
Filosofisten tekstien ja niistä esitettyjen tulkintojen lukeminen 
saattaa inspiroida pohtimaan, mitä tarkoitamme (ja miten 
voimme perustella sitä, mitä tarkoitamme), kun sanomme, että 
joku ajattelija kuuluu tai ei kuulu johonkin filosofiseen traditi
oon. Yleisemmin tällaiset kysymykset koskevat filosofian luon
netta. Filosofia näyttää olevan perinteidensä konstituoima, 
mutta perinteet uudistuvat koko ajan. Yksityiset ajattelijat kuu
luvat moniin eri traditioihin, joiden puitteissa heidän ajattelul
laan on jokin merkitys ja jotka mahdollistavat heidän näkemys
tensä tutkimisen, vertailemisen ja arvioimisen,1 mutta tällaisia 
filosofisten näkemysten pohjalla vaikuttavia traditioita ei ole 
olemassa ilman yksilöitä, jotka jatkuvasti luovat, uusintavat, kri
tisoivat ja muokkaavat niitä. Tätä teemaa yritän seuraavassa tut
kailla erityisesti Immanuel Kantin 1700-luvulla luoman trans- 
sendentaalifilosofian perinteen perspektiivistä.

Mainion esimerkin traditioiden ja niiden kritiikin luonteesta 
tarjoavat kiistat siitä, kuuluvatko Ludwig Wittgenstein ja Jac
ques Derrida - molemmat 1900-luvun eturivin ajattelijoita — 
kantilaiseen transsendentaalifilosofian traditioon. Kumpaakin 
tapausta on käsitelty runsaasti.2 En pyri kattavaan kirjallisuus
katsaukseen enkä Wittgenstein- 
tai Derrida-eksegeesiin, vaan esi
tän yleisluontoisia huomioita siitä, 
miten etenkin Wittgensteinia olisi 
mielestäni mahdollista käsitellä 
transsendentaaliajattelijana. Toi
von voivani perustella valittujen 
esimerkkien valossa joustavaa ja 
dynaamista käsitystä filosofiasta 
"traditionaalisena” - traditioissaan 
elävänä - toimintana. Myönnän, 
että käytän tradition ja traditioon 
kuulumisen käsitteitä hyvin abst
raktilla tavalla, joka kuitenkin olisi 
periaatteessa rikastettavissa tuo
malla mukaan yhteiskunnallisia, 
tiedepoliittisia ja muita kontekstu
aalisia tekijöitä.3

Tarkastelen aluksi Wittgensteinin 
myöhäisfilosofian suhdetta kanti
laisuuteen. Wittgensteinin varhai
semman ajattelun tapauksessa ei

tässä ilmene kovin suurta ongelmaa, sillä useimmat kommen
taattorit hyväksyvät, että Tractatus logico-philosopbicus (1921) 
on peruspyrkimykseltään kantilainen - koettaahan Wittgensten 
siinä selvittää mielekkään kielen ja ajattelun rajat.4 Filosofisten 
tutkimusten (1953) tulkittavuus transsendentaaliseksi tutki
mukseksi on pulmallisempaa. Siitä voitaneen kuitenkin löytää 
olennaisesti seuraavankaltainen transsendentaaliargumentti.5 
Wittgensteinin mukaan meille "annettu” lähtökohta - ilmiö, 
jonka mahdollisuuden ehtoja koetamme kantilaiseen tyyliin pe
rustella - näyttää yksinkertaisesti olevan kieli sellaisena kuin sen 
tunnemme. Kielemme mahdollistaa kommunikoinnin ja miltei 
kaiken inhimillisenä tuntemamme elämän. Kielen olemassaoloa 
ja kykyämme käyttää sitä emme epäile; tässä mielessä olisi väärin 
pitää Wittgensteinin kysymyksenasettelua skeptisenä. On sel
vää, että kielen ilmaisuilla on merkitys', niitä käytetään eri tavoin 
välittämään erilaisia sisältöjä omaavia viestejä. Transsendentaa
linen kysymys kuuluu: miten tämä on mahdollista?6 Siinä missä 
Kant koetti kartoittaa kokemuksen (empiirisen tiedon) mahdol
lisuuden välttämättömät ennakkoehdot, ne ihmismielen sub
jektiiviset rakenteet, joita ilman meillä ei voi olla kokemusta ob
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jektiivisesta maailmasta, Wittgenstei
nin pyrkimyksenä on ymmärtää mer
kityksellisen kielemme mahdollisuu
den välttämättömiä ehtoja.7

Wittgensteinin voidaan katsoa etsi
vän vastausta transsendentaaliseen 
kysymykseensä kielen säännönmukai
suudesta. Vain säännönmukaisuuten
sa vuoksi kieli on meille kaikkea sitä, 
mitä se on. Ilmaisujen merkitykset ei
vät voi vaihdella mielivaltaisesti, vaan 
ilmaisuja tulee voida käyttää tiettyjen 
sääntöjen mukaan oikein ja väärin.
Säännönmukaisuus puolestaan on 
yhteisöllistä. Kielen käyttö (normatii
visessa merkityksessä, jossa sanoja tai 
lauseita voidaan käyttää oikein tai 
väärin) tapahtuu kieliyhteisössä.
Edelleen säännönmukaisuus edellyt
tää, että yhteisöllinen elämämme 
noudattaa suhteellisen samankaltaisi
na toistuvia tapoja ja käytäntöjä. Ku
ten Wittgenstein toteaa, kielen kuvit
teleminen on elämänmuodon kuvit
telemista.8 Kielen käyttö on juurtu
nut kieliyhteisön elämänmuotoon.
Vakioisuus elämänmuodossa puoles
taan edellyttää yksimielisyyttä aina
kin joissakin kielen avulla ilmaistavis
sa maailmaa koskevissa arvostelmissa.
Tätä voidaan pitää yhtenä Varmuu- 
desta-teokstn (1969) pääajatuksena. Emme ole varmoja ja yksi
mielisiä vain esimerkiksi logiikan laeista vaan myös sellaisista 
empiirisiltä väitteiltä näyttävistä väitteistä, jotka määrittävät kie- 
lipeliemme perustaa. Näitä voidaan kutsua perustaviksi vakau
muksiksi, jotka tosin voivat muuttua ajan mittaan.9 Lisäksi voi
daan arvella, että kielen säännönmukaisuus yhteisöllisesti vaki
oisena käyttönä edellyttää jonkinlaista pysyvyyttä siinä aineelli
sessa luonnossa, jonka puitteissa kieliyhteisö elää ja käyttää kiel
tään. Jos esimerkiksi luonnonlait muuttuisivat mielivaltaisesti 
humelaisen skeptikon kuvittelemalla tavalla tai jos tapahtumat 
eivät lainkaan noudattaisi kausaalisia lainalaisuuksia, kielenkäy
tön säännönmukaisuuskaan tuskin olisi mahdollista.

Tämä tarkastelu kiteytyy transsendentaaliargumentiksi: mer
kityksellisen kielen mahdollisuuden välttämätön ehto on kielen 
säännönmukainen käyttö kieliyhteisössä, jonka elämä on (suh
teellisen) samanlaisena pysyvää ja joka on (suhteellisen) yksi
mielinen todellisuutta koskevissa käsityksissään.10 Wittgenstei
nin kuuluisaa "yksityisen kielen argumenttia” voidaan pitää täl
lä tavoin luonnostellun transsendentaalisen argumentin yhtenä 
osana. Jotta kielen sääntöjä voitaisiin seurata oikein tai väärin - 
jotta säännönseuraaminen olisi mahdollista - kielenkäytön täy
tyy olla julkista, periaatteessa julkisen kontrollin tarkistettavissa 
ja korjattavissa. Emme voi liittää ilmaisuihin merkityksiä, ellei 
niitä ole esitetty yhteisössä, jonka jo oletetaan jakavan yhteisen 
kielen.11

Myöhäisempää Wittgensteinia transsendentaalifilosofina ana
lysoineet ovat usein kiinnittäneet huomiota siihen, että merki
tyksen mahdollisuuden ennakkoehdot eli transsendentaaliset 
ehdot ovat Wittgensteinin mukaan sosiaalisesti ja historiallisesti 
muuttuvia. Ne löytyvät inhimillisistä kielipeleistä ja elämän
muodoista ja ovat siten vain "suhteellisesti” ja kontekstuaalisesti 
välttämättömiä ehtoja sille, minkä ehtoja ne ovat. Kielipelien 
muuttuessa kielen mahdollisuuden ehtona toimiva yhteisölli

nen rakenne muuttuu (vaikkei se seik
ka, että jokin tällainen mahdollistaa 
kielen, muutukaan). Tällaista käsitystä 
Wittgensteinin ajattelusta on kuiten
kin myös kritisoitu, koska se säilyttää 
transsendentaalifilosofian perusidean 
jonkin annetun välttämättömistä en
nakkoehdoista.12

T ranssendentaalifilosofian kannat
tajat ja vastustajat ovat yhtä mieltä sii
tä, että transsendentaalisten tarkastelu
jen paljastamien ehtojen välttämättö
myys on niiden välttämättömyyttä 
jonkin käsitteellisen viitekehyksen 
puitteissa, ei tuon viitekehyksen ul
koista välttämättömyyttä, ja siten yh
teensopivaa kehyksen historiallisen 
kontingenssin tai paikallisuuden kans
sa. Esimerkiksi Kant ei väittänyt, että 
olisi "ulkoisesta”, absoluuttisesta näkö
kulmasta välttämätöntä, että meillä on 
tiedollista kokemusta objekteista; ko
kemuksen mahdollisuuden ehdot ovat 
suhteellisia kokemukseen, joka otetaan 
annettuna, ja siten suhteellisia objekte
ja koskevan kokemuksen olettavaan 
käsitejärjestelmään.13 Samoin Witt
gensteinin transsendentaaliehdot edel
lyttävät, että järjestelmässämme jo on 
esimerkiksi säännönseuraamisen käsite
— että se on meidän käsitteemme ja että 

siten argumentti, joka kertoo jotakin siitä, miten me tuota käsi
tettä käytämme, kertoo samalla jotakin käsitteen käytön meidän 
näkökulmastamme välttämättömistä edellytyksistä. Yksityisen 
kielen argumentti, jonka tehtävänä on osoittaa, ettei sääntöä 
voida seurata yksityisesti vaan säännönseuraaminen edellyttää 
normatiivisia erotteluja suorittavan kieliyhteisön tai ainakin sel
laisen mahdollisuuden, voidaan viedä läpi vain suhteessa käsite
järjestelmään, jossa me jo aktuaalisesti käytämme säännönseu
raamisen käsitettä tietyllä tavalla. Tämä käsitteiden käytön "si
säpuolella” toimimista ja argumentoimista korostava lähesty
mistapa on nähdäkseni olennainen transsendentaalifilosofian 
ymmärtämisessä, ja yritän seuraavassa hieman laajemmin perus
tella, miksi kantilaisuuden kriitikot eivät kykene sitä horjutta
maan.

