta, joka kuvaa
tiettyä, kipeän ristiriitaista tilannetta rakkaussuhteessaan, analyytikko saattaa
odottamatta todeta itsessään sellaisen emotionaalisen kokemuksen, jonka hän
tunnistaa paitsi potilaan senhetkistä kokemusta vastaavaksi, myös omaksi, itselleen täysin uudenlaiseksi kokemukseksi, joka siitä lähtien sisältyy osana
hänen valmiuteensa tavoittaa ja ymmärtää sekä objektien että omien kokemustensa emotionaalista merkitsevyyttä.320
Tähkän käsityksen mukaan vertaileva empatia on pääasiallinen empatian muoto
silloin, kun toisella ”on puutteita ja vääristymiä vähemmän yksilöllisissä, yleisinhimillisissä emotionaalisen kokemuksen valmiuksissa”, sen sijaan milloin toisella
on ”yksilöllisesti erikoistuneita ja vivahteikkaita tuntemisen valmiuksia, sitä tärkeämmäksi kasvaa luovan empatian osuus” pyrittäessä ymmärtämään toisen kokemusta.321
Rakenteita luovilla sisäistyksillä on Tähkän mukaan yleinen taipumus ”vähentyä dramaattisesti nuoruusiän kriisin jälkeen”. Samalla esiintyy ”kasvavaa
pyrkimystä tukeutua ja pitäytyä siihen mennessä saavutettuihin rakenteisiin”.
Ilman ”erityistä motivaatiota” tämä koskee myös ihmisten keskinäisen ymmärtä319
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misen mahdollisuuksia. ”Tällaisen erityisen motivaation näyttää tarjoavan sellainen emotionaalisesti intensiivinen ja merkityksellinen ihmissuhde, missä objektin
tavoittaminen ja ymmärtäminen” on erityisen tärkeää322. Tähkä esittää, että esimerkiksi
[k]ypsille rakastavaisille, aidosti ”generatiivisille” vanhemmille, ja työssään
erityisen menestyksellisille analyytikoille on ominaista pysyvä motivaatio ja
kyky säilyä avoimina ja altistaa itsensä uusille emotionaalisille kokemuksille,
joissa he käyttävät luovasti hyväkseen informatiivista samaistumista objektiensa subjektiiviseen kokemukseen.323
Empaattisessa tapahtumassa koettu tyydytys ei Tähkän mukaan ole peräisin vain
omien ”aiempien kokemusten mielihyvänsävyisestä uudelleen tunnistamisesta”
tai ”entisen objektin uudelleen löytämisestä”, vaan siitä, että aivan ”uusi kokemuksellinen näkökulma” muuttaa ja tarkentaa ”luovalla tavalla” havainnoitsijan
mielikuvaa toisesta.324
Toisen empatisointiin liittyvistä vasteista Tähkä mainitsee mielihyvän ja tyydytyksen ”empatiaan sisältyvästä objektin toistuvasta löytämisestä”, intimiteetin,
joka liittyy jaettuun emotionaaliseen kokemukseen sekä mielihyvän omasta onnistumisesta ymmärtäjänä. Samaan tapaan kuin täydentävien vasteiden kohdalla,
myös näiden vasteiden mahdollisimman täydellinen kokeminen on ensisijaisen
tärkeää toisen ymmärtämisen kannalta.325
5.5

Vastatransferenssivasteet

Täydentävien ja empaattisten vasteiden lisäksi Tähkä näkee keskeisinä myös
vastatransferenssivasteet, jotka voidaan ymmärtää negatiivisesti tulkitsijan epäonnistumisena ”kokea ja käyttää informatiivisesti objektia etsiviä ja objektiin
vastaavia emotionaalisia vasteitaan”. Ne ovat siis vasteita, jotka eivät perustu
havainnoitsijan ”kokemusmaailman tietoisesti käytettävissä oleviin objekti- ja
itserepresentaatioihin”. Vastatransferenssissa emme ole selvillä omasta ja toisen
asemasta toistemme suhteen.326 Vastatransferenssivasteet ”piirtävät rajat ihmisten
toistensa ymmärtämiselle”. Tähkä näkee vastatransferenssin toteamisen ja sen
322
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korvaamisen informatiivisilla affektiivisilla vasteilla olevan päättymätön haaste
psykoanalyyttisessa työssä.327
5.6

Vasteiden integraatio

Yllä kuvatut rationaaliset ja affektiiviset vasteet kokoutuvat Tähkän käsityksen
mukaan kokonaisvasteeksi, toisin sanoen ymmärrykseksi toisen ihmisen subjektiivisesta kokemuksesta sekä ”omasta roolista tai funktiosta hänen kanssaan toteutuvassa vuorovaikutuksessa”. 328 Tähkän mukaan psykoanalyyttinen ymmärrys ”sisältää kasvavan selvilläolon siitä, mitä potilas ja analyytikko edustavat ja
merkitsevät toisilleen kummankin kokemusmaailmassa”. 329 Tämä selvilläolo
tuottaa vastauksia kysymyksiin siitä, mikä tai kuka minä olen toisen tämänhetkisessä kokemuksessa sekä mikä tai kuka toinen on minun tämänhetkisessä kokemuksessani. Vastaukset tällaisiin kysymyksiin ovat tulosta toisen herättämien ”rationaalisten, täydentävien ja empaattisten vasteitten integraatiosta, jota
eriasteisesti värjäävät erilaiset vastatransferenssielementit”, jotka muistuttavat ”oman historian tämän päivän kokemista ehdollistavasta luonteesta sekä
yleensä että sen sillä hetkellä tavoittamattomien aspektien osalta erityisesti”.330
Tähkä korostaa, että psykoanalyytikon ymmärrys asiakkaastaan tätä ”koskevien erilaisten vasteiden integraationa on yleensä sitä käyttökelpoisempi, mitä
paremmin sen elementit voidaan periaatteessa jäljittää erilaisiin alkulähteisiinsä”.331 Tämä tarkoittaa muun muassa, että analyytikolla on yhtäältä kyky ”kestää
epätietoisuutta” turvautumatta asiakasta koskevien vasteiden ”ennenaikaiseen
integraatioon”332, ja toisaalta ymmärrys siitä, että ”äkillistä varmuuden ja subjektiivisen totuuden tunnetta, joka on ominaista intuitiiviselle kokemukselle, on tutkittava introspektiivisesti ja testattava rationaalisten tosiseikkojen suhteen, ennen
kuin luotettava ymmärrys saavutetaan”.333
Yhteenvetona voimme esittää Tähkän kuvaaman asetelman seuraavalla kuviolla (kuvio 2):
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Toinen ihminen,
vuorovaikutustilanne.
Ymmärtämisen tavoitteina oman
kokemuksen tunnistaminen, toisen
kokemuksen tavoittaminen ja
keskinäisen asemoitumisen
selventäminen.
Rationaaliset vasteet

Vasteiden integraatio

Reagointi/ vasteet

Emotionaaliset vasteet

Kuvio 2. Psykoanalyyttisen ymmärtämisen tapahtuma vasteiden integraationa.

Saatuamme nyt esille tavan, jolla empatia asettuu toisen kokemuksen tavoittamisen palvelukseen Tähkän kuvauksessa, voimme ryhtyä tulkitsemaan yhtäältä psykoanalyyttisen ymmärtämisen tapahtumaa sekä toisaalta empatiaa sen osana lähtien tutkimukseni osassa hahmottuneesta hermeneuttisesta situaatiosta.
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6

Myötäeläminen ja keskustelun perustava
tunnelma

Saatuamme luvussa 5 myötäelämisen ilmiön alustavasti näkyville sellaisena kuin
Tähkä kuvaa sitä osana psykoanalyyttista ymmärtämisen tapahtumaa, voimme nyt
tarttua tähän ”ilmiön kohtaamistavassa annetun käsitteellistykseen” tulkiten sitä
työn toisessa osassa hahmottuneesta hermeneuttisesta situaatiostamme käsin.
Pitäydytään kuitenkin tässä vaiheessa vielä sanassa ”empatia” — Tähkän kuvaus ei nimittäin tunnu antavan perusteita sille, että ”myötäelämistä” voisi pitää
samaa tarkoittavana ”empatian” kanssa. Esimerkiksi ”vertailevan myötäelämisen”
mieli ei tunnu olevan aivan selvä. ”Eläytyminen” näyttäisi sitä vastoin sopivan ”empatian” vastineeksi tässä yhteydessä: voin eläytyä toisen kokemukseen
vertaamalla omia elämyksiäni hänen kokemuksensa ilmaisuun/ ilmiasuun. Samaten ”luova eläytyminen” tuntuu mielekkäältä käsitteeltä: antautuessani kokemaan
tavalla, joka tuntuu sopivan toisen tilanteeseen, on todennäköistä, että tämä eläytyminen on minulle jollakin tavalla uutta luovaa. Suhteutuessani kuvittelemalla
toisen olosuhteisiin, saan ulottuvilleni jotakin sellaista, mikä ei lähtökohtaisesti
ole tavoitettavissani. Eläytymällä voin saada näkyvilleni toisen tilanteesta jotakin
sellaista, mikä ei lähtökohtaisesti ollut myöskään hänen ulottuvillaan. Suhteuduttaessa uudella tavalla ajassa epäilemättä ilmenee jotakin uudenlaista.
Mutta jos ”myötäeläminen” ei tarkoita samaa kuin ”empatia”, mitä se sitten
tarkoittaa? Pidättäydytään tässä vaiheessa vielä vastaamasta tähän kysymykseen.
Koetetaan, josko tapamme tarttua jo näkyville saamaamme empatian ilmiöön
opastaisivat meitä tässä kysymyksessä.
Aloitetaan luvussa 6.1. tarkastelemalla alustavasti edellä esitettyä psykoanalyyttisen ymmärtämisen rakennetta. Otetaan käyttöön luvussa 4.3. hahmoteltu
kuvio ”keskustelusta” keskuksen toteutumisena (kuvio 1) ja katsotaan, kuinka
Tähkän kuvaama rationaalisten ja affektiivisten vasteiden kautta etenevä ymmärtäminen asettuu tähän kuvioon. Luvussa 6.2. palataan takaisin empatian ilmiöön.
Tutustuttuamme Tähkän kuvaukseen empaattisesta tapahtumasta, olemme valmiimpia kuulemaan lisää niitä huomioita, joita Heidegger tekee empatian käsitteestä ja sen osoittamasta ilmiöstä. Luen muutamia katkelmia hänen luentokurssiltaan Freiburgin yliopistossa Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt — Endlichkeit — Einsamkeit334 (1929–1930). Tuon keskusteluun myös joitakin näkökohtia
Lawrence Hatabilta, joka on teoksessaan Ethics and finitude: Heideggerian cont334
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ributions to moral philosophy (2000) tarkastellut empatiaa eräänlaisena eettisenä
olemisen tapana335. Näiden ajattelijoiden seurassa voimme esittää uudelleen kysymyksen ”myötäelämisen” mielestä sekä vastata siihen alustavasti.
Luvussa 6.3. lähestyn esimerkin valossa inhimillistä keskenäänolemista tutkimuksessani luonnosteltujen käsitteiden avulla. Kuvaan kummisedän ja -pojan
kohtaamista käyttäen keskustelun, myötäelämisen, itsekseen kokoutumisen sekä
tunnelman käsitteitä. Saatan myös alustavasti tekemisiin keskenään käsitykset
keskenäänolemisesta yhtäältä vuorovaikutuksena psykoanalyyttisessa mielessä ja
toisaalta keskusteluna omassa tutkimuksessani hahmotellussa mielessä. Pohdin
yhtäältä Tähkän tapaa tavoitella empaattista ymmärrystä informatiivisten/ introspektiivisten samaistusten avulla. Toisaalta tarkastelen Louis Agostan kuvausta
empatiasta intersubjektiivisuuden toimintona sekä ”analogiaa” tapana ryhtyä palauttamaan intersubjektiivista yhteyttä tilanteessa, jossa ollaan ajauduttu etäälle
välittömästi koetusta yhteydestä. Näiden tarkastelujen myötä hahmottuu alustavasti tapa, jolla psykoanalyyttisen tutkimusperinteen puitteissa muotoutuneita
oivalluksia voidaan ottaa käyttöön keskustelun ymmärtämisessä.
6.1

Vasteet, tunnelma, ymmärtäminen ja tietoisuus

Viidennessä luvussa kuvasimme Tähkän käsitystä psykoanalyyttisesta ymmärtämisestä. Saimme näkyville käsitteellistyksen ymmärtämisen tapahtuman kokonaisuudesta, jossa toisen ihmisen kohtaaminen herättää ymmärtäjässä tiettyjä välittömiä subjektiivisia reaktioita — rationaalisia ja affektiivisia vasteita — jotka
keräytyvät eräänlaiseksi etenevästi tarkentuvaksi kokonaisvasteeksi. Tämä tapahtuma esitettiin kuviossa 2. Seuraavassa (kuvio 3) esitetään rationaaliset ja affektiiviset vasteet osana keskuksen toteutumista, joka on ymmärretty ja avattu ihmiselle tietyssä tunnelmassa336. Tästä näkökulmasta Tähkän kuvaamat vasteet näyttäytyvät ”tunnelman tiivistyminä”: ihmisen kokoutuessa yhteen ja itsekseen, hän
tunnistaa ja käsittää kokemansa ”kenen tahansa” luonnostamien (käsitteellisten)
mahdollisuuksien valossa. Tässä yhteydessä koettu voidaan tunnistaa rationaalisiksi ja affektiivisiksi vasteiksi.

335

Hatabin ohella empatian ilmiöön heideggerilaisesta näkökulmasta ovat kiinnittäneet huomiota mm.
Chismar, 2004; Zahavi, 2001; Stewart, 1993. Yleisesti ottaen aihe on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolla Heidegger –tutkimuksessa.
336
Ks. luku 3.6.
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Keskus
tunnelma

Kohta kokee itsensä eli kokoutuu
itsekseen (kenen tahansa
luonnostamista mahdollisuuksista) –
koettu tunnistetaan kulttuurisesti
määrittyneessä kokemuksessa
esimerkiksi subjektin rationaalisiksi ja
affektiivisiksi vasteiksi

Rationaaliset
vasteet

Emotionaaliset
vasteet

Kuvio 3. Rationaaliset ja affektiiviset vasteet keskustelussa.

