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Afrikassa ja Suomessa. Heidän ei 
tarvinnut keksiä modernia populis-
tista kansanvillitsemistä, koska Mus-
solini käytti jo sitä Italiassa. Heidän 
ei tarvinnut keksiä Lebensraumin 
(elintilan) vaatimusta, koska pan-
liikkeet ja imperialismi olivat sen 
jo keksineet. Imperialismia natsit 
saivat kiittää myös ”laajeneminen-
laajenemisen-vuoksi” -ideologiasta ja 
”valtaa-vallan-vuoksi” -opista, jotka 
porvaristo oli omaksunut lähtiessään 
poliittisille löytöretkilleen Aasiaan 
etsimään uusia markkinoita ja valtaa.

Totalitarismin poliittiset 
uutuudet
Natsit omaksuivat kaikki nämä ele-
mentit, mutta totalitarismin poliit-
tisesti merkityksellinen uutuus on 
toisaalla. Sen ydin on hallintajär-
jestelmä, joka muuttaa luokat mas-
soiksi, korvaa puoluejärjestelmän 
joukkoliikkeellä, siirtää (väki)valta-
keskuksen armeijalta poliisille ja luo 
maailmanherruuteen pyrkivän ulko-
politiikan. Keskitysleirit ja tuhoamis-
leirit liittyvät tähän hallintajärjes-
telmään, koska se tarvitsee tuekseen 
ideologian lisäksi terroria.

Totalitaarinen poliittinen hallin-
tajärjestelmä panee viralta länsimaisen 
oikeuskäytännön perustan, rooma-
laisen consensus iuriksen, korvaamalla 
positiiviset lait totaalisella terrorilla, 
jonka sisältö vaihtelee mielivaltai-
sesti tilanteen mukaan. Ainoa laki, 
jota terrori toteuttaa, on liikkeen 
laki, jonka ainoa päämäärä on ihmis-
kunnan totaalinen hallinta. Poliitti-
selle yhteisölle tämä on kohtalokasta, 
koska positiivisten lakien menettä-
minen merkitsee yhteisesti jaetun 
maailman ja muistetun historian me-
nettämistä siinä määrin kuin lait ovat 
jähmettynyttä muistia oikeudenmu-
kaisuuden takaamiseksi.

Sen minkä terrori tekee positii-
visille laeille, ideologia tekee histo-
rialle ja arvostelukyvylle. Ideologia 
on idean logiikkaa, joka hävittää 
historian ja legendan sekä totuuden 
ja valheen välisen eron ja korvaa ne 
jatkuvasti muuttuvalla totaalisen 
prosessin vähittäisellä paljastamisella 
ihmisille.

Totalitarismin perintö
Arendt ei kirjoita totalitarismin 
systemaattista historiaa tai tyhjen-

tävää poliittista selitystä. Itse asiassa 
kirjassa on yksi ainoa pääkysymys: 
miten maailmanpolitiikan kannalta 
niin vähäpätöinen ilmiö kuin an-
tisemitismi muuttui katalysaattoriksi 
natsiliikkeelle, maailmansodalle ja 
kuolemantehtaiden perustamiselle. 
Tämän kysymyksen avulla Arendt 
poimii esille länsimaisesta histo-
riasta ja ajattelusta totalitarismin 
synnylle poliittisesti merkittävät 
tekijät. Toisaalta hän korvaa tapah-
tumahistorian tarinoilla, edustavilla 
esimerkeillä, joiden kautta historia 
kerrotaan metonyymisesti. Toisaalta 
hän hakee poliittisia merkityksiä 
anomalioista, poliittisen kulttuurin 
poikkeuksista.

Hannah Arendtin suurteoksen 
viesti on selvä. Aikamme taakka on 
totalitarismin perintö: mikään sen 
elementeistä ei ole hävinnyt jäl-
jettömiin, vaan 2000-luvun alkua 
leimaa totalitarististen hallintakäy-
täntöjen vahvistuminen.

Viite
1 Arendt ehdotti kirjan nimeksi ”The 

Burden of Our Time”, mutta se ei kel-
vannut yhdysvaltalaiselle kustantajalle.
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True like the Tractatus
Tavallisen kielen filosofia. Toim. Joose Järvenkylä & Ilmari Kortelainen. Gaudeamus, Helsinki 2013. 229 s.

Englanninkielisessä maailmassa 
viime vuosisadan suurin filo-
sofinen saavutus oli arkikielen 

filosofia. Mutta kun suuntauksen 
voittokulku katkesi lyhyeen, se työn-
nettiin puoliväkisin ruumisarkkuun 
ja haudattiin hiljaisuudessa. Histo-
riankirjoituksessa se museoitiin 
umpiperäksi osoittautuneeksi kuri-
ositeetiksi sikäli kuin sitä ylipäänsä 
vaivauduttiin mainitsemaan.