Elämämme ja kielenkäyttömme muuttuessa käsitteistömme 
vähitellen muuttuu. Transsendentaalifilosofian historiallistami- 
nen (tai naturalisoiminen ja pragmadsoiminen, sen sitominen 
luonnollisiin inhimillisiin käytäntöihin ja elämänmuotoihin) 
korostamalla kantilaisten ehtojen muuttuvuutta pehmentää 
transsendentaalista mielekäs vs. mieletön -rajanvetopyrkimystä. 
Se, mikä on sisäisesti välttämätön ehto joidenkin käsitteiden 
käytölle, ja se, miten (esimerkiksi millaiseen historiallis-yhteis- 
kunnalliseen käytäntöön sidottuna) kyseinen ehto toimii tässä 
roolissa, voi muuttua elämämme muuttuessa. Juuri tällaista si
säistä välttämättömyyttä vvittgensteinilaisittain virittynyt histo- 
riallistettu transsendentaalifilosofia voi tutkia. Emme voi kuvi
tellusta ulkoisesta perspektiivistä, "Jumalan näkökulmasta”, pi
tää ainutkertaisena kehystä, jonka puitteissa kulloinkin toimim
me, mutta emme useinkaan voi mielekkäästi ajatella sille vaihto
ehtoja.14 Toimimme maailmassa ja käsitteellistämme maailmaa 
aina jo jonkin käsitejärjestelmään sisällä, käytäntöihimme si
doksissa, mutta voimme sanoa, että järjestelmän sisäisesti välttä
mättömät ehdot ovat (toisesta näkökulmasta) kontingentteja,

Kielemme mahdollis
taa kommunikoinnin ja miltei 
kaiken inhimillisenä tuntemamme 
elämän. On selvää, että kielen 
ilmaisuilla on merkitys: niitä 
käytetään eri tavoin välittämään 
erilaisia sisältöjä omaavia viestejä. 
Transsendentaalinen kysymys 
kuuluu: miten tämä on mahdol
lista? Siinä missä Kant koetti 
kartoittaa kokemuksen mahdolli
suuden välttämättömät ennakko
ehdot ne ihmismielen subjektiivi
set rakenteet, joita ilman meillä ei 
voi olla kokemusta objektiivisesta 
maailmasta, Wittgensteinin 
pyrkimyksenä on ymmärtää 
merkityksellisen kielemme mah
dollisuuden välttämättömiä 
ehtoja.
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koska voimme (tosin jälleen vain jon
kin viitekehyksen sisältä käsin) arvioida 
niitä, asettaa ne kriittisen tarkastelun 
alaisiksi ja muokata niitä uudenlaisiksi.
Tällaista ajatusta nähdäkseni tavoitel
laan, kun yritetään historiallistaa tai na
turalisoida transsendentaalifilosofiaa 
esimerkiksi Wittgensteinin viitoitta
malla tiellä. Toisaalta kyse on yhä 
transsendentaalisesta raj anvetopyrki- 
myksestä: myös historiallistettu trans
sendentaalifilosofia on transsendentaa
lifilosofiaa, ja sen kannattaja argumen
toi niitä radikaaleja historisteja, reduk- 
tiivisia naturalisteja ja relativisteja vas
taan, joiden mielestä mitään käsitejär
jestelmämme sisäistä välttämättömyyt
tä ei voida hyväksyä.

Transsendentaalifilosofilla ei ole mi
tään syytä kieltää, että eräässä mielessä täysin empiiriset ja kon
tingentit ehdot voivat toimia transsendentaalisessa roolissa sisäi
sen, suhteellisen välttämättömyyden mielessä. Ehtojen transsen- 
dentaalisuus on tällaisen käsityksen mukaan hyvin joustavaa ja 
ajan kuluessa muuttuvaa. Myös transsendentaalisen ehdon 
"rooli” suhteessa kokemukseen, jonka ehto se on, on historialli
sesti kontingentti ja käytäntösidonnainen; se, että ehto toimii 
roolissaan, perustuu siihen, että me (kontingentisti) elämme ja 
toimimme tietyillä (muuttuvilla) tavoilla. Me elämme elämää, 
jossa kielen faktuaalinen käyttö kielipeleissä toimii välttämättö
mänä ehtona sille, että kielen ilmaisut ovat merkityksellisiä. Elä
mämme muuttuessa tämä ehto - ehdollinen -suhde saattaa aset
tua toisin. Mutta ehtojen suhteellisuuden hyväksyvä maltillinen 
transsendentaalifilosofi ei tästä huolestu, vaan pitää itsestään sel
vänä, että transsendentaaliargumentit voivat kertoa jotakin vain 
siitä, millaista meidän käsitteiden käyttömme tuon käsitteiden 
käytön sisältä katsottuna välttämättä on, eikä mitään siitä, mil
laista käsitteiden käyttö aina ja kaikkialla ("ulkoisesti” välttä
mättä) on.

Monien transsendentaalifilosofian kriitikkojen luonnehdinta 
kritiikkinsä kohteesta on tarpeettoman vahvasti sidoksissa van
hahtavaan (platonistis-aristoteliseen ja vielä Kantin ainakin osit
tain omaksumaan) käsitykseen metafysiikasta asioiden ajattomi
en olemusten ilmaisemisena ja transsendentaalifilosofiasta tällai
sen metafysiikan perustamisena tai metodina, vaikka onkin kiis
tatonta, että Kantilla itsellään transsendentaalifilosofia on lähei
sesti yhteydessä ontologiaan tai jopa on ontologiaa.15 Transsen- 
dentaalifilosofia määritellään toisinaan filosofiaksi, joka pyrkii 
yleisten kriteerien asettamiseen ja metafysiikan perustamiseen 
asioiden välttämättömiä ehtoja koskevien argumenttien avulla. 
Perinteen arvostelijat muotoilevat yleensä varsin vahvan trans- 
sendentaalifilosofian määritelmän ja osoittavat sitten, ettei esi
merkiksi Wittgenstein — joka nimenomaan pyrki irtautumaan 
metafyysisistä ongelmista ja teoreettisesta systeeminrakennuk- 
sesta - ole transsendentaalifilosofi tällaisen määritelmän mieles
sä. Ei kuitenkaan riitä todeta, että Kant (transsendentaalifiloso- 
fian isä, joka tosin itsekin oli perinteisen metafysiikan kriitikko) 
kannatti metafysiikkaan sidottua käsitystä transsendentaalifilo- 
sofiasta, vaan tulisi argumentoida — ennen kuin transsendentaa- 
liajattelua ryhdytään kritisoimaan - ettei muunlainen tapa ym
märtää tarkastelun kohteena olevaa traditiota ole mahdollinen. 
Transsendentaalifilosofian kritiikin tulisi kohdistua heikoim
paan mahdolliseen ja siten vaikeimmin haavoittuvaan tuollaisen 
filosofian muotoiluun. Kriitikoiden määritelmiä maltillisempi, 
historiallistettu ja pragmatisoitu perspektiivi tulkitsee hyvin väl

jästi transsendentaaliajattelun metafyysisyy
den. Transsendentaaliargumenttien paljasta
mat "metafyysiset totuudet” — jos sellaisista 
halutaan puhua - voidaan ymmärtää käytän- 
tösidonnaisiksi, jatkuvalle kritiikille alttiiksi 
ontologisiksi sitoumuksiksi, jollaisia erilaisiin 
päämääriin suuntautuva toimintamme maa
ilmassa tuottaa. Yleisemminkin on ehkä har
haanjohtavaa puhua transsendentaalifilosofi- 
asta metafyysisten (tai muidenkaan) "totuuk
sien” etsijänä tai "korkeampien” metafyysis
ten tosiseikkojen paljastajana. Pikemminkin 
transsendentaaliehdoissa on kyse siitä, mitä 
on edellytettävä, jotta (esimerkiksi) totuus ja 
epätotuus olisivat (meille) mahdollisia kie
lenkäytön ja sen arvioinnin elementtejä.

Itse asiassa näyttää siltä, että monien vas
tustajiensa mukaan transsendentaalifilosofia 
edustaa välttämättä jonkinlaista metafyysistä 

realismia, oppia maailman olemuksellisesta rakenteesta ja kieles
tä sen heijastajana. On prima facie harhaanjohtavaa käyttää 
transsendentaalifilosofian käsitettä näin. Kantilla transsenden
taalinen käänne merkitsi käännettä pois "transsendentaalisesta 
realismista”, jossa sekoitetaan toisiinsa oliot sinänsä ja ilmiöt (eli 
maailman "oma” olemuksellinen järjestys ja se, miten me jäsen
nämme maailmaa).16 Jää epäselväksi, onko metafyysisesti mää
ritellyssä transsendentaalifilosofiakäsityksessä tilaa metafysiikan 
kritiikille, joka on perinteisen kantilaisen filosofian keskeisiä 
hankkeita. Transsendentaaliajattelu tulisi tarkasti erottaa funda
mentalismista, metafysiikan vankan, horjumattoman perustan 
tietoteoreettisesta etsimisestä. Jos sitä kehitellään antiessentialis- 
tisesti ja antifundamentalistisesti, päädytään Kantin transsen
dentaalista idealismia ja Putnamin "sisäistä realismia” muistutta
vaan käsitykseen, jossa kuitenkin edelleen voidaan hyväksyä aja
tus transsendentaalifilosofiasta eräänlaisena ontologiana, sen 
tutkimisena, mitä on tai voi olla olemassa meille mahdollisessa 
inhimillisen kokemuksen maailmassa tai millainen on meille 
annettu, ihmisluonnostamme esiin nouseva tapa nähdä todelli
suus ja puhua siitä. Historiallistetun transsendentaalifilosofian 
ei toisaalta tarvitse johtaa relativistiseen metafysiikkaan, koska 
filosofian normatiivinen tehtävä elämänmuoto(je)mme perus
oletusten ja siihen (niihin) sisältyvien ehtojen kriittisenä arvioi
jana säilytetään.17

Voidaan kysyä, joudutaanko ei-transsendentaalisessa Witt- 
genstein-tulkinnassa - edustipa se Wittgensteinin omaa näke
mystä tai ei — luopumaan ajatuksesta, jonka mukaan kieli on 
välttämättä säännönmukainen järjestelmä, sääntöjen seuraami
sen käytäntö.18 Jos näkemys kielestä tällaisena sääntöjen hallit
semana mutta käytön kautta dynaamisesti muuttuvana järjestel
mänä hylätään, emme nähdäkseni voi nykyisen kielipelimme 
puitteissa (pelin, johon ei-transsendentaalinen tulkitsijakin jou
tunee sitoutumaan) enää mielekkäästi puhua kielestä. Me emme 
voi nykyisessä kielipelissämme mielekkäästi sanoa, että kielem
me voisi olla millainen tahansa, myös täysin ei-säännönmukai- 
nen. Meidän kielipelimme on sellainen, että välttämättä ("sisäi
sen” välttämättömyyden mielessä) jäsennämme kielemme sään
töjen seuraamisen käytännöksi tai tällaisten käytäntöjen moni
tahoiseksi kokonaisuudeksi. Tässä luonnehdinnassa esiin tule
van välttämättömyyden katoaminen olisi meille kielen katoa
mista.19 Säännöt voivat tietenkin kontingentisti saada erilaisia 
sisältöjä, ja myös säännönseuraamisen käsitteemme sisältö voi 
kontingentisti muuttua. Saatamme vähitellen ryhtyä tarkoitta
maan sillä jotakin muuta kuin mitä sillä nyt tarkoitamme. Elä
mämme voisi muuttua sellaiseksi, ettemme enää tunnistaisi sitä

Tmnssendentaali- 
filosofian kritiikin tulisi 
kohdistua heikoimpaan 
mahdolliseen ja siten vaikeim
min haavoittuvaan tuollaisen 
filosofian muotoiluun. Kriiti
koiden määritelmiä maltilli
sempi, historiallistettu ja 
pragmatisoitu perspektiivi 
tulkitsee hyvin väljästi trans
sendentaaliajattelun metafyy
sisyyden.
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käytäntöjen kokonaisuutta, josta nyt "kiele
nä” puhumme, mutta tällaisenkin mahdolli
suuden voimme tunnustaa vain kielemme si
sältä käsin, kielen, joka meille välttämättä on 
joidenkin sääntöjen hallitsema. Transsenden- 
taalifilosofian kriitikko hämärtää helposti kie
len säännönmukaisuuden välttämättömyyden 
sisäisen ja suhteellisen luonteen, jos hän kuvaa 
kritiikkinsä kohteen opiksi kielestä säännön- 
seuraamisen käytäntöjen essentialistisena me
tafysiikkana, joka pyrkii ilmaisemaan kielen 
"olemuksen” sääntöjen järjestelmänä.

Yksikään transsendentaalifilosofian vastus
taja ei tietenkään sano, että kieli voisi olla mil
lainen tahansa. Kuka tahansa on valmis 
myöntämään, että kielessä on sääntöjä. Krii
tikkomme saattaa kuitenkin kieltää, että mei
dän tulisi sanoa, että kielessä on välttämättä sääntöjä: siinä missä 
transsendentaalifilosofi väittää normatiivisesti, "rajoja asettaen”, 
että tietyn kielipelin puitteissa kieltä täytyy käyttää tietyllä taval
la tai että sitä välttämättä käytetään tietyllä tavalla, ei-transsen- 
dentaalifilosofi väittää vain deskriptiivisesti, että tietyn kielipelin 
puitteissa kieltä de facto käytetään tietyllä tavalla. Jälkimmäisestä 
väitteestä ei kriitikon mukaan voida siirtyä edelliseen, eli emme 
saa yleistää näkemystämme siitä, mitä kieli meille on, näkemyk
seksi siitä, mitä kieli voi tai ei voi meille olla. Tässä kuitenkin 
tehdään ongelmallinen modaalinen erottelu. Jos sanomme - 
kielipeliimme ja elämänmuoto(je)mme perspektiivistä - että 
käyttämämme kieli on sääntöjen hallitsemien käytäntöjen ko
konaisuus, sanomme nähdäkseni samalla (koska jo käytämme 
tuota kieltä), että meille se on välttämättä tällainen kokonaisuus
- tai ainakin välttämättä ilmiö, joka ei voi olla millainen tahansa 
tai muuttua millaiseksi tahansa. Kielen sisäisestä perspektiivis
tämme erottelu sen välillä, mitä kielemme on, ja sen, mitä se on 
välttämättä, haihtuu, koska meillä ei ole muuta näkökulmaa.

