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Aristoteles esittää Sielusta -teoksessaan, että 
aistihavainnossa aisti ottaa vastaan aistit-
tavat muodot ilman ainetta1. Tulkitsijat 
ovat yksimielisiä siitä, että Aristoteles se-
littää näin havaitsijan tulevan tietoiseksi 

ulkoisen objektin aistittavista ominaisuuksista, kuten 
väreistä ja mauista. On kuitenkin kiistanalaista, miten 
hän selittää havaintomme näiden ominaisuuksien väli-
sistä eroista ja ominaisuuksien kantajista, kuten sapesta 
tai omenista.

Eräs tulkinta on, että kukin aisti voi ottaa vastaan vain 
yhden aistille ominaisen muodon kerrallaan ja että koko 
objektin ja sen ominaisuuksien erojen havaitseminen 
edellyttää niin kutsuttua yhteisaistia (koinē aisthēsis), joka 
mielletään eri aistien jakamaksi ylemmän tason havain-
tokyvyksi. Tarkoitan ilmauksella ”ylemmän tason” sitä, 
että yhteisaistia ei lueta itsenäiseksi aistiksi näön, kuulon, 
hajun, maun ja tunnon tapaan, vaan sen nähdään raken-
tuvan edellä mainittujen perusaistien varaan. Yhteisaistin 
tehtäväksi on nähty erojen havaitsemisen lisäksi kaikille 
aisteille yhteisten ominaisuuksien eli koon, muodon, lu-
kumäärän ja liikkeen havaitseminen sekä itse aistiaktien 
havaitseminen.2 Tulkinta palautuu aina Tuomas Akvi-
nolaiseen ja edelleen Aleksanteri Afrodisiaslaiseen, ja sitä 
voi kutsua perinteiseksi3.

Esitän seuraavassa näkökohtia, jotka osoittavat pe-
rinteisen tulkinnan epätyydyttäväksi. Tulkinnan perus-
ongelmana on, ettei se ota huomioon Aristoteleen ym-
märrystä kustakin aistista nimenomaan erottelukykynä 
(kritikon) eikä se siksi onnistu selittämään esimerkiksi 
sitä, miten voimme aistia yhtä aikaa useampia saman 
yleiskäsitteen piiriin kuuluvia ominaisuuksia, kuten kaksi 

eri väriä. Viittaan näihin ominaisuuksiin vastakkaisina 
(kontraarisina), sillä ne eivät voi kuulua millekään ob-
jektille yhtä aikaa samassa suhteessa. Väitän, että Aris-
toteleen mukaan kukin aisti voi kuitenkin ottaa vastaan 
useita vastakkaisia aistittavia muotoja ja erottaa ne toi-
sistaan4. Vastaavasti hän ymmärtää ajattelukyvyn erot-
telukyvyksi. Artikkelini tarkoitus on osoittaa, että Aris-
toteles pitää erojen aistimista ja käsittämistä perustavina 
kognitiivisina toimintoina. Niiden varaan rakentuvat 
monimutkaisemmat kognitiiviset toiminnot, kuten kuvi-
telmat, unet ja muistot havaintokyvyn tapauksessa sekä 
propositionaaliset asenteet ja päätelmät ajattelukyvyn ta-
pauksessa. 

Perinteinen tulkinta ja sen vaihtoehto
Aristoteleen havaintoa ja ajattelua koskevia tekstejä on 
perinteisesti lähestytty oletuksella, että tekstien etenemis-
järjestys ilmentää asioiden selitysjärjestystä. Kun Aristo-
teles Sielusta-teoksessaan käsittelee ensin yksittäisiä omi-
naisuuksia koskevia aistimuksia ja vasta sitten useampia 
ominaisuuksia koskevia aistimuksia, tämän on katsottu 
osoittavan, että edelliset ovat Aristoteleen mielestä kog-
nitiivisesti perustavampia kuin jälkimmäiset. Tekstien 
tarkempi luenta kuitenkin paljastaa, ettei kyseiselle ole-
tukselle ole kunnollisia perusteita. Itse asiassa oletus vai-
kuttaa olevan ristiriidassa useiden tekstikohtien kanssa, 
eikä se esitä teksteistä kumpuavaa teoriaa erityisen suo-
peassa valossa. Mikäli oletuksesta luovutaan, tekstit näyt-
tävät huomattavasti johdonmukaisemmilta ja selittävät 
erojen havaitsemista uskottavammin kuin perinteiset tul-
kitsijat otaksuvat. 

