Jarkko S. Tuusvuori

kirjan otsikossa mainitaan ajatus ”filosofiasta elämäntapana”. Se on kenties lähempänä praktiikan henkeä. Samoin Alexander Nehamasin uudessa teoksessaan esittämä
jako kaikesta henkilökohtaisuudesta täysin etäännytettyyn filosofiaan ja filosofiaan elämäntaitona (art of living)
on tärkeä.
Siinä missä filosofinen tai tutkiva elämä olisikin Platoniin vedoten ihanteellinen elämäntapa, Nehamasin tapa korostaa monien yksilöllisten elämäntyylien keksimisen
haastetta kuulostaa tervejärkisemmältä. Ei filosofisen
praktiikankaan tarkoitus mielestäni ole tehdä kaikista ihmisistä ammattifilosofoijia, vaikka eräät omaa projektiaan
siihen suuntaan kaavailevatkin.

PHILOSOPHICAL COUNSELING
Melko hyvän kuvan filosofisen asiakastyön, vastaanottotoiminnan, praktiikan, auttamisen tai konsultoinnin
kirjavasta asiakokonaisuudesta ja
kansainvälisestä yhteistyöverkostosta
saa Ran Lahavin ja Maria de Venza
Tillmannsin toimittamasta kirjasta
Essays on Philosophical Counseling
[ = EPC]. University Press of America,
Lanham 1995.

Kulmat ja taustat
Toimittajien johdannossa alan historiaa
kootaan ennen ja jälkeen filosofian tohtori Gerd Achenbachin Kölnissä 1981
avaaman ensimmäisen filosofisen praktiikan. Sen jälkeen teos jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä Lahav

JST: Mainitsemalla Hadot’n ja Nehamasin tuot
esiin, että filosofinen apu ei ole pelkkää klassikkojen uudelleentulkintaa. Myös sellaisen nykyfilosofian piirissä, joka ei suoranaisesti liity
praktiikkoihin, tapahtuu siis ilmeisesti yhtä ja
toista konsultoinnin kannalta tähdellistä.
AM: Niin. Vielä voisi mainita tästäkin näkökulmasta valaisevina filosofianhistoriallisina uudelleentulkintoina Martha Nussbaumin niteen Therapy of Desire ja George Lakoffin ja Mark Johnsonin tuoreen opuksen Philosophy in the Flesh.
Yksi lähtökohta counsellingille on ollut tiedostaa antiikin filosofian unohtunut käytännöllisyys, toiminnallisuus. Useimmin viitattu ja lainattu hahmo on Sokrates: hänen asettamansa
kysymykset hyvästä elämästä ovat välittömästi
merkityksellisiä. Itse olen löytänyt esimerkiksi
Epiktetokselta ajatuskulkuja, joissa eritoten
näkökulmanvaihto asioihin suhtautumisessa,
niiden mieltämisessä, tarjoaa paljon hyödyllistä
ja luovaa filosofisen praktiikan kannalta.
Jotkut esittävät asian niin, että viimeistään
kristillinen kirkko vei filosofialta käytännön harjoitukset ja teki siitä teoreettisen aputieteen.
Joka tapauksessa nyt on käynnissä aarteenetsintä: filosofianhistoriaa luetaan uusiksi auttamistavoitteet mielessä. Itse uskon, että miltä
hyvänsä aikakaudelta voidaan ammentaa aineksia filosofiseen asiakastyöhön.
Stephen Toulmin vielä yhtenä nykynimenä
mainittakoon. Hän osoittaa artikkelissaan, että lääkinnän
etiikka ajautui hankaluuksiin siinä vaiheessa, kun sitä todella alettiin tarvita sairaalakäytännössä eikä se siellä toiminut. Etiikan ajoi uudistuksiin, sen suorastaan pelasti,
lääkäröinnin arki. Moraalifilosofien oli pakko tunnustaa
ainutkertaisten tapausten filosofinen painoarvo. Näen tässä sukulaisuutta filosofisen praktiikan haasteisiin.
JST: Filosofisella neuvontatyöllä – tai sen vaatimalla ja
inspiroimalla taustapohdiskelulla – saattaa toisin sanoen
olla metafilosofista sanomaa kaikelle filosofiselle tutkimukselle. Filosofianhistorian jälleenrakennus- ja purkuurakat ovat tästä käypä esimerkki.