Tällaista transsendentaalista "rajanvetoa” suoritettaessa ei tar
vitse olettaa, että voisimme löytää jotkin tietyt, pysyvät rajat sil
le, millaiseksi kieli voi kehittyä. Voimme vain tähyillä mielek
kyyden rajoja näkemättä koskaan niiden yli; kaikki tähyily ta
pahtuu sen mielekkään kielen sisältä käsin, jonka puitteissa 
elämme ja toimimme. Transsendentaalifilosofi ei suinkaan astu 
illegitiimiä askelta kohti "ulkoista”, metafyysisesti perusteltua 
sääntöä, joka koskisi kaikkea meille mahdollista kielen käyttöä. 
Hän korostaa vain, että myöntäessämme, että kielessä on sään
töjä, myönnämme samalla (yhtä lailla kielipelimme sisäisestä 
näkökulmasta), että sikäli kuin meillä - siis olennoilla, joiden 
kielessä on sääntöjä ja jotka voivat tuossa samassa kielessään tä
män todeta - lainkaan on kieltä, siinä on (suhteellisesti, sisäises
ti) välttämättä sääntöjä.

Kukaan ei kiistä, että kieli on olemassa vain kontingentisti, ja 
on aivan yhtä kontingenttia, että viittaamme sanalla 'kieli’ sii
hen monimuotoiseen ilmiöön, jota pidämme kielenä. Kuten to
dettu, se, mihin tällä sanalla viittaamme, ei kuitenkaan tuon 
viittausaktin edellyttämästä näkökulmasta voi olla millaista ta
hansa. Kieleen siinä merkityksessä, jossa me nykyisen käsitteelli
sen viitekehyksemme puitteissa "kielestä” puhumme, sisältyy 
normatiivisia erotteluja, jotka mahdollistavat ilmaisujen oikean 
ja väärän käytön; muuten se ei ole sitä, mihin me (kontingentis
ti) sanalla 'kieli’ viittaamme. Wittgensteinin ei-transsendentaa- 
liset tulkitsijat kuvittelevat joskus ylittävänsä kielellisen relativis
min ja absolutismin välisen vastakkainasettelun, mutta nähdäk
seni juuri ei-transsendentaalinen tulkinta on kielen normatiivi
suuden (sisäisestä) välttämättömyydestä luopuessaan vaarassa 
ajautua relativismiin: voimme tällaisen tulkinnan mukaan lo

pultakin vain kuvata sitä, miten 
käytämme sanoja, emme väittää 
mitään siitä, miten sanoja (eri 
kielipeleissä) pitäisi käyttää. Ja 
voisimmehan aina käyttää sano
ja toisin kuin niitä nyt de facto 
käytämme. Tällaiset tulkitsijat 
eivät nähdäkseni pysty johdon
mukaisesti kiertämään päätel
mää, jossa filosofiasta tulee vain 
(kvasi-)empiiristä yksittäisten 
kielenkäytön tosiasioiden totea
mista. Jos tähän tulokseen pää
dytään, filosofiassa ei voida esit
tää normatiivisia väitteitä. Filo
sofia, joka pyrkii vain selvittä
mään kielellisiä sekaannuksia ja 

"yleiskatsauksellisesti” tekemään näkyväksi sen, "mikä jo on 
edessämme”, jää joko mielenkiinnottomaksi sanojen käytön ku
vailuksi tai - normatiivisen tehtävän omaksuessaan - pystyttää 
sittenkin (lokaalisia, korjattavia, uusiutuvia) transsendentaalisia 
kriteerejä ja rajoja.20

Ei-transsendentaalista Wittgenstein-tulkintaa kutsutaan toisi
naan kieliopilliseksi”. Sen mukaan filosofian tehtävänä on siis 
kuvata jonkin sanan käyttö kielipelissä, sen "kielioppi”. Jos tässä 
tulkinnassa myönnetään, että kieliopillinen tarkastelu voi koh
distua olioiden tai ilmiöiden mahdollisuuksiin kielipelien puit
teissa, ero transsendentaalifilosofiaan tuntuu miltei katoavan. 
Hyväksyessään kieliopillisten lauseiden suhteellisen välttämät
tömyyden (jonkin tarkastelutavan sisällä) ja kieltäessään sen, 
että mitä tahansa, esimerkiksi jotakin täysin epäsäännöllistä ja 
epäsystemaattista toimintaa, voitaisiin kutsua kieleksi, ei-trans- 
sendentaalifilosofikin tulee muotoilleeksi käsityksen Wittgen
steinin kieliopillisesta filosofiasta (heikkona) transsendentaalifi- 
losofiana.21

Olenko ehkä sittenkin argumentissani sekoittanut "sisäisen” 
välttämättömyyden (välttämättömyyden tietyn kielenkäyttöta
van puitteissa) ja idean, jonka mukaan kielen täytyy välttämättä 
(meille) olla tietynlaista? Tällaisen eron ylikorostaminen johtaa 
kuitenkin vaikeasti ymmärrettävään välttämättömyyksien mo
ninkertaistamiseen: ei-transsendentaalisesti tulkittuna Wittgen- 
stein puhuu vain siitä, mitä jonkin kielenkäyttötavan puitteissa 
pidetään välttämättömänä (tai mahdollisena), ei siitä, että tuol
lainen välttämättömyys (tai mahdollisuus) olisi itsessään jolla
kin tavalla välttämätöntä tai että olisi ulkoapäin katsoen välttä
mätöntä, että kielemme on sellainen, että siinä on tuollaisia si
säisiä välttämättömyyksiä (ja mahdollisuuksia). En suinkaan ole 
väittänyt, että minkään erityisten kielen sisäisten välttämättö
myyksien olemassaolo olisi (ulkoisesti) välttämätöntä. Mutta si
säisestä näkökulmasta tarkasteltuna kielemme on välttämättä 
sellainen, että siinä on joitakin sisäisiä välttämättömyyksiä (eli 
ettei se ole millainen tahansa).

Uskoakseni kantilaisten Wittgenstein-tulkintojen kritiikissä 
ei yleensä tehdä oikeutta transsendentaalifilosofian peruspyrki
mykselle tarkastella asioita tällä tavoin sisältäpäin, refleksiivises- 
ti. Transsendentaalifilosofi ei koeta sanella kielenkäytön välttä
mättömiä ehtoja tai asettaa sen rajoja ulkoapäin, jostakin sellai
sesta (kuvitellusta) pisteestä, joka itse ei olisi osa kielenkäyttöä. 
Transsendentaalinen käänne - niin Kantilla kuin Wittgenstei- 
nillakin - merkitsee yritystä ymmärtää kokemusta, objektiivista 
tietoa, kieltä tai muuta annettua elämämme ulottuvuutta mei
dän (subjektiivisesta) näkökulmastamme.22 Tästä näyttäisi seu- 
raavan, että erottelu ilmaisujen "me käytämme kieltä tavalla X” 
ja "me käytämme välttämättä kieltä tavalla X” - kuten myös il

»
Historiallistetun 

transsendentaalifilosofian ei 
toisaalta tarvitse johtaa relati
vistiseen metafysiikkaan, koska 
filosofian normatiivinen 
tehtävä elämänmuotomme 
perusoletusten ja siihen sisälty
vien ehtojen kriittisenä arvioi
jana säilytetään.
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maisujen "kielessämme on välttämätön 
sääntö X” ja ”on välttämätöntä (meil
le), että kielessämme on välttämätön 
sääntö X” — välillä hämärtyy.23 Kielipe- 
lejämme pelatessamme käytämme kiel
tä sisäisesti välttämättömien sääntöjen 
mukaisesti; kielenkäyttömme säännön
mukaisuus määrittää, keitä olemme ja 
millaisessa maailmassa — mahdolli
suuksien ja välttämättömyyksien ava
ruudessa — elämme. Tämä on mielestä
ni mitä wittgensteinilaisin ajatus. Olisi 
outoa ajatella, että tuo säännönmukai
suus olisi sisäisestä näkökulmasta vain 
kontingenttia. Sen kontingenssin kä
sittäminen edellyttää eräänlaista etään
nytettyä, ulkoistavaa tarkastelua, jonka 
kuitenkin (paradoksaalisesti) on poh
jauduttava sisäiseen näkökulmaamme 
ja sen tarjoamaan "kaksoisvalaistukseen”, siihen, että voimme 
nähdä "saman asian” (elämämme) sekä transsendentaalisesta 
että empiirisestä perspektiivistä.

Ei-transsendentaalisten tulkintojen ongelman voisi ehkä 
myös ilmaista sanomalla, että erottelu sisäisen ja ulkoisen välttä
mättömyyden välillä - ironisesti - olettaa (ainakin transsenden
taalisten modaalikäsitteiden analyysiin sovellettuna) jo ulkoisen 
näkökulman eli syyllistyy juuri siihen, mistä transsendentaalifi- 
losofiaa syytetään. Erottelu ei siis kunnioita transsendentaalifi
losofian lähtökohtaa, sisäisessä näkökulmassa pitäytymistä, kie
len säännönmukaisuuksien välttämättömyyden tarkastelemista 
siten kuin ne ilmenevät kieltä käyttävälle kieliyhteisölle ja kielen 
jäsentämässä maailmassa toimiville subjekteille, "meille”. Toi
nen tapa todeta olennaisesti sama asia olisi sanoa, että "meistä” 
tai elämänmuodostamme puhuminen on ulkoistettu tapa il
maista se, mikä sisäisestä näkökulmasta on välttämätöntä trans
sendentaalisessa mielessä.24 Lisäksi on erityisesti pantava mer
kille, ettei transsendentaalifilosofiassa tarvitse olettaa, että kielen 
tai käsitteiden käytön yleiset säännöt olisivat ilmoitettavissa jo 
ikään kuin ennen käsitteiden käyttöä tai kielipelin pelaamista.25 
On liki triviaalia, ettei kielellisillä ilmauksilla aina ole yhtä, ylei
sesti oikeaa käyttötapaa ja ettemme voi historiattomasti asettaa 
jotakin tiettyä ilmauksen käytön kuvausta yleiseksi oikeellisuu
den kriteeriksi. Kielessämme ei ole valmiita sääntöjä kattamaan 
kaikki mahdolliset kielenkäytön erityistapaukset. On epäoikeu
tettua väittää, että historiallisuutta korostavan transsendentaali- 
filosofin tulisi sitoutua tällaisiin oletuksiin. Pikemminkin olen 
yrittänyt selittää, millä tavoin transsendentaalisuus piilee kielen
käytössä (käytännössämme, toimintatavoissamme) itsessään, sii
nä, millaista inhimillinen elämämme kielellistetyssä maailmassa 
on.