Tämän mukaan vasteet koetaan suoraan ”integroituneina” sen sijaan, että tilanteesta kokoutuisi erikseen eri rekistereihin rationaalisia ja affektiivisia vasteita,
jotka sitten liitettäisiin toisiinsa. Erottelu rationaaliseen ja affektiiviseen siis seuraa keskustelun ymmärtämistä — ja on seurausta sen tietynlaisesta ymmärtämisestä — eikä suinkaan edellä sitä.
Se, että jotakin voidaan kokea pelkästään ”rationaalisesti”, tarkoittaa, että ihminen ei syystä tai toisesta ole kosketuksissa keskustelun perustavaan tunnelmaan.
Keskustelun tunnelma voi myös olla luonteeltaan jotakin sellaista, mitä olemme
tottuneet kutsumaan ”älylliseksi”. Tunnelman näennäinen puuttuminen voi olla
seurausta myös esimerkiksi siitä, että keskustelu ei ole erityisen tunnelmallinen,
toisin sanoen sitä luonnehtii jonkinlainen ”mitäänsanomattomuus”. Toisaalta kyse
voi olla siitä, että keskustelun tunnelma on tavalla tai toisella epämieluinen ja
ihminen valitsee, joko tietoisesti tai tietämättään, olla välittämättä si(i)tä. Ymmärtäessämme vasteet keskustelun tunnelman ulottuvuuksien käsitteellistyksinä sen
sijaan, että ne nähtäisiin olemukseltaan ”lukemina subjektin vastaanottamisen
prosesseista”, meille tarjoutuu myös mahdollisuus hahmottaa uudella tavalla sitä,
mikä on näiden liikutusten kohtaamistavassa annettu ja eksplikoitavissa.
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Keskustelu tapahtuu aina tietyn tunnelman vallitessa. Ihminen voi olla tietoinen tai tietämätön tästä tunnelmasta. Niin tai näin, tämä tunnelma on se tapa, jolla
kulloisenkin keskenäänolemisen tapa on annettu ja avattu ihmiselle. Tilanteen
käsittäminen voi edetä kohti kulloisenkin keskustelun tunnelmaa tai etääntyä sen
oivaltamisesta eri tavoin harhautuneiden käsitysten tietä; kenen tahansa tulkkiutuneisuudessa luonnosteltujen mahdollisuuksien ei-varsinaisessa käsittämisessä337.
Kun ihminen lähestyy ymmärtäen keskustelun perustavaa tunnelmaa, erilaiset
tuntemukset on nähtävä ensisijaisesti ”tienviittoina” matkalla kohti sen tunnelman
tajuamista, joka olemuksellisesti vastaa kulloistakin keskenäänolemista338.
Voimme tulkita ymmärtämisen tapahtumana tarkoittavan tällaisten välittömien liikutusten tunnustelua siten, että ”kulkemalla ympäriinsä” omaa kokemusta
saadaan näkyville keskusta, jonka välittömästä ympäristöstä tilanteessa olijat
tunnistavat itsensä. Näin tähän perustavaan ympäristöön pikkuhiljaa uurtuvat tiet
mahdollistavat tietoisuuden kulloisestakin ympäristöstä sekä itsestä ja erilaisista
toisuuksista sen osina339. Tämän tietoisuuden laajetessa kokemuksen kuvausta on
mahdollista hienopiirteistää siten, että kuvaukseen käytettävä käsitteistö saatellaan avautumaan subjektin tuolle puolen kohti sitä keskustaa, josta kulloinenkin
olemassaolo kokoutuu itsekseen.
Silloin kun keskustelun ymmärtäminen tuntuu ajautuneen umpikujaan, voidaan sen ajatella kiteytyneen jossakin kenen tahansa tulkkiutuneisuudessa, joka ”ehkäisee jokaisen uuden kysymyksen ja kaiken ajatustenvaihdon, sekä oudolla tavalla tukahduttaa ja viivyttää niitä”340. Tämä ei kuitenkaan ole vailla merkitystä tilanteessa, jossa pyritään lähestymään keskustelun tunnelman tunnistamista.
Päinvastoin: ”Kaikki oikea ymmärtäminen, tulkitseminen ja kommunikaatio,
uudelleen paljastaminen ja uusi omaksuminen toteutuu tässä tulkkiutuneisuudessa,
tästä tulkkiutuneisuudesta ja sitä vasten”341. Tämä tarkoittaa, että jokainen käsitys
olevasta myös paljastaa olevan olemista sille, ”jolla on silmät ja korvat tallella”.
Kun on kyse keskenäänolemisen ymmärtämisestä, tätä ymmärtämistä voidaan
eräässä mielessä pitää ”valmiina” osapuolten yltäessä yksimielisyyteen sekä käsit337

Ks. näistä tarkemmin GA 2/ OA, §35–38.
Myös Tähkän psykoanalyyttisessa mallissa vasteet — toiseen subjektiin vastaamisen ja tämän
etsimisen tapahtumina — edustavat välittömiä reaktioita, joita tutkistelemalla saadaan näkyville jotakin keskeistä yhtäältä analyytikosta ja toisaalta tämän asiakkaasta.
339
Eräässä mielessä tietoisuuden ilmiön voidaan ajatella liittyvän juuri näiden toisuuksien tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Vain ollessani selvillä siitä, että oma tieni voisi olla myös toinen, voin olla
olentona tietoinen.
340
GA 2/ OA, §35, s. 225/ 216.
341
GA 2/ OA, §35, s. 225/ 216.
338
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teellisesti että tunnelman tasolla. Tämän tunnelman tavoittamisen myötä he voivat
toimia niin sanotusti yhteishengessä ja yksissä tuumin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tunnelma tulisi näin lopullisesti tavoitetuksi. Ennemminkin kyseessä on
aina uusi alku. ”Valmiina oleminen” on tässä ymmärrettävä nimenomaan uudenlaisena valmiutena johonkin.
6.2

Empatia yhteisyyden tunnistamisena: Myötäeläminen

Luentosarjallaan Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt — Endlichkeit — Einsamkeit (1929–1930) Heidegger esitti, että perinteinen puhe ”eläytymisestä” ja
toisen asemaan ”asettumisesta” ei tee oikeutta toisen olemassaolon ymmärtämisen
mahdollisuuden ratkaisevalle tekijälle342. Saadakseen näkyville tämän ratkaisevan
tekijän, Heidegger kiinnittää huomionsa ilmiöön, jota hän kutsuu ”kanssakäymiseksi” (Mitgang).
Yleisesti ottaen tässä on kyse ihmisen mahdollisuudesta asettua toiseen olioon, joka hän itse ei ole. Asettuminen ei tässä tarkoita ihmisen konkreettista
siirtymistä toisen olion sisään. Se ei myöskään tarkoita toisen konkreettista
korvaamista, ei itsen asettamista toisen sijaan. Pikemminkin toisen olion on
juuri pysyteltävä sinä mikä se on ja miten se on. Asettuminen toiseen olioon
tarkoittaa kanssakäymistä sen kanssa mikä ja miten olio on. Tässä kanssakäymisessä koemme välittömästi mitä sille, jonka kanssa käymme, kuuluu, ja
saamme tietoa siitä, miten se itse on. Tällaisessa kanssakäymisessä saatamme
saada toisen näkyviimme jopa terävämmin ja kohdallisemmin kuin tämä itse
sillä haavaa kykenee.343
Huomaamme, että tämä kuvaus ei ole ehdottoman erilainen verrattuna Tähkän
kuvaukseen empaattisesta tapahtumasta. Myös Tähkän kuvauksesta voidaan lukea
vaatimus pysytellä kuuliaisena nimenomaan omalle todellistumisen tavalle, eli
kokemukselle: ”Todellinen tutustuminen toiseen yksilöön voidaan saavuttaa vain
342

GA 29/30, §49, s. 297–298.
GA 29/30, §49, s. 296. ”Allgemein geht es um die Frage der Möglichkeit des Sichversetzens des
Menschen in anderes Seiende, das er selbst nicht ist. Sichversetzen meint dabei nicht das faktische
Hineinschaffen eines seienden Menschen in das Innere eines anderen Seienden. Es meint auch kein
faktisches Ersetzen des Anderen Seienden, kein Sich-an-dessen-Stelle-setzen. Vielmehr soll das
andere Seiende gerade erhalten bleiben als das, was es ist und wie es ist. Sichversetzen in dieses Seiende heisst, mit dem, was und wie das Seiende ist, mitgehen — in diesem Mitgehen unmittelbar über
das Seiende, mit dem wir so gehen, erfahren, wie es mit ihm steht, darüber Auskunft geben, wie ihm
selbst ist, vielleicht sogar in solchem Mitgehen schärfer und wesentlicher das andere Seiende durchschauen, als es dergleichen selbst vermag.”
343
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antautumalla hänen kanssaan kokemukselliseen vuorovaikutukseen, jossa havainnoitsijan objektia etsivät ja objektiin vastaavat reaktiot mobilisoituvat tietoa antavina kummankin osapuolen yksityisistä merkityksistä ja motivaatioista”344. Heideggerin mielestä perinteinen tapa käsitteellistää toisen kokemuksen tavoittamisen mahdollisuutta ajautuu kuitenkin harhaan sen olettaessa, että toiseen asettuminen ei ole todellista, vaan ainoastaan jotakin ”ikään kuin” tapahtuvaa345.
Tässä, myös filosofiassa laajalti viljellyssä käsityksessä toiseen asettumisesta,
piilee perustava erehdys, koska juuri tämän asettumisen ratkaiseva positiivinen tekijä on jätetty huomiotta. Tämä positiivinen tekijä ei ole sitä, että —
ikään kuin itsemme mahdollisuuksiemme mukaan unohtaen — olisimme kuin
tuo toinen. Sitä vastoin se tarkoittaa juuri meidän olemistamme itsenämme.
Vain tätä kautta meidän on mahdollista olla toisen kanssa tekemisissä tähän
nähden toisena sen sijaan, että olisimme itse tuo olio. Mitään kanssakäymistä
ei ole, jos hän joka haluaa ja jonka on määrä käydä jonkin kanssa, jättäytyy
itse ulkopuolelle. ’Johonkin asettuminen’ ei tarkoita sen enempää todellista
siirtymistä kuin pelkkää ajatuskoettakaan, jossa oletetaan tällainen siirtymä.346
Mikäli ymmärrämme ”toiseen asettumisen” kanssakäymisen mielessä, voidaan
puhetta ”asettumisesta” pitää eräällä tavalla harhaanjohtavana; Heidegger myös
korostaa sen riittämättömyyttä kuvattaessa mahdollisuuksiamme ymmärtää toista.347
Sama koskee myös sanaa ’eläytyminen’, joka sanoo, että päästäksemme toisen luo, meidän on eläydyttävä toisen sisäisyyteen, mikä puolestaan merkitsee, että olemme ensi sijassa ulkopuolella.348

344

Tähkä, 1997, s. 226
GA 29/30, §49, s. 297. Ks. myös Hatab, 2002, s. 256.
346
GA 29/30, §49, s. 297. ”Bei dieser auch in der Philosophie vielfach verbreiteten Auffassung des
Sichversetzens liegt ein Grundirrtum vor, weil gerade das entscheidende positive Moment des Sichversetzens übersehen wird. Dieses liegt nicht darin, dass wir, uns gleichsam vergessend, möglichst so
tun, als seien wir das andere Seiende, sondern umgekehrt, dass wir selbst gerade wir selbst sind und so
allein die Möglichkeit schaffen, selbst als andere — gegenüber dem Seienden — mit ihm mitgehen zu
können. Es gibt kein Mitgehen, wo der, der mitgehen will und soll, zuvor sich selbst aufgibt. ’Sichversetzen in ...’ meint weder ein wirkliches Hinüberschaffen noch ein blosses Gedankenexperiment, ein
Annehmen, es sei Zustande gebracht.“
347
GA 29/30, §49, s. 297–298.
348
GA 29/30, §49, s. 298. ”Dasselbe gilt vom dem Wort ’Einfühlung’, das besagt, dass wir, um zu
dem anderen zu kommen, uns in den anderen einfühlen müssen, worin beschlossen ist liegt, dass wir
zunächst draussen sind.“
345
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Tämä lähtökohta on Heideggerin mielestä johtanut harhaan ”kokonaisen sarjan
teorioita” ihmisten keskinäisyydestä — ja ylipäätään ihmisen suhteesta toisiin
olioihin.349 Omasta puolestaan hän esittää, että
[s]ikäli kun ihminen on olemassa, hän on aina jo asettunut toisiin ihmisiin;
myös silloin, kun toiset eivät konkreettisesti ole lähellä. Ihmisen olemassaolo, olemassa-olo ihmisessä, tarkoittaa siten — ei yksinomaan vaan muun
muassa — asettuneena olemista toisiin ihmisiin.350
Tällainen toisiin asettuneena oleminen kanssakäymisenä heidän kanssaan ilmenee
kuitenkin ensisijaisesti ja enimmäkseen ”vierelläkäymisenä”. Juuri tämä huomaamaton ja itsestäänselvä keskenäänolemisen tapa aiheuttaa käsityksen, jonka
mukaan ihmisten välisyys on silloitettava ennen kuin he voivat oleskella toistensa
läheisyydessä.351
Tämä ilmenemisen tapa on jo pitkään johtanut myös filosofiaa harhaan mitassa, jota on vaikea uskoa todeksi. Filosofiassa on myös vahvistettu tätä ilmenemisen tapaa dogmilla, jonka mukaan yksittäinen ihminen on itselleen yksilönä ja tämä yksittäinen minä omassa minuudessaan se, joka on annettuna
hänelle läheisimpänä, perustavimpana ja varmimpana. Näin filosofiassa tulee
hyväksytyksi käsitys, jonka mukaan keskenäänolemisen olisi ensi töikseen
selvittävä tästä solipsistisesta eristyneisyydestä.352
Kuitenkin sillä, että ”sellaiset ilmaisut kuin ’eläytyminen’ ja ’asettuminen’ ovat
määritelleet ihmisen perustavaa suhteutumista olevaan”, on Heideggerin mielestä
oma erityinen merkityksensä 353 . Lawrence Hatab on tutkimuksissaan pyrkinyt
tarttumaan tähän Heideggerin Sein und Zeitissakin osoittamaan tehtävään empatian ilmiön tulkitsemisesta, vaikkakin toisella tavalla kuin Heidegger ehdotti. Siinä
missä Heidegger pyrki ylittämään empatian käsitteen, Hatab tavoittelee ”empatian”
349

GA 29/30, §49, s. 301.
GA 29/30, §49, s. 301. “Sofern ein Mensch existiert, ist er als existierenden schon in andere Menschen versetzt, auch dann wenn faktisch keine anderen Menschen in der Nähe sind. Da-sein des Menschen, Da-sein im Menschen heisst daher — nicht ausschliesslich, aber unter anderem — Versetztsein
in andere Menschen.“
351
GA 29/30, §49, s. 302.
352
GA 29/30, §49, s. 302. ”Dieser Schein hat nun auch Philosophie seit langem in einem Ausmass
genarrt, wie man es fast nicht für möglich halten kann. Dieser Schein wird vollends noch von der
Philosophie verstärkt, dass sie das Dogma aufbrachte, der einzelne Mensch sei für sich selbst als
einzelner und das einzelne Ich sei mit seiner Ichsphäre dasjenige, was ihm selbst zunächst und zuerst
und am gewisstesten gegeben sei. Damit wird die Meinung philosophisch sanktioniert, als müsste ein
Miteinander allererst aus dieser solipsistischen Isolierung heraus geschaffen werden.”
353
GA 29/30, §49, s. 298.
350
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asianmukaisempaa — eksistentiaalista — tulkintaa. Hatab tulkitsee ”empatian”
ja ”Einfühlungin” etuliitteet eksistentiaalisesti — aukeamisen tapaan viittaavina
— eikä projektiivisesti, siis jonkin heijastamisena entiteetistä toiseen354.
Hatabin tulkinnan mukaan empaattinen toisista huolehtiminen on ymmärrettävä
inhimillisen (sosiaalisen) maailman olemuksellisena rakenteena. Vastaavasti välinpitämättömyys näyttäytyy tämän rakenteen puutteellisena todellistumana. 355
Empatia ei tämän mukaan mahdollistu — kuten Tähkä esittää — niiden samaistusten myötä, ”jotka käyttävät aineksinaan kaikkia objektin emotionaalisesta kokemuksesta kertovia vihjeitä ja viestejä”. Sen sijaan empatia eksistentiaalisesti
tulkittuna nimeää ihmisten yhteisen todellistumisen tavan. Empaattinen kokemus
puolestaan on tämän todellistumisen tavan tavoittamista: yltämistä keskustelun
perustavaan tunnelmaan356.
354