Mika Perälä

Erojen havaitseminen 
aristoteelisessa 
havainnonfilosofiassa
Aristoteelisessa kommentaariperinteessä aistihavainnon on katsottu olevan 
yksinkertaisimmillaan kullekin aistille ominaisen muodon vastaanottamista, reseptiota, 
kun taas aistittavien muotojen erotteleminen nähdään monimutkaisempana kognitiivisena 
toimintana, josta vastaa yksittäisten aistien jakama yhteisaisti. Alkuperäislähteet kuitenkin 
osoittavat, ettei Aristoteles itse kannattanut tällaista työnjakoa. Hänen mukaansa 
yksinkertaisimmat, kognitiivisesti perustavimmat aistimukset edellyttävät muotojen 
reseption lisäksi niiden erottelemista (krinein). Siksi hän viittasi kuhunkin yksittäiseenkin 
aistiin erottelukykynä (kritikon). Vastaavasti hän ymmärsi ajattelukyvyn pohjimmiltaan 
erottelukyvyksi. Näin ollen aristoteelista teoriaa aistihavainnosta ja ajattelusta on 
osuvampaa pitää perustaltaan kriittisenä kuin pelkästään reseptiivisenä.
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Vaihtoehtoinen tulkinta perustuu huomioon, että 
Aristoteles luonnehtii useissa yhteyksissä aisteja ja ajat-
telukykyä erottelukyvyiksi. Kootessaan yhteen keskuste-
luaan aistimisesta ja ajattelusta hän jopa esittää, että ky-
seessä on pohjimmiltaan sama kyky: ”Eläinten sielu on 
määritelty kahden kyvyn mukaan eli yhtäältä ajattelun ja 
aistimisen toiminnassa ilmenevän erottamiskyvyn perus-
teella ja toisaalta paikan suhteen tapahtuvassa liikkeessä 
ilmenevän liikuttamiskyvyn perusteella.”5 Aristoteles 
toteaa siis sielulla olevan kaksi perustavaa kykyä: erottelu- 
ja liikuttamiskyky6. Hän siirtyy tämän väitteen jälkeen 
käsittelemään tarkemmin sielun kykyä liikuttaa elävää 
olentoa. Mutta miksi hän määrittelee sielun nimen-
omaan erottelukyvyn (kritikon) eikä aisti- (aisthētikon) ja 
ajattelukykyjen (noētikon) nojalla?

Väitän, että Aristoteles esittää aisti- ja ajattelukykyjen 
olevan pohjimmiltaan kyky tehdä erotteluja objektin eri 
ominaisuuksien välillä. Hän määrittelee kunkin kyvyn 
(dynamis) suhteessa niihin toimintoihin (energeia), jotka 
kyky mahdollistaa7. Aisti- ja ajattelukyky mahdollistavat 
objektin ominaisuuksien erottelemisen. Kun erojen ha-
vaitseminen ja käsittäminen ovat näin aisti- ja ajattelu-
kyvyn määritelmällisiä toimintoja, niiden voi katsoa 
muodostavan perustavimmat kognitiiviset toiminnot. 
Vaikka Aristoteles kuvaa aistimisen ja ajattelemisen edel-
lyttävän muodon vastaanottamista ilman ainetta, hän 
ei oleta, että aisti- tai ajattelukyky voisi vastaanottaa 
muodon erottamatta sitä muista muodoista, jotka kuu-
luvat objektille tai erottavat sen muista objekteista8. Siksi 
ei ole perinteisen tulkinnan tavoin perusteltua väittää, 
että muodon vastaanottaminen olisi perustavampi kog-

nitiivinen toiminto kuin erojen havaitseminen ja käsit-
täminen ja että jälkimmäiset muodostaisivat jonkinlaisen 
ylemmän tason kognitiivisen toiminnon. Palaan artik-
kelini lopuksi kysymykseen, miksi aisti- ja ajatteluky-
kyjen voi Aristoteleen mukaan katsoa muodostavan vain 
yhden kyvyn. Sitä ennen tarkastelen Aristoteleen omaa 
esitystä seuraten kumpaakin kykyä erikseen. 