kumppaneineen luonnostelee yleistilannetta. Hän itse kirjoittaa ’maailmankuvista’ konsultoinnin käsitekehyksenä,
kun taas Ida Jongsma kertoo alankomaalaista paikallishistoriaa, Dries Boele selvittelee praktikoksi valmentautumista ja Barbara Norman hahmottelee
keskustelutilanteita ekologisena vuorovaikutuksena.
Toisessa osassa käydään rajaa psykoterapioiden kanssa. Filosofia-avun isä,
Gerd Achenbach saa luvan aloittaa.
Michael Schefczyk jatkaa ’elämää-ohjaavista periaatteista’ ja Ben Mijuskovic, Steven Segal sekä Elliot D. Cohen
tekevät pesäeroa omista näkökulmistaan.
Viimeisessä osassa käsitellään neljää
erityistapausta. Anette Prins-Bakker
kertoo filosofisesta avioliittoneuvonnasta. Will A. J. F. Gerbers keskittyy puo-

lestaan itsemurhaajan omaisten tilanteeseen. Ad Hoogendijk esittelee filosofian käyttöä liike-elämässä ja Louis Marinoff kokoaa konsultoinnin historiaa ja
tarjoaa pari tapauskäsittelyesimerkkiä.
Liiteosassa kaksi texasilaista asianajajaa (Barton E. Bernstein ja Linda
Bolin) ruotii vielä filosofisten praktiikkojen etenkin amerikkalaisittain pulmallista oikeudellista asemaa.
Kirjoittajaesittelyt tarjoavat jonkinmoisen mahdollisuuden hahmottaa liikkeen ammatillista ja sosiaalista rakennetta. Lahav on Ph.D, filosofi ja psykologi, joka työskenteli pitkään texasilaisen
metodistiyliopiston filosofianlaitoksella.
Hän avasi yksityisvastaanottonsa Israelissa 1992 ja opettaa nykyään myös sikäläisen yliopiston kasvatusyksikössä.
Hänen valtamerentakainen yhteistyökumppaninsa Marinoff on konflikti-
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AM: Margaret Bodenin erottelua seuraten voisi sanoa,
että praksiksessa saattaa tulla esiin kahta varsin erityyppistä uutuutta. Ensinnäkin asiakkaan löytäessä jotakin uutta elämäänsä – mitä ikinä se onkaan – tavataan pluovuutta eli persoonakohtaista kekseliäisyyttä vaihtelevine yksilöllisine piirteineen. Toisekseen jos vastaanotolla
oivalletaan ja saadaan kehitellyksi yleensä uusia tapoja
keskustella ihmisten kanssa ja auttaa toista, siinä piilee
myös mahdollisuus h-luovuuteen eli historiallisesti ja yliyksilöllisesti arvokkaaseen edistymiseen.
JST: Aivan. Onhan lääketieteen liikahtaminen filosofiaa
kohti historiallisesti suuri askel. Miten sitten hahmottaa filosofian tarvetta tai tilausta auttamistyön kentällä?
AM: Monien ongelmatilanteiden taustalla näyttävät olevan tietyt filosofiset kysymyksenasettelut. Ehkäpä yleisimmin esiintyy tarvetta eksistentiaalisten pulmien selvittelyyn. Vallankin niin sanottu keski-iän kriisi, jos kohta
monet muutkin tilanteet, on otollinen hetki tällaiseen
koko olemassaolon mielekkyyttä pohtivaan keskusteluun.
Toiseksi voisi erottaa erilaiset eettiset valintatilanteet,
sanokaamme parisuhteiden solmukohdissa. Päätöksenteon prosessia erittelevää, vaihtoehtojen tunnistamista helpottavaa sekä oikeuksien ja velvollisuuksien täsmentämiseen pyrkivää filosofista ajattelua tarvitaan näissä kohdin.
Kolmanneksi, ehkä yllättäen, tulevat käsitteitten selventämiseen liittyvät tarpeet. Ihmisillä vaikuttaa olevan
suuri tarve ja halu miettiä, mitä esimerkiksi ystävyys ja
rakkaus tarkoittavat. Merkitysten ja omien käsitysten
tunnistaminen, rajaaminen ja punnitseminen vaihtoehtoja vasten on yhtä tavallista kuin filosofistakin puuhaa.
JST: Ehkä filosofinen neuvonta paljastaa, artikuloi ja hyödyntää sekä ihmisten arkiajattelun ja jokapäiväisten puheiden filosofista potentiaalia että filosofisen perinteen ja
tutkimuksen auttavaa potentiaalia.
Sanoit, että projektiisi tuoda näitä näkemyksiä maahan
on suhtauduttu myönteisesti. Katsotaanko nyt koetteeksi
äkkiseltään ajatellen huonoimpaan mahdolliseen suuntaan eli sellaiseen tulevaisuuteen, jossa filosofinen auttaminen joutuu kaikilta tahoilta voimakkaan kritiikin kohteeksi? Varautumalla voitaneen tehdä ainakin tökeröim-