Hatab, 2002, s. 255.
Hatab, 2002, s. 256. Hatab mainitsee muutamia empiirisen psykologian löydöksiä, joiden hän
katsoo tukevan oletustaan empaattisesta huolehtimisesta ihmisen olemassaolon perustavana rakenteena: ”Yhdeksänkuukautinen [lapsi] joutuu toisten vauvaikäisten hätääntyessä saman tunteen valtaan;
neljätoistakuukautinen näkee toisen pienokaisen itkevän, alkaa itsekin itkeä ja katsoo äitiinsä; viisitoistakuukautinen riitelee toisen lapsen kanssa, joka alkaa itkeä, jolloin ensimmäinen lapsi noutaa
nallen antaakseen sen itkevälle.” (Hatab, 2002, s. 258, f33. ”Tunteiden tarttumiseksi” kutsuttuun
ilmiöön paneudutaan tarkemmin luvussa 6.3.)
Hatabin arvion mukaan empatian ilmentymät varhaislapsuudessa tukevat hänen ”heideggerilaista”
oletustaan tämän kokemuksen ekstaattisesta luonteesta sekä erilaisten itsen ja toisen sekä ulkoisen ja
sisäisen välisten erottelujen derivatiivisesta luonteesta (Hatab, 2002, s. 258). Mainittakoon vielä tässä,
että huolimatta näiden erottelujen derivatiivisesta — sen sijaan että ne olisivat perustavia — luonteesta,
niiden ilmeneminen ei suinkaan ole sattumaa; osa kanssaolemisesta tulee nimittäin koettua juuri
erillään olemisena. Tähän on luvuissa 3.4 ja 3.6 viitattu erillään/ etäällä olemisen ilmiönä.
356
Hatab ehdottaa, että empatian käsite voitaisiin varata kuvaamaan omakohtaista (eettistä) kokemusta ”oleiluna äärellisyyteen asettuvassa nykyisyydessä”, joka paljastaa kulloisenkin tilanteen mielen,
syvyyden ja kohdallisen ainutkertaisuuden (Hatab, 2002, s. 263). Tämä ei kuitenkaan vastaisi sitä
seikkaa, että empatia on eräs kanssaolemisen mahdollisuuksista, joka tulee luonnostelluksi kenen
tahansa tulkkiutuneisuudessa ja on sellaisena koettavissa sekä omakohtaisesti että ”epävarsinaisesti”.
Nämä mahdollisuudet näyttävät piirtyvän esiin Tähkän erottelussa vertailevan ja luovan empatian
välillä. Tällä en tarkoita, ettei empatiaa Hatabin tarkoittamassa mielessä voitaisi pitää erityisenä avautumisen tapana esimerkiksi rakkauden, pitkäveteisyyden ja ahdistuksen tapaan (ks. GA 29/30; GA 2/
OA, §40; Heidegger, 1978a, s. 110).
On huomattava, että Tähkän kuvausta empatiasta ei voida suoraan verrata tulkintaan empatian
ilmiöllisestä rakenteesta. Hänen tavoitteensa on ennen kaikkea ilmiöiden kokemuksellinen tavoittaminen. Kuvattaessa kenen tahansa (psykoanalyytikon) luonnostaman kokemuksen paljastamaa empaattisen ymmärryksen hahmoa pysytellään kylläkin väistämättä ilmiön lähituntumassa (koska kuvauksia
suhteutetaan jatkuvasti todellisiin tilanteisiin), mutta yhtä lailla tullaan pysytelleeksi piirun verran sen
pielessä johtuen niistä ”satunnaisista ja sovinnaisista” lähtökohdista, joista ilmiöiden tulkitseminen on
ryhdytty. Tähkän — ja psykoanalyyttisen tutkimusperinteen yleisemminkin — tapauksessa nämä ”satunnaisuudet ja sovinnaisuudet” ovat siinä mielessä vähemmän satunnaisia, että niissä on kyse
niistä länsimaisen ajattelun kenttää hallinneista (ajankohtaisuuden) metafysiikan perustavista oletuksista, joiden kyseenalaistaminen on tullut mahdolliseksi vasta Hegelin ja Nietzschen kuljettua antiikin
355
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Tarkasteltuamme luvussa 5 Veikko Tähkän tapaa käsitteellistää empatiaa toisen kokemuksen tavoittamisen välineenä sekä laajennettuamme mahdollisuuksiamme käsittää ”empatia” Heideggerin kritiikin ja Hatabin eksistentiaaliseen tulkinnan avulla, olemme nyt valmiita vastaamaan kysymykseen ”myötäelämisen”
mielestä. Sanan syvällinen mieli selkenee, kun muistamme, että Heideggerin
Daseinin käsite on erityisesti hänen varhaisissa kirjoituksissaan tulkittava inhimilliseksi elämäksi. ”Myötäeläminen” ei tuo tähän perustavaan käsitteeseen varsinaisesti mitään lisää. Se ainoastaan korostaa sitä, että ihminen todellistuu tunnustellen ja mahdollisuuksiin luonnostaen maailman ja ihmisyhteisön myötä. Myötäelämisen (tapahtuman) omakohtaisessa kokemisessa ihminen tunnistaa kulloisenkin keskustelun perustavan tunnelman, jonka myötä hän on aina jo todellistunut
— jonka myötä hän aina elää.
6.3

Tilanteen kuvaus keskustelun ja myötäelämisen ilmiöt
huomioiden

Näyttää olevan kulloisestakin tilanteesta riippuvaista, mitä puolia maailmasta
tulee näkyviin ja mistä kulloinenkin itsekokemus koetaan. Myös Tähkä on määritellyt tietoisuuden ”ihmisen subjektiiviseksi selvilläoloksi omista mentaalisista
sisällöistään”, joka on oleellisesti ”riippuvainen subjektin kulloisestakin mielenkiinnon kohteesta, ts. siitä, mistä hän tietyllä hetkellä on motivoitunut olemaan
tietoinen”357. Tämä ”tietoisuus” jää kuitenkin kielellisesti yksilön esinemäiseksi
ominaisuudeksi, sen sijaan että se nähtäisiin esimerkiksi terapeuttisen tilanteen
todellistumana358. Tämä todellistuma on — huolimatta siitä, että se on ”vaikuttunut” siitä kohtalosta, joka on kunkin kohdan oma — tulkittava lähtien kulloisestakin keskenäänolemisesta. Ohjenuorana tässä tulkinnassa voi toimia Heideggerin
ajatus, jonka mukaan itsen todellistuminen perustuu kulloiseenkin kanssaolemisen
tapaan, eikä siis ole muuta kuin juuri tätä359.
Ajatellaan tilannetta, jossa mies sattuu paikalle, kun hänen kolmivuotias
kummipoikansa yrittää siirtää nojatuolia paikoiltaan. Puuhastelu ei näytä tuottavan tulosta: tuoli pysyy tukevasti aloillaan. Touhu näyttää turhauttavan poikaa
Kreikasta alkaneen tien päätökseen ja jotka Heideggerin tutkimusten myötä ovat tulleet yksityiskohtaisemmin näkyville ja tunnetuiksi (ks. Backman, 2005).
357
Tähkä, 1997, s. 141.
358
Psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa puhutaan kuitenkin esimerkiksi ”terapeuttisesta pariskunnasta”
(therapeutic couple), joka kehittyy myös ”yhteisönä”. Esimerkiksi analyysin alkuvaihetta voidaan
kutsua ”kuherruskuukaudeksi”. (Ks. esim. Bolognini, 2004, s. 104–105, 127)
359
GA 2/ OA, §26, s. 165/ 162–163.
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suunnattomasti; kyyneleet ovat kihonneet hänen silmiinsä. Kun hän huomaa
kummisetänsä katselevan häntä oven suusta, poika kiukustuu silmin nähden. Miehen tekee mieli ottaa poika syliin ja lohduttaa tätä.
Voidaan sanoa, että tunnelma keskenäänolemisessa on yhtäältä lohduttava.
Toisaalta poika tuntee näköjään selittämätöntä, mutta yhtä kaikki ehdotonta kiukkua setäänsä kohtaan. Tilanne voidaan kuvata seuraavasti (kuvio 4):

Kohta tunnistaa laitansa
– halu lohduttaa

Keskus,
tunnelma

Kohta tunnistaa laitansa
– kiukku

Kuvio 4. Keskuksen toteutuminen kiukkuna ja haluna lohduttaa.

Eräs mahdollinen tapa tulkita tämänkaltaista tilannetta on nähdä halu lohduttaa
esimerkiksi pienen lapsen oletetun ”avuttomuuden” kokemuksen herkistämänä
olotilana. Kiukun puolestaan voidaan tässä esimerkissä nähdä nousevan tästä
aikuisen näköjään oikeutetusta ”suojelevuudesta”, sikäli kun se tulee lapsen taholta koettua jonkinlaisena ”ylihuolehtimisena” tai jopa ”ivallisuutena”. Siinä mielessä, että nämä ovat välittömiä reaktioita siihen kuinka toinen koetaan, tämänkaltaiset liikuttumisen kokemukset ovat juuri niitä, joita Tähkä kutsuu ”täydentäviksi
vasteiksi”. Käsitteellistäessämme kohtaamista keskusteluna, voimme todeta keskuksen todellistumisen paljastuvan ”kiukkuna toista kohtaan” sekä ”haluna ottaa
toinen syliin”.
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Tähkä huomauttaa että psykoanalyyttisessa tilanteessa ei ole syytä toimia
suoraan vasteiden yllyttämällä tavalla 360 . Psykoanalyyttisesti ajatellen näiden
vasteiden kautta saadaan ajan myötä näkyville asiakkaan — asiaan kuuluvia tai kuulumattomia — ”objektiodotuksia”, eli tämän suhteutumisen tapoja suhteessa
analyytikkoonsa ja kohtaamiinsa ihmisiin yleisemmin. Ymmärtämisen palvelukseen vasteet asettuvat niinä vihjeinä, jotka ennen pitkää voivat mahdollistaa analyytikon samaistumisen asiakkaansa tapaan kokea yhtäältä ”objektinsa” ja toisaalta itsensä.
Käsitteellistäessämme kohtaamista keskusteluna — keskuksen toteutumisena
tietyn tunnelman vallitessa — ”vasteet” on ymmärrettävä keskustelun perustavan
tunnelman ilmentyminä ihmisen kokemuksessa. Nämä ilmentymät kertovat keskustelun tunnelmasta, koska se mitä koetaan, kokoutuu juuri keskuksen toteutumisen myötä. Siten se, miten ”yksittäinen” ihminen kokee tilanteen, itsensä ja
toiset, on ”vain” osa totuudesta. Tämä tarkoittaa, että kulloinenkin kokemus,
todellistuma, ilmentää tiettyä puolta siitä maailmasta, jonka myötä aina elämme.
Kuinka sitten esimerkkimme kahden näköjään täysin erilaisen kokemuksen
voidaan sanoa olevan yhden perustavan tunnelman ilmentymiä? Tämä käy ymmärrettäväksi, kun muistamme ihmisten todellistuvan aina suhteessa ”kenen tahansa” luonnostamiin mahdollisuuksiin. Tällainen mahdollisuus on esimerkiksi
aikuisen puolelta se käsitys, että hänen tehtävänsä on suojella ja lohduttaa lasta.
Kun aikuinen lasta katsoessaan näkee lapsen touhuavan näköjään tuloksetta jonkin askareensa parissa, hän voi eräistä merkeistä päätellä lapsen olevan turhautunut. Hän kokee kenties ottaa lapsen syliinsä lohduttaakseen tätä sitten sanomal360

Itse asiassa Tähkä näkee juuri tällaisen ”toiminnasta pidättymisen” keskeisenä erona psykoanalyyttisen suhteen ja muiden hyvää tarkoittavien suhteiden välillä: ”Avuliaat ystävät, omaiset ja monet
amatööriterapeutit ovat taipuvaisia tässä tilanteessa toimimaan välittömien vaihespesifisten vasteittensa mukaisesti yrittäen tarjota psyykkisesti häiriintyneille ihmisille myöhästynyttä tyydytystä ja huolenpitoa omien kokemustensa ja tietojensa perusteella tarpeeksi hyvästä vanhemmuudesta. Psykoanalyytikko tietää sen sijaan koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella, että kaikki yritykset aktiivisesti
tyydyttää kehityksellisesti pysähtyneiden potilaiden kyltymättömiä vaatimuksia rajattomista vanhemman palveluksista johtavat väistämättä pettymyksiin ja kiukkuun kummassakin osapuolessa. Potilaan
kannalta tämä lopputulos ei ainoastaan johdu hänen pettymisestään auttajan omnipotenssin tai odotetun ideaalikäyttäytymisen suhteen vaan hänen tietoisen kontrollinsa ulkopuolella olevasta pakosta
toistaa ja ikuistaa niitä häiriintyneitä ja vääristyneitä vuorovaikutuksia, jotka vastaavat sitä kehitysvaihetta, johon hän on pysähtynyt. Ellei hyvää tarkoittava auttaja ole selvillä siitä, että hänen täydentävät
vasteensa juuri näihin viimeksi mainittuihin potilaan toistoihin ovat itse asiassa tämän analyyttisen
ymmärtämisen kannalta kaikkein käyttökelpoisimpia, hän jää pakostakin kokemaan itsensä torjutuksi,
loukatuksi ja vihaiseksi sekä taipuvaiseksi tuomaan nämä täydentävät vasteensa julki puheissaan tai
toiminnassaan. Seurauksena on, että potilaan transferenssinsa mukainen vakuuttuneisuus inhimillisten
objektien ”todellisesta luonteesta” näyttää tulevan auttajan toimesta vahvistetuksi.” (Tähkä, 1997, s.
243–244.)
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la ”Älä sure: kun kasvat isommaksi, jaksat nostaa tuolin vaivatta”. Sikäli kun
lapsi todella on kokenut turhautuvansa juuri heikkoudestaan, tämä aikuisen toiminta saattaa ”vetää” lapsen pois tästä turhautumisen tunnusta; lapsi voi olla hyvillään siitä, ettei hänen tarvitse kyetä siirtämään painavaa huonekalua yksin.
Samaten kiukku oletetusti lapsen avuttomuutta todistamaan tulleen aikuisen ylihuolehtimisesta tai ivallisuudesta hälvenee. Sen sijaan lapsi voi sietää avuttomuuttaan nojautuen siihen vakuutukseen, että tämä avuttomuus häviää ajan myötä;
että häneen itse asiassa kuuluu mahdollisuutena mahti suorittaa vastaavia tekoja.
Lapselle tarjoutuu tässä uusi tapa luonnostaa olemistaan kenen tahansa mielestä
järkevään mahdollisuuteen.
Lapsi voi myös kokea kiitollisuutta siitä, että aikuinen on tällä tavalla ymmärtänyt häntä tarkemmin kuin lapsi itse361. Tällöin aikuisenkin tuntu tilanteesta voi
vaihtua hyvillään olemiseksi siitä, että hän näköjään ymmärsi lasta. Tilanne piirtyy seuraavanlaiseksi (kuvio 5):

Kohta tunnistaa laitansa
– ”empaattiset vasteet”:
mielihyvä ja tyydytys
objektin löytämisestä,
jaetun kokemuksen
tuottama intimiteetti

Keskus,
tunnelma

Kohta tunnistaa laitansa
– kiitollisuus, ymmärrettynä
oleminen

Kuvio 5. Keskuksen toteutuminen ”empaattisina vasteina” ja kiitollisuutena ymmärtämisestä.