Erityisesti naturalisoitu transsendentaalifilosofia ei painota 
vain transsendentaalisesti välttämättömien ehtojen suhteelli
suutta, vaan myös niiden empiiristä ja faktuaalista ilmaistavuut- 
ta kielipeliemme puitteissa, niiden kuulumista muuttuvaan ja 
kontingenttiin ihmis luontoon, siihen, millaisia olentoja me tä
män kontingentiksi tunnustamamme elämänmuodon sisäisestä 
perspektiivistä nähtyinä olemme.26 Transsendentaaliehdot sää
televät kaikkea tulevaa kokemusta, mutta kokemus voi myös vä
hitellen muuttaa sitä, miten tuo säätely tapahtuu. Tämä käsit
teellinen rakenne on kehäinen, kuten sekä transsendentaaliargu- 
mentaation että filosofisen naturalismin perusrakenne väistä
mättä on. Transsendentaalifilosofi - wittgensteinilaisessa kielifi
losofisessa viitekehyksessä tai yleisemmin - ei siis ole dogmaatti
nen "rajojen asettaja”, joka vetoaisi yleisiin, kaikkea mielekästä

kielenkäyttöä (tai muuta rajaamisen 
kohteena olevaa asiaa) aina ja kaikkial
la hallitseviin yli-inhimillisiin sääntöi
hin ja normeihin. Hän on "sisältäpäin” 
työskentelevä rajojen tähyäjä, joka ym
märtää, ettemme voi kielessä mielek
käästi sanoa mitä tahansa mutta että 
meidän on (kuten Wittgenstein Trac- 
tatuksensa esipuheessa muistuttaa) va
rottava kuvittelemasta, että voisimme 
nähdä rajojemme molemmat puolet. 
Mielettömyys, kuten Kantin ”olio si
nänsä”, on meiltä kätketty, mutta tämä 
ei merkitse, että nämä kummajaiset 
asustaisivat jossakin "toisessa todelli
suudessa”, jonne transsendentaalifilo
sofi rajat asetettuaan voi vilkaista. Täl
laiset rajat voidaan kiinnittää vain nii
den aina jo rajaaman mutta kenties 

muuttuvan kehikon puitteissa eläen ja toimien. Jonkinlaisia ra
joja meidän on aina kiinnitettävä. Jos luovumme filosofisen tar
kastelun normatiivisuudesta ja luisumme pelkkään kieliopilli
seen kuvailuun, seuraa, että mikä tahansa käytäntö voi olla kiel
tä — ja että filosofisena tehtävänämme on vain kuvata tuo käy
täntö. Filosofian kriittinen potentiaali kuihtuu, jos tyydymme 
yksinomaan kuvailuun.27

Näyttää siltä, että ei-transsendentaalisten tulkitsijoiden teesi 
myöhäisvvittgensteinilaisen kieli- ja filosofiakäsityksen ei-meta- 
fyysisyydestä (ja tällä tavoin tulkittuna sen ”ei-transsendentaali- 
suudesta”) on joko oikea mutta miltei triviaali ja siten yhteenso- 
vitettavissa "heikon”, naturalisoidun ja antiessentialistisen 
transsendentaalitulkinnan kanssa (tällainen tulkinta olisi, sano
kaamme, vain "heikosti ei-transsendentaalinen”) tai ei-triviaali 
mutta väärä ja transsendentaalitulkitsijan torjuttavissa (jos krii
tikkomme todellakin edustavat "vahvasti ei-transsendentaalista” 
näkemystä hyläten kieleemme liittyvän sisäisesti välttämättö
män normatiivisuuden ja kieliopillisen tarkastelun normatiivi
suuden). Tästä dilemmasta kuvittelemamme tulkitsijat (tai 
Wittgenstein itse) vapautuisivat myöntämällä kieliopillisen filo
sofian olevan ymmärrettävissä "pehmeäksi” transsendentaalifi- 
losofiaksi.

Jacques Derridan "dekonstruktio” ja niin sanottu "postmoder
ni” ajattelu yleisemminkin nähdään usein täysin vastakkaisina 
Kantin systemaattiseen transsendentaalifilosofiaan nähden.28 
Tällainen asenne ei kuitenkaan ole välttämätön. Transsenden
taalifilosofiaan liittyvät ongelmat tulevat kiinnostavalla, ehkä yl
lättävälläkin tavalla esiin myös Derridan kieltä ja merkitystä 
koskevan tuotannon yhteydessä. Tyydyn kuitenkin Wittgen- 
stein-jaksoa huomattavasti lyhyempään tarkasteluun enkä yritä 
sanoa mitään uutta Derridan tulkitsemisesta.

Derridalta on vaikea löytää selvää transsendentaaliargument- 
tia - ainakin tämä on paljon vaikeampaa kuin Wittgensteinin 
tapauksessa. Kuitenkin myös Derridan voidaan katsoa tarkaste
levan merkityksen mahdollisuuden ehtoja oman monien mie
lestä vaikeasti avautuvan käsitteistönsä (tai "epäkäsitteidensä”) 
kautta. Toki Derridan teksteistä löytyy transsendentaaliajatte- 
lun ja muiden länsimaisen filosofian perinteiden kritiikkiä.29 
Joskus tuo kritiikki näyttää osuvan melko huonosti maaliinsa ja 
jäävän epämääräiseksi: esimerkiksi Derridan arvostelemasta 
"transsendentaalista signifioidusta” puhuttaessa olisi hyödyllistä 
viitata kantilaiseen erotteluun transsendentaalisen ja transsenden

»
Jos luovumme filoso

fisen tarkastelun normatiivisuu
desta ja luisumme pelkkään 
kieliopilliseen kuvailuun, seuraa, 
että mikä tahansa käytäntö voi 
olla kieltä —ja että filosofisena 
tehtävänämme on vain kuvata 
tuo käytäntö. Filosofian kriitti
nen potentiaali kuihtuu, jos 
tyydymme yksinomaan kuvai
luun.
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tin välillä. Usein jää epäselväksi, kumpaa 
oikeastaan tarkoitetaan. Vaikka kiel
täisimme kielen käytön suhteen transsen
dentit merkitysten takaajat, voimme 
hyväksyä, että merkityksellisyydellä on 
välttämättömiä ennakkoehtoja. Derrida- 
tulkitsijat jättävät nämä käsitteet usein 
täsmentymättömiksi. Voidaan myös 
kysyä, mitä tarkoittaa esimerkiksi väite, 
että "kvasitranssendentaalit” eivät "sinän
sä” ole transsendentaaleja.30

Toinen tässä yhteydessä tärkeä Derri- 
daan liittyvä teema on transsendentaalisen 
subjektin dekonstruktio. Tämän katso
taan usein suuntautuvan "kartesiolaisuut- 
ta” vastaan. Vaikka Descartes häämöttää 
transsendentaalisen subjektin käsitteen 
taustalla, Kantin mielessä hän ei ollut 
transsendentaalifilosofi. Kartesiolainen 
subjekti on maailmassa oleva olio, ajatte- 
leva substanssi tai aineeton sielu, ei empiirisen maailman mah
dollisuuden ehto kantilaiseen tapaan. Itse asiassa jo Kant itse 
dekonstruoi” oletuksen maailmassa "todella olemassaolevasta” 

(vai sanoisimmeko "läsnäolevasta”?) subjektista. Hän hylkää 
substantiaalisen, persoonallisen, numeerisesti identtisenä pysy
vän subjektin ("sielun”) Puhtaan järjen kritiikin "Transsenden
taalinen dialektiikka” -osaan sisältyvissä "paralogismeissaan”.31

Lienee selvää, ettei kukaan vakavissaan väitä Derridan (sen 
enempää kuin Wittgensteininkaan) olevan täysin, läpikotaisin, 
kantilainen ajattelija: kyse on pikemminkin riittävän merkittä
vistä yhtäläisyyksistä ja analogioista, joiden perusteella näiden 
1900-luvun hahmojen työtä voidaan ymmärtää transsendentaa
lisena tai joiden valossa heidän voidaan sanoa esittäneen trans
sendentaalisia argumentteja. Kuten Wittgensteinin "kielipelin” 
ja "elämänmuodon” käsitteiden, myös Derridan dijferance-eipÄ- 
käsitteen on katsottu olevan (kvasi)transsendentaalinen. Paljon 
riippuu siitä, mitä ”kvasitranssendentaalisuudella” tarkoitetaan. 
Edellä Wittgensteinin yhteydessä hahmoteltu pehmeä transsen
dentaalifilosofia voinee hyväksyä tämän käsitteen ja jäsentää sen 
kautta eroa alkuperäiseen (liian metafyysiseen) kantilaiseen 
transsendentaalifilosofiaan. Sen enempää Wittgensteinia kuin 
Derridaakaan tulkittaessa ei olekaan tarpeen yhdistää transsen- 
dentaalifilosofiaa absoluuttisen kiinteiden ja pysyvien, metafyy
sisten "superkäsitteiden” tavoitteluun.32 PaceStäten,33 dekonst
ruktion ei tarvitse olla täysin ei-transsendentaalinen lähestymis
tapa, jos suhtaudumme vakavasti esimerkiksi Gaschen tulkin
taan eräistä Derridan keskeisistä käsitteistä (kuten "kirjoitus”, 
arkkikirjoitus”, dijferance, metaforisuus) ei-fenomenologisoita- 

vina kvasitranssendentaalisina (epä)käsitteinä.34 Gaschelaisessa 
tulkintatavassa on eittämättä ongelmansa, mutta se tekee kysy
myksen Derridan suhteesta transsendentaaliseen traditioon 
mielekkääksi — ja jo tällä tavoin muokkaa tuota traditiota.35 Ja 
vaikka Wittgenstein voidaan ehkä Statenin tapaan nähdä derri- 
dalaisena dekonstruktionistina, hänen tulkitsemisessaan kvasi- 
transsendentaalisten käsitteiden ja argumenttien tuottajaksi ei 
liene ainakaan ongelmallisempaa kuin Derridan.

Vihdoin voimme pohtia, eikö jo pelkkä kysymys Wittgenstei
nin tai Derridan ja transsendentaalifilosofian suhteesta eräässä 
mielessä tee Wittgensteinista ja Derridasta transsendentaalisen 
tradition - mahdollisesti kriittisiä ja ongelmallisia - edustajia. 
Tätä traditiota, kuten filosofian muitakin perinteitä, konstituoi
vat paitsi näkemykset tai opit, myös kysymykset, avoimet ongel
mat, jotka voivat koskea muun muassa sitä, ketkä traditioon 
kuuluvat eli millainen filosofinen tutkimus tai ajattelu voidaan

katsoa osaksi kyseistä traditiota. 
Filosofoidessaan niin sanoakseni 
transsendentaalifilosofian rajalla 
Wittgenstein ja Derrida ovatkin 
jo sen sisällä, koska tuo rajalla 
oleminen konstituoi itse traditio
ta. Koska se, mikä filosofista tra
ditiota rajoittaa, vaikuttaa siihen, 
miten tuo traditio on ymmärret
tävä, rajalla olevat hahmot kuulu
vat jo pelkän rajalla olemisensa 
vuoksi kyseiseen traditioon. Tällä 
melko avaralla tavalla haluaisin 
hahmottaa filosofian traditionaa- 
lisuutta. On sanomattakin selvää, 
että rajalla oleminen on mitä der- 
ridalaisin teema: "Yritän pysytellä 
filosofisen diskurssin rajalla. Kyse 
on filosofian rajoista eikä sen 
kuolemasta [...]. Tarkastelen siis 

rajaa, josta lähtemällä filosofia on tullut mahdolliseksi f...].”36 
Voisimme sanoa, että Wittgensteinin tai Derridan kaltainen ra
jalla oleva hahmo koettaa pohtia rajojen sisällä pysyttelemisen ja 
siten myös niiden rikkomisen tai ylittämisen mahdollisuuden 
ehtoja.

Filosofian rajoista puhuttaessa ja transsendentaalista traditio
ta rajattaessa on myös paikallaan muistaa, ettei ole selvää, mihin 
traditioihin Kant itse tulisi sijoittaa. On esimerkiksi argumen
toitu, että hänen lukemisensa kartesiolaisena tietoteoreetikkona, 
joka koettaa vastata skeptisismin haasteeseen ja jolle idealismi 
(oletus, jonka mukaan objektit ovat riippuvaisia empiirisestä 
subjektista) on vaikea ongelma, on virheellistä.37 On hiukan 
outoa väittää, ettei Kant lainkaan kuulu idealismin perintee
seen, mutta hänen transsendentaalinen idealisminsa (joka on 
tarkoin erotettava hänen kritisoimastaan empiirisestä idealis
mista) muokkaa tuota perinnettä tavalla, joka on vallankumo
uksellisuudessaan verrattavissa siihen, miten myöhäisempi 
Wittgenstein ja Derrida muokkaavat transsendentaalista tradi
tiota. Sen sijaan Kantin sijoittuminen kartesiolaisen perinteen 
ulkopuolelle on nähdäkseni selvempää. Kartesiolaisuutta hänen 
ei oikeastaan voida ajatella kehittäneen eteenpäin; pikemminkin 
hän teki siitä lopun uskottavana metafyysis-tietoteoreettisena 
mahdollisuutena. Samaan tapaan on selvää, että esimerkiksi 
Wittgenstein jää (transsendentaalisuudestaan huolimatta) tyys
tin kartesiolaisen paradigman ulkopuolelle.38

On paikallaan vielä hieman laajemmin pohtia transsendentaali
filosofiasta yleisesti esitettyjä tulkintoja. On hyödyllistä tarkas
tella lyhyesti, kuinka erilaisen kuvan transsendentaalisesta tradi
tiosta ja sen metodeista saa esimerkiksi David Carrin teoksesta, 
joka käsittelee transsendentaalisesta subjektista käytyä keskuste
lua,39 ja Robert Sternin toimittamasta antologiasta, jossa selvi
tellään transsendentaaliargumenttien rakennetta ja niiden kykyä 
vastata skeptisismin ongelmiin.40 Carrin - kuten myös esimer
kiksi Henry Allisonin41 — näkökulmasta voitaisiin sanoa, että 
Sternin kokoomateoksessa ilmentyvää analyyttisen epistemolo
gian sisäistä keskustelua transsendentaaliargumenteista vaivaa 
oletus (metafyysisestä) realismista, jossa ei lainkaan tehdä oike
utta kantilaiselle transsendentaaliselle idealismille eikä siten pe
rinteen tärkeimmille lähtökohdille.