tutkijana kannuksensa hankkinut New
York City Collegen filosofian apulaisprofessori, joka on nyttemmin harjoittanut filosofista neuvontaa Kanadassa ja
Yhdysvalloissa. Saksan Kölnissä taas
toimii Achenbachin kanssa filosofian
maisteri Schefczyk, Zeitschrift für Philosophische Praxisin päätoimittaja.
Filosofian maisteri Jongsma on avannut hollantilaisen keskustelupaikan,
Hotel de Filosoofin, jonka toimintaa yhä
vetää. Toinen filosofian maisteri Boele
on Jongsman työtoveri, Filosofische
Praktijk -lehden perustaja, jolla on ollut
oma praktiikkansa vuodesta 1990. Filosofian ja kirjallisuuden maisteri PrinsBakker työskentelee kääntäjänä. Hän
on alan hollantilaisen järjestön puheenjohtajana ja pitää niin ikään omaa filosofista praktiikkaa. Näin tekee myös
maannaisensa tiedetoimittaja Gerbers.
10 •
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mät hyökkäykset jo ennalta epäuskottaviksi ja oma hanke
vastaavasti uskottavammaksi (ja ehkä se tyystin kritiikitön
tulevaisuus olisikin se pahin). Mitä sanoisit ensinnäkin
moitteeseen filosofisesta praktiikasta taas uutena hädänalaisten rahastuskeinona?
AM: Uskon, että tässä toiminnassa on suuri lupaus. Filosofiaan kuuluu asioita, jotka on hyödyksi ihmisille. Pitkän kokemukseni perusteella voin sanoa, että on monia ihmisiä, joille tämä – filosofinen neuvonta – on juuri se oikea
ja kaivattu juttu, se josta on aidosti apua kaiken valtavan
tarjonnan keskellä.
Kaupallisuussyytöksiin vastaisin, että jos on jotain, joka
voi apua tarvitsevia auttaa, mikseivät he saisi sitä saada.
Kysymys on ajattomasti puhuen henkisen joustavuuden
lisäämisestä, historiallisesti ottaen siitä, että filosofian olisi vallattava takaisin jotakin siitä, minkä se on erilaisille
lääkintä- ja hoitomuodoille menettänyt. Ei mitään ihmelääkettä, vaan päinvastoin jotakin, joka vääristyy epäfilosofisissa käsissä. Se voisi olla filosofialle ominainen valmius vaihtaa tarkastelukulmaa.
Filosofiset keskustelut – yksityisvastaanotolla tai ryhmän kanssa järjestetyt ns. sokraattiset dialogit, joissa
keskustelijoilta on kielletty siteeraaminen ja erisnimien
lausuminen – ovat varmasti hyödyllisempiä kuin monet
terapiamuodot, joita esimerkiksi KELA korvaa. Kansaneläkelaitoksen pitäisikin oikeastaan korvata jokaiselle
suomalaiselle käynti filosofisella praktiikalla...
JST: Se jääviydestä! Mutta ainakin amerikkalaisia kollegojasi varmaan oudoksuttaa eurooppalaisten eettisiksi esittäytyvät pähkäilyt rahan vastaanottamisesta palvelua vastaan. Eiköhän asiaan vaikuta, että humanistit ja ihmistieteilijät ovat tyypillisesti tienanneet elantonsa puoli/julkisen talouden piirissä. Sellaisten ansiotulojen näkökulmasta minkä hyvänsä tieteenalan – ja ehkä sitten äärimmäisimpänä esimerkkinä ’emotiede’ filosofian – valjastaminen leivän hankintaan yksityisellä sektorilla voi olla yksinkertaisesti aivan liian outo kytkentä.
AM: Platonin näkökulmasta sofistien tapa pyytää rahaa
tai laskuttaa opetuksistaan oli moraalitonta. Tämä näkyy
kai yhä akateemisten ihmisten asenteissa. Erikoista sikäli, että he nettoavat omasta opetustyöstään...

Hoogendijkille, viidentenä mukana olevalle alankomaalaiselle, kuuluu kunnia
olla Alankomaiden ensimmäinen filosofisen vastaanoton avaaja. Koulutukseltaan hänkin on filosofian maisteri.
Norman puolestaan on eteläafrikkalainen kasvatusfilosofian tohtori ja yliopisto-opettaja sekä uuden Ajattelutaidon instituutin perustaja. Etelä-Afrikassa vaikuttaa myös hänen yhteistyökumppaninsa, kasvatustutkija Segal.
Tohtori Mijuskovicin urassa on amerikkalaista vetoa ja väriä: tämä kirjallisuustieteilijä ja filosofian ex-apulaisprofessori Southern Illinois Universitystä on nykyään kalifornialainen sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti. Cohen
taas on alan yhdysvaltalaisen kattojärjestön puheenjohtaja ja Journal of
Applied Philosophyn perustaja-päätoimittaja. Hän opettaa filosofiaa Indian

River Community Collegessa ja tutkii
floridalaisessa Kriittisen ajattelun instituutissa logiikan ja filosofian sovelluksia hoitokäytännössä.
Kirjoituksista voi poimia jännitteisiä
näkemyksiä filosofisen avun suhteesta
itseensä, muihin neuvontamuotoihin ja
filosofian tutkimukseen ja perinteeseen.
Seuraavassa valikoidaan enemmän tai
vähemmän sattumanvarainen, mutta
edustavahko otos talkoitten tuloksista.