361

Esitetty tapahtuma vastaa rakenteeltaan Tähkän (1997, s. 447–460) ”empaattista kuvausta”.
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On helppo huomata, että mikäli lapsi ei olisi kokenut itseään tässä mielessä turhautuneeksi, hän todennäköisesti olisi tuntenut turhautuvansa tilanteessa, jossa
kummisetä tuntuu ymmärtävän hänet väärin. Mikäli keskenäänoleminen on sen
luonteista, hän voi näyttää harmistumisensa sedälleen. Tämä tunteenilmaisu puolestaan esittää sedälle vaatimuksen tarkistaa tulkintaansa tilanteesta. Toisaalta setä
voi huomata olevansa neuvoton lapsen harmin edessä. Ehkä hän ei kerta kaikkiaan käsitä, miksi lapsi näyttää olevan häneen harmistunut. Mikäli setä ei kykene
saamaan uutta otetta tulkkiutuneesta tilanteesta, hän luultavasti tulkitsee lapsen
harmin kokemuksen liittyvän edelleen juuri siihen, että tämä ei kyennyt siirtämään tuolia. Tällaisessa tilanteessa lapsen oma kokemus — todellisuuden ilmeneminen lapsessa — jää huomiotta ja tulee tukahdutetuksi, ellei joku toinen lapsi
tai aikuinen takaa hänelle ymmärtävämpää keskenäänolemista, jossa kokemukselle löytyy kaikupohja ”kenen tahansa” tulkkiutuneisuudessa tai siihen on mahdollista tarttua uudella tavalla.
Tutkimukseni kuluessa olen saanut uuden otteen sekä keskustelun että myötäelämisen ilmiöistä fenomenologisesti. Myös kokemuksia voidaan tutkia — ja
niistä voidaan saada uusi ote — fenomenologisesti362 . Tässä yhteydessä meitä
kuitenkin kiinnostaa mahdollisuus lähestyä keskustelun tunnelmaa niiden tarttumapintojen kautta, joita psykoanalyyttista tekniikkaa käsitteellistettäessä on luotu.
Koetetaan, josko uusi ote ”kenen tahansa” tulkkiutuneisuudesta mahdollistuisi Tähkän kuvaaman ”luovan empatian” avulla; siinähän on kysymys molempien
osapuolten kokemusrakenteen etenevästä eriytymisestä. Tehdään tämä ”koe”
kuitenkin siinä mielessä Tähkän kuvaus ylittäen, että ajatellaan Hatabin mahdollistamalla tavalla empatiassa olevan kyse oman paikan tunnistamisesta ”äärellisyyteen asettuvassa nykyisyydessä”, jossa paljastuu kulloisenkin tilanteen ”mieli,
syvyys ja kohdallinen ainutkertaisuus”363. Kysytään, mahdollistaako Tähkän kuvaus tällaisen tilanteen tavoittamisen; voiko psykoanalyyttinen ymmärtämisen
tekniikka auttaa meitä yltämään tilanteen tasalle364?
Tätä varten meidän on palautettava mieleen luvussa 5.3. ja 5.4. kuvatut informatiiviset (introspektiiviset) samaistukset, jotka johtavat yhtäältä toisen kokemuksen ”lisääntyvästi tarkentuvaan jakamiseen” ja toisaalta näiden jakamisten
kautta saavutettuihin eriytyneempiin tapoihin kokea.
362

Ks. esim. Perttula, 1996 & 1993.
Ks. Hatab, 2002, s. 263.
364
Erityisesti, kun puheessa on mukana psykoanalyysi, ”tilanteen tasalle yltämisen” ohella voitaisiin
ehkä kohdallisemmin puhua ”vapautumisesta tilanteeseen”, jossa kuvioi mukana analyysi –termin
kreikkalainen juuri: päästää irti, vapauttaa, purkaa. Ks. myös ZS, s. 148–150.
363
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Informatiiviset samaistukset motivoituvat ja käynnistyvät Tähkän mukaan
seurauksena ”sisäisten maailmojen koetusta erillisyydestä”365. Tämä koettu erillisyys mahdollistuu ihmiselle vasta pitkällisen eriytymisprosessin jälkeen366.
Informatiiviset samaistukset ovat yksilöityneen itsen yrityksiä tavoittaa yksilöitynyt objekti jaetussa emotionaalisessa kokemuksessa, jonka avulla pyritään saavuttamaan ja varmistamaan itsen ja objektin kokemuksellinen läsnäolo toistensa sisäisissä maailmoissa. Nämä samaistukset käyttävät aineksinaan kaikkia objektin käsilläolevia sanallisia ja sanattomia, tahallisia ja tahattomia viestejä ja vihjeitä, jotka ovat informatiivisia objektin subjektiivisesta
emotionaalisesta kokemuksesta tietyllä hetkellä ja tietyssä tilanteessa. Seurauksena oleva samaistus objektin näin havaittuun emotionaaliseen tilaan johtaa subjektiiviseen emotionaaliseen kokemukseen, jonka [yksilö] aluksi kokee
omanaan.367
Myös Tähkän kuvauksessa (rakenteita luova) kokemus on jaettu. Tosin selkeästi
siten, että se perustaltaan on toisen. Kokemukset eivät siis kuulu yhteen. Yksilön
kokemukseen kuitenkin kuuluu se, että hän mieltää uuden kokemuksen ensisijaisesti omakseen tunnistamatta sen jaettuutta — saati sen kuulumista toiselle368.
Yksilöityneen itsen introspektion kyky tekee kuitenkin Tähkän mukaan mahdolliseksi tämän kokemuksen jaetun luonteen tunnistamisen ja johtaa lopulta
selvilläoloon siitä, että ”kokemus on peräisin objektista ja kuuluu tälle”369. Tuloksena tästä ”samaistuksen, introspektion ja jaetun kokemuksen seuraannosta” yksilöitynyt itse tietää ”kokevansa ja jakavansa objektin kanssa sen tunteenomaisen
merkityksen, joka liittyy objektin kokemukseen tietystä asiasta tai tilanteesta”.370
Kun tällainen tapahtumasarja toteutuu toistuvasti, se varustaa [yksilön] itsen
sekä ymmärryksellä objektin tavasta kokea ja tuntea tietyssä tilanteessa että

365

Tähkä, 1997, s. 160.
Tähkä kuvaa pääteoksensa ensimmäisessä osassa ihmisen kokemuksellista eriytymistä alkuperäisestä eriytymättömyyden tilasta kohti suhteellista autonomiaa. (ks. Tähkä, 1997, s. 35–174.)
367
Tähkä, 1997, s. 160. Kursiivi TS. Muistamme Freudin (1905) määritelleen empatian tapahtumaksi,
jossa asettaudutaan toisen asemaan joko tiedostetusti tai tiedostamattomasti. Pigmanin (1995, s. 246)
mukaan Freud käyttää empatian käsitettä tässä mielessä läpi tuotantonsa.
368
Esimerkiksi Bolognini (2004, s. 105) pitää myös sellaisia toisesta peräisin olevia tuntemuksia
jaettuina, joista emme tule tietoisiksi, ”jos ne koetaan omaperäisesti ja voimallisesti, ja ne tuottavat
meissä jonkinlaisen vaikutuksen; ei sellaisina asioina, jotka olemme ymmärtäneet [---], vaan asioina,
jotka olemme kokeneet yhdessä [---]”.
369
Tähkä, 1997, s. 161, 256.
370
Tähkä, 1997, s. 161.
366
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kyvyllä itse kokea ja tuntea objektin tapaa muistuttavalla tavalla samanlaisissa tai analogisissa tilanteissa.371
Kiinnostavaa Tähkän kuvauksessa tässä yhteydessä on se, että kokemusrakenteen
eriytyminen perustuu sellaiseen ”hypoteettisuuteen”, jonka esitettiin luvussa 6.2.
olevan riittämätön kuvattaessa ihmisten keskinäistä ymmärtämistä. Tähkän kuvauksessa toisen ymmärtäminen perustuu sanattomiin ja sanallisiin, tahattomiin ja
tahallisiin viesteihin toisen sisäisestä kokemuksesta, joista erilaisten vasteiden
integroituessa rakentuu tarkentuva kuva toisen kokemuksesta, joka on perustavasti omastani erillinen ja ainoastaan siltojen kautta tavoitettavissa. Näin siitä huolimatta, että koettu on kokemuksellisesti yhteinen myös Tähkän kuvauksessa.
Toinen kiinnostava huomio voidaan tehdä koskien sitä seikkaa, että erityisesti
ylläkuvattu luovan empatian perusmuoto — sellaisena kuin se elämän varhaisvaiheessa ilmenee — näyttää oleellisesti liittyvän eräänlaiseen sosiaalistamiseen:
siihen, että toisen tapa kokea asettuu hallitsevaan asemaan tilanteen tulkkiutumisessa372. Kyseessä näyttää olevan tietynlaisen muottiin tulemisen kuvaus. Ja onkin.
Tähkän mukaan näissä samaistuksissa rakentuvat juuri ne ”yleisinhimilliset” aikuisen ihmisen kokemisen valmiudet, jotka ovat oleellisen tärkeitä — joko todella
tai vain siksi tekeytyen — kulloisessakin yhteisössä elämisen kannalta.
Tähkän kuvaus ei kuitenkaan pysähdy näiden yleisinhimillisten valmiuksien
saavuttamiseen. Kiinnostava on katkelma, jossa hän puhuu siitä kuinka
kuunnellessaan [---] potilasta, joka kuvaa tiettyä, kipeän ristiriitaista tilannetta
rakkaussuhteessaan, analyytikko saattaa odottamatta todeta itsessään sellaisen emotionaalisen kokemuksen, jonka hän tunnistaa paitsi potilaan senhetkistä kokemusta vastaavaksi, myös omaksi, itselleen täysin uudenlaiseksi kokemukseksi, joka siitä lähtien sisältyy osana hänen valmiuteensa tavoittaa ja
ymmärtää sekä objektien että omien kokemustensa emotionaalista merkitsevyyttä.373

371

Tähkä, 1997, s. 161.
Siinä missä rakenteita luovat samaistukset ovat lapselle välttämättömyys, aikuisella niitä ei ilmene
ilman ”erityistä motivaatiota” (ks. Tähkä, 1997, s. 263).
373
Tähkä, 1997, s. 262. Kursiivi TS. Tämän kokemuksen ”odottamattomuus” viittaa siihen Bologninkin korostamaan seikkaan, että vaikka empaattiseen tapahtumaan voidaankin valmistautua, siihen
yltäminen ei ole yksin subjektin metodisen päättäväisyyden asia. Tässä mielessä empaattisen ymmärryksen saavuttaminen on kuin kaunis ilma: ”Voitaisiin sanoa, että selkeistä, kirkkaista päivistä tulee
nauttia ja niitä pitää arvostaa. Niitä voidaan toivoa, mutta niitä ei missään tapauksessa voida suunnitella tai saada aikaan käskemällä.” (Bolognini, 2004, s. 170.)
372
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Informatiiviset samaistukset voivat siis johtaa analyytikon tunnistamaan itsessään
sellaisen kokemuksen, joka on paitsi asiakkaan (senhetkistä) kokemus(ta vastaava), myös hänen omansa. Tähkä pitää käsitteellisesti kiinni siitä, että kokemukset
ovat toisistaan erillisiä ja korkeintaan ”toisiaan vastaavia”.374 Tässä yhteydessä
herää kuitenkin kysymys, josko tässä Tähkän kuvauksessa olisi sittenkin kysymys
vastaavasta tilanteesta sen kanssa, jossa ystäväni kertoo pelänneensä balettitunnilla polvensa menevän sijoiltaan näyttäen samalla sen liikkeen, jonka aikana hän
pelkoa koki. Ehkä tunne vatsanpohjassani ei ollut vain samanlainen kuin hänen
pelkonsa, vaan samaa pelkoa. Ei perustaltaan hänen pelkoaan, vaan yhteistä. Ei
empatiaa ”eläytymisen” mielessä, vaan välitöntä myötäelämistä375.
Tähkän kuvaus tuo meidät lähelle myötäelämisen omakohtaista kokemista.
Tulkintojamme erottaa kuitenkin syvyys, jonka mielen oivaltamiseksi meidän on
vielä tarkasteltava lähemmin ”tunteiden tarttumiseksi” kutsuttua ilmiötä, joksi
monet epäilemättä mielellään tulkitsisivat yllä olevan esimerkin pelosta polven
sijoiltaan menemisestä376.
”Tunteiden tarttuminen” on yleensä haluttu erottaa empatian ilmiöstä377. Louis Agosta kuitenkin huomauttaa artikkelissaan Empathy and intersubjectivity
(1984), että huolimatta näiden ilmiöiden erosta, empatiaan kuuluu samoja tekijöitä kuin tunteiden tarttumiseen378:
Tunteiden tarttumisessa toisen tunteen representaatio herää subjektissa. Mitään muuta ei tapahdu. Empatiassa tämän ensimmäisen representaation lisäksi
käynnistyy myös toinen representaatio. Subjekti tulee tietoiseksi siitä, että
hänen oman tuntemuksensa alkuperä on toisen kokemuksessa. Näin tämä toi-