Sternin kirjaan kootut artikkelit tekevät selväksi, että analyyt
tisten epistemologien mielestä transsendentaaliargumentaation

»
Myös Derridan voi

daan katsoa tarkastelevan merki
tyksen mahdollisuuden ehtoja 
oman monien mielestä vaikeasti 
avautuvan käsitteistönsä kautta. 
Toki Derridan teksteistä löytyy 
transsendentaaliajattelun ja 
muiden länsimaisen filosofian 
perinteiden kritiikkiä. Joskus tuo 
kritiikki näyttää osuvan melko 
huonosti maaliinsa ja jäävän 
epämääräiseksi.
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pääongelma on (kartesiolainen tai 
humelainen) skeptisismi. Tämä 
ongelma on ollut transsendentaa- 
liargumentteja tutkineiden filosofi
en huomion kohteena siitä lähtien, 
kun Barry Stroud asetti kyseenalai
seksi - P.F. Strawsonin projektia 
kritisoiden - näiden argumenttien 
kyvyn tehdä "antiskepdstä työ
tä”.42 Stroud väitti, että jos trans-
sendentaaliargumentit toimivat 
skeptisismiä vastaan, niiden on ole
tettava jonkinlainen idealismi tai 
verifikationismi, jolloin niitä ei oi
keastaan tarvittaisikaan. Vain rea
listille mielestä riippumattoman 
objektiivisen maailman "todistami
nen” ja skeptisismin kumoaminen 
ovat aito ongelma. Tässä jälkistrou- 
dilaisessa tilanteessa on luontevaa, 
että idealismia kaihtavat filosofit
pyrkivät etsimään sellaisia "maltillisia” tai "heikkoja” transsen- 
dentaaliargumentaation muotoja, joilla on jonkinlaista anti- 
skeptistä voimaa mutta jotka pysyvät realismin kaidalla tiellä ei
vätkä oleta mielen subjektiivisten rakenteiden konstituoivan ob
jektiivista todellisuutta. Jälkistroudilaisten transsendentaaliar- 
gumentoijien (ja heidän kriitikoidensa) viitekehyksenä on siis 
metafyysinen realismi, uskomus todellisuuden ehdottomaan 
riippumattomuuteen ihmismielestä, käsitteistä, kielestä ja muis
ta "subjektiivisista” asioista.43 On kuitenkin kysyttävä, onko täl
lainen idealismin torjuminen hedelmällinen tapa jatkaa kanti
laista traditiota. Monesti vaikuttaa siltä, että idealismia vastusta
villa transsendentaaliargumentaation mahdollisuuksista kiin
nostuneilla tietoteoreetikoilla on mielessään kovin ei-kantilai- 
nen (lähinnä berkeleylainen, fenomenalistinen) idealismin 
muoto, kun he julistavat transsendentaalisen idealismin epätoi
vottavaksi metafyysiseksi rakennelmaksi, jonka mukaan ihmis
mieli jollakin mystisellä tavalla ”luo” maailman. Tähän virhee
seen on ehkä suurin syyllinen Strawson itse, jonka käsitystä 
transsendentaaliargumenteista koko Stroudin jälkeinen keskus
telu kritisoi.44

En voi tässä eksyä yksityiskohtiin, mutta olen vakuuttunut 
siitä, että Allisonin, Carrin, Collinsin ja Leppäkosken kaltaiset 
tulkitsijat tarjoavat uskottavamman käsityksen transsendentaa- 
liargumenttien suhteesta transsendentaaliseen idealismiin. Kan
tilaisen ajattelun pääpyrkimyksenä ei heidän mukaansa ole vas
tata skeptiseen ongelmaan ulkomaailman mahdollisesta illusori- 
suudesta. Ei ulkomaailman olemassaoloa voida transsendentaa- 
lisesti (eikä millään muullakaan keinolla) "todistaa”! Pikemmin
kin transsendentaaliargumentaatiossa on kyse metodista, jonka 
kautta voidaan tutkia - Allisonin sanoin - kokemuksen "epis
teemisiä ehtoja”, sitä, mitä on edellytettävä, jotta meillä voisi 
olla kokemusta objekteista. Tätä argumentaatiota ei voida irrot
taa transsendentaalisesta idealismista, koska juuri transsenden
taalinen idealismi merkitsee sen tutkimista, miten maailma ja 
sen objektit ovat annettuja meille, koettavissamme — sen sijaan, 
että tutkittaisiin, mitä ne ovat meistä riippumatta. Sternin teok
sessa esiintyvät epistemologit eivät siis tämän käsityksen mu
kaan kykene aidosti transsendentaaliseen tutkimukseen nojates- 
saan realistiseen viitekehykseensä ja jättäessään Kantin idealis
min spesifin luonteen hämäräksi. Erityisesti transsendentaali
nen idealismi ei ole hämärää subjektivistista metafysiikkaa (eikä 
varsinkaan fenomenalismia), vaan pikemminkin tietoteoreetti
nen ja metodologinen käsitys siitä, miten objektien olemista ko

Filosofoidessaan trans- 
sendentaalifilosofian rajalla Witt- 
genstein ja Derrida ovatkin jo sen 
sisällä, koska tuo rajalla oleminen 
konstituoi itse traditiota. Koska se, 
mikä filosofista traditiota rajoittaa, 
vaikuttaa siihen, miten tuo traditio 
on ymmärrettävä, rajalla olevat 
hahmot kuuluvat jo pelkän rajalla 
olemisensa vuoksi kyseiseen traditi
oon. Tällä melko avaralla tavalla 
haluaisin hahmottaa filosofian 
traditionaalisuutta.

kemuksen kohteina, episteemisten eh
tojen alaisuudessa, on tutkittava. Jos 
tämä on oikea tapa ymmärtää transsen
dentaalista idealismia, koko jälkistrou- 
dilaisen keskustelun anti-idealistinen 
pyrkimys on transsendentaaliajattelua 
kapeuttavaa ja monin tavoin harhaan
johtavaa — vaikka sekin toki omalla ta
vallaan kehittää transsendentaalista 
traditiota eikä siis missään tapauksessa 
ole torjuttavissa jonakin kokonaan 
tuon tradition ulkopuolelle kuuluvana.

Monenlaisia vaikeuksia on kuitenkin 
vielä jäljellä. Ei esimerkiksi ole selvää, 
että filosofisista traditioista tai näke
myksistä voitaisiin johdonmukaisesti 
kannattaa (Allisonin tyyliin) "vain me
todologisia” tulkintoja.45 Allisonin ja 
Carrin tulkinta Kantin transsendentaa
lisesta idealismista pyrkii olemaan vain 
metodologinen (tai epistemologinen) 

ja välttämään kyseenalaiset ontologiset oletukset esimerkiksi oli
oiden sinänsä ilmiöistä erillisestä olemassaolosta. Samantapaista 
erottelua on sovellettu transsendentaalifilosofian kritiikissä eh
dottamalla Wittgensteinin käsitteiden "kielioppi”, "kielipeli” ja 
"elämänmuoto” puhtaasti metodologista tulkintaa erotuksena 
metafyysisistä tai transsendentaalisista tulkinnoista.46 Nähdäk
seni tällaiset pyrkimykset kapeuttavat sekä Kantin että Wittgen
steinin ajattelua. Metodologia on tyhjää, jollei tutkimuksen 
kohteena ajatella olevan jotakin, mikä kuuluu todellisuuteen. 
Kielipelin ja kieliopin käsitteet ovat toki metodologisia tarkaste
lutapoja ja näkökulmia kieleen, mutta ne eivät voine olla vain 
tätä. Metodologinen näkökulma on mielekäs vain, jos se on nä
kökulma johonkin. Kielipelejä pelataan maailmassa; elämän
muotomme ovat osa maailmaa; puhuessamme kielipeleistä pu
humme jostakin inhimilliseen maailmaan kuuluvasta. Mikäli 
tämä lähes triviaali ajatus hyväksytään, ei ole syytä pitää mainit
tuja käsitteitä vain metodologisina ja ei-ontologisina.47

Yleisemminkin eri asiayhteyksissä esitettävät "vain metodolo
giset” tulkinnat jostakin filosofisesta perinteestä ovat arvelutta
via yrityksiä tehdä kyseiset perinteet aiempaa uskottavammiksi 
liian vahvoja (metafyysisiksi kutsuttuja) oletuksia välttäen. 
Tämä pätee myös Allisonin ja Carrin muuten uskottavista 
Kant-tulkinnoista. Etenkin pragmatismin perinteen näkökul
masta metafyysinen vs. metodologinen -erottelu on monien 
muiden jyrkkien dikotomioiden tapaan ongelmallinen: jonkin 
metodin soveltaminen merkitsee aina maailman jäsentämistä 
jonkinlaisena ja siten (pragmaattista, käytäntö- ja metodisidon- 
naista) ontologiaa tai metafysiikkaa.48 Tässä metodi ja metafy
siikka kietoutuvat toisiinsa. Maailma hahmotetaan aina jollakin 
tavalla, vaikka sitten dekonstruktiivisesti ja perinteisiä hahmo
tuksia kritisoiden. Jos suhtaudumme vakavasti pragmatismin 
traditioon, meidän on syytä hylätä metodi vs. metafysiikka -di
kotomiaan perustuvat filosofian traditioiden rekonstruktiot.49 
Metafyysisten ja metodologisten lähestymistapojen välinen 
jyrkkä erottelu ei uskoakseni ratkaise filosofian traditioihin liit
tyviä tulkintaongelmia. Tilanne on paljon epäpuhtaampi.

Valaisen asiaa vielä muutamilla transsendentaalisen tradition 
keskeistä metodia, transsendentaaliargumentaatiota, koskevilla 
huomioilla. Transsendentaaliargumenttien loogiset analyysit ei
vät näytä tarjoavan selkeää kuvaa transsendentaalifilosofian 
luonteesta.50 Jos ymmärrämme transsendentaaliargumentin - 
jonkin aktuaaliseksi oletetun asian mahdollisuuden välttämättö
miä ennakkoehtoja etsivän argumentin - yksinkertaisesti kah
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desta premissistä johtopäätök
seen eteneväksi modus ponens - 
päättelyksi tyyliin

1. Jos A (on mahdollinen),
niin B
2. A (on mahdollinen, kos
ka se on aktuaalinen)
3. Siis: B,

emme kykene erottamaan trans
sendentaalisia argumentteja 
muista pätevistä samanmuotoisis
ta päätelmistä. Jos kuljetamme 
ensimmäisen premissin eteen 
välttämättömyysoperaattorin, 
emme ehkä ole enää selvillä siitä, 
mitä itse asiassa johtopäätöksenä 
väitämme. Mitä voimme päätellä 
ehdosta ”on välttämättä niin, että 
jos A on mahdollinen, niin B”, 
kun premissi (2) kuitenkin on 
säilytettävä ennallaan? Jos taas 
tuomme modaalioperaattorin 
premissin (1) ilmaiseman implikaation sisään, saamme päätel
män muotoa

1. Jos A (on mahdollinen), niin välttämättä B
2. A (on mahdollinen)
3. Siis: välttämättä B.

Tällöin A:n mahdollisuuden ehto B on kuitenkin todettu itses
sään välttämättömäksi, mikä on kovin harhaanjohtavaa, sillä se, 
että tällaisia ehtoja ylipäänsä on, on kaiketi kontingenttia. Jos 
esimerkiksi ajattelemme Wittgensteinia seuraten, että julkisten 
kielipelien pelaaminen on merkityksen muodostumisen ehto, 
joutuisimme jälkimmäistä päätelmämuotoa soveltaessamme 
päättelemään, että kielipelit ovat välttämättömiä. Tämä olisi 
outoa modaalista metafysiikkaa, jossa sotkettaisiin toisiinsa kie
lijärjestelmän sisäinen ja sille ulkoinen välttämättömyys tavalla, 
jota edellä koetin välttää. Ei voitane vakavasti väittää, että olisi 
jossakin metafyysisessä mielessä välttämätöntä, että käytämme 
kieltä. Se, että kieli (ja me) ylipäänsä on olemassa, on kontin
genttia, vaikka tämän kontingenssin voimme tietenkin todeta 
vain kielessämme.