Määrityksiä ja rajauksia
Johdannossa toimittajat määrittelevät
filosofisen neuvonnan ”ryväkseksi lähestymistapoja, joilla paneutua kenen
hyvänsä kiperiin tilanteisiin filosofisin
pikemmin kuin psykologisin keinoin”.
Pätevä neuvonantaja (counsellor) on filosofi, joka vastaanottaa asiakkaita

JST: ... vaikka kuulijoiden auttamisen sijaan ajavatkin
tylsyydellään opiskelijat YTHS:n mielenterveyspalvelujen
käyttäjiksi.
AM: Sokrateenkin piti syödä. Ei ollut ilmaista lounasta.
Kuten Simo Knuuttila kertoo, sofistit tulivat tavallisesti
Ateenan ulkopuolelta eivätkä kansalaisoikeudettomina päässeet nauttimaan ateenalaisten
arvostelijoidensa tavoin kansalaispalkkaa.
Heidän pakon sanelema päätöksensä
tulla toimeen omillaan kohtasi halveksuntaa ja vihamielisyyttä.
JST: Entä mitä vastaisit tosiin
nuhteisiin. Ajetaanko filosofisessa neuvonnassa – jota tiedeyhteisön itsekorjaavat mekanismit tai kosketus uusimpaan
tutkimuskeskusteluun eivät pidä
kurissa tai joka vääjäämättä on
kapeampaa kuin nimenomaan filosofialle eikä auttamiselle omistautuminen – helposti jonkin tietyn filosofisen koulukunnan etuja? Vaaliiko se ollenkaan viisauden rakkautta vaiko vain alistumista parhaimmissa voimissa olevalle tai sokaistuneesti seuratulle
trendifilosofi(a)lle?
AM: Äärimmäisenä esimerkkinä olen
kuullut filosofista, joka kehitteli tietokoneohjelman, jolla
hän saattoi todeta ihmisten hänelle kirjoittamista omaelämäkerrallisista tarinoista kaikki muodolliset päättelyvirheet. Toisaalta Ran Lahav, joka on soveltanut omassa
praktiikassaan esimerkiksi perianalyyttista käsiteanalyysia ja merkitysten selventämistä, on myös esitellyt
erään fenomenologiaan kallistuvan tapauksen.
Siinä opiskelija valitti poikkeuksellisen hankalasta,
yhteistyökyvyttömästä ja -haluttomasta, epäystävällisestä
graduohjaajastaan. Yhdessä neuvojan kanssa opiskelija
kehitteli kolme erilaista fenomenologista asennetta, joilla
voisi koettaa suhtautua ohjaajaan muutoin kuin kiukustuen. Esteettisen lumoutumisen strategiassa opiskelija
tarkkaili ohjaajan hahmoa, liikuntaa ja kokonaistyyliä

(client, counselee) näiden kanssa keskustellakseen. Liittyivätpä ihmisten
pulmatilanteet vaikeasti täsmentyvään
pahaan oloon tai erityisiin vaikeuksiin
perheen tai työn parissa, filosofinen
ulottuvuus niihin aukeaa kulloinkin käsittelyssä olevan asian keskeisiä käsitteitä ja merkityksiä tai eettisiä ja eksistentiaalisia puolia valaisemalla. Tarkoitus on ”auttaa neuvottavia kehittämään
filosofista ymmärrystä itsestään ja
maailmasta, rikastaa heidän maailmankuvaansa ja voimistaa heitä käsittelemään ongelmiansa ja elämäänsä
omilla tavoillaan”. Filosofian traditio
pullistelee minä- ja maailmakäsityksistä ja välineistä erittelyyn ja kokonaishahmotuksiin. Filosofinen neuvonta
tarttuu asioihin, joita elämä asettaa,
paitsi auttaakseen asiakkaita, myös
ikään kuin kuin havainnollistaakseen