374

Se, että Tähkä painottaa teoksessaan useampaan otteeseen ihmisen ”perustavaa yksinäisyyttä”
ja ”kokemusmaailmojen perustavasti yksityistä ja yksinäistä luonnetta”, on osittain seurausta hänen
pyrkimyksestään tehdä pesäero niihin psykoanalyytikoihin, jotka pyrkivät esimerkiksi projektiivisen
identifikaation käsitteellä kuvaamaan psyykkisten sisältöjen suoraa siirtämistä ”yhdestä kokemusmaailmasta toiseen” (Tähkä, 1997, s. 280). Tähkä toteaa projektiivisen identifikaation ja sen lähikäsitteiden koskevan ”ilman epäilystä tiettyjä hyvin tunnettuja ilmiöitä ja kliinisiä kokemuksia”. Kuitenkin
sen huomioon ottaminen, ”mitä ylimalkaan voi tapahtua kahden erillisen ihmismielen välillä” näyttää
hänen mielestään ”tekevän tämän käsitemuodostuksen kestämättömäksi ja epäuskottavaksi pohjana
teoreettiselle ajattelulle ja kliiniselle ymmärrykselle”. (Tähkä, 1997, s. 284.)
375
Vrt. Järvilehdon (1994, s. 30–32) tekemät huomiot aistimisen mekanistisen käsitteellistyksen
loogisena seurauksena seuraavista ”viiveistä” kokemuksissa — todellisuudessa mitään viiveitä ei
kuitenkaan ole.
376
Ks. esim. Nilsson, 2003; Tähkä, 1997; Agosta, 1984.
377
Ks. esim. Tähkä, 1997, s. 165.
378
Agosta, 1984, s. 54.
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nen representaatio — joka todellakin on representaatio toisesta — liittyy yhteen ensimmäisen kanssa.
Tämä on ratkaiseva ja ehdoton ero empatian ja tunteiden tarttumisen välillä.
Empatiaan kuuluu kaksoisrepresentaatio. [---] Siten se, mikä erottaa empatian
tunteiden tarttumisesta on eriytyneenä ilmenevä representaatio toisesta sekä
objektina että tuntemuksen aiheuttajana.379
Agosta esittää toisen tunteen representaation heräämisen itsessä kertovan kyvystä
olla vastaanottava toisen tunteen ilmaisulle. Kun tämä ensimmäinen representaatio yhdistyy representaatioon objektista oman tuntemukseni alkuperänä, olen
suorittanut yksinkertaisen tulkinnan: ”Tulkinta tuo esille, että tunteeni ei ole sisäsyntyinen, ei tule yksin minusta, vaan on peräisin toisesta, ja sen ohella, minun
vuorovaikutuksestani hänen kanssaan”. Näin Agosta päättelee kyseisen tunteen
olevan tilanteen ja intersubjektiivisuuden toiminto.380
Agosta kuitenkin huomauttaa, että empatia ei useinkaan välittömästi
tu ”avaamaan subjektien välisen kommunikaation kanavia”. Tilanteissa, joissa
toisen kokemisen tapa on todella omastani etäällä — ”tai liittyy siihen omalaatuisesti ja naamioituen” — empaattista vastaanottamista voidaan auttaa analogian
avulla. ”[A]nalogia voi auttaa opastamaan empaattisen vastaanottavaisuutemme
takaisin konkreettiseen kokemukseen silloin, kun, kuten toistuvasti tapahtuu,
jokin voima vetää meidät kokemuksesta etääntyneille alueille.”381
Kun toista kuunnellessani muistoistani elpyy itsestään kokemus, joka on analoginen toisen kertoman kanssa, tämä perustava analogia on luonnostaan syntyneen tulkinnan ydin. Analogia toimii oppaana etsittäessä toisen kokemusta,
joka muutoin katoaisi empaattiseen vastaanottavaisuuteeni.382

379
Agosta, 1984, s. 55. “In emotional contagion a representation of the other’s feeling is aroused in the
subject. That is all that happens. In the case of empathy, in addition to this first representation of the
other’s feeling, a second representation is mobilized. The subject becomes aware that the other’s
feeling is the source of his own. Thus, this second representation — which is indeed a representation
of the other — is conjoined with the first.
This, then, is the crucial and irreducible difference between empathy and emotional contagion.
Empathy involves a double representation. [---] Thus, what differentiates empathy from contagion is
the emergence, the distinguishing of, a representation of the other as the object as well as the cause of
what is being felt.”
380
Agosta, 1984, s. 55.
381
Agosta, 1984, s. 56–57. ”[A]n analogy can help to guide our empathic receptivity back to concrete
experience when, as frequently happens, we have been forced into experience-distant domains.“
382
Agosta, 1984, s. 57. “When, in listening to another, I find an experience analogous to what the
other is recounting spontaneously emerging in my own recollection, then this embedded analogy is the
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Empaattinen kokemus voidaan Agostan mukaan tavoittaa kahdella tavalla. Ensinnäkin empatia voi perustua suoraan tunteen intersubjektiiviselle kommunikoitavuudelle. Agosta pitää tunteiden suoraa intersubjektiivista kommunikoitavuutta
empatian edellytyksenä. Tunteiden kommunikoitavuus täydentyy varsinaiseksi
empatiaksi subjektin kaksoisrepresentaatiossa. Silloin, kun tämä suora kommunikoitavuus on syystä tai toisesta tukkeutunut, empatian elvyttämiseen voi tapahtua
nucleus of a spontaneously generated interpretation. The analogy provides a guide for seeking the
experience of the other, who would otherwise be lost to my empathic receptivity.”
Toisen kokemuksen katoaminen “empaattiseen vastaanottavaisuuteeni” viittaa tässä toisen
kokemuksen kokemiseen ilman, että tultaisiin tietoiseksi sen alkuperästä toisen kokemuksessa. Psykoanalyyttisessa mielessä kokemusten yhteisyys käsitetään usein niiden ”fuusioitumisena”. Sellaisena
kyseessä on “regressiivinen” tila (ks. Bolognini, 2004, s. 156–157). Tällainen regressiivinen fuusioituminen on kuitenkin erotettava myötäelämisen omakohtaisen kokemisen hetkistä, joissa kokemukseen kuuluu sen asubjektiivinen ulottuvuus, joka ”voi olla tietoista, vaikka ei minää” (ks. luku 1.2.).
Psykoanalyyttisessa tutkimusperinteessä on ajateltu ja kuvattu tätä yhteisyyden tasoa, mutta tarkastelussa kyseenalaistetaan yleensä tämän yhteisyyden todellisuus — tai todellisuuden käsitteen mielekkyys kuvattaessa tätä kokemuksen aluetta: ”Esitettyä mahdollisuutta kutsutaan illuusioksi, koska tätä
ilmiötä ei ole mahdollista sijoittaa ulkoiseen tai sisäiseen todellisuuteen. Sen ’todellisuutta’ ei voida
todistaa eikä kiistää. Itse asiassa tällä alueella kysymystä todellisuudesta ei pitäisi esittää” (Enckell,
2004, s. 267–268. Vrt. Winnicott, 1953; Fairbairn, 1954. Ks. myös Latomaa, 2000b, s. 227–228).
Evelyne Schwaber (1984, s. 27) onkin esittänyt, että psykoanalyysin olemus on (objektiivisen) todellisuuden hylkäämisessä. Eräässä mielessä tämä näkyy myös esimerkiksi Tähkän töissä toistuvassa
kokemusmaailman käsitteessä, joka näyttää tekevän eron varsinaiseen maailmaan. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon sen ilmapiirin ja käsitteelliset lähtökohdat, joista käsin Freud ja hänen
perillisensä ryhtyivät käsitteellistämään psyykkistä todellisuutta. Psykoanalyyttisen liikkeen olemus
voi kuitenkin näyttäytyä meille uudella tavalla, jos kuulemme sanassa ”psyyke” niitä mieliä, joita sillä
oli antiikin kreikkalaisille: psykhe – henki, elämä. (Vrt. omaisuus, ousia; ks. luku 3.1. Ks. myös
Backman, 2005.)
Paolo Fonda (2000) on kirjoituksessaan La fusionalità e i rapporti oggetuali (Yhteensulautumisen tila ja objektisuhteet) kuvannut suhteessa toisen kokemukseen heränneen analogian mahdollisuuksia seuraavasti: ”Kun ego tietyllä hetkellä havaitsee mielekkään analogian objektinsa kokemuksen
kanssa, itsen rajat madaltuvat siinä määrin, että ne voivat suorastaan hävitä. Näin tulee luotua eriytymättömän yhteensulauman tila.” (Vrt. Freud, 1921, s. 107.) Fondalle tämä ei tarkoita niinkään itsen
rajojen katoamista kuin niiden laajentumista ulottumaan subjektin ja objektin yhteenkäyvien osien
ylitse. Bolognini (2004, s. 159) tarkentaa, että empaattisessa kokemuksessa yhteensulaumaan kuuluvat
vain tietyt “ideo-affektiiviset” järjestelmät tietyllä rajatulla itsen alueella: näin syntyy ”yhteisiä mielen
alueita”, eli rajattuja yhteensulaumia, ”jotka sallivat mielen sisältöjen vapaan liikkuvuuden subjektin
ja objektin välillä”. Bolognini (2004, s. 160) esittää edelleen psykoanalyyttisten tulkintojen olevan ”rationaalisia” ja ”emotionaalisesti virittyneitä” ymmärryksen perustalla olevien yhteensulauman
ja erillisyyden asteiden mukaan vaihdellen; tällaisina tulkinnat voivat olla esimerkiksi puhtaan älyllisiä tai ylitunteellisia (vrt. Tähkän kuvaamat rationaaliset ja affektiiviset vasteet luvussa 5). Latomaa
(2000b, s. 228) on esittänyt Donald Winnicottiin nojautuen toisen eläytyvän ymmärtämisen edellyttävän tällaisen jaetun tilan (illuusion, näyttämön) syntymistä: ”Kokemuksen eläytyvään jakamiseen
perustuva ihmisten välinen ymmärtäminen edellyttää jaetun illuusion, jaetun näyttämön syntyä heidän
mieliinsä. [---] Muuten ’ymmärtäminen’ jää harhaksi, kuvitelmaksi, kummankin osapuolen todellisuudessa eläessä omassa sisäisessä maailmassaan, omalla mielen näyttämöllään ilman kosketusta toisen
sisäiseen maailmaan ja mielen näyttämöön” (ks. myös Winnicott, 1994 & 1988. Winnicottista, ks.
Jemstedt, 1993).
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analogian kautta. Tämä on myös hyvä tapa astua ”empaattisen intersubjektiivisuuden hermeneuttiseen kehään”.383
[A]nalogian — tulkinnan eräänä muotona — käynnistää pyrkimys panna
alulle tai vakiinnuttaa empaattinen yhteys [---] tilanteessa, jossa, syystä tai
toisesta, empaattinen vastaanottavaisuus on joutunut harhateille, kokemuksesta etääntyneille alueille tai estynyt.384
Agostan käsitys empatiasta näyttää yhtäältä tulevan lähelle omaa luonnehdintaani ”myötäelämisestä”. Erityisen kiinnostavaksi tämän läheisyyden tekee Agostan
Kantiin ja Husserliin nojautuen luonnostelema teesi empatiasta intersubjektiivisuuden perustana, jossa subjektin empaattinen vastaanottavaisuus mahdollistaa
yhteyden rakentumisen385. Myös oman tutkimukseni perusteella voidaan todeta,
että ”myötäeläminen” on intersubjektiivisuuden perusta. ”Myötäeläminen” ei
tässä kuitenkaan viittaa subjektin ”empaattisen vastaanottavaisuuden” kykyyn tai
varusteeseen, vaan subjektiviteettia edeltävään todellistumiseen maailman ja ihmisyhteisön myötä386.
383

Agosta, 1984, s. 57–58.
Agosta, 1984, s. 58. “[A]nalogy as a form of interpretation is mobilized in the interest of instituting
or reestablishing an empathic connection [---] when, for whatever reason, empathetic receptivity has
gone astray, into experience-distant domains, or has been inhibited.”
385
Agosta, 1984, s. 59–60; ks. myös Agosta, 1984, s. 48–50. Vastaavaan johtopäätökseen on päädytty
myös neurobiologisesta näkökulmasta, ks. Gallese, 2003.
386
David Black on artikkelissaan Sympathy reconfigured: Some reflections on sympathy, empathy and
the discovery of values tullut kiinnostavaan johtopäätökseen tutkistellessaan sympatian käsitettä.
Tarkasteltuaan ”sympatiaa” siinä muodossa kuin hän löytää sen David Humen (1711–1776) teoksesta
A treatise of human nature ja Charles Darwinin (1809–1882) teoksesta The descent of man, Black
päätyy määrittelemään sympatian yhtäältä perustavaksi, ”välittömäksi kyvyksi vaikuttua suoraan
toisen tunteen tilasta” ja toisaalta ”lämpimäksi huolehtimiseksi toisen tunteista”. ”Empatian” hän
varaa tarkoittamaan ”kokeilevaa samaistusta”, joka suoritetaan pyrittäessä tietoisesti suhteutumaan
toisen mielentilaan; tällaisena empatia on olemukseltaan sympatian ”väline”. (Black, 2004, s. 585.)
Black esittää, että kadottaessamme näkyvistämme sympatian merkityksen Humen tarkoittamassa
mielessä — ei tunteena, vaan alttiutena toisen kokemuksen aistimiseen — ”olemme vaarassa eksyä
teknisten termien (intersubjektiivisuus, toistuvat alkuperäiset samaistukset, peilaus, kaikuisa kognitio,
α-toiminto, projektiivinen identifikaatio, mielellistäminen) tiheikköön, joilla kullakin on omat erityiset
sovellusalueensa, mutta joista yksikään ei tavoita sitä perustavaa ja yleistä roolia, jossa mielessä Hume
käyttää sympatiaa”. (Black, 2004, s. 581–582.) Blackin mukaan tämä vaara psykoanalyysissa juontuu
ennen muuta siitä ristiriidasta, joka seuraa pyrittäessä käsitteellistämään ihmisen perustavasti sosiaalista luonnetta lähtien niistä yhden järjestelmän oletuksista, joista Freud neurologina ammentaa. Vaikka Blackin huomiot koskevat ensisijaisesti psykoanalyyttista liikettä, hän arvelee niiden pätevän
yleisemminkin. (Black, 2004, s. 579. Vrt. Silvonen, 1997 & 1992b & 1990.)
Samaan tapaan kuin Black ehdottaa ”empatian” asettuvan perustavamman ”sympatian” palvelukseen, voidaan ”eläytyminen” mieltää — ei yksinomaan toiseen eläytymiseksi, vaan — eläytymiseksi myötäelämiseen. Eläytyminen toisen kokemisen tapaan voidaan mieltää osaksi myötäelämisen
omakohtaisen kokemisen ”elvyttämistä”.
384
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Ero näiden muotoilujen välillä on yhtä huomattava kuin niiden läheisyys. Ensin mainittu mahdollistaa eron ja etäisyyden ylläpitämisen — toisen ymmärtämisen olemuksellisesti erillisenä toisena, josta on periaatteessa mahdollista sanoa: ”hänen kokemuksensa ei kuulu minulle”. David Black tuo tämän esille todetessaan, että
empatiassa suoritamme kokeilevan samaistuksen toiseen menettämättä vakaata asemaa itsessämme. Empaattisen yhteyden tuloksena voimme suhteuttaa tulkintamme täsmällisesti potilaan sisäiseen tilaan.387
”Myötäelämisen” tulkitseminen elämiseksi keskuksen myötä puolestaan saattaa
näkyville yksilöiden todellistumisen perustan yhteisyydessä. ”Hänen” kokemuksensa kuuluu minun kokemukseeni samoin kuin omani kuuluu hänelle. Voin ymmärtää itseäni omakohtaisesti ainoastaan ottamalla tosissani toisen kokemuksen:
tavan, jolla molempien todellistumiselle perustava maailma ilmenee hänessä.
Tässä valossa syvenee myös Terentiuksen (n. 190–160 eKr.) Heautontimorumenus –näytelmästä usein siteeratun lausahduksen mieli: Homo sum; human nil a
me alienum puto388.
Siinä missä psykoanalyyttinen psyyket erottava toisen kokemuksen ymmärtäminen saattaa olla mielekäs suhteessa psykoanalyyttisen hoitotilanteen rakenteeseen ja päämääriin, sama ei enää sellaisenaan koske muita keskenäänolemisen
tilanteita. Keskustelun ymmärtämisen tavoitteeksi asettuu myötäelämisen omakohtainen kokeminen, joka — saattaessaan keskusta näkyville — luonnostaa sitä
aina uusiin mahdollisuuksiin. Heideggeria mukaillen voimme sanoa, että kuvatessamme tilannetta uusin sanoin ei ole kysymys siitä, että olisimme löytäneet paremman ilmaisun samalle käsitykselle ja samalle asialle; sen sijaan sekä käsitys
että asia ovat tulleet toisiksi 389 . Tutkimuksessani olen pyrkinyt avaamaan tätä
toiseksi tulemisen mahdollisuutta.
Palataan lopuksi vielä aiempaan esimerkkiimme kummisedän ja -pojan kohtaamisesta.
A. Ajatellaan, että mies huoneeseen tullessaan tunnistaa itsessään välittömästi halun lohduttaa kyynelsilmin nojatuolia työntävää poikaa. Poika puolestaan kiukustuu huomatessaan miehen. Ajatellaan, että kummisetä Tähkän neuvon
387

