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maalauksen kanssa olemisesta ja 
sen kanssa kirjoittamisesta. Täl-
lainen kirjoittaminen ei lataa odo-
tuksia ylenpalttisen korkealle, 
vaan jaksaa hahmottaa maalausta 
kokemuksellisena, aina itsessään 
lihallisena tapahtumana, joka ei 
luonteelleen ominaisesti rajaa, vaan 
avaa. Tällöin pääsemme lähemmäs 
maalausta liikkeessä: tapahtumaa, 
jossa ei virity niinkään se, mikä 
on tai minkä täytyisi olla, vaan se, 
mikä on vasta aluillaan ja vasta tu-
loillaan.

Rajallisuuden nautinto
Tällöin kohtaaminen maalauksen 
kanssa olisi esimerkki elävästä ko-
kemuksesta, ihmetyksestä ja yh-
dessäolosta. Se ei olisi esittävää, ei 

todentavaa, ei staattista eikä monu-
mentaalista. Se olisi moniselitteistä 
tavalla, joka on hyvää – siis tavalla, 
joka ottaa haltuunsa perinteen, vä-
lineen ja kontekstin mahdollisuudet 
ja rajat, tekemisen kautta tapahtuvan 
maan vetovoiman.

Tällöin maalaus todellakin olisi 
yksi hieno ja hedelmällinen keino 
ja tapa kohdata olemuksen ja ole-
massaolon rajallisuus. Se väistäisi 
aktiivisesti tarjolla olevan instru-
mentaalisen ja huonon monimerki-
tyksellisyyden, joka ei osaa muuta 
kuin levitellä lisää käsiään ja valitella 
vaillinaisuuttaan. Se ei olisi vain lo-
puttoman kehän kiertämistä ja mah-
tipontisuudessa rypemistä.

Näin kohtaaminen on Merleau-
Pontyn sanoilla sen haltuun otta-
mista ja siitä nauttimista, että vaikka 

maalaustaide ei koskaan saavuta täy-
dellisyyttä ja vaikka teos ei koskaan 
tule täysin valmiiksi, ”niin jokainen 
luotu teos kuitenkin muuntaa, 
muuntelee, valaisee, syventää, 
vahvistaa ja ylistää kaikkia muita 
teoksia, luo ne uudelleen tai luo ne 
ennalta” (476–477).

Ja tätä rajallisuutta ja tavoitta-
mattomuutta on täysin turhaa, jopa 
typerää surkutella ja sen perään vol-
lottaa. Surun sijaan puseroon sopisi 
uida toivo jatkumosta, tekemisen 
sisällön syventymisestä. Minkä ta-
hansa kokemuksellisuuden artiku-
lointi, kuten maalauksen ohime-
nevyys, sen olemassaolon tuleminen 
tarkoittaa myös alati, ”että niillä 
on melkein koko elämä edessään” 
(477).

A bstraheeraus on filosofin 
toimi. Mielikuvasta filosofi 
erottelee tunnusmerkillisen 

ja ajattelee sitä erikseen. Filosofi eristää 
ja yleistää. Kun siis viisauden ystävä 
suuntaa mielensä voiman kieleen, ka-
ristelee hän siitä variaatiota, höyläilee 
ylimääräistä, syväporaa sydäntä. Ja 
katso: käsillä on semioottinen struk-
tuuri tahi loogis-formaalinen systeemi. 
Siinä on kieli itsessään, melkein rivona, 
ikiaikainen ydin paljaana.

Näin rakennettu idealisaatio 
onkin oikein hyvä. Se on paljoon 
käypä ja moneen sopiva. Ei sitä voi 
kieltää. Silti kieli staattisena sys-
teeminä on vain yksi nurkka todel-
lisen kieliolion eri kulmista. Paljon 

jää horationaalisen uneksinnan 
ulkopuolelle: miten kieli syntyy, 
miten se on olemassa, missä se on, 
mikä on kielen suhde kulttuuriin, 
miten ja miksi kieli muuttuu. 
Vaikka staattisluonteinen teoria 
olisi täysin kohdallinen kuva kos-
kemastaan asiasta, vielä jää paljon 
selittämättä. Ja mikä tärkeintä, ul-
kopuolelle rajautuvaa ei voi ym-
märtää vain hieman muokkaamalla 
idealisaatiota, joka alun perin syn-
nytettiin poimimaan jähmeimmästä 
rakenteesta olennainen ja jättämään 
muu huomiotta. Muu tarvitsee 
omat idealisaationsa.

Ylisummaan hulvaton abstra-
hointi on rouva Filosofian kauhistut-
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tavin pahe. Ote herpaantuu helposti 
ja yhteydet konkretiaan katkeilevat, 
kun yksittäisistä faktoista tislattuja 
ajatteita kehitellään edelleen käy-
mättä välillä maantasossa. Len-
nokkaat ideat kulkevat linnunteitä 
piittaamatta siitä, minkä kyykkien 
montun pohjalta löytäisi aivan sel-
västi.

Parasta rokotetta ajattelun lii-
katoimintaan on todellisuuden 
tuntemus – ei mikään mysteerinen 
yhteys maailmankaikkeuden ole-
mukselliseen, vaan monenmoisten 
tosiasioiden tietämys. Ilman käsin-
kosketeltavaa teorioista tulee vain 
hyvin informoitujen intuitioiden 
steriilejä sumppuja. Kielestä filoso-
foivan toivoisi siis asiastaan jotain 
tietävän ja kieltä pohtivan hakevan 
juuri asiantuntijoilta tuntumaa asi-
oihin.