Aistit ja intellekti erottelukykyinä
Aristoteleen mukaan intellektuaalinen erottelukyky 
kuuluu vain rationaalisille olennoille, kun taas kaikki 
eläimet ovat osallisia aistimellisesta erottelukyvystä. Ais-
timellinen erottelukyky saa eri muotoja sen mukaan, 
miten kehittynyt aistijärjestelmä kullakin eläimellä on. 
Alkeellisimmilla eläimillä on vain tuntoaisti, mutta ke-
hittyneemmillä voi olla sen lisäksi maku-, haju-, kuulo- 
ja näköaisti.9 Vaikka perinteinen tulkinta liittää aisti-
mellisen erottelukyvyn vain yhteisaistiin, Aristoteles itse 
asiassa esittää, että ”kukin aisti havaitsee sen aistittavan 
kohteen” ja ”erottelee aistittavan kohteen erot”.10 Esimer-
kiksi näköaistille ominaisia kohteita ovat värit, joiden 
erottelemiseksi eläin ei tarvitse muita aisteja kuin näön11.

Siitä, että kukin aisti erottelee sille ominaiset kohteet, 
seuraa, ettei aistilla voi havaita toiselle aistille ominaisia 
kohteita paitsi aksidentaalisesti eli yhteensattuman no-
jalla (kata symbebēkos). Näöllä voi aistia maun aksiden-
taalisesti siten, että aistimme jonkin värillisen objektin, 
jolla sattuu olemaan myös jokin maku. Maku ei kui-
tenkaan vaikuta millään tavalla näkökykyyn, eikä aksi-
dentaalinen näköhavainto mausta edellytä, että makuaisti 

”Aristoteles esittää aisti- ja ajatte-
lukykyjen olevan pohjimmiltaan 
kyky tehdä erotteluja objektin 
eri ominaisuuksien välillä.”
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olisi samanaikaisesti aktiivinen. Maku ei tuo siis mitään 
lisää näköhavaintoon väristä. Sama koskee intellektuaa-
lisia objekteja: Näöllä voi havaita Diareen pojan aksiden-
taalisesti siten, että näemme jonkin valkoisen hahmon, 
joka sattuu olemaan Diareen poika.12 Poika ajattelemalla 
käsitettävänä objektina ei tuo kuitenkaan mitään lisää 
näköhavaintoon. Jos sitä vastoin sekä näkö- että maku-
aisti ovat aktiivisia, voimme havaita objektin olevan sekä 
värillinen että maistuva. Aristoteles ei viittaa tällaisiin 
aistien yhteistoiminnan kautta syntyneisiin havaintoihin 
aksidentaalisina. Selitän myöhemmin, miksi tällaiset ha-
vainnot voivat olla Aristoteleen mielestä aistimellisen 
erottelukyvyn perushavaintoja. Teen vastaavan tulkinnan 
havainto- ja ajattelukyvyn yhteistoiminnan kautta synty-
neistä peruserotteluista.

Edellä siteerattu katkelma aistista erottelukykynä ei 
ole selitettävissä perinteisellä tulkinnalla, jonka mukaan 
vain yhteisaisti kykenee erottamaan aistittavan kohteen 
eroja. Tulkinnan edustajat eivät ole kuitenkaan olleet val-
miita korjaamaan tulkintaansa, sillä he olettavat muiden 
tekstikohtien tukevan sitä. Erityisesti Aristoteleen näke-
myksen aistikohteen ja aistin välisestä kausaalisuhteesta 
on katsottu puoltavan vahvasti perinteistä tulkintaa.

Aistiobjektin ja aistin kausaalinen suhde
Sielusta-teoksen toisen kirjan 11. luvussa Aristoteles 
kuvaa aistiobjektin ja aistin välistä kausaalisuhdetta yk-
sityiskohtaisesti. Hän esittää, että aistikohde vaikuttajana 
”tekee aistin sellaiseksi, jollainen se itse aktuaalisesti on ja 
jollainen aisti on potentiaalisesti”.13 Hän lisää, että tästä 

syystä emme ”aisti sellaista, joka on yhtä lämmintä ja 
kylmää tai kovaa ja pehmeää, vaan ylittävän osan, koska 
aisti on tietynlainen keskiväli aistittaviin kohteisiin sisäl-
tyvien vastakkaisuuksien välillä” 14. Edelleen hän jatkaa: 
”Tämän vuoksi se erottelee aistikohteet, sillä se, joka on 
keskiväli, kykenee erottamaan.”15