kaikissa toimissa. Näky oli kumminkin liian ikävä silmille.
Toinen strategia oli suhtautua ilkiöön kuin lapseen, alati
huvittuneen hyväntahtoisesti. Tämä toimi parhaiten. Kolmantena kokeiltiin vielä zen-munkin kaiken toteavaa ja
hyväksyvää asennetta.
Kukin lähtee itselleen läheisistä lähestymistavoista. Varmaan onkin niin, että esimerkiksi eksistentialismiin liitettävät
ajatukset ovat olleet vahvemmin
esillä kuin jotkut muut. Mutta
konferensseissa esitetyissä puheenvuoroissa ja niissä esitellyissä tapauksissa on kyllä
ammennettu niin fenomenologiasta kuin analyyttisestakin filosofiasta. Pragmatismia ei ole vielä tuotu
avoimesti esille.
Mitään lähestymistapaa ei
ole suljettu pois. [Joskus kenties] Tulevassa Helsingin
maailmankongressissa voitaisiinkin ruotia jotakin samaa
tapausta eri koulujen tarjoamista näkövinkkeleistä. Olennaista juuri on, että filosofisessa
praksiksessa saadaan vaihtoehtoisia
katsantotapoja esiin ja eritellyiksi. Voidaan
olettaa, että niiden joukosta löytyy yksi tai kaksi,
joihin voidaan asiakkaan kanssa tarttua. Ainakin itse pidän nimenomaan moninäkökulmaisen pluralismin tajuamista aivan keskeisenä asiana.
JST: Suhde psykoanalyysiin ja erilaisiin terapiamuotoihin
on kai hakemattakin ratkaisevin filosofisen auttamisen
itsetajun kannalta.
AM: Niin, konferensseissa ja internetissä on kiistelty kovasti esimerkiksi siitä, pitäisikö filosofi-neuvojilla olla
terapiakoulutus. Mutta se ainakin on selvää, ettei kukaan
halua kutsua touhua ”terapiaksi”.
JST: Eikö lääketieteellistymisen tai sairaalloistamisen
uhat oteta erityisen tosissaan juuri monissa uusissa

filosofian tiukkaa kytköstä arjen todellisiin, hyvinkin yksilöllisiin tilanteisiin.
(EPC, ix-x.)
Omassa artikkelissaan Lahav hakee
yhteistä nimittäjää filosofisten praktiikkojen ja niiden ympärillä esitettyjen teoreettisten käsitysten koko kirjolle. Hän
löytää johtolangan ajatuksesta, jonka
mukaan ihmisten pulmatilanteet ”ja
oma elämäntapa ylimalkaan” ilmaisevat ainakin ”implisiittisesti” heidän
”oman filosofiansa”. Mitä ihminen tekeekin, tai toivoo tai pelkää tai suunnittelee tai päättää, muodostaa tietyllä tavalla hänen omaa elämäänsä ja maailmaa koskevia käsityksiään ilmaisevan
”väitteen”. Henkilökohtaisen elämän
erilaiset näkökohdat todistavat omanlaisesta, persoonallisesta maailmankuvasta. (ECP, 4-5.)

Sitä ja tätä
Prins-Bakkerin, Gerbersin, Hoogendijkin ja Marinoffin panos kirjassa on voimakkaimmin eriytynyt. Yleisempänä
huomiona Prins-Bakker korostaa Achenbachin tapaan kysymyksiä vastauksia enemmän. Neuvovan filosofian suhtautumisesta tapausten ainutkertaisuuteen hän antaa esimerkin toteamalla, ettei useinkaan vie kehittelemäänsä
6-portaista avioliittoneuvontamalliaan
täysimääräisesti läpi, jos tilanteet toisin
sallivat tai edellyttävät. (EPC 135.)
Gerbers kertoo, kuinka nimenomaan
hänen asiakkaansa, joista monet ovat
itsemurhaajan surevia omaisia, eivät
haluakaan tilanteensa saavan ”vastausta” tai ”ratkaisua”: he haluavat selventää tilannettaan ja löytää kuolleelle paikan eloonjääneiden keskeltä (EPC 158).
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terapiamuodoissa? Nekin välttelevät sanoja ”terapia”, ”hoito” tai ”potilas”.
AM: Kyllä. Ja hyvästä syystä, kun esimerkiksi masennukseen määrätään yhä tyypillisesti lisää lääkettä. Taustalla on kykenemättömyyttä lähteä merkityksiä koskevaan keskusteluun.
Uusilla terapioilla on tässä mielessä sukulaisuutensa filosofiseen hankkeeseen. On varsin monia psykologiasta
nousevia asiakastyön muotoja, joissa käytetään samantyyppisiä menetelmiä ja näkökulmia kuin filosofisissa.
Mutta uusia terapiamuotoja tunnetaan verraten huonosti
filosofien keskuudessa.
JST: Eikö psykologian sisäinen tarkastus tai terapiamaailman omatoiminen remontti riitä? Miksi ollenkaan
lähteä filosofiselle ristiretkelle?
AM: On taitoja, jotka filosofit osaavat paremmin kuin
muut. Jos terapioissa joka tapauksessa liikutaan näiden
taitojen suuntaan, on hyvä että paikalla on myös filosofisesti päteviä ihmisiä.
Ehkä lupaavin tie ajatella filosofian tilausta kulkee lääketieteen nykyään korostaman bio-psyko-sosiaalisen ihmiskäsityksen kautta. Tässä mallissa helposti unohdetaan
se, että ihminen kykenee itsereflektioon. Siksi tarvitaan
neljäs, itsetietoisuuden ja arvotietoisuuden taso - filosofia.
Tasopuhe ei kylläkään itseäni miellytä, mutta ajatus
unohdetusta voimavarasta on ainakin tärkeä. Ihmisten
perustava filosofisuus uhkaa jäädä tärkeydestään huolimatta säännönmukaisesti vaille huomiota. Tätä puolta
meissä on syytä herätellä.
JST: Näkökulmapuheesi, enemmän kuin tasopuheesi, antaa ymmärtää, että ajattelet filosofisuuden piilevän itse
näkökulmien vertailuissa ja niiden eriyttämisissä, niin että
filosofia ei esittäydy vain yhdeksi näkökulmaksi muiden
perään. Tuntuisi järkevältä ajatella, että filosofisuus liittyy
psykologisen, sosiologisen tai muun selittämisen perusteisiin ja kritiikkiin: että se salii pitää erilaiset tulkintatavat
esillä, jotta itse tulkinnan prosessi tulisi näkyväksi.
Mutta kuinka psykotaustaiset ihmiset voivat olla edistämässä moninäkökulmaisuuden asiaa, kun terapeuttien parissa koulukuntakiistat ovat vielä tuplasti tulehtuneempia
kuin filosofien vastaavat skismat? Jos joku on lyhyttera-