Kun ajatussuuntaus on kuitenkin 
filosofian ulkopuolella osoittautunut 
erinomaisen elinvoimaiseksi, ei ole 
ihme, että viime aikoina arkikielen 
filosofia on saanut kuulla filosofien 
parkuvan koputuksen kirstunsa 
kanteen. Synkimpinä aikoina arki-

kielen filosofiaa pitivät arvossa vain 
Swansean koulukunnan kaltaiset 
marginaali-ilmiöt, mutta tavallisen 
kielenkäytön tarkkailusta on vaikka 
massojen aivojenvirikkeeksi.

Toisaalta arkikielen filosofiaan 
on ollut helppo asennoitua ynseästi 
juuri sen filosofiakäsityksen vuoksi. 
Niille, joiden mielestä filosofian teh-
tävänä on muuttaa maailmaa, arki-
kielen filosofia jättää kaiken kiusal-
lisesti ennalleen, ja niille, jotka ku-
vittelevat filosofiassa voivan tapahtua 
edistystä, se on liian kunnianhimo-
tonta. Ajatusvirtaus, jonka filoso-
fiakäsitys on ehkä filosofisin mah-
dollinen, on juuri filosofisuuttaan 
monille filosofeille mahdoton. Filo-
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sofia ei enää ole visaisten kielen- tai 
mielenfilosofisten kysymysten rat-
kaisemista, vielä vähemmän se on 
yhteiskunnallista vaikuttamista. Ar-
kikielen filosofia on ajatusterapiaa, 
jossa metafilosofia muuttuu yhdeksi 
filosofian keskeisimmistä alueista.

Sinn, Unsinn & Wahnsinn
Tarkastelun esineenä olevan kirjan 
toimittajat ovat kääntäneet ordinary 
languagen ”tavalliseksi kieleksi”, ja 
perusteluja heillä on kaksi: ensin-
näkin suuntauksessa tarkastellaan 
myös ei-arkista kieltä ja toiseksi ”ta-
vallisen kielen filosofien kritiikin 
mukaan” ylenmääräinen looginen 
analyysi ”tavoittaa parhaimmil-
laankin vain epätavallisen formaalin 
kielen merkityksen” (5). Ensim-
mäinen perusteista voidaan kääntää 
myös toisin päin: ”tavallisesta kie-
lestä” puhuminen häivyttää epäta-
vallisuuden arkisuuden, sen, että 
arkikielellä puhutaan alinomaa epä-
tavallisista asioista. Formaalin kielen 
toissijaisuus puolestaan on sano-
mattakin selvää: jos formalismeja 
ei tulkita luonnollisella kielellä, ne 
eivät tarkoita mitään. Luonnollinen 
kieli puolestaan tulee toimeen ilman 
formalismejakin.

Nasevuudessa ”tavallisen kielen 
filosofiasta” ei vain ole ”arkikielen 
filosofian” kilpailijaksi. Mutta filo-
sofisen virtauksen esitteleminen on 
konstikas tehtävä muutoinkin kuin 
terminologisesti. Yhtäältä esittelijän 
tulisi pystyä asennoitumaan ajatus-
suuntaan niin myötämielisesti, ettei 
hän unohda suopeuden periaatetta, 
mutta toisaalta hänen tulisi säilyttää 
kriittinen välimatka, jottei hän lan-
keaisi kiusaukseen selittää kaikki 
parhain päin. Tavallisen kielen filo-
sofia -kokoelman kirjoittajat onnis-
tuvat tehtävässä. Ehkä taitavimmin 
pulman ratkaisee Rani Lill Anjum, 
joka lähtee liikkeelle tavanomaisista 
kielenkäyttötilanteista ja käyttää 
Gricen ajattelua vain paljastaakseen, 
mitä käytännössä on se, että ihmiset 
tarkoittavat enemmän kuin sanovat.

Välillä tekstistä paistaa kui-
tenkin vierassieluisuus arkikielen 
filosofien perusajatuksia kohtaan.
Esimerkiksi Joose Järvenkylä väittää, 

että jos kulkee sattumanvaraisten ra-
kennusten ohi hoeskellen ”nimeän 
tämän rakennuksen Linnaksi” (79), 
puhe on mieletöntä. Käsitys mielek-
kyydestä on kovin kapea, sillä näin 
väitettäessä ei muisteta, että lauseet 
menettävät merkityksensä, jos ne 
mielletään irrallisiksi. Arkikielen nä-
kökulmasta on yksinkertaisesti aja-
teltava, että kielen käyttäjät tarkoit-
tavat lauseillaan jotakin, ovat nuo 
lauseet sitten miten eriskummaisia 
tahansa. Lauseessa ”raivokas neli-
kulmio soimasi soivaa nakkikioskia” 
on jonkinmoinen tolkku. Arkisessa 
käyttötilanteessa näet ajateltaisiin, 
että lauseen käyttäjä yrittää ehkä 
hätkähdyttää kuulijoitaan, kuvata elä-
mäntilanteensa absurdiutta tai kenties 
sommitella modernia runoa. Kon-
kreettisessa käyttötilanteessa mielettö-
myyteen vetoaminen ei käy päinsä – 
ellei sitten siinä mielessä, että väitteen 
leimaaminen mielettömäksi voi olla 
sen tuomitsemista vaikkapa moraalit-
tomaksi tai toteuttamiskelvottomaksi, 
ei niinkään sen sisällön julistamista 
käsittämättömäksi. Jos konteksti 
abstrahoidaan pois, merkitys katoaa 
ilman muuta.