Perinteinen tulkinta perustuu ajatukseen, että Aris-
toteles erottaa tässä implisiittisesti toisistaan aistin tu-
lemisen aistikohteen kaltaiseksi ja aistin kyvyn erottaa 
aistikohteeseen sisältyvät vastakohdat. Esimerkiksi Alek-
santeri Afrodisiaslainen väitti, että ”erottaminen ei ole 
sama asia kuin vaikutuksen kohteena oleminen”.16 Hän 
perusteli tätä sillä, että koska yksittäinen aisti voi sa-
mastua kerrallaan vain yhden aistittavan ominaisuuden 
kanssa, se ei voi samanaikaisesti erottaa kahta vastak-
kaista ominaisuutta toisistaan. Erottelukyky onkin pos-
tuloitava vain yhteisaistille, joka on aisteille kuuluva 
ylemmän tason kognitiivinen toiminto. Useimmat myö-
hemmät kommentaattorit ovat seuranneet Aleksanterin 
tulkintaa17.

Aleksanterin tulkinta vaikuttaa ensi näkemältä olevan 
ristiriidassa sen kanssa, että Aristoteles sanoo aistin kyke-
nevän keskivälinä erottelemaan. Miksi erottelemisen pi-
täisi olla siis vain yhteisaistin tehtävä? Yksi tapa puolustaa 
esitettyä tulkintaa on vedota siihen, että Aristoteles mää-
rittelee kunkin aistin suhteessa sille ominaisiin kohteisiin, 
ei niiden välisiin eroihin. Aiemmin Sielusta-teoksessaan 
hän esittää, että ”itsessään aistittavista ominaisuuksista 
kullekin aistille ominaiset ovat varsinaisesti aistittavia” ja 
että ”kunkin aistin olemus määrittyy suhteessa niihin”.18 
Tätä lausumaa on kuitenkin perusteltua pitää vain alus-

”Jos sekä näkö- että makuaisti 
ovat aktiivisia, voimme havaita 
objektin olevan sekä värillinen 
että maistuva.”
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tavana luonnehdintana kunkin aistin alasta. Kuten edellä 
on nähty, Aristoteles katsoo kunkin aistin kykenevän 
myös erottelemiseen. Sitä paitsi hän huomauttaa, että 
itse asiassa kukin aisti kykenee tekemään useammanlaisia 
erotteluja. Esimerkiksi tunto erottaa kuuman ja kylmän, 
kuivan ja kostean sekä kovan ja pehmeän. Vastaavasti 
näkö erottelee värien lisäksi niiden eri kirkkausasteita.19

Toinen tapa puolustaa esitettyä tulkintaa on eh-
dottaa, että erottelemista tehdään itse asiassa kahdella eri 
tasolla: yksittäisen aistin tasolla vastaanotettava aistittava 
muoto erotetaan objektille kuuluvasta aineesta ja yhteis-
aistin tasolla eri aistittavat muodot erotetaan toisistaan. 
Ehdotus säilyttää näin perinteisen tulkinnan ydinaja-
tuksen siitä, että muotojen erotteleminen on ylemmän 
tason kognitiivista toimintaa. Se kuitenkin lisää tul-
kintaan ajatuksen, että on myös toisenlaista erottele-
mista, yksittäisen muodon erottamista aineesta, mikä on 
kognitiivisesti perustavaa.20

Esitetyssä täydennyksessä perinteiseen tulkintaan ole-
tetaan, että Aristoteles käyttää erottelemista ilmaisevaa 
verbiä krinein edellä siteeratussa kohdassa eri tavalla kuin 
muissa yhteyksissä, erityisesti Sielusta-teoksen 3. kirjan 
luvussa 2 ja Aistimisesta ja aistittavista -kirjoituksen lu-
vussa 7, joissa hän käsittelee aistittavien ominaisuuksien 
erottamista toisistaan21. Yleensä Aristoteles huomauttaa 
auliisti käyttämiensä termien monimielisyydestä. Tässä 
yhteydessä hän ei kuitenkaan tee niin. Siksi en pidä eh-
dotettua täydennystä erityisen vakuuttavana. Mutta 
vaikka ehdotus hyväksyttäisiinkin, se ei kuitenkaan rat-
kaise perinteiseen tulkintaan liittyvää ilmeistä ongelmaa.