Opastusta kielen pariin
Reitillä kielen asioiden pariin yksi 
hyvä lähtöruutu on Vesa Heikkisen 
ja Harri Mantilan kepeästi kieleno-
hjailua käsittelevä Kielemme kohtalo. 
Teoksen aivan viime sivuilta käy 
kylläkin ilmi, että teos on oike-
astaan hyvin naamioitu pamfletti 
Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen aseman turvaamisen puo-
lesta. Se ei kuitenkaan ole vain sitä, 
sillä vaateen perusteet ovat tärkeät. 
Opus onkin myös oivallinen joh-
datus kielen muuttumisen, ohjailun 
ja sosiaalisuuden äärelle. Selväksi 
käyvät monet truismit, joita ei saisi 
unohtaa: Mikään kieli ei ole mo-
noliitti, vaan aina toisiinsa kietou-
tuneiden minikielten kokonaisuus. 
Kielen normittamisen ja normittu-
misen ero ei ole selvä. Kieltä käy-
tetään moniin eri tarkoituksiin, ja 
se toimii eri tavoin eri yhteyksissä. 
Kielet vaikuttavat toisiinsa. Millään 

kielellä ole yksityistä autenttista 
ydintä. Ja niin edelleen.

Yksi huomio kiinnittää kielifi-
losofin mielenkiinnon erityisesti. 
Heikkinen ja Mantila kirjoittavat 
nimeämisestä, joka teema on ollut 
analyyttisessa kielifilosofiassa aivan 
erinomaisen hyvin edustettuna. 
Mitään viittaamisen teoriaa kaksikko 
ei tietenkään tarjoa, mutta merki-
tyksen muodostumiseen he avaavat 
kiinnostavan näkövinkkelin. Kie-
lenhuollon ammattilaisina he tie-
tävät ”morsian”-sanan merkityksen 
”kelluvan” nyt, kun avioliittoinsti-
tuution merkitys on vähentynyt ja 
muuttunut. Enää ei ole selvää, voiko 
naiskumppania jo ennen naimatilai-
suutta tai vielä sen jälkeenkin kutsua 
morsiameksi. Käytänteet ovat muut-
tuneet niin, että ”morsiamen” viit-
tauskohdetta ei enää ole olemassa sa-
manlaisena kuin ennen, mutta koska 
vieläkin on jotain vanhan kaltaista, 
sanaa käytetään edelleen. Tällä het-
kellä mitään yhtä merkitystä ”mor-
siamelle” ei ole sen enempää suomen 
yleiskielessä kuin pienemmissä dia-
lekteissakaan.

Idealisaatiosta toiseen
Kielen muutostilaiset ainekset eivät 
oikein istu staattiseen kielikäsi-
tykseen. Ongelma ei ole vain siinä, 
miten kuvata viittauksen kohteen 
vaihtuminen toiseksi. Suurempi 
pulma on, miten viitattavien olen-
tojen itsensä muuttumisen ja raken-
tumisen voisi ymmärtää. Morsian ei 
nimittäin ole mikään itsestään ulos 
astuva luonnollinen luokka tai sorti-
mentti, jonka voisi valita referentiksi 
muiden joukosta. ’Morsmaikkuus’ 
on sen sijaan asia, joka muotoutuu 
”morsian”-sanan merkityksen keh-
keytymisen myötä. Sanat ja niiden 
tarkoitteet rakentuvat yhdessä.

Rakentumiset eivät toki ole näinä 
postmodernismin veltostuttamina 
aikoina kellekään enää uutisia. Juju 
onkin muualla: esimerkiksi yhä vain 
analyyttisen filosofian piirissä suo-
situlla predikaattilogiikkahenkisellä 
tavalla ymmärtää kieli ei ole mitään 
tekemistä sulhojen ja morsianten 
kehkeytymisten kanssa. Tässä ku-
vassa inhimillisen toiminnan ainoa 
funktio on tuottaa itsenäinen kie-
liolio. Kun se on valmis, ihmisillä 
ei ole muuta kielellistä tointa kuin 
pullautella suustaan merkitykseltään 
määräytyneitä kielen fragmentteja. 
Ja kieli on aina valmis. Yksin se va-
litsee ne, jotka lankeavat ”naima-
puuhaisen” predikaatin alle. Mitkään 
käsitteelliset tai sosiaaliset ”mor-
siamen” merkityksen kellumiset eivät 
ole mahdollisia, koska maailmaa 
tiiraillaan läpi abstraktin staattisen 
kielikäsityksen, josta tällaiset raken-
tumiset on jo lähtökohtaisesti ideali-
soitu pois. ”Eihän täällä miten vain 
voi olla!” joutuu loogis-metafyysinen 
tutkija huudahtamaan.

Tässä touhussa ei ole sinänsä 
mitään väärää, mutta olisi hyvä 
pitää mielessä, mitä on sivuutettu 
ja mihin keskitytty. Kun puhutaan 
kielestä vain abstraktina koodina, 
on äärimmäisen hankala ymmärtää 
käsitteiden ja kielen rakentumista 
ja institutionaalisuutta, esimerkiksi 
sitä, miten kielenhuolto on mah-
dollista. Tarvitaan toisenlaiset ideali-
saatiot merkitysten muodostumiselle 
– ja luultavasti jotakuinkin kaikelle 
muulle kielelliselle toiminnalle.

Jotta selviöt pysyisivät mielessä, 
jotta tutkittava asia itse säilyisi 
tutkimuksen kohteena, jotta ilmi-
öiden uusia aspekteja ei yritettäisi 
ymmärtää vain jo kuvitellun perus-
teella, jotta ylimalkaan olisi joku 
roti, lukekaa hyvät ihmiset erityis-
tieteitä!