Modaalisten termien kuljettaminen transsendentaaliargu- 
mentin analyysiin on siis epäilyttävää. Toisaalta pelkkä modus 
ponens -muoto ei erottele transsendentaalisia ja ei-transsenden- 
taalisia argumentteja. Miten tähän tulokseen olisi suhtaudutta
va? Ehkäpä onkin niin, että koska transsendentaalisen argumen
tin looginen rakenne jää avoimeksi ongelmaksi, itse transsen
dentaalisen tutkimuksen tai analyysin - sen, mikä transsenden- 
taalifilosofiassa on kiinnostavaa - tulee ajatella kohdistuvan pre
missin (1) ilmaisemaan implikaatioon (”Jos A, niin B”), itse 
transsendentaalisen ehdon etsintään, joka voi tapahtua hyvinkin 
erilaisissa käsitteellisissä maastoissa, sekä tietenkin premissien 
(1) ja (2) perustelemiseen - tai ehkä pikemminkin siihen, miksi 
premissin (2) annetuksi olettamaa asiaa, kuten kieltä, ei tarvitse 
perustella. Tästä näkökulmasta kiinnostavaa ei siis olekaan itse 
päätelmä ("metodi”), vaan nimenomaan se filosofinen traditio, 
jonka puitteissa transsendentaaliehtojen etsintä tapahtuu ja joka 
määrittää transsendentaaliseen tutkimukseen ryhtyvälle mah
dolliset käsitteelliset viitekehykset. Ei ole ilmeistä, että nämä kä
sitejärjestelmät voitaisiin puhdistaa metafyysisistä oletuksista.

Ainakaan transsendentaalinen tradi
tio ei tyhjene siihen, että sen edusta
jat soveltaisivat tietynmuotoista loo
gista metodia. He voivat mahdolli
sesti käyttää erilaisia argumentti- 
muotoja51 ja myös perinteistä modus 
ponensia, jota käytetään muissakin 
traditioissa (luonnollisesti esimer
kiksi tavanomaisessa analyyttisessä 
filosofiassa), mutta nämä argumen- 
taatiotavat eivät vielä tee heistä 
transsendentaaliajattelijoita.

Tarvitsemmekin logiikan mene
telmät ylittävää käsitystä filosofian 
käsitteistä ja niistä käsitteenmuodos
tuksen perinteistä, joiden puitteissa 
loogisia päätelmiä suoritetaan ja kri
tisoidaan, jotta voisimme ymmärtää 
transsendentaalifilosofian perintee
seen lukemiemme ajattelijoiden 
ajattelun transsendentaalisuutta. 
Erityisesti transsendentaalisen sub
jektin aktiivinen rooli kokemukselle 
avautuvan empiirisen maailman 

konstituutiossa - siis jonkinlainen Kantin tyylinen transsenden
taalinen idealismi — on tässä nähtävä olennaisena osana trans- 
sendentaalifilosofiaa.52 Transsendentaalinen tutkimus kohdis
tuu perinteisimmillään juuri siihen, miten jotkin subjektin piir
teet tai rakenteet (tietokyvyn muoto tai, Wittgensteinin yhtey
dessä, sosiaalisena subjektina toimivan kieliyhteisön käytännöt) 
tekevät mahdolliseksi objektiivisen maailman tiedollisen koke
misen ja/tai sitä koskevan merkityksellisen kielen.53 Tällainen 
tutkimus voi olla transsendentaalista, vaikka sen yhteydessä esi
tettävät argumentit eivät muodoltaan poikkeaisi muissa perin
teissä esiintyvistä argumenteista. Filosofiset traditiot eivät siis 
redusoidu argumentaatiotapojen logiikkaan. Tässä mielessä nii
tä ei voida tarkastella ”vain metodologisesti”. Erityisesti trans
sendentaalinen traditio on jotakin muuta kuin jokin erityinen 
looginen menetelmä. Silti myös transsendentaaliargumenttien 
rakenteen pohtijat omalla tavallaan kehittävät tätä traditiota.

Olenko metafysiikan ja metodologian jyrkkää eroa kritisoides- 
sani myöntänyt oikeiksi transsendentaalifilosofian vastustajien 
ajatukset transsendentaaliperiaatteiden metafyysisyydestä? Ta
vallaan kyllä. En usko metafysiikkaa voitavan kokonaan välttää 
sen enempää transsendentaalifilosofiassa kuin muuallakaan. 
Mutta transsendentaaliajattelijan päämääränä ei ole suljettu me
tafyysinen systeemi, lopullinen totuus tiedon, kielen tai jonkin 
muun asian olemuksellisista piirteistä, vaan jatkuvan kritiikin 
dynaamisessa liikkeessä pitämä tietoa, kieltä ja muita "annettu
ja” asioita koskeva transsendentaalinen reflektio, joka viime kä
dessä pohjautuu subjektin (yksilön tai yhteisön) refleksiiviseen 
pyrkimykseen ymmärtää itseään ja oman toimintansa ennakko
ehtoja — sitä, mitä on olla kokeva, tietävä, toimiva ja kieltä käyt
tävä olento.

Kuten esittämistäni huomautuksista toivottavasti käy ilmi, 
haluaisin ymmärtää filosofisten traditioiden rajanvedon sillä ta
voin väljästi, ettei meidän olisi mahdotonta katsoa esimerkiksi 
Wittgensteinia tai Derridaa transsendentaalisiksi ajattelijoiksi. 
Miksi meidän on joskus niin vaikea myöntää, että joku tutki
mamme filosofi, esimerkiksi Wittgenstein tai Derrida, ”kuuluu” 
johonkin traditioon (varsinkin traditioon, jota emme itse sym

»
Transsendentaaliajaneli

jan päämääränä ei ole suljettu meta
fyysinen systeemi, lopullinen totuus 
tiedon, kielen tai jonkin muun asian 
olemuksellisista piirteistä, vaan jatku
van kritiikin dynaamisessa liikkeessä 
pitämä tietoa, kieltäjä muita "annet
tuja” asioita koskeva transsendentaali
nen reflektio, joka viime kädessä 
pohjautuu subjektin refleksiiviseen 
pyrkimykseen ymmärtää itseään ja 
oman toimintansa ennakkoehtoja
sitä, mitä on olla kokeva, tietävä, 
toimiva ja kieltä käyttävä olento.
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patisoi tai johon emme halua hänen kuuluvan), esimerkiksi 
transsendentaalifilosofian perinteeseen, vaikkei hän edustakaan 
puhdasoppisesti tuota traditiota ja vaikka hänen pyrkimyksensä 
ovat monin paikoin sille vastakkaiset? Miksi ajattelemme filoso
fian traditioita staattisina järjestelminä? Staattisiahan ne eivät 
ole. Transsendentaalifilosofia on sellainen traditio kuin se on 
vain siksi, että yksilöt, kuten Kant, Fichte, Hegel, Schopenhau
er, Husserl ja - kuten haluan väittää - Wittgenstein (ja ehkä 
myös Heidegger ja Derrida) ovat sitä kehittäneet ja uudistaneet, 
toisinaan myös radikaalin kritiikin kautta, ajattelemalla "toi
sin”, kirjoittamalla traditiotaan vastaan. Samaa voitaisiin sanoa 
esimerkiksi pragmatismin traditiosta, johon niin ikään olen tai
puvainen katsomaan Wittgensteinin "kuuluvan”.54 Filosofian 
traditiot solmiutuvat yhteen, risteytyvät, yhdistyvät, häiritsevät 
toisiaan, erkanevat, katoavat ja palaavat jälleen. Filosofian histo
ria, kuten tiedämme, on hyvin epäpuhdasta, rikkonaista, epäsel
vää, hajanaista, monitulkintaista. Myöntämällä, että esimerkiksi 
Wittgenstein tai Derrida on (osittain, tavallaan, eräässä mieles
sä, kriittisesti, ei-dogmaattisesti, eräiden joskaan ei kaikkien 
pyrkimystensä suhteen) kantilainen transsendentaalifilosofi, 
avaamme uusia mahdollisuuksia ymmärtää sekä tarkastele
maamme filosofia että hänen taustatraditionsa luonnetta. Täl
laisen tulkinnan ei tarvitse sulkea pois tarkastellun filosofin ajat
telun "uutuuksia”, sitä, miten hän asettuu vastakkain aiempien 
filosofien (esimerkiksi juuri Kantin) näkemysten kanssa.

Oletus, että voisimme yksiselitteisesti ratkaista, kuuluuko 
jonkun filosofin tuotanto johonkin tiettyyn traditioon vai ei, 
muistuttaa metafyysisen realismin oletusta, jonka mukaan kie
len jokaisella väitelauseella on määrätty totuusarvo sen nojalla, 
millainen kielestä riippumaton maailma on. Tämä näkemys 
unohtaa, ettei traditioita ole riippumatta jatkuvasta uudelleen
tulkinnasta ja -käsitteellistämisestä. Filosofi, esimerkiksi Witt- 
genstein tai Derrida, voi kuulua traditioon-x-sellaisena-kuin- 
me-sen-näkökulmasta-y-hahmotamme. Näkökulmamme puo
lestaan on muokkautunut sellaiseksi kuin se on muun muassa 
siksi, että tarkastelemamme filosofi on elänyt keskuudessamme 
ja vaikuttanut siihen, millaisiksi miellämme filosofian kehitys
linjat. Päädymme jälleen ajatukseen siitä, että myös traditioiden 
rajoilla vaikeasti kategorisoitavina hahmoina vaikuttavat ajatte
lijat voivat juuri tuon ongelmallisuutensa vuoksi kuulua niihin 
traditioihin, joiden luonnetta koskevia kysymyksiä heidän työn
sä herättää.

Emme tietenkään voi "anything goes” -tyyliin katsoa kenen 
tahansa edustavan mitä traditiota tahansa. On säilytettävä mah
dollisuus keskustella kriittisesti (tosin aina jo jonkin tradition 
sisällä) siitä, millainen filosofia edustaa tai ei edusta mitäkin tra
ditiota.55 Tästä syystä esimerkiksi Wittgensteinin tai Derridan 
transsendentaalisuutta vastustavat tulkitsijat tekevät tärkeää työ
tä. En voi yhtyä heidän johtopäätöksiinsä, joiden mukaan nämä 
filosofit ehdottomasti eivät edusta transsendentaalista traditiota, 
mutten myöskään vastakkaisiin näkemyksiin, joiden mukaan he 
ilmiselvästi tai ongelmattomasti kuuluvat tuohon traditioon. 
Nähdäkseni kaikissa tällaisissa argumenteissa unohdetaan filo
sofian perinteiden dynaaminen, jatkuvasti uudistuva luonne - 
ja yksityisten, työnsä taustan muodostaviin perinteisiin kriitti
sesti suhtautuvien ajattelijoiden merkitys perinteiden jatkuvassa 
uudelleentulkinnassa.56

Traditiot itse ovat (näin haluaisin sanoa) transsendentaalisia: 
ne ovat filosofian, myös traditioita kritisoivan filosofian, mah
dollisuuden ehto. Ne ovat transsendentaalisia hieman samaan 
tapaan kuin merkityksellisen kielen mahdollistavat kielipelit. 
Siksi meidän on suhtauduttava vakavasti kiistoihin siitä, kuu
luuko joku tietty filosofi johonkin tiettyyn traditioon vai ei. 
Meidän tulee olla tällaisten kiistojen arvioinnissa suvaitsevaisia

mutta myös (itse)kriittisiä ja koettaa tehdä selväksi, mitä traditi
oon kuulumisella milloinkin tarkoitetaan.57

1. Eri filosofien ajattelun "merkitys” voi näyttäytyä hyvinkin erilaisena sen mukaan, mil
laiseen traditioon heidät asetetaan. Ei tule olettaa, että filosofiset tekstit aina ongelmat
tomasti asettuisivat johonkin tiettyyn traditioon.

2. Wittgensteinista ovat tästä näkökulmasta kirjoittaneet muiden muassa Garver (1994), 
Wallgren (1996, 1999) ja Kuusela (1999), Derridasta taas esimerkiksi Rorty (1982,
1998), Gaschd (1986), Dews (1995), Tuohimaa (1999) ja Kauppinen (2000). Derri
dan ja Wittgensteinin ajattelua ovat kiinnostavasti vertailleet Staten (1985), jonka mu
kaan Wittgensteinkin harjoittaa dekonstruktiota, ja Margolis (1994, 1995), joka tar
kastelee Derridan työtä kantilaisessa kontekstissa. Ks. myös useita esseitä teoksessa Das- 
enbrock (1989), erityisesti Norris (1989).