Perinteisen tulkinnan ongelmana on selittää, miten 
yhteisaistin voisi olla mahdollista erottaa toisistaan vas-
takkaiset ominaisuudet, jos mikään yksittäinen aisti ei 
kykene samanaikaisesti olemaan niiden vaikutuksen koh-
teena. Kommentaariperinteessä on kiinnitetty huomiota 
ongelmaan, mutta siihen ei ole onnistuttu esittämään 
tyydyttävää ratkaisua. Aristoteleen onkin nähty epäon-
nistuneen asian selityksessä.22 Tekstit eivät kuitenkaan 
kiistattomasti tue tätä tulkintaa. 

Yksi aistikohde, yksi havainto
Yksi perinteisen tulkinnan oletus on, että aistit koskevat 
pelkästään yksittäisiä aistittavia ominaisuuksia, kuten 
värejä ja makuja – mutta ei värillistä, maistuvaa ob-
jektia23. Tämän tulkinnan mukaan Aristoteleen haasteena 
olisi selittää, miten havaitsemme kokonaisen objektin ja 
erottelemme sen eri ominaisuudet. Hänen on nähty vas-
taavan tähän haasteeseen viittaamalla yhteisaistiin24. On 
kuitenkin vaikea nähdä, miten tulkitsijoiden ehdottama 
lähestymistapa toimisi.

Aristoteles esittää nimittäin useissa yhteyksissä, että 
aistin kohteena ei ole yksittäinen ominaisuus, vaan ob-
jekti, jolla on jokin ominaisuus. Hän väittää, että ”se, 
mikä nähdään, on väri, ja väri on itsessään nähtävän 
pinnalla, koska tällä on itsessään syy olla nähtävä”.25 Se, 
mikä on itsessään nähtävä, on objekti tai sen pinta. Tästä 
syystä emme näe tarkasti ottaen pelkkää väriä, vaan vä-

rillisen objektin, jolla voi olla muitakin aistittavia omi-
naisuuksia. Näin ymmärrettynä näköaistin objekti voi 
olla sama kuin esimerkiksi makuaistin, vaikka nuo kaksi 
eri aistia erottavat objektin eri aistittavat piirteet. Kutsun 
tätä ymmärrystä objektioletukseksi.

Aristoteles ei yritä seikkaperäisesti puolustaa objek-
tioletusta. Hänen tavoitteenaan ei siis ole selittää, miksi 
havaitsemme objektin eri ominaisuudet yhtenä koko-
naisuutena, vaan hän ottaa objektin ykseyden annettuna 
ilmiönä. Sitä vastoin hän pyrkii selittämään, miten 
voimme havaita objektin sisältämät erot. Tästä syystä hän 
väittää havaintokyvyn olevan nimenomaan erottelukyky. 
Näkemykseni Aristoteleen selityspyrkimyksestä eroaa siis 
perinteisestä tulkinnasta.

Vaikka Aristoteles ei yritä seikkaperäisesti puolustaa 
objektioletusta, hän muistuttaa lukijaansa aika ajoin 
siitä, ettei aistin kohteena ole pelkkä ominaisuus, vaan 
objekti, jolla on ominaisuus. Käsitellessään esimerkiksi 
näkemisakteja koskevia havaintoja hän huomauttaa, että 
se, mikä nähdään, on ”väri tai se, millä on väri”.26 Vastaa-
vasti kun hän tekee yleistyksiä aistimisesta, hän esittää, 
että ”kussakin tapauksessa aistiin vaikuttaa se, jolla on 
väri, maku tai ääni”.27 Perinteinen tulkinta ei voi kiistää 
näitä väitteitä. Se onkin pakotettu myöntämään, että ob-
jekti on kyllä yksittäisen aistimuksen syy, mutta se, mitä 
aistitaan, on pelkkä ominaisuus. Tästä seuraa, että näkö-
aisti ei tarkasti ottaen koske samaa objektia kuin maku-
aisti: näköaisti koskee väriä, makuaisti makua, ja nämä 
kaksi ovat toisistaan erillisiä ominaisuuksia. Perinteisen 
tulkinnan kontolle jää näin selittää, miten yhteisaisti tai 
aistikyky kokonaisuudessaan voi ylittää tämän erityis-
aisteja koskevan rajoituksen28.