Black, 2004, s. 580. ”[B]y empathy we make a trial identification with the other, without losing our
secure stance in ourselves, and as a result of empathic contact we can relate our interpretations accurately to patient’s internal state.”
388
”Olen ihminen; ei mikään inhimillinen ole minulle vierasta”. Terentius, 1947, I, 1, 25.
389
GA 29/30, §49, s. 298.
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mukaisesti tyytyisi tarkkailemaan täydentävää vastettaan sen sijaan, että toimisi
välittömästi sen mukaisesti. Mies miettii: ”Mistä tämä tunne kumpuaa? Miksi niin
kovin säälin poikaa? Epäilemättä se johtui juuri tuosta tuskaisasta ilmeestä, joka
hänen kasvoillaan oli hänen yrittäessään turhaan liikuttaa tuolia. Entä mistä
pojan äkkinäinen kiukku kohosi? Siitäkö, että saavuin paikalle todistamaan hänen
turhaa, lapsellista ponnisteluaan? Mutta seis hetkiseksi: Miksi tuo turhauttava
ponnistelu olisikaan välttämättä ”lapsellista” siinä kielteisessä mielessä, että se
olisi jollakin tavalla vailla mieltä ja edelleen jotakin sellaista, missä minulla ei
aikuisena voi olla osuutta? Ehkä hänellä on jokin syy liikuttaa tuolia. Ehkä hän
kiukustui minuun huomatessaan, etten aio ensinkään auttaa häntä, vaan ainoastaan töllistellä ja korkeintaan vakuuttaa hänelle, että jo kymmenen vuoden kuluttua hänen olemismahdollisuutensa tuon tuolin ovat suhteen aivan toiset! Ehkä
olisi varminta kysyä…”
B. Ajatellaan, että näin todella tapahtui ja kummisetä sai selville, että poika
halusi työntää tuolin ikkunan viereen voidakseen nousta sen päälle katsomaan
lintua, jonka hän oli kuullut rapistelevan ikkunalaudalla. Turhauma ja kyyneleet
olivat nousseet hädästä, että lintu lentäisi tiehensä ennen kuin poika saisi tuolin
liikkumaan. Kiukku puolestaan kohosi hänen huomatessaan, että voimallisempi
hahmo oli samassa huoneessa ilmeisesti täysin ilman aikomusta auttaa häntä
tuolin siirtämisessä. Tässä ilmapiirissä pojan muutoinkin hauraasti hahmottuneet
sanat eivät voineet tulla julki. Hän oli kiukun vallassa.
Ajatellaan edelleen, että tilanteen selvittyä kummisetä ja -poika työnsivät yksissä tuumin tuolin ikkunan viereen ja rinnakkain huomasivat varpusen, joka
näköjään siipensä loukanneena liikahteli vaivalloisesti ikkunalaudalla. Epäilemättä mies ja poika kokivat samaa maailmaa yhdessä.
Ilmeisesti kohdassa A kuvatun keskustelun perustava tunnelma oli lapsen kokemusta vähättelevä. Sekä mies että poika tunnistivat tämän tahollaan. Miehelle
tämä perustava tunnelma tuli näkyville hänen tunnusteltuaan kokemustaan tilanteesta; hänen ymmärrettyään perustavaa ympäristöään, josta tuo kokemus kohoaa.
Pojalle tämä perustava tunnelma ilmeni välittömästi sanattomana kiukkuna. Käsitteellistäessään kokemustaan kysymyksin mies sai näkyville itselleen lähtökohtaisesti näkymättömissä olleen käsityksensä siitä, että lapsen puuhat eivät voi olla
erityisen mielekkäitä aikuisen kannalta. Tämän huomattuaan hänelle tuli mahdolliseksi kyseenalaistaa keskustelun tulkkiutuneisuus omalta kohdaltaan ja avautua
toisenlaisen tulkinnan mahdollisuudelle. Mies siis tunnisti oman tapansa olla
keskustelussa; keskuksen myötä olemisensa. Sen ansiosta hänelle avautui ymmärtämisyhteys, jossa lapsen kiukku näyttäytyi välittömästi mielekkäänä. Tämä ei
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vaatinut erityisempää eläytymistä lapsen kokemukseen: uuden ja kohdallisemman
käsitteellistyksen myötä mies tajusi, mitä oli meneillään — kuten hän tietysti
oli ”tajunnut” myös aiemman käsitteellistyksensä valossa. Esimerkkitilanteessa
hän kuitenkin onnistui kyseenalaistamaan oman ensisijaisen tapansa käsittää tilanne.
Kohdassa B käy selville, että tämän kyseenalaistamisen kautta miehen onnistui todellakin edetä kohti keskustelun perustavaa tunnelmaa, jonka poika koki ja
jota hän ilmensi välittömästi kiukussaan. Yhdessä koetun tunnelman tavoittamista
— myötäelämisen omakohtaista kokemista — seuranneen tilanteen uudelleenjärjestymisen myötä avautui todellisuuden ulottuvuus, jonka paljastuminen vaati
tässä tapauksessa toimintaa yksissä tuumin uudenlaisen tunnelman vallitessa;
lapsen kautta ilmennyt todellisuuden ulottuvuus saatiin näkyville aikuisen kykyjen kautta. Samalla miehen ja pojan lähtökohtaista — vaikkakaan ei perustavaa —
etäisyyttä oli kumottu.
Esimerkin valossa Heideggerin kuvaus ihmisestä ”etäisyyden olentona” tuntuu mielekkäältä ja selvältä:
Ihminen, ollessaan olemassa itsensä mahdollisuuksissaan ylittäen, on etäisyyden olento. Vain sen lähtökohtaisen etäisyyden kautta, joka tässä ylittymisessä muodostuu kaikkeen olevaan, hän yltää aidosti olioiden läheisyyteen. Ja
tässä etäisyydessä vain kuuliaisuus mahdollistaa ihmisen havahtumisen keskenäänolemiseen kanssaolemisessa, jossa hän voi luopua subjektina olemisestaan tavoittaakseen omakohtaisen olemisensa.390

390

Heidegger, 1978a, s. 175. ”Und so ist die Mensch, als existierende Transzendenz überschwingend
in Möglichkeiten, ein wesen der Ferne. Nur durch ursprüngliche Fernen, die er sich in seiner Transzendenz zu allem Seienden bildet, kommt in ihm die wahre Nähe zu den Dingen ins Steigen. Und nur
das Hörenkönnen in die Ferne zeitigt dem Dasein als Selbst das Erwachen der Antwort des Mitdaseins,
im Mitsein mit dem es die Ichheit darangeben kann, um sich als eigentliches Selbst zu gewinnen.“
Tätä voidaan edelleen selventää — ehkä hieman yllättävällä tavalla — Elias Lönnrotin maailman
luomismyyttien kansainvälisiä yhtäläisyyksiä koskevalla pohdinnalla Mehiläisessä vuonna 1839: ”[---]
kullakin kansalla maailmass ovat tarinansa alkuluomisesta, nimittäin maan ja maailman luomisesta,
ihmisten ja muiden sekä hengellisten että hengettömien olentojen ilmautumisesta j.n.e. Kaikki pitävät
yhtä siinä asiassa, että ennen maan luomista, ei ollut muuta, kun joku muodoton tyhjä eli aineitten
seko, joka kaikkenaan oli yhdennäöstä, eikä toinen paikka toisestaan erotettu. Indialaiset Aasiassa
tarinoivat pyhinä pidetyissä kirjoissaan, että tämä alkuolento ensin rupesi itsestään ajattelemaan [---]”.
Atharvavedan säkeet hahmottavat tämän ajattelemaan ruvenneen alkuolennon Ajaksi (Kāla): ”Hän on
luonut kaikki olennot ja kestää myös olentojen yli, hän on niiden isä ja samalla poika, häntä korkeampaa valoa ei ole. Aika synnytti kerran taivaan, aika myös maat, mitä on ja mitä on oleva, on olemassa
ajan vaikutuksesta. Aika loi maan, ajassa hehkuu aurinko, ajassa on kaikki olemassaolo, ajassa silmä
katselee. Ajassa mieli, ajassa hengitys, ajassa nimi koottuna, ajan lähestyessä kaikki nämä olennot
iloitsevat. Ajassa on voima [---]”. (Pentikäinen, 1989, s. 173, 175.)
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Tutkimukseni viimeisessä luvussa on osoitettu myös kohti mahdollisuutta tavoitella tätä läheisyyttä ”häivyttämällä peittymisiä ja hämäryyksiä ja murtamalla
naamioitumisia” niiden keskenäänolemisen tekniikoiden avulla, joita psykoanalyyttisessa tutkimusperinteessä on kehitetty. Tällaista kulloisenkin tilanteen tasalle
yltämisen merkitystä ihmisten keskenäänolemisessa yleensä — sekä kasvatuksellisessa ja korjaavassa toiminnassa erityisesti — tuskin voi yliarvioida.