Hoogendijkin selostus liikemaailman filosofisesta konsultista näkynikkarina
tai ”visiodeveloopperina” löytää kaikupohjaa Marinoffin tavasta pitää praktiikan
yleishaasteena
”päätöshalvauksen helpottamista” (EPC 178).
Jonkinlaisia ääripäitä filosofisten
makujen kartalla edustavat kokoelmassa Segalin ”heideggerilainen” tulkinta
Tolstoin elämänmuutoksesta ja Cohenin rationaalis-emotiivisen terapian looginen sovellus. Molemmat ovat melko
lailla kömpelöitä yrityksiä tehdä oikeutta sekä kompleksisille filosofisille
ajatuskuluille että auttamistilanteen
aktuaaliselle ongelmalle. Käytännöllisten opetusten uuttaminen onnistuu kai
jossain määrin molemmilta, mutta
Heideggerin tai logiikan tuntijat eivät
näitä hyödyntämistapoja hevin niele.
Jotakuta kiusaa Segalin ’eksistenssin’
12 •
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peutin mielestä freudilainen, ei jälkimmäisellä paljon liene
toivoa hyvästä kohtelusta edellisen vastaanotolla - ja päinvastoin. Sinä näytät valinneen varsin diplomaattisen linjan.
AM: On turha ajaa toisin ajattelevia ihmisiä yhä syvemmälle bunkkereihin. Parhaimmillaan psykiatreilla ja filosofeilla voi olla yhteistyösuhde: ihminen voidaan tarpeen
mukaan ohjata toiselta toisen luokse.
Paitsi että filosofisen praktiikan parissa toimivilla on
omat filosofiset suosikkikoulunsa, heillä on myös usein
suosikkiterapiakoulunsa. On käynyt ilmi, että kannatusta
on esimerkiksi rogersilaisilla kollaboraatiomenetelmillä,
erilaisilla kognitiivisilla koulukunnilla ja rationaalis-emotionaalisilla malleilla.
Psykoanalyysia ei ainakaan vielä ole tuotu näissä yhteyksissä esiin muuten kuin arvosteltavaksi. Sen ongelmat –
mikä olisi aivan toisen keskustelun aihe – liittyvät lähtökohtaiseen uskoon lapsuuden kokemusten voimaan, jonka
kautta nähdään kaikki. Siinä on uskonnollista henkeä:
yksi selitys pyyhkii muut pois.
Minulla on ratkaisukeskeinen tausta. Monet oletukset ja
periaatteet tässä lyhytterapiamuodossa ja filosofisessa
praktiikassa muistuttavat toisiaan. Oma vastaanottoni
varmaankin tarjoaa ratkaisukeskeissävyisen version
counsellingistä.
Tärkeintä on se, miten asiakkaan kanssa olemista viedään eteenpäin. Periaatteellisia kysymyksiä merkittävämmäksi nousee, kuinka tavoitteita voidaan ilmaista ja
saavuttaa.
JST: Suhde neuvojan ja neuvottavan hahmottuu teillä
praktiikan pitäjillä mitä ilmeisimmin kovin vaihtelevasti.
Puhukaamme vastaanottajan soveliaasta asennoitumisesta vastaanotolle tulijaan. Voisitko lausua mielipiteesi liikkeen perustajan Achenbachin neljästä teesistä? Teesi yksi
sanoo, että jokaisen yksilöllisyyttä on kunnioitettava.
AM: Tuo on kaiken asiakastyön perusasia. Tai ei niiden,
jotka palauttavat kaiken yhteen vahvaan yleisselitykseen.
JST: Kakkosteesin mukaan toisen ymmärtäminen on tavoitteena, eikä vain lauseiden vaan myös ”oman itsen”
kautta.
AM: Perushermeneuttinen juttu. Gadamerin nojalla voi