Objektin ykseyttä koskevan oletuksen lisäksi Aristo-
teles olettaa, että havainto ykseydestä edellyttää jonkin-
laista numeerista ykseyttä havainnolta itseltään tai vähin-
täänkin yhtä havaitsevaa subjektia. Tämän oletuksen on 
oltava voimassa, tulkittiinpa tekstiä perinteisellä tai esit-
tämälläni tavalla. Mikäli näin ei olisi, eri ominaisuuksia 
koskevat havainnot jäisivät erilleen toisistaan, eikä olisi 
mitään yhtä subjektia, joka havaitsisi kaikki kyseiset omi-
naisuudet ja erottaisi ne toisistaan.29 

Olen edellä esittänyt, että Aristoteles olettaa kunkin 
aistin voivan havaita samanaikaisesti vastakkaisia omi-
naisuuksia ja erottaa ne toisistaan. Paneudun seuraavaksi 
kahteen tekstikohtaan, joissa Aristoteles selittää yleisesti, 
miten aistit erottelevat ominaisuuksia toisistaan. Väitän, 
että hänen antamansa ratkaisut pätevät yhtä lailla yhdelle 
aistille kuuluvien vastakkaisten ominaisuuksien kuin eri 
aistipiiriin kuuluvien ominaisuuksien erotteluun.

Erottelukyky pisteenä ja rajana
Sielusta-teoksen kolmannen kirjan toisessa luvussa Aristo-
teles olettaa kunkin aistin erottelevan sille ominaiset omi-
naisuudet ja tarkastelee kysymystä, minkä välityksellä ais-
timme eri aisteille kuuluvat ominaisuudet, kuten valkoisen 
ja makean30. Hän näyttää ensin väittävän, että yksittäisen 
aistin on mahdotonta olla samanaikaisesti vastakkaisten 
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ominaisuuksien vaikutuksen kohteena31. Tulkintani 
mukaan hän kuitenkin luopuu tästä oletuksesta ratkai-
sussaan, jossa ”erottava” (to krīnon) viittaa vastakkaisten 
ominaisuuksien tapauksessa yksittäiseen aistiin ja eri aisti-
piireihin kuuluvien ominaisuuksien tapauksessa aistien yh-
teistoimintaan: ”Mutta kuten se, mitä jotkut sanovat pis-
teeksi, on jaettavissa sikäli kuin se on yksi ja kaksi, samoin 
erottava, sikäli kuin se on jakamaton, on yksi ja yhtenä 
aikana erottava, mutta sikäli kuin se on jaettava se käyttää 
samaa pistettä kahdesti samaan aikaan.”32

Aristoteles vertaa näin erottavaa pisteeseen, joka on 
yhtäältä jakamaton, toisaalta jaettava. Piste, olkoon B, on 
jakamaton sikäli kuin se kuuluu viivalle AC, mutta se on 
jaettava sikäli kuin jakaa viivan kahteen osaan, AB ja BC. 
Kuten B voi hoitaa kahta tehtävää yhtä aikaa – yhtäältä 
yhdistää AB:n ja BC:n ja toisaalta erottaa ne toisistaan 
– samalla tavoin erottava voi samanaikaisesti havaita eri 
ominaisuudet yhtenä kokonaisuutena ja toisaalta erottaa 
ne toisistaan. Aristoteles selventää vielä ratkaisuansa: 
”Siten sikäli kuin se [erottava] käyttää rajaavaa pistettä 
kahdesti, se erottaa kaksi erillistä asiaa erikseen, mutta 
sikäli kuin se käyttää pistettä yhtenä, se erottaa yhden 
asian yhtenä aikana.”33

Tulkintani eroaa perinteisestä tulkinnasta, jonka 
mukaan Aristoteles viittaa ”erottavalla” ainoastaan yh-
teisaistiin ja ”yhdellä asialla” (hen) yksittäiseen aistit-
tavaan ominaisuuteen eikä koko objektiin ykseytenä. 
Tässä tulkinnassa ainut Aristoteleen tekemä myönnytys 
on se, että yksittäisen aistielimen eri osat voivat olla sa-
manaikaisesti vastakkaisten ominaisuuksien vaikutuksen 
kohteena. Kuten Aleksanteri Afrodisiaslainen huo-
mauttaa, sama tapahtuu peilille, jonka eri osat voivat 
heijastaa objektin eri värejä34. Tämän ei kuitenkaan 
katsota olevan mahdollista aistielimessä piilevälle ais-
tille, jonka pitäisi kokea vastakkaiset ominaisuudet ”sa-
massa paikassa” tai oikeammin ”samassa suhteessa”, sillä 
muuten aistimuksista ei katsota muodostuvan yhtä ko-
konaisuutta. Niinpä erojen havaitsemiseen väitetäänkin 
tarvittavan yhteisaistia. Tuomas Akvinolainen sitoutuu 
samaan tulkintaan seuraavasti: ”Erityisaisti erottaa vas-
takkaisia aistittavia kohteita sikäli kuin sillä on osansa 
yhteisaistista.”35 Tulkinnassa on kuitenkin vakava on-
gelma: jos yksittäinen aisti ei pysty erityisaistina erot-
tamaan vastakkaisia ominaisuuksia, miten se pystyisi 
siihen olemalla osa yhteisaististakaan? Toisaalta jos on 
perusteita uskoa yhteisaistin kykenevän erottelemiseen, 
miksi sen pitäisi olla mahdotonta erityisaistille?36