Se voima (dynamis, potentia, mahdollisuudet, aikomuksellisuus), johon ajautuneena ihminen
aina tunnistaa itsensä, on olemuksellisesti ajallinen. Ajassa ilmiöt tulevat ilmi ”yhdennäöstään”, perustastaan. Erossa mahdollistuu tämän yhteyden tunnistaminen omassa perustassaan, joka edeltää subjektiviteettia. Tätä tarkoittaa Heideggerin lausuma ”todellisesta läheisyydestä”, joka mahdollistuu ihmisen transsendenssiin kuuluvassa etäisyydessä. Unohtuminen ”ylenkatseen” paljastamaan ajankohtaiseen/ läsnäolevaan/ esilläolevaan maailmaan kätkee myös tämän läheisyyden mahdollisuuden; perustava kanssakäyminen näyttäytyy usein ensi sijassa vierellä tai pielessä käymisenä. Kuten olemme tässä
työssä huomanneet, (suomen) kielessä kulkee kuitenkin mukana jälkiä tästä perustavasta yhteisyydestä
— kielen suojissa meillä on mahdollisuus, tilaa, ajatella tätä perustaa. Tätä taustaa vasten tulee ymmärrettäväksi myös Pauli Pylkön (1998) huoli siitä, että ”suomen kieli on vetäytymässä ja jättämässä
meidät rauhaan toisiltamme”.
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Päätös: Keskustelu, myötäeläminen ja
kasvatuspsykologia
Työn johdantoluvussa määrittelin tutkimukseni tehtäväksi keskustelun ja myötäelämisen ilmiöiden fenomenologisen tulkitsemisen. Yleisemmiksi tavoitteikseni
mainitsin yhtäältä inhimillisen keskenäänolemisen mielekkään kuvauksen näiden
käsitteiden avulla, ja toisaalta pysyttelemisen kuuliaisena suomen kielen ilmaisuvoimaisille sanoille.
Työn metodiosan jälkeen aloitin ”keskustelun” tulkinnalla. Saattelin ensin
keskenäänolemisen ilmiön näkyville Heideggerin avulla ”kanssaolemisena”
ja ”kenenä tahansa”. Esitin, että ihmisen lähtökohtainen olemisen tapa on sellainen, että hän on ”hajaantuneena” kenen tahansa — eräänlaisen perustavan yhteisyyden — luonnostamissa mahdollisuuksissa, mistä hän jatkuvasti ”kokoutuu
itsekseen”. Tämä itsekseen kokoutuminen tapahtuu aina ymmärtäen ja tunnustellen tietyn tunnelman vallitessa. Yhdessä nämä käsitteet luonnehtivat ihmisen
kokemuksellisuutta.
Kuvattuani työn kolmannessa luvussa mahdollisuutta hahmottaa keskenäänoleminen yksilön todellistumisen perustaksi, etenin neljännessä luvussa
keskustelun ilmiöön. Keskenäänolemisen ensisijaisuutta yksilön todellistumisen
suhteen painottavasta hermeneuttisesta situaatiostani käsin kuvasin ”keskustelua”
siten kuin se minulle ilmenee. Tarttumalla keskustelu –sanan antamaan vihjeeseen
yhtäältä kiinnitin ja toisaalta syvensin tulkintaani.
Luvussa 4.1. kuvasin ”keskustelua” keskenäänolemisena ja puhumisena. Tällaisena sen mielenä näyttäytyi inhimillisen maailman näkyväksi tekeminen. Luvussa 4.2. kuvasin ”keskustelua” keskusteluna seuraten keskustelu –sanan antamaa vihjettä. Keskustelu –sanan varhaisempia muotoja (keskustaa, keskuttaa)
tarkastelemalla sain näkyville sanan mielen, joka viittaa keskuksen toteutumiseen. ”Keskus” puolestaan viittaa siihen todellisuuteen — maailmaan — joka
edeltää yksilön todellistumista ja on sen perustalla. Näin esimerkiksi lause ”Antti
ja Sanna keskustelevat” voidaan sanoa toisin: ”Keskus (maailma) todellistuu tuon
tuostakin Anttina ja Sannana”. Antin ja Sannan kokiessa itsensä, toisensa ja tilanteensa (kokoutuessaan itsekseen) maailma ilmenee ja — koska siihen, mikä tulee
esille, kuuluu aina tiettyjä mahdollisuuksia — todellistuu tietyllä tavalla; hahmottuu tietynlaisena.
Työn kolmannessa osassa lähestyin myötäelämisen ilmiötä psykoanalyyttisen
tutkimusperinteen kautta. Luvussa 5 kuvasin Veikko Tähkän tapaa käsitteellistää ”empatiaa” osana psykoanalyyttista ymmärtämistä. Luvussa 6 tartuin Tähkän
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osoittamiin ilmiöihin työn toisessa osassa hahmottuneesta hermeneuttisesta situaatiostani käsin.
Luvussa 6.1. tulkitsin Tähkän esittämän ymmärtämisen tapahtuman toisin
kuin Tähkä. Tähkän kuvauksessa ymmärtäminen mahdollistuu rationaalisten ja
affektiivisten vasteiden integroituessa etenevästi tarkentuvaksi kokonaisvasteeksi.
Oman tulkintani mukaan ”vasteet” koetaan suoraan ”integroituneina” sen sijaan,
että kulloisestakin tilanteesta kokoutuisi erikseen eri rekistereihin ”rationaalisia”
ja ”affektiivisia” vasteita, jotka sitten liittyvät yhteen. Tämän mukaan erottelu
rationaalisiin ja affektiivisiin vasteisiin seuraa keskustelun ymmärtämistä — ja on
seurausta sen tietynlaisesta ymmärtämisestä.
Keskustelun mieli on aina paljastunut ihmiselle olemisymmärryksessä. Tästä
implisiittisestä olemisymmärryksestä voidaan tulla tietoisiksi kulloistakin itsekseen kokoutumista ymmärtäen: ”kulkemalla ympäriinsä” omaa kokemusta saatellen näin näkyville sitä keskusta, jonka välittömästä ympäristöstä keskustelun
osapuolet löytävät ja tunnistavat itsensä. Tähän ympäristöön uurtuvat tiet mahdollistavat eriytyvän tietoisuuden yhtäältä todellistuvasta keskuksesta (maailmasta)
ja toisaalta sen välittömässä ympäristössä todellistuvasta itsestä sekä erilaisista
toisuuksista.
Luvussa 6.2. etenin kohti myötäelämisen ilmiötä ottamalla etäisyyttä luvussa
5 kuvattuun psykoanalyyttiseen empatian käsitteeseen. Tämä mahdollistui seuraamalla yhtäältä Heideggerin kriittisiä huomioita empatian käsitteestä sekä toisaalta Lawrence Hatabin eksistentiaalista tulkintaa empatiasta. Hatab on tulkinnut
sekä kreikkalaisittain sommitellun ”empatian” että saksalaisen ”Einfühlungin”
etuliitteet ihmisen todellistumisen (eksistoimisen, aukeamisen, kohtaamisen)
tapaan viittaavina sen sijaan, että käsittäisi ne projektiivista eläytymistä tarkoittavina määreinä. Tämä tulkinta tulee lähelle myötäelämisen –sanan osoittamaa
mieltä: eläminen — todellistuminen — jonkin myötä. Näin ”myötäelämisestä”
hahmottuu käsite, jossa kokoutuvat yhteen mielet, joita Heidegger tavoitteli
sommitellessaan ”maailmassaolemisen” (in-der-Welt-sein) ja ”kanssaolemisen”
(Mitsein) käsitteet. ”Myötäeläminen” tarkentaa ”keskustelun” kuvausta korostamalla yhtäältä, että ihminen todellistuu keskuksen toteutumisen myötä ja toisaalta,
että keskustelussa tapahtuva ”itsekseen kokoutuminen” on aina yhdessäkokemista;
perustavalla tavalla sidoksissa kulloinkin vallitseviin keskenäänolemisen tapoihin.
Myötäelämisen omakohtaisessa kokemisessa ihminen tunnistaa kulloisenkin keskustelun perustavan tunnelman, jonka myötä hän on aina todellistunut — jonka
myötä hän aina elää.
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Luvussa 6.3. tarkensin tätä ”myötäelämisen” tulkintaa selventämällä sen suhdetta yhtäältä ”empatiaan” eläytymisen mielessä ja toisaalta ”tunteiden tarttumiseksi” kutsuttuun ilmiöön. Tämä selventäminen mahdollistui yhtäältä Veikko
Tähkän ja Louis Agostan kuvausten kautta sekä toisaalta oman esimerkkini valossa. Sen mahdollisuuden ohelle, jota on kuvattu toisen eläytyväksi ymmärtämiseksi, hahmottuu tässä tarkastelussa mahdollisuus myötäelämisen omakohtaiseen
kokemiseen, jossa ihminen on — Heideggeria mukaillen — saanut itsensä näkyviin ”yhtä alkuperäisesti olemisessaan maailman myötä ja kanssaolemisessaan
toisten kanssa”. Luvussa osoitettiin myös kohti mahdollisuutta yltää tilanteen
tasalle — pyytää myötäelämisen omakohtaista kokemista — niiden keskenäänolemisen tekniikoiden kautta, jotka ovat muotoutuneet psykoanalyyttisen
tutkimusperinteen puitteissa.
Voi vaikuttaa siltä, että keskustelun ja myötäelämisen ilmiöt olisivat olleet
kuvattavissa myös ilman ”opillisia kiertoteitä” fenomenologian ja psykoanalyysin
kautta. Niillä on kuitenkin ollut oma merkityksensä työn kokonaisuudessa. Ensinnäkin fenomenologinen metodi tuo tarkasteluun — ilmenevän käsitteellistämiseen
— tiettyä ankaruutta. Toisekseen länsimaisen ajattelun merkittävinä uutta luovina
juonteina sekä fenomenologinen että psykoanalyyttinen liike ovat auttaneet minua
etenemään tutkimuksessani länsimaisen perinteen rajoille — vasta näiltä rajoilta
löytyy ja avautuu paikallisen ajattelun mahdollisuus. Kiertotie on ollut välttämätön, koska oma ajattelun, kokemisen ja käsitteellistämisen tapani on ollut ensisijaisesti länsimainen, tekninen, subjektivistinen — lyhyesti sanottuna metafyysinen: pysyvästi ajankohtaista esilläolevuutta ilmenevän liikkeen taustalta etsivä.
Heideggerin tutkimukset sekä psykoanalyyttinen liike kokonaisuudessaan ovat —
enemmän tai vähemmän onnistuneesti — tavoitelleet tässä ”omaisuuden” horisontissa ”elämän” käsitteellistämistä. Niiden kautta oma länsimaisen perinteen
määrittämä todellistumiseni tieteen kentällä on voinut kasvaa kuuliaiseksi myös
elämän ilmaisuille suomen kielessä. Näin on tullut mahdolliseksi purkaa suomen
kielen sanojen metafyysistä tulkintaa ja antaa niiden kieliä meille muita omia
mieliään. Näihin ilmeneviin mieliin puolestaan kuuluu voima (kyky, mahdollisuus)
rikastaa inhimillisiä kokemisen tapoja — ihmisen todellistumista.
Kuinka osuvasti ja asianmukaisesti olen asettamani tutkimustehtävät tutkimuksessani toteuttanut, tulee nyt myös lukijan arvioitavaksi — ja kuten sanotaan:
aika näyttää. Tutkimuksen merkityksestä ja sen mielestä voidaan Paul Ricoeuria
mukaillen todeta, että sen
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mieli ei ole tekstin takana, vaan sen edessä. Se ei ole jotakin kätkettyä, vaan
jotain avattua. Se, mikä tulee ymmärtää ei ole diskurssin alkuperäinen tilanne,
vaan se, mikä osoittaa kohti mahdollista maailmaa.391
Tutkimukseni on nyt jotakin esilläolevaa. Eräitä siihen kuuluvia mahdollisuuksia
on tullut näkyville tutkimuksen kuluessa. Tämä mahdollisuuksien kenttä on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että se ylittää monessa mielessä käsilläolevan horisonttini — se on tulevien keskusteluiden ja tutkimusten asia. Eräs ilmeinen jatkotutkimuksen aihe on muiden inhimillisen todellistumisen suhteen perustavien
ilmiöiden työstäminen ”asiasta itsestään” lähtien. ”Keskustelun” ja ”myötäelämisen” ohella tutkimuksessani on osoitettu muiden muassa kohti ajattelun, tietoisuuden, kokemuksen, tunnelman, mielen, ymmärtämisen ja kohtaamisen ilmiöitä.
Myös psykoanalyyttisen tutkimusperinteen puitteissa osoitettujen vuorovaikutuksellisten ilmiöiden tulkinta osoittamieni ”keskustelun” ja ”myötäelämisen” mielien valossa tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Tutkimuksessani on näytetty
suuntaa tällaiselle tulkitsevalle tutkimukselle. 392 Tällaisen tulkinnan mieli on
käsitteellinen siinä perustavassa mielessä, että käyttämämme käsitteet ohjaavat —
ja ovat — sitä tapaa, jolla käsitämme todellisuutta; käsitteellinen tulkinta on kohtalokasta siinä mielessä, että se määrittää henkilökohtaisia todellistumisen tapojamme. On ilmeistä, että käsitteellinen tulkinta esittää aina haasteen myös empiiriselle tutkimukselle393.

391

Ricoeur, 2000, s. 137.
Tutkittaessa laajemmin keskustelun ilmiötä, on epäilemättä syytä ottaa tarkasteluun mukaan myös
Heideggerin "perillisen", Hans-Georg Gadamerin tutkimukset, joissa hän yrittää karistaa substanssiontologiasta periytyvää painolastia "lähtemällä keskustelusta sekä siinä etsitystä ja muodostuvasta yhteisestä kielestä" (Gadamer, 2005/ 1985, s. 261. Ks. myös esim. Gadamer, 1960 & 2005/ 1966 & 2005/
1970). Tutkimuksissaan Gadamer osin haastaa opettajansa lopulta "hakoteille" ja "tiettömille taipaleille" johtaneet pyrkimykset (Gadamer, 2005/ 1985, s. 251). Gadamer tunnistaa Heideggerissä yhtäältä
neron, joka paljastaa "uskomattoman tuoreella tavalla" sanojen luonnollisen merkityksen ja sanoissa
löydettävän kielen kätketyn viisauden, sekä toisaalta väkivaltaisia tulkintoja tekevän "virran vastaisesti
pyristelevän ajattelijan" (2005/ 1985, s. 256–257). Heideggerin ja Gadamerin ajattelun eroista ks. esim.
Lammi (1997 & 1991).
393
Silvosen luonnehtima ”subjektiorientoituneen psykologian keskeisin imperatiivi” on tässä huomion
arvoinen. Sen mukaan tutkimussuhteen itsessään on täytettävä ne ”kategoriaaliset luonnehdinnat”,
joilla tutkimuskohdetta on kuvattu: ”Olennaista tässä on sellaisen tutkijan ja tutkittavien välisen dialogisen suhteen luominen, joka mahdollistaa tutkittavien kulloisenkin subjektiivisen kokemuksellisuuden analyysin. Asianomaisten osallisuus tutkimusprosessissa on itse tutkimuskohteen luonteesta
nouseva metodologinen välttämättömyys. Tutkittavien asettaminen ’kontrolloidun kohteen’ asemaan
merkitsee subjektisuuden olennaisimman tunnusmerkin — tietoisen suhteutumisen mahdollisuuden —
sulkeistamista itse tutkimussuhteesta. [---] Tutkimussuhteen rakentuminen molemminpuolisessa
vuorovaikutusprosessissa — metasubjektiivisena suhteena — sitä vastoin mahdollistaa toiminnan
392
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Mitä tulee suomen kielen ilmaisuvoimaisten sanojen tosissaan ottamiseen,
voin tässä vaiheessa todeta, että tutkimuksessa käyttämäni sanat ja luonnostelemani käsitteet ovat alkaneet eräässä mielessä elää omaa elämäänsä; ne ovat johdattaneet ajatteluani saattaen ja kannattaen suuntiin, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman niitä. Näiden sanojen ja käsitteiden mahdollinen käyttökelpoisuus
ja osuvuus toisissa mielissä puolestaan kuuluu siihen mahdollisuuksien ulottuvuuteen, joka kuultaa nyt esilläolevan työn ulkopuolella.
Mielekkään keskenäänolemisen kuvauksen osalta on tarpeen tässä vielä muistuttaa siihen johdantoluvussa liittämästäni tarkennuksesta, nimittäin siitä, että
tavoiteltu ”mielekäs kuvaus” merkitsisi kasvatuspsykologian kannalta ”yhtäältä
sen kohdealueen, ja toisaalta tämän kohdealueen näkyville saattamisen menetelmien, tarkentavaa kuvausta”. Tarkoitukseni oli näin omalta osaltani osallistua
selvitystyöhön, joka pyrkii vastaamaan ”tarpeeseen kehittää teoreettista ja menetelmällistä perustaa kasvatuspsykologian ammattikäytänteille”.
Latomaa, Jokelainen, Kultalahti ja Tensing määrittelevät artikkelissaan Kasvatuspsykologian paikkaa etsimässä kasvatuspsykologian psykologiseksi kasvatustutkimukseksi. Tämä tarkoittaa, että kasvatustieteen osoittamaa kasvatuksen

kulloisenkin merkityksen tunnistamisen ja analyysin” (Silvonen, 1991, s. 18. Ks. myös von Glasenapp,
1997).
Silvosen lisäksi keskustelua psykologia –tieteen tutkimuskohteesta ja tutkimuksen menetelmistä
ovat Suomessa pitäneet yllä ja herätelleet esimerkiksi Lauri Rauhala (esim. 1991), Juha Perttula (esim.
2003 & 1993), Timo Latomaa (esim. 2000b) sekä Timo Järvilehto (esim. 1994). Näistä kolme ensin
mainittua pitävät Silvosen tavoin ihmisen kokemuksellisuutta (tajuntaa, mieltä) psykologian omimpana tutkimuskohteena. Erityisesti Silvonen on korostanut keskustelevan psykologian mahdollisuutta: ”Yhden tiedekäsityksen monomaanisen julistamisen sijasta psykologia olisi syytä käsittää moniparadigmaiseksi ja metodologialtaan moninäkökulmaiseksi tieteeksi, jonka suhde muihin tieteisiin
vaihtelee konkreettisen tutkimuskohteen mukaan” (Silvonen, 1992a, s. 60. Ks. myös Silvonen, 1992c;
Baumann, 1999). Perttula puolestaan on esittänyt virkaanastujaisluennossaan Lapin yliopistossa, että
psykologian hajautuminen lukuisiin lähitieteisiinsä saattaa ennen pitkää johtaa psykologian nykymuodon katoamiseen ja jättää tilaa jollekin uudelle; Perttulan hahmotelman mukaan psykologialle erityisenä tajuntatieteenä (ks. Perttula, 2003).
Vuonna 2000 Silvonen pohti Psykologi -lehdessä mahdollisuutta yhdistää yhtäältä John Shotterin (2004) keskusteluna ja toisaalta Steve McKennan (2004) toimintana ymmärtämä psykologinen
tutkimus: ”Ehkä keskustelua, yhteisöä ja toimintaa ei pitäisi käsitteinä asettaa toisiaan vastaan. Ne
ovat kietoutuneita toisiinsa, niin käsitteinä kuin todellisuudessakin. Ja juuri tämän yhteenkietoutuneisuuden ymmärtäminen avaa kiehtovia näköaloja psykologialle. Sellaiselle psykologialle, joka näkee
ihmiset vastuullisina omista teoistaan ja omasta maailmastaan. Joka uskoo, että psykologitkin voivat
olla osa tätä vastuullisuutta” (Silvonen, 2000, s. 25). Eräänä oman tutkimukseni merkityksenä voidaankin pitää juuri ”keskustelun, yhteisön ja toiminnan” käsitteellisen vastakkainasettelun purkamista.
Tämä ”avaa kiehtovia näköaloja” paitsi psykologialle, myös ihmistä koskevalle (akateemiselle) keskustelulle ylipäätään. Myös Silvosen artikkelin otsikko Psykologia puhtaana keskusteluna? saa uusia
mieliä esittämäni ”keskustelun” tulkinnan valossa.
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ilmiötä lähestytään psykologia –tieteen menetelmin.394 Kirjoittajat kuitenkin tarkentavat, että kuvatessaan tutkimuskohdettaan, kasvatuspsykologia ei voi pitäytyä
kasvatustieteen käsitteissä, koska ”[a]ikuisen sukupolven kasvavaan sukupolveen
kohdistamaa toimintaa tutkiva kasvatustiede [---] ei kykene sanomaan mitään
mielen sisäisistä psyykkisistä tapahtumista” 395 . Kasvatuspsykologian tutkimuskohteeksi asettuu siis kasvatustieteen osoittamien toiminnallisten ilmiöiden kokemuksellinen ulottuvuus.
Latomaa, Jokelainen, Kultalahti ja Tensing esittävät edelleen, että tätä kohdetta tutkitaan rekonstruktiivista, ymmärtävää tutkimusmenetelmää käyttäen. Ymmärtävä tutkimus suuntautuu ”kasvattavan vuorovaikutuksen sisältämien ja yksilön kasvua ilmentävien symbolisten ilmausten merkityssisältöjen julkituomiseen”.
Kirjoittajat tarkentavat vielä, että ”[r]ekonstruktiivisen, ymmärtävän psykologia –
tieteen tutkimusmenetelmä on siis tulkinta, jossa asetetaan olettamuksia symbolisen ilmauksen merkityssisällöistä”.396
394