ja ’olemisen’ sekaannukset ja tavanomainen erhe rinnastaa Heidegger ja
Sartre asevelieksistentialisteina, toista
taas Cohenin logisismi: ”Siinä määrin
kuin psykologinen lähestymistapa sisällyttää itseensä logiikka-perustaisia tekniikoita, se on todellakin filosofista”
(EPC, 131).
Sovellustensa lomassa Segal ja Cohen
tuovat esiin tärkeitä näkökohtia. Segal
kiinnittää huomiota siihen, että ”uskomukset, arvot ja esioletukset” vaikuttavat ihmisten toimintaan ja ajatteluun
niin tietyissä elämän ääritilanteissa
kuin arjen tavanomaisimpinakin hetkinä (EPC, 119). Cohen taas muistuttaa,
että filosofia on hoivannut (filosofista)
asiakastyötä historiansa aikana kuin
omaa lastaan, esimerkkinä Freudin minän kolmijaon platonilaiset juuret
(EPC, 121).

Filos ja psykhe
Lahav tekee rakoa psykologiaan sanomalla, että filosofinen ote ei tartu kätkettyihin syy-ja-seuraus-ketjuihin asiakkaan mielessä eikä siis pyri paljastamaan tosiasiallisesti vaikuttavia tiedostamattomia tekijöitä ihmisen päässä.
Maailmankuva on ”koordinaattijärjestelmä” tai ”abstrakti kehys, joka tulkitsee ihmisen minä- ja todellisuuskäsitysten rakenteen ja filosofiset seuraamukset”. Rinnakkaisia, yhtä lailla
psykologisiin realiteetteihin kurottamattomia tapauksia ovat Lahavin mielestä ”teon eettinen arvo, veistoksen esteettiset laatupiirteet, ahdistuksen eksistentiaaliset merkitykset, lausuman
kielelliset merkitykset, shakkisiirron logiikka” tai ”tieteellisen teorian rakenne”. Maailmankuvan pohtiminen rin-

sanoa, että tulkittavat asiat täytyy löytää myös itsestään
tulkitsijasta tai ainakin tulkitsijan itsekseen tai toisten
kanssa käymän dialogin kautta.
JST: Mutta eikö tässä hienoisen ymmärtämisen mystiikan
lisäksi tehdä tilaa sellaiselle neuvonnalle, jossa neuvoja
kävelee neuvottavan lauseiden yli suoraan omasta päästään toisen pääkoppaan?
AM: Sitä ei kai sentään tarkoiteta. Keskustelu etenee
asiakkaan ehdoilla niistä teemoista, joita hän nostaa omin
sanoin esiin.
JST: Teesi 3: asiakasta ei tule muuttaa. On vaalittava varovaisuutta ja pidätyttävä neuvomasta. Teesi 4: on pyrittävä avartamaan näkökulmia. Eivätkö muuttamiskielto ja
avartamiskehotus ole keskenään ristiriidassa?
AM: Jo terapian alkeisiin kuuluu, ettei pidä mennä neuvomaan – vaikkapa siihen tapaan kuin Freud kehotti erästä asiakastaan ottamaan avioeron (ja huonosti kävi).
Achenbachilaiset taas seuraavat näillä kohdin sellaisia
terapiamuotoja, joissa ihanteena on vain myönteisessä
hengessä toistaa kaikki, mitä asiakas sanoo, ettei vain
vaikutettaisi liikaa.
Tässä hengessä en hyväksy Achenbachin väitettä. En
usko, että filosofinen keskustelu ei vaikuttaisi asiakkaaseen, tai ettei se mitenkään tätä muuttaisi. Sekin on
muuttamista, että avaa eri näkökulmia. Ja olisihan sitä
paitsi epäreilua olla mitään antamatta, kun toinen hakee
apua.
Ratkaisevaa on vaikuttamisen laatu. On tehtävä oma
osansa niin hyvin kuin osaa. Lähden siitä, että kaikki mitä
ihminen itse keksii on parempaa kuin mitä toinen voi keksiä. Omissa oivalluksissa on jo mukana tietoa siitä, että
nuo oivallukset istuvat itselle.
JST: Jatketaan filosofisen neuvonnan suhteesta filosofiaan
yleensä ja akateemiseen filosofiaan erityisesti. Toivotko
itse, että filosofisen praktiikan ajatus saavuttaisi myös yliopistollisen filosofianharjoituksen piirissä hyväksyntää?
AM: Nuorempi filosofipolvi vaikuttaa hyvin kiinnostuneelta. Vanhempi polvi on varautuneempi; ei oikein uskota, että se olisi oikeasti hyödyllistä. Huolimatta monien
merkkifilosofiemme arvokkaasta kansanvalistustyöstä fi-