No, asiayhteyden voi ajatella pe-
lastavan myös mielettömyysesimerkit: 
omassa kontekstissaanhan niiden on 
tarkoitus toimia esimerkkeinä mielet-
tömistä lauseista. Mutta ne ovat myös 
juuri sellaisia oireita, jotka metafiloso-
fisen terapian on tarkoitus parantaa. 
Mielekkäitä ja mielettömiä väitteitä 
erotellaan helposti näkökulmasta, 
joka ei ymmärrä olevansa näkökulma 
vaan esiintyy ehdottomana. Jos nä-
kökulma vielä kuvittelee puhuvansa 
kielestä tolkukkaasti, vaikka kieli on 
jo abstrahoitu rokuliin ja lomalle, fi-
losofinen hämmennys on valmis.

Mitä filosofia on?
Kirjan painavimpiin kuuluvassa artik-
kelissa Timo Vuorio korostaakin, että 
Gilbert Rylen klassikko The Concept 
of Mind on nimenomaan metafiloso-
finen hanke. Rylen ydinajatuksena ei 
suinkaan ole se, että tavallinen kielen-
käyttö johtaisi oikaisemista kaipaaviin 
ajatuskömmähdyksiin, vaan se, että 
pois on terapoitava arkikielen virheel-
liset filosofiset tulkinnat. Kuten Witt-

genstein eräässä toisessa yhteydessä 
totesi, vaikeutena on pysähtyä. 

Kokoelman parhaimmistoa eri-
toten metafilosofisesti edustaa myös 
Lars Hertzbergin teksti Norman Mal-
colmista, sillä Malcolmia esitellessään 
Hertzberg nostaa pöydälle useita 
oivalluksia filosofian ja filosofisen 
argumentaation luonteesta. Esimer-
kiksi Malcolmin väite, jonka mukaan 
kielen ilmaisut eivät voi olla sisäisesti 
ristiriitaisia, jos niillä vain on käypä 
käyttö, saattaa kuulostaa äkkijyrkältä, 
mutta Hertzberg muistuttaa, että  
”[a]rgumentoitaessa saavutaan en-
nemmin tai myöhemmin kohtaan, 
jossa vastapuolen on itse nähtävä 
mihin pyritään, koska muuten argu-
mentti ei mene perille” (139). Filosofit 
eivät myöskään saa antaa filosofisen 
pohdiskelun peittää näkyvistään sitä, 
miten he itse kieltä ulkofilosofisissa 
tilanteissa käyttävät. Kirjoituksensa lo-
puksi Hertzberg huomauttaa muuten 
aiheellisesti, että arkikielen filosofian 
epäsuosio liittyy osittain ”perusteet-
tomaan vakaumukseen siitä, että 
käyvän kielenkäytön korostaminen 
olisi jotenkin tieteenvastaista” (146).

Se, että arkikielen filosofia jättää 
kielenkäytön ennalleen, ei tarkoita, 
ettei se saattaisi kielenkäyttöä uuteen 
valoon. Toimittajat toteavat johdan-
nossaan, että arkikielen filosofia ”pa-
lautti retorisen tyylin merkityksen 
filosofiseen kirjoittamiseen” (20). 
Havainto paljastaa probleeman, joka 
suurta osaa kielifilosofiasta vaivaa: 
kielifilosofiaa tehdään ikään kuin 
tyyli, sanomisen tapa, olisi jonkin-
lainen ylimääräinen koriste, vaikka 
tosiasiassa vasta hattu tekee miehen. 
Le style c’est l’homme même.

Tavallisen kielen filosofia on pa-
rasta suomalaista kielifilosofiaa aa-
vistuksen aukollisenakin; mukaan 
on esimerkiksi otettu sinänsä pätevä 
mutta sisällöllisesti kirjaan kuulu-
maton kirjoitus analyyttisen filosofian 
niin sanotusta kovasta linjasta, kun 
samalla Rush Rheesia tai D. Z. Phil-
lipsia ei ole katsottu oman artikkelin 
arvoiseksi. Tästä huolimatta koos-
teelle voi toivottaa onnea filosofisten 
koulukuntarajojen ylittämisessä. 
Wittgensteinin perintö on sittenkin 
– onneksi – osoittautumassa eläväm-
mäksi kuin Russellin.