Latomaa, Jokelainen, Kultalahti & Tensing, 2002, s. 422.
Latomaa, Jokelainen, Kultalahti & Tensing, 2002, s. 423.
396
Latomaa, Jokelainen, Kultalahti & Tensing, 2002, s. 423. Rekonstruktiivisestä ymmärtävästä menetelmästä, ks. Latomaa, 2000b.
Jyväskylän kasvatusopillisen koulun rehtori, filosofian ja teoreettisen kasvatusopin professori
Erik Ahlman esitti aikanaan Arvo Lehtovaaran virkaanastujaistilaisuudessa sielutieteen auttavan
kasvatusoppia näkemään täsmällisemmin kasvatuksen mahdollisuudet ja edellytykset sekä löytämään
tarkoituksenmukaiset keinot ja menetelmät kasvatuspäämäärien saavuttamiseksi (Ahlman, 1940;
Saarinen & Korkiakangas, 1983, s. 271). Tämä luonnehdinta voidaan mieltää yhteensopivaksi myös
Latomaan, Jokelaisen, Kultalahden ja Tensingin kasvatuspsykologia –käsityksen kanssa.
Käsittäessään kasvatuspsykologisen tutkimuksen kohteeksi kasvatustilanteisiin kuuluvan kokemuksellisuuden ja sen lähestymistavaksi ymmärtävän tulkitsemisen, Latomaan, Jokelaisen, Kultalahden ja Tensingin käsitys näyttää mahdollistavan hedelmällisen keskusteluyhteyden tutkimuksessani
luonnostellun inhimillistä todellistumista koskevan käsitteellistyksen kanssa. Tämä painotus — kokemuksen ymmärtävä tutkimus, sekä tämän tutkimuksen menetelmien kehittely — ei tarkoita, että
keskusteluyhteys toisenlaisten kasvatuspsykologia –käsitysten kanssa olisi mahdoton (ks. esim. Etäpelto, 2002; von Wright, 2001; Lehtinen & Kuusinen, 2001; Saarinen, Ruoppinen & Korkiakangas,
1989; Suomessa tehdystä kasvatuspsykologisesta tutkimuksesta, ks. Olkinuora & Lehtinen, 1998).
Ymmärtävän tutkimuksen metodiikkaan paneutunut oululainen orientaatio on kuitenkin monin tavoin
valmiiksi lähempänä tässä työssä hahmoteltua käsitystä; oma tutkimukseni on myös mahdollistunut
osittain tämän orientaation puitteissa. Keskustelu muiden ”suuntausten” kanssa vaatii oman tutkimuksensa.
Oman tutkimukseni ytimekkään paikannuksen kasvatuspsykologian kentällä tekee hankalaksi
kasvatuspsykologiseksi itsensä mieltävän tutkimuksen hajanaisuus. Latomaa (2007) on esittänyt, että
kasvatuspsykologia-nimekkeen "alla tehdystä tutkimuksesta on mahdotonta löytää kasvatuspsykologian tieteellistä identiteettiä, itseymmärrystä". Hän pitää ongelmana kasvatuspsykologian tieteenteoreettisen analyysin puuttumista. Kasvatuspsykologiaa ei Latomaan mielestä ole "tieteenä otettu vakavasti ja kaikki on käynyt". Kirjoituksissaan Latomaa (esim. 2007) on pyrkinyt osoittamaan, että "kasvatuspsykologialle on löydettävissä perusteltu sisältö ja paikka tieteenä osana psykologia –tieteitä – ja
kasvatus- ja sivistystutkimuksen 'työnjakoa'". Kasvatuspsykologian "kohdeteorian" Latomaa (2007)
395
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Tiivistäen voidaan todeta kasvatuspsykologian tutkimuskohteen suhteen, että
tutkimuksessani olen saatellut näkyville mahdollisuuden ymmärtää ”kokemuksellinen ulottuvuus” laajemmin kuin yksinomaan ”mielen sisäisinä psyykkisinä tapahtumina” avaamalla tulkitsevalle ja ”julki tuovalle” tutkimukselle myös kokemuksen asubjektiivisen ulottuvuuden. Tämä ulottuvuus on tutkimuksessani kiinnitetty ”keskustelun” ja ”myötäelämisen” sananmukaisiin mieliin, joissa ”minäsubjektin ja maailma-objektin rajat eivät ole määrittyneet”397.
Tämä kokemuksellisen ulottuvuuden avautuminen kohti yhteistä perustaa ei
voi olla vaikuttamatta niihin menetelmiin, joita sen tutkimiseen käytetään; laajennus koskee yhtä hyvin tutkimuksen tekijää kuin tutkimuksen kohdettakin. Rekonstruktiivisesta ymmärtävästä menetelmästä — josta psykoanalyyttinen ymmärtäminen on eräs esimerkki — voidaan sanoa samaa kuin tässä tutkimuksessa on
sanottu psykoanalyyttisesta ymmärtämisestä ja empatiasta sen osana: eräiden
käsitteellisten selvennyksien jälkeen, sikäli kuin ne ovat tarkoituksenmukaisia,
näitä menetelmiä on mahdollista käyttää myös keskusteluna ymmärretyn keskenäänolemisen kuvaukseen. Tässä työssä on esitetty fenomenologinen tapa suorittaa näitä selvennyksiä.
Lopuksi osoitan vielä tutkimukseni ehdottamat tarkennukset kasvatuspsykologian ammattikäytänteille esimerkinomaisesti kohtauttamalla vielä kerran perinteisen tavan käsitteellistää ihmisten keskinäistä ymmärtämistä tutkimuksessani
luonnostellun ”keskustelun kielen” tapaan kuvata sitä. ”Perinteisen” tavan edustajana esitän katkelman kasvatuspsykologi Timo Latomaan kuvauksesta toisen
kokemuksen tavoittamisen ehdoista.
Mitä tutkimukseni siis kertoo keskenäänolemisesta ja ihmisten keskinäisestä
ymmärtämisestä? Miten sen kertoma esimerkiksi suhteutuu siihen väitteeseen,
että toisten ymmärtäminen perustuu
olettamukseen, että heillä on mieli, siis jokin katseeni, kuuloni, kosketukseni,
havaintoni tavoittamattomissa oleva. Voin tavoittaa toisen ihmisen mielen sisällön, kokemukset, mielikuvat, ajatukset, tunteet, vain muodostamalla omas-

esittää rakentuvan "sellaisista pedagogisesti ja sivistysteoreettisesti tulkituista psykologisista teorioista,
jotka tarkastelevat kasvavan suhdetta itseensä (kokemusta itsestä ja itsekokemuksen työstämistä,
kasvua), kasvattajan toiminnan mielekkyyttä (kasvatusta) ja kasvun ja kasvatuksen näyttämöä sekä
näiden häiriöitä ja korjaamisen mahdollisuutta ohjauksen avulla". Kasvatuspsykologian luonteesta on
käyty keskustelua myös esimerkiksi Journal of Educational Psychologyn sivuilla (ks. esim. Levin &
Marshall, 1993; Mayer, 1993 & 1992; Walberg, 1992; Calfee & Valencia, 1990; Ball, 1984; ks. myös
Cameron, 2006; Martin, 2006; McInerney, 2005; Saljo, 1997; Cropley, 1988).
397
Vrt. luku 1.2.
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sa mielessäni ajatuksellisen, näyttämöllisen kuvan heidän mielestään, en
konkreettisena havaintona. Näin oletan, siis uskon myös muiden olettavan ja
ymmärtävän toisia.398
Ensinnäkään tässä työssä suoritetut tutkimukset eivät kiistä tällaisen ymmärtämisen tapahtuman merkityksellisyyttä. Sen sijaan tutkimuksessani hahmoteltu näkökulma ehdottaa tiettyjä tarkennuksia tämän tapahtumisen kuvaukseen sekä siihen,
mikä välttämättä asettuu ymmärtämispyrkimyksien tavoitteeksi.
Aloitetaan ”ymmärtämispyrkimyksien tavoitteista”. Yllä lainatussa katkelmassa ymmärtämisellä tavoitellaan toisen ”mielen sisältöä” — kokemuksia, mielikuvia, ajatuksia, tunteita. Yksinkertaisesti: ymmärtämisen tavoitteeksi asettuu
toinen ihminen ja tämän Halun, Elämyksellisyyden ja Merkityksellisyyden luonnehtima mielensä 399 . Latomaa käyttää ”kokemusmaailmaa” ja ”mieltä” samaa
tarkoittavina käsitteinä. Tutkimuksessani olen kuvannut kokemusta ”itsekseen
kokoutumisena” niistä ”kenen tahansa” luonnostamista mahdollisuuksista, joihin ”hajaantuneena” ihminen aina elää 400 . Siten kokemuksellisuuden ja mielen
aluetta luonnehtii se seikka, että kokemus on aina ”subjektia suurempi”: kokeminen on yhdessäkokemista, jonka perustaksi olemme tässä tutkimuksessa osoittaneet myötäelämisen. ”Mieli” ei kuitenkaan ole huono sana kuvaamaan itsekseen
kokoutumista, sikäli kun se ymmärretään liikettä ilmaisevana (mieltäminen) ja
mahdollisuuksiin viittaavana (jossakin mielessä oleminen). Kun mielen käsite
käsitetään staattiseen paikkaan viittaavassa mielessä, ajaudutaan helposti käyttämään sellaisia vähemmän osuvia ilmaisuja kuin ”mielen sisältö”401.
Asetettaessa mieli tutkimuksen ja ymmärtämisen kohteeksi, kohteeksi asettuu
väistämättä myös se perusta, josta mieli on; jolta yksilötajunta kohoaa. Perusta on
erityistieteellisessä tutkimuksessa aina jo edellytetty. Voidaan sanoa, että asioiden
näin ollessa, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, minkälainen tämä edellytetty perusta on. Tämän tekee kuitenkin vähemmän yksioikoiseksi perustan luonne. Se ei ole syntymätön, häviämätön, liikkumaton eikä muuttumaton. Sen sijaan
perusta on luonteeltaan oleellisesti elävä, jatkuvasti todellistuva keskus: maailma,
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Latomaa, 2000a, s. 397.
Ks. Latomaa, 2000b, s. 82–89.
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Esimerkiksi Latomaan luonnehdinta ”Halusta” mielen olemuksena (ks. Latomaa, 2000, s. 82–89)
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jonka olento ihminen on. Ihmisen kohtalona on elää inhimillistä tilannettaan sillä
kohtaa, jossa maa taukoamatta luontuu ilmoille. Ymmärtämisen ensimmäiseksi
tavoitteeksi asettuu tämän luontumisen — keskuksen toteutumisen, jonka myötä
yksilöt kokoutuvat yhteen ja itsekseen — näkyväksi tekeminen. Tämä puolestaan
luonnostaa kulloisenkin keskenäänolemisen uusiin mahdollisuuksiin. Toisen eläytyvä ymmärtäminen — silloin kun sen viimekätisenä tavoitteena on ”tulkinnan
täsmällinen suhteuttaminen toisen sisäiseen tilaan”, ”mielen sisältöön” — sitä
vastoin pyrkii ylläpitämään eroa itsen ja toisen todellistumisen välillä ja näin
kätkee keskustelun perustavan tunnelman, joka tästä kätkeytyneisyydestä huolimatta määrittää kulloistakin keskenäänolemista.
Erityisesti ihmistutkimuksessa sellaisen tutkimuksen tavan ja käsitteellistyksen tavoittamista, joka ”antaa todellisuudelle mahdollisuuden [---] ilmetä”402, ei
voida pitää yksinkertaisena eikä lopullisesti valmiiksi saatettavissa olevana tehtävänä; ennemminkin sitä voidaan luonnehtia päättymättömäksi haasteeksi. Tämä
koskee myös keskenäänolemista yleensä. Keskenäänoleminen tapahtuu keskuksen, yhteisen maailman myötä, jonka mukaisesti kokijan todellistumisen — itsekseen kokoutumisen — tapa jäsentyy ja määräytyy. Samaan tapaan kuin aikuinen
kokee kohtaamisen lapsen kanssa toisin kuin lapsi, psykoanalyytikko kokee kohtaamisen asiakkaansa kanssa toisin kuin asiakas, ja opettaja kokee luokassaolemisen toisin kuin ”luokka”. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä seikkaa, että kyseiset
kokoutumiset ovat yhdessäkokemista ja ovat perustavasti sidoksissa toisiinsa siinä
yhteisessä (mahdollisuuksien) maailmassa, joka paljastuu ja todellistuu tietyn
perustavan tunnelman vallitessa.
Elävää todellisuutta ei voi lopullisesti ottaa haltuun. Se paljastuu ja todellistuu vivahteissaan inhimillisen toiminnan ja ajattelun myötä. Emme voi etukäteen
olla tyhjentävästi selvillä siitä, mitä todellisuuden ulottuvuuksia esimerkiksi koululuokassa jollakin tavalla häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija ilmentää. Nämä
todellisuuden ulottuvuudet kuitenkin tulevat ulottuvillemme, jos muistamme, että
siihen, mikä tulee esille — tässä tapauksessa häiriö luokkatilanteessa — kuuluu
aina tiettyjä mahdollisuuksia. Kuitenkin samaan tapaan kuin mies luvun 6.3. esimerkissä oli vähällä jäädä täysin tietämättömäksi siitä, että lähistöllä oli siipensä
loukannut lintu, saatamme itse opetustilanteessa olla lähtökohtaisesti siten etäällä
häiritsevästä opiskelijasta, että myötäelämisen omakohtainen kokeminen vaatii ”peittymisten ja hämäryyksien häivyttämistä ja naamioitumisten murtamista”.
Tämä on kuitenkin vaivan arvoista, sillä myötäelämisen omakohtainen kokemi402

Ks. Perttula, 2003, s. 191. Vrt. Dastur, 2000.
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nen johtaa uudenlaiseen toiminnalliseen valmiuteen, joka ei lähtökohtaisessa
etäisyydessä ole mahdollinen.
Jotta voisin ymmärtää kokemukseni — oli se sitten ärsyyntymistä, huolestumista, tyytyväisyyttä, välinpitämättömyyttä tai mitä muuta hyvänsä — omakohtaisesti, minun on kyettävä jäsentämään kokemaani asianmukaisella tavalla, joka
sallii todellisuuden ilmetä avoimena mahdollisuuksissaan; siten, että voin suhteutua näihin mahdollisuuksiin tietoisesti. Tässä työssä luonnosteltu käsitteellinen
järjestys pyrkii asettumaan juuri tällaisen asianmukaisen jäsentämisen palvelukseen. Käsitteellisten valmiuksien ohella keskustelun ja myötäelämisen omakohtainen kokeminen vaatii minulta kuuliaisuutta, toisin sanoen herkkyyttä huomioida — ja nöyryyttä olla kuuliainen sille — mitä keskusteluun kuuluu.
Sen enempää käsitteellinen valmius kuin kuuliaisuuskaan eivät ole luonteeltaan mitään sellaista, joka olisi mahdollista saattaa lopullisesti valmiiksi. Pikemminkin molemmat esittävät minulle päättymättömän haasteen ajatella vapaasti —
toisin sanoen saada oma ajautumiseni ja ajamani asiat näkyville aikaan — siten
että se, mikä keskustelussa on minulle uutta ja odottamatonta, ei tulisi tukahdutetuksi, vaan mahdollistuisi.
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