nastuu näihin, koska tekijän, veistäjän,
ahdistuneen, lausujan, siirtäjän, tieteilijän tai oman elämänsä tulkitsijan
psyyke ei ole ruodinnan kohteena. Jos
psykoterapiat keskittyvät autettavan
sisäisiin prosesseihin, filosofiset praktiikat keskittyvät autettavien tapaan
konstruoida maailmansa.
Jotkut psykoterapiat astuvat toisia
selkeämmin ulos esimerkiksi menneisyyden tapahtumia painottavasta, kausaaliketjuja koostavasta lähestymistavasta ja liikkuvat kohti autettavien
elämäntapaa ja maailmantulkintaa
tähdentävää mallia. On kuitenkin hyvä
syy epäillä terapeuttien pätevyyttä
maailmankäsitysten asiantuntijoiden,
filosofien kotikentällä. Psykologisesti
suuntautunut neuvoja tuppaa takertumaan neuvottavansa arvottomuuden
tunteeseen eikä helposti huomaa lain-

losofia ja auttamistyönkin asiakkaat, tavalliset ihmiset,
eivät ole kohdanneet. Filosofian harjoitusta luonnehtii
edelleen massoille tapahtuva luennointi. Kysymys ei ole
tasa-arvoisesta keskustelusta. Siksi koko ajatus siitä, että
ihmisten elämässä olisi jotakin filosofista, tuntuu monista
älyttömältä.
Itse en toivo, että akateeminen filosofia ja filosofinen
praktiikka erkanisivat toisistaan. Päinvastoin: olisi ihanteellista, että viimeisin tutkimus olisi myös vastaanoton
pitäjien ulottuvilla.
JST: Tuosta todistanee yhtaikainen halusi avata
praktiikka ja tehdä väitöskirja. Mutta arveletko tosiaan,
että juuri epäilys filosofisen keskustelun tepsivyydestä vaikuttaisi tuon nihkeämmän akateemisen suhtautumistavan
taustalla?
AM: Ainakin rahakeskustelu viittaa siihen. Näkisin asiassa poliittisen aspektin vähän sofistikiistan tapaan. Nuo
antiikin kaupunkivaltioiden viisauden opettajat ottivat
oppilaikseen kenet tahansa. Tätä kautta sofistit saivat
näppeihinsä poliittista valtaa, joka ei tavan mukaan kuulunut vieraille, polikseen muualta saapuneille.
Nyt philosophical counselling -hanketta kohtaan esitetyissä kritiikeissä näkyy, kuinka jotkut filosofit mieluusti
pitäisivät alansa pienen eliitin esoteerisena juttuna. Filosofia on jotain niin salamyhkäistä ja vain vihityille tarkoitettua, että tavallinen ihminen ei voi sitä käsittää eikä olla
sen kanssa missään kosketuksissa.
JST: Etkö voi ymmärtää sellaista riskiksi, että kaiken maailman oudot tyypit alkavat puhua filosofian nimissä puuta
heinää?
AM: Filosofisen praktiikan kriitikot juuri kokevat
riskiksi sen, että ihmisille puhutaan filosofiasta, vaikka
nämä eivät sitä kriitikoiden mukaan tajua. Itse uskon,
että jokainen ihminen voi saada filosofisia oivalluksia, löytää radikaalisti uusia näkökulmia. Tämä voi tapahtua kelle tahansa, koska ja missä hyvänsä, myös ilman kuuden
vuoden opintoja tai Platonin dialogien lähilukua.

kaan tämän erityistä ’arvottomuus’ -käsitystä tai -käsitettä. Filosofisesti suuntautunut neuvoja näkee juuri käsitteellisen ulottuvuuden mahdollisuutena
elämän rikastamiseen monimerkityksisyyden kautta. Varsinaisiin hoitotuloksiin filosofialla ei tähdätä, mutta
jos niitä saadaan keskustelun sivutuotteena, hyvä niin:
Filosofinen neuvonta pyrkii kehittämään ja jalostamaan filosofisia
herkkyyksiä käymällä k e s k u s t e lua jokapäiväisestä elämästä löytyvistä erilaisista merkityksistä (ECP,
16).
Lahav korostaa, että ihmisillä on aitoja
filosofisia kiinnostuksia elämää kohtaan. Psykologian monopoliasemasta
johtuen nämä on tavattu selittää pois

”oireina” tai ”rationalisointeina”, siis
psykologisoida ne psyykkisiksi ongelmamielenkiinnoiksi. Ne kuitenkin
osoittavat suuntaa psykologisten ilmiöiden ylikorostamisesta filosofisten ilmiöiden tunnistamiseen.

Hajontaa ja huojuntaa
Lahav tarjoaa vielä erottelumallin moninaisille maailmankuvatulkinnan yleisryhmään mahtuville neuvontamuodoille. Ensinnäkin jotkut praktiikan pitäjät ovat halunneet rajata filosofisen
neuvonnan vain kognitiivisiin kysymyksiin, kun taas toiset näkevät emotionaaliset tai mitkä hyvänsä ongelmat
yhtä mahdollisina keskustelun aiheina.
Toiseksi eräät korostavat täsmäongelmien selvittelyä, toisten painottaessa
koko ihmisen holistista kohtaamista.
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Sebastian