Aistikyvyn jakautuminen sukuihin  
ja lajeihin
Toinen aiheen kannalta keskeinen lähde on Aistimi-
sesta ja aistittavista -kirjoituksen seitsemäs luku37. Siellä 
Aristoteles pohtii kysymystä, miten voimme havaita  
useamman kuin yhden aistittavan ominaisuuden ker-
rallaan. Hän käyttää hieman erilaista terminologiaa 
kuin edellä tarkastellussa Sielusta-teoksen luvussa, mutta 
hänen analogiaan perustuva ratkaisunsa on oleellisesti 

sama. Hän toteaa ensin, että yhdellä ja samalla asialla voi 
olla erilaisia ominaisuuksia, kuten vaalea väri ja makea 
maku. Toisin sanoen yhdellä ja samalla asialla voi olla 
erilaisia olemisen tapoja.38 Sitten hän ulottaa tämän 
ajatuksen sieluun: ”Sielusta on oletettava samoin ja pi-
dettävä kaiken aistivaa kykyä samana ja luvultaan yhtenä 
mutta sen olemisen tapoja suvultaan eroavina joidenkin 
kohteiden yhteydessä ja lajiltaan eroavina toisten koh-
teiden yhteydessä.”39

Aristoteles viittaa ”kaiken aistivalla kyvyllä” (to 
aisthētikon pantōn) yhtäältä yksittäisiin aisteihin, toisaalta 
niiden kykyyn toimia yhdessä. Se voidaan näin määrittää 
eri tavoin eri tapauksissa. Kyky on aisteille yhteinen 
silloin, kun se havaitsee esimerkiksi vaalean ja makean, 
jolloin sen oleminen eroaa suvultaan. Yksittäiselle aistille 
kuuluvasta kyvystä on kyse silloin, kun esimerkiksi nä-
köaisti erottaa vaalean tummasta, jolloin sen oleminen 
eroaa lajiltaan. Näin Aristoteles katsoo osoittaneensa, 
miten ”on mahdollista aistia samanaikaisesti kyvyllä, joka 
on yksi ja sama mutta ei määritteeltään sama”.40 Vastak-
kaisten ominaisuuksien aistiminen on siis mahdollista, 
koska aisti ei ole samanaikaisesti vastakkaisten ominai-
suuksien vaikutuksen kohteena ”samassa suhteessa”, vaan 
”eri suhteessa”: sen oleminen eroaa ”lajiltaan” suhteessa 
vastakkaisiin ominaisuuksiin.

Tulkintani eroaa perinteisestä tulkinnasta vastaavalla 
tavalla kuin Sielusta-teoksen tapauksessa. Perinteisen tul-
kinnan mukaan ”kaiken aistiva kyky” viittaa vain yhteis-
aistiin, joka havaitsee eri aistipiireihin kuuluvien ominai-
suuksien lisäksi myös yksittäiselle aistille kuuluvat vas-
takkaiset ominaisuudet. Tämä tulkinta jättää kuitenkin 
selittämättä, miksi yhteisaisti voi havaita samanaikaisesti 
vastakkaisia ominaisuuksia, mutta erityisaisti ei. 

Erotteleminen kognitiivisena  
perustoimintona
Olen edellä näyttänyt, miten Aristoteles pitää erottelua 
aistikyvyn perustoimintona. Tulkintani mukaan hän 
katsoo erojen havaitsemisen muodostavan perustan mo-
nimutkaisemmille havainnoille, kuten aistiaktien ha-
vaitsemiselle, kuvittelulle ja muistille41. Aristoteles pitää 
vastaavasti erottelemista ajattelukyvyn perustoimintona, 
jonka varaan rakentuvat monimutkaisemmat intellek-
tuaaliset toiminnot, kuten predikatiivisten väitteiden te-
keminen ja päätteleminen42.