3. Paitsi traditioista voisimme varsin hyvin puhua esimerkiksi viitekehyksistä, paradig
moista tai ajattelutavoista.

4. Vrt. esim. Kannisto (1996).
5. Käsitykseni Wittgensteinista transsendentaalifilosofina perustuu suureksi osaksi Heik

ki Kanniston ja Hanne Ahosen kanssa käymiini keskusteluihin. En kuitenkaan oleta 
heidän jakavan kaikkia aiheeseen liittyviä näkemyksiäni. Tavallisimmin Wittgenstei
nin ”transsendentaaliargumenttina” on pidetty Filosofisten tutkimusten yksityisen sään- 
nönseuraamisen mahdottomuutta käsitteleviä jaksoja (ks. erityisesti Wittgenstein 
1953,1, §§ 199 -  202), mutta myös Varmuudesta-\ö.x)zn (Wittgenstein 1969) monet 
huomautukset ovat tässä olennaisia.

. Leppäkoski (1993) osoittaa vakuuttavasti, että Kantin transsendentaalifilosofian perus
kysymys on, miten kokemuksen välttämättömät ehdot ovat välttämättömiä. Kant ei 
pyri osoittamaan (skeptisismiä vastaan, tarkoituksenaan skeptisismin kumoaminen), 
että kokemusta ja sen ehtoja on (ks. s.  ja passini).

7. On paikallaan painottaa, että transsendentaalifilosofinen kysymys koskee nimenomaan 
jonkin "annetun” asian mahdollisuuden välttämättömiä ehtoja. Kyse ei voi olla riittä
vistä ehdoista (/^Siitonen 1993, 1995). Mieleni tekisi sanoa, että Kant laiminlyö 
tämän erottelun eksplikoinnin, koska asia on niin itsestään selvä. Mikä olisi riittävä 
ehto merkitykselliselle kielelle? Vaikka kaikki Wittgensteinin argumentaatiosta löyty
vät ehdot täyttyisivät, kieltä ei ehkä silti käytettäisi, jos ihmisillä yksinkertaisesti ei olisi 
toisilleen mitään sanottavaa. Mikään transsendentaalinen ehto tuskin voi taata, että sii
tä riippuvainen "ehdollinen” asia olisi todellinen. Pikemminkin transsendentaalisessa 
tutkimuksessa lähdetään liikkeelle tuon ehdollisen asian todellisuudesta - hyväksytään 
se "annettuna” -  ja kysytään, minkä välttämättömien ehtojen vallitessa se on mahdolli
nen eli mitä ilman se ei voisi olla todellinen. Kuten jatkossa käy ilmi, transsendentaali- 
ehtojen välttämättömyys on nimenomaan "suhteellista välttämättömyyttä” tai ”pre- 
suppositionaalista välttämättömyyttä” (Leppäkoski 2000): nuo ehdot ovat annettuna 
pidetyn asian välttämättömiä edellytyksiä. Tämä on tietenkin erotettava esimerkiksi 
puhtaasti loogisesta välttämättömyydestä -  transsendentaaliehtojen välttämättömyys ei 
ole samanlaista kuin ristiriidan lain, koska (Kantin mukaan) kyseessä ovat synteettis- 
aprioriset eivätkä analyyttiset arvostelmat -  sekä luonnossa vallitsevasta kausaalisesta 
välttämättömyydestä. Nämä erottelut on pidettävä mielessä, jotta lainkaan voitaisiin 
ymmärtää transsendentaalifilosofian luonnetta ja niitä ongelmia, joita transsendentaa
lifilosofian harjoittaja (tai hänen kriitikkonsa) kohtaa. Kokemuksen, kielen tai jonkin 
muun meille annetun riittävien ehtojen etsiminen voi toki olla kiinnostava tehtävä, ja 
tällaisella tehtävällä voi jopa olla filosofinen ulottuvuus, mutta olisi harhaanjohtavaa 
kutsua sitä transsendentaalifilosofiseksi. Parhaimmillaankin voisi käydä vain niin, että 
transsendentaalisen tutkimuksen paljastamat välttämättömät ehdot olisivat sattumalta 
myös riittäviä ehtoja sille, minkä välttämättömiä ehtoja ne ovat. Saattaa olla -  vaikka 
tämä hypoteesi vaatisi tarkempaa kriittistä testaamista -  että eräät transsendentaaliajat- 
telun kriitikot jättävät riittävien ja välttämättömien ehtojen välisen eron huomiotta ja 
kuvittelevat transsendentaalifilosofin tavoittelevan edellisiä. Tällä tavoin väärin tulkit
tuina transsendentaaliargumentit ovat liian helppoja maaleja.

. Wittgenstein (1953), I, § 19.
9. Vrt. Hertzberg (1994).
10. Uskoakseni voidaan ehdottaa, että tämä transsendentaaliargumentin avulla perusteltu 

kielikäsitys on ytimeltään pragmatistinen juuri kielen yhteisöllistä käyttöä painottaes
saan (Pihlström 1997). Vaikka pragmatismin ja transsendentaalifilosofian suhde on 
kiinnostava, jätän aiheen tässä sivuun, koska olen aiemmin käsitellyt sitä laajasti (ks. 
Pihlström 1996b, 1998). Haluan huomauttaa, etten tarkoita wittgensteinilaisittain 
muotoiltua transsendentaalifilosofiaani skolaariseksi Wittgenstein-tutkimukseksi. 
Myöhäis-Wittgenstein tarjoaa vain mallin siitä, millaista naturalisoitu tai pragmatisoi- 
tu transsendentaalifilosofia voisi olla, riippumatta siitä, mikä lopulta on oikea tulkinta 
hänen ajattelustaan.

11. Vrt. tässä esim. Hertzbergin (1994,2000) tarkastelua yksityisen kielen mahdottomuudesta.
12. Seuraavat sivut ovat reaktio Kuuselan (1999) ei-transsendentaaliseen Wittgenstein-tul- 

kintaan (vrt. myös Kuusela 1998). En viittaa Kuuselan tutkimukseen yksityiskohtaises
ti, sillä tämän kirjoituksen tehtävänä ei ole hänen tutkimuksensa arviointi. Hän ekspli
koi näkemystään lisää tulevissa töissään, jotka saattavat vaatia minua ja muita transsen
dentaalifilosofian puolustajia tarkistamaan kantaansa. Toivon tarkasteluni kuitenkin 
tarjoavan yleisemmin "varoituksen sanoja” ei-transsendentaalisiin Wittgenstein-tul- 
kintoihin pyrkiville. Esseetäni voidaan lukea myös hämmennyksen ilmauksena, sen ih
mettelemisenä, mikä Wittgensteinin sijoittamisessa transsendentaaliseen traditioon 
voisi olla virheellistä tai vääristävää. Wallgren (1996, 1999) on hyvin lähellä Kuuselan 
näkemystä, joten argumenttini ovat epäsuorasti suunnatut hänellekin.

13. Vrt. Allison (1983) ja Leppäkoski (1993).
14. Vrt. Lear (1998).
15. Vrt. jälleen Leppäkoski (1993). Tästä syystä on hieman ongelmallista pitää Allisonin

50 •  niin &  näin 1/2001



(1983) tavoin kantilaisia transsendentaaliehtoja pelkkinä "episteemisinä ehtoina” 
(vaikka muuten Allisonin Kant-tulkinta onkin monin tavoin valaiseva). Palaan tähän 
teemaan lyhyesti jatkossa.

16. Samaan tapaan esimerkiksi Hilary Putnam on kritisoinut metafyysiseksi realismiksi 
kutsumaansa näkemystä (vrt. Pihlström 1996a).

17. Pelkään, ettei tällaista roolia filosofialle ei-transsendentaalisissa Wittgenstein-tulkin- 
noissa jää.

18. Tässä välttämättömyys on tietenkin jälleen suhteellista kielen olemassaoloon, joka it
sessään ei ole välttämätöntä. Kyse on siis nimenomaan välttämättömyydestä "sisäisestä 
näkökulmasta”: sikäli kuin olemme kielipeliimme sisällä, niin kuin aina olemme, kiel
tämme välttämättä hallitsevat normatiiviset säännöt, jotka tosin voisivat olla toisenlai
sia, eli ne eivät "ulkoisesti” välttämättä ole juuri sellaisia kuin ne ovat.

19. Uskoakseni rajaus ”me” ei tässä sulje pois ainakaan ketään sellaista, jolle tämän artikke
lin teksti on ymmärrettävää kieltä. Toisaalta ei ehkä ole mitään aivan tarkkaa rajaa, joka 
erottaisi "meidät” kaikista "muista”, enkä oleta tällaista rajaa löytyvän puhuessani reto
risesti ”meidän kielipelistämme” tai meidän tavastamme käyttää sanaa ’kieli’.

20. Mikäli Kuusela (1999) ja Wallgren (1996, 1999) ovat oikeassa Wittgensteinin filosofi
an ei-transsendentaalisuudesta, tämä dilemma on yhtä lailla Wittgensteinin itsensä on
gelma. Tähän tulkintakysymykseen en kuitenkaan halua ottaa kantaa.

21. Samaan viittaa esimerkiksi kieliopillisen ja transsendentaalis-metafyysisen mahdolli
suuden käsitteen erottaminen toteamalla, että edellinen viittaa mahdollisuuksiin siten 
kuin ne ymmärretään jonkin kielellisen käytännön puitteissa ja jälkimmäinen kielelli
sen käytännön itsensä mahdollisuuteen, sen ulkoapäin annettuihin välttämättömiin 
ehtoihin. Kuuselan (1999) kieliopillisen tulkinnan mukaan ”Wittgenstein puhuu vält
tämättömyydestä tietyn kielen käytön tavan sisällä sanomatta kuitenkaan, että tämä 
tapa sinänsä olisi välttämätön”. Jää epäselväksi, miten tämä väite eroaa historiallistetun 
transsendentaalitulkinnan muotoilusta, joka puhuu kielenkäyttötavan välttämättö
myydestä "meidän [historiallisesti kontingentin ja muuttuvan] elämänmuotomme 
puitteissa”. Ehdottaisin, että ”meidän elämänmuotomme puitteissa” ilmaisee juuri sa
man sisäisen välttämättömyyden, jota kieliopillisessa luennassa tarkoitetaan, mutta se 
tekee tämän ulkoistetusta näkökulmasta kuvitellun vastakkainasettelun ”me” vs. 
"muut” kautta (vrt. Lear 1998) — sitoutumatta kuitenkaan dogmaattiseen, transsen- 
dentaalifilosofialle vieraaseen oletukseen siitä, että tuo ulkoinen näkökulma olisi mah
dollinen "meille” (eli että me voisimme katsella elämänmuotoamme jostakin muualta 
kuin sen sisältä käsin, sieltä, missä olemme). Pikemminkin juuri ei-transsendentaalifi- 
losofin ajatus kielen käytön puhtaasta kuvailusta olettaa tällaisen ulkoisen näkökulman. 
(Yksittäisten kielipelien kuvailu voi toki olla osa wittgensteinilaisittain ymmärretyn 
transsendentaalifilosofian yleistä argumentaatiostrategiaa -  tätä en suinkaan halua kiel
tää.) Myös Kuuselan muotoilu ” * käytämme säännön käsitettä niin kuin sitä käytäm
me, emme voi sanoa, että vain yksi ihminen kerran elämässään seurasi sääntöä” (jossa 
kenties voidaan väittää puhuttavan vain siitä, miten käytämme kieltä ja mikä tämän 
käyttötavan puitteissa on mielekästä), ja väite siitä, että "meidän” on välttämätöntä 
(omaksumamme kielenkäyttötavan sisällä) puhua näin, tuntuvat sanovan yhden ja sa
man asian. Se, että kieliopillisen tarkastelun paljastama välttämättömyys asettuu kielel
lisiin puitteisiin, elämänmuodon sisään, ei lisää transsendentaaliehtojen suhteellisuu
teen mitään.

22. Samaa voitaisiin varmasti sanoa esimerkiksi Husserlin transsendentaalisesta fenomeno
logiasta, jonka asemaan transsendentaalisessa traditiossa en tässä kuitenkaan voi puut
tua (vrt. Carr 1999).

23. En sano, että ero katoaisi kokonaan, koska modaaliloogisesti se voidaan tietenkin näh
dä. Transsendentaalifilosofisesti se on kuitenkin keinotekoinen.

24. Esimerkiksi Lear (1998) on tarkastellut kiinnostavasti sitä, miten transsendentaalinen 
ja antropologinen perspektiivi ovat ikään kuin sisäinen ja ulkoinen perspektiivi yhteen 
ja samaan asiaan.

25. Tässä ei tietenkään puhuta ajallisesta vaan käsitteellisestä edeltämisestä.
26. Tämä näkemys sopii mielestäni hyvin yhteen esimerkiksi Varmuudesta-teoksen kes

keisten ajatusten kanssa.
27. Jos tämä oli Wittgensteinin näkemys, hänen filosofinen menetelmänsä merkitsee pa

luuta esikantilaiseen, esikriittiseen ajatteluun, suistumista relativismiin ja skeptisismiin. 
Toivon, ettei näin olisi.

28. Vrt. esim. Hood (2000).
29. Ks. esim. Derrida (1987).
30. Ks. tässä Tuohimaan (1999) tarkastelua Gaschen (1986) tulkinnasta. Vielä ongelmalli

sempaa on ymmärtää, mitä merkitsee Tuohimaan puhe transsendentaalifilosofiassa ta
pahtuvasta "kielen vaikutuksen neutralisoinnista”. Eihän esimerkiksi Wittgenstein 
(transsendentaalifilosofiksi tulkittuna) suinkaan neutralisoi kielen vaikutusta, vaan ta
vallaan hyväksyy Derridan tavoin, että kieli itse -  sen käyttö -  tuottaa niin merkityksen 
kuin subjektinkin. Tässä mielessä voidaan ilman muuta harjoittaa lingvististä transsen- 
dentaalifilosofiaa, kuten edellä yritin tehdä. Selityksenä kielellistetyn transsendentaali
filosofian huomiotta jättämiseen Derridan yhteydessä lienee se, että Derridasta keskus
teltaessa "transsendentaalisella” viitataan useimmiten fenomenologian perinteen mu
kaisesti jonkinlaiseen ei-kielelliseksi oletettuun puhtaaseen, immanenttiin transsenden
taaliseen tietoisuuteen, jonka intentionaalisuus transsendentaalisessa fenomenologiassa 
katsotaan merkityksen alkuperäksi. Kuitenkin juuri Wittgensteinin filosofiasta käydyt 
keskustelut osoittavat, että on ainakin mielekästä (joskin ehkä ongelmallista) kytkeä 
transsendentaaliehtojen problematiikka kieleen olettamatta ei-kielellistä, kielenkäytös
sä tapahtuvaa merkityksen muodostumista edeltävää metafyysistä tietoisuutta. Trans
sendentaalisen tulkinnan ongelmiin liittyy myös kysymys Derridan suhteesta ontologi
aan. Voidaanko mielekkäästi sanoa, että Derrida tekee (radikaalista metafysiikan kritii
kistään huolimatta) ontologisia oletuksia ja on niiden suhteen eri linjoilla kuin (esimer
kiksi) hermeneutikot, kuten Hans-Georg Gadamer? Onko dekonstruktio vain kerta 
kaikkiaan perustavasti erilainen tapa hahmottaa todellisuutta kuin gadamerilainen her
meneutiikka, niin erilainen, ettei kriittinen keskustelu näiden välillä ole oikeastaan 
mahdollista? Miten tällaista relativismia tulisi arvioida? Tuohimaa näyttää ajattelevan 
relativistisesti todetessaan, että merkitys voidaan hahmottaa yhtä monella eri tavalla

kuin filosofian historiassa on tehty.
31. Transsendentaalisesta traditiosta ja sen kritiikistä erityisesti subjektikäsitteen kannalta 

sekä transsendentaalisesta subjektista ja sen paradoksaalisesta ei-oliomaisuudesta ks. lä
hemmin Carr (1999). Carrin teos nostaa myös esiin mielenkiintoisen kysymyksen Hei
deggerin kuulumisesta transsendentaalifilosofian perinteeseen -  ongelma on nähdäkse
ni analoginen Wittgensteinin ja Derridan tapauksille, mutta jää tässä tarkastelun ulko
puolelle. Pietersma (2000) tarkastelee kiintoisasti paitsi Husserlin myös Heideggerin ja 
Merleau-Pontyn filosofiaa transsendentaalisena fenomenologiana ja epistemologiana.

32. Näin tekee Staten (1985, s. 12).
33. IbieL, s. 13, 16, 103.
34. Ks. Gasche (1986), s. 274 — 276, 295, 316 — 318. (Juuri tätä teemaa Tuohimaa (1999) 

selvittelee esimerkillisen selkeästi ja ymmärrettävästi.) Useat lainaukset osoittavat, että 
Gaschd näyttää selvästi etsivän derridalaisesta käsitteistöstä transsendentaaliseen tyyliin 
"mahdollisuuden ehtoja”: "Ali the gestures of philosophy -  reflection and transcenden- 
talization, ali the themes of philosophy, but primarily those of subjectivity, transcen- 
dentality, freedom, origin, truth, presence, and the proper -  are impossible without the 
differences and discrepancies that permeate philosophical texts. Yet these same dispari- 
ties also limit the scope of these gestures and of the purity and coherence of the philoso
phical concepts or themes.” (Gasche 1986, s. 174.) Vrt. myös: ”[...] Derridas quasit- 
ranscendentals are a fimction of his inquiry into the conditions of possibility and im- 
possibility of the logic of philosophy as a discursive enterprise. [...] The quasitranscen- 
dentals are [...] conditions of possibility and impossibility concerning the very concep- 
tual difference between subject and object and even betvveen Dosein and Being. [...] 
[T]he quasitranscendentals are situated at the margin of the distinction betvveen the 
transcendental and the empirical.” (Ibids. 317.) Tämä luonnehdinta muistuttaa vah
vasti sellaista naturalisoitua transsendentaalifilosofiaa, jota olen koettanut puolustaa 
(vrt. Pihlström 1996b, 1998) ja josta myös edellisen jakson Wittgenstein-tarkastelu 
antaa jonkinlaisen kuvan. Gaschen tulkinnoista ja Derridan kantilaisuudesta ks. myös 
Kauppinen (2000).

35. Vrt. myös Norrisin (1989) ja Rortyn (1989) kiistaa siitä, voidaanko Derridan katsoa 
esittävän transsendentaaliargumentteja logosentrismiä vastaan.

36. Derrida (1972), s. 14-15.
37. Collins (1999).
38. Vrt. tässä von Wrightin (1999) tuoretta tarkastelua Wittgensteinin antitraditionaali- 

suudesta, etenkin hänen antikartesiolaisuudestaan. On mahdollista, että virheellinen 
oletus transsendentaalisen tradition väistämättömästä kartesiolaisuudesta on saanut 
jotkut tulkitsijat vastustamaan sekä Wittgensteinin että Derridan liittämistä transsen- 
dentaalifilosofiaan.

39. Carr (1999).
40. Stern (1999).
41. Ks. Allison (1983) ja (1996).
42. Ks. Stroud (1968); vrt. Strawson (1959).
43. Ks. tässä esim. Robert Sternin, Mark Sacksin, David Bellin ja Quassim Cassamin artik

keleita teoksessa Stern (1999). Vrt. kriittistä arviotani tästä kirjasta (Pihlström 2000b).
44. Ks. Strawson (1966); vrt. kritiikkiä esim. teoksissa Allison (1983), Leppäkoski (1993) 

ja Collins (1999).
45. Sama pulma ilmenee eri tavoin erilaisissa perinteissä ja erilaisilla ongelma-alueilla. Tie

toteoriassa on esimerkiksi tehty erotteluja ontologisen tai metafyysisen ja metodologi
sen naturalismin tai empirismin välillä väittäen, että empiristin olettama "kokemuksen 
ensisijaisuus" tai naturalistin korostama luonnontieteellisen näkökulman ensisijaisuus 
ei ole metafyysinen vaan metodologinen periaate (ks. Hatfield 1990; vrt. Shook 2000, 
s. 259); Rorty (1991) puolestaan on päinvastoin esittänyt, että naturalismi on vain ylei
nen metafyysinen perusvakaumus ilman metodologisesti kiinnostavia seurauksia. Täl
laisten naturalismin muotojen kritiikistä ks. Pihlström (1996a). Tunnettuja ovat myös 
"metodologisten solipsistien" väitteet siitä, etteivät he syyllisty metafyysiseen solipsis- 
miin (Carnap 1967, Fodor 1980; vrt. Pihlström 2000c). Uskontotieteilijät saattavat 
puolestaan välttää uskonnollisia tai muita maailmankatsomuksellisia kannanottoja ja 
pyrkiä 'metodologiseen ateismiin” (ks. Pyysiäinen 1997; vrt. kuitenkin Pihlström
1999). Myös totuutta koskevassa kielifilosofisessa keskustelussa on esiintynyt kanta ni
meltä "metodologinen deflationismi”, joka pyrkii puolustamaan deflationistista to
tuuskäsitystä (jonka mukaan totuus ei ole sellainen mielenkiintoinen ominaisuus, josta 
meidän pitäisi voida esittää filosofinen teoria), mutta ”vain metodologisesti”, ei mis
sään vahvemmassa mielessä (Field 1999).

46. Ks. jälleen Kuusela (1999).
47. Jos kielipelin käsite viittaa ajatukseen kielestä toimintana, on lisäksi epäselvää, missä 

mielessä tämän käsitteen avulla ei (ei-transsendentaalisen tulkinnan mukaan) muotoil
la mitään ”oppia” kielestä pelinä (toimintana) -  ontologisesti sitoumuksellista ”oppia” 
siitä, että kieli on jotakin sellaista, että sitä voidaan tarkastella tällaisten pelien kokonai
suutena. Vastaavasti filosofian ei-opillisuuden korostaminen wittgensteinilaiseen tyy
liin on itse eräänlainen (metafilosofinen) oppi siitä, mitä filosofia toimintana on. Vaik
ka kielipelin käsitettä ei tule ontologisoida liikaa, on mielestäni liioittelevaa väittää 
Wittgensteinin myöhäisfilosofian merkitsevän ratkaisevaa katkosta länsimaisen filoso
fian ontologiseen tai metafyysiseen perinteeseen. Ei-transsendentaalisia tulkintoja näyt
tää usein vaivaavan Wittgenstein-tutkijoille melko yleinen käsitys tutkimuskohteen 
täydellisestä omaleimaisuudesta ja riippumattomuudesta -  oletus siitä, että filosofiassa 
jokin ratkaiseva irtiotto perinteestä on mahdollinen. Epäilen tällaista mahdollisuutta, 
vaikken tietenkään tyystin kiellä sitä.

48. Erityisen selvästi tämä tulee näkyviin Wittgensteinin kielipelin ja elämänmuodon kä
sitteiden tulkinnassa. Vastaavasti Derridan dekonstruktioiden taustalta voidaan Tuohi- 
maan (1999) mielestäni uskottavan analyysin mukaan erottaa dekonstruktiivinen 
"maailmanhahmotustapa”.

49. Vrt. Pihlström (1996a) ja (1998). Tämä on kuitenkin vain yksi (pragmatistinen) tul
kinta tietystä "traditiosta”, pyrkimyksestä korvata metafyysisiä oppeja pelkästään me
todologisilla opeilla. Tulkintani on tietenkin kritisoitavissa. Lisäksi on paikallaan huomaut
taa, että pragmatismia itseäänkin on kehitelty "vain metodologisesti”: Rescher (2000) on tul
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lut tunnetuksi "metodologisen pragmatismin” edustajana; hän tosin liittää näkemykseensä 
myös metafyysisiä lähtökohtaoletuksia, kuten melko vahvan realismin. Nähdäkseni puhtaasti 
metodologinen pragmatismi ei kuitenkaan ole tervettä pragmatismia, sillä pragmatistin niin 
kuin kenen tahansa on tehtävä (inhimillisten käytäntöjen pohjalta) ontologisia sitoumuksia, 
jotka koskevat sitä, millainen maailma on.

50. Vrt. myös esim. Leppäkoski (1993) sekä Siitonen (1993) ja (1995). Tämän kysymyksen kä
sittelyyn on ratkaisevasti vaikuttanut Leila Haaparannan kanssa käymäni keskustelu. En ha
lua kieltää loogisen näkökulman relevanssia transsendentaalifilosofian ymmärtämisessä, mut
ta epäilen, että logiikka voisi tarjota meille tähän teemaan kaikkein kiinnostavimman filosofi
sen perspektiivin.

51. Vrt. tässä Stroudin (1999) artikkelia teoksessa Stem (1999). Stroudin varhaisemmat trans- 
sendentaaliargumentteja käsittelevät kirjoitukset ovat olleet tärkeitä tradition kehityksessä; 
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