Aristoteles esittää ajattelukyvyn olevan perustoimin-
naltaan analoginen aistikyvyn kanssa43. Samalla tavoin 
kuin aistittava objekti tekee aistikyvyn kaltaisekseen, 
käsitettävä objekti tekee ajattelukyvyn kaltaisekseen. 
Käsitettävän muodon vastaanottaminen edellyttää, että 
ajattelukyky erottaa käsitettävän muodon toisista rele-
vanteista käsitettävistä muodoista. Aristoteles olettaakin, 
että ajattelukyky pystyy erottelemaan asioiden sukuja ja 
lajeja toisistaan. Hän kuitenkin aprikoi, miten ajatte-
lukyky erottaa yhtäältä aistikohteiden olemisen, toisaalta 
matemaattisten kohteiden olemisen kohteista itsestään44. 
Asian käsittely jää vaihtoehtojen määrittämisen tasolle. 
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Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että matemaattisten ob-
jektien tapauksessa ajattelukyky voi tehdä eron ”olemalla 
eri tilassa” (heterōs ekhonti), kun taas aistikohteiden ta-
pauksessa se tarvitsee erontekoon ”toisen” (allō) eli ais-
tikyvyn apua45. Aistikyvyn ja ajattelukyvyn täytyy siis 
yhdistyä, kun erotamme esimerkiksi veden käsitteen ha-
vaitusta vedestä. Tämä selittää, miksi Aristoteles otaksuu 
sielulla olevan lopulta vain yksi erottelukyky46.

Mutta mitä tarkoittaa, että sielulla on ”lopulta” tai 
”pohjimmiltaan” vain yksi erottelukyky? Millä kritee-
reillä Aristoteles ylipäänsä yksilöi kyvyt ja erottaa ne toi-
sistaan? Perinteisesti on ajateltu, että Aristoteles määrit-
telee kunkin kognitiivisen kyvyn perustavimmalla tasolla 
pelkästään suhteessa sille ominaisiin kohteisiin, ei niiden 
välisiin eroihin47. Tämän tulkinnan mukaan ominai-
suuksien välisten erojen ja koko objektin havaitseminen 
edellyttää ylemmän tason kykyjä. Lähestymistapa on-
nistuu selittämään, miksi esimerkiksi vaalean ja makean 
välisen eron havaitseminen edellyttää näköaistin ja ma-
kuaistin yhteistoimintaa. Vaikuttaisi luontevalta pitää 
sitä ylemmän tason toimintana, joka kuuluu yhteisais-
tille. Mutta esitetty lähestymistapa on ongelmallinen, 
kun pitää selittää yksittäiselle aistille ominaisten koh-

teiden välisten erojen havaitseminen. Ei vaikuta perus-
tellulta esittää, että värierojen havaitseminen edellyttää 
näköä ylempää kykyä. Ei vaikuta myöskään perustellulta 
esittää, että veden ja sen olemisen välisen eron oivalta-
minen edellyttää havainto- ja ajattelukykyjä ylempää 
kykyä. Itse asiassa edes perinteisen tulkinnan kannattajat 
eivät ole postuloineet sellaista, vaan otaksuneet sielun 
”korkeimman” kyvyn eli tässä tapauksessa ajattelukyvyn 
vastaavan erottelusta. Näin he ovat kuitenkin livenneet 
periaatteesta, että perustavat kyvyt määrittyvät suh-
teessa niille ominaisiin kohteisiin ja että eronteko vaatii 
ylemmän tason kykyä.

Perinteinen tulkinta ei ole siis täysin johdonmu-
kainen. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan synny, jos erotte-
lukyky tulkitaan sielun perustavimmaksi kyvyksi yhdessä 
liikuttamiskyvyn kanssa. Analyysissa tätä kykyä on miele-
kästä jakaa erottelujen luonteen mukaisesti osiinsa, kuten 
aisti- tai ajattelukykyyn tai näkö- ja makuaistiin, mutta 
tästä ei seuraa, että analyysiyksiköt olisivat selityksessä 
perustavampia kuin niiden muodostama kokonaisuus, 
joka kykenee erotteluun. Sama koskee kullekin yksittäi-
selle aistille ominaisia erotteluja, joiden Aristoteles katsoo 
olevan yhden ja saman aistikyvyn erilaisia toimintoja.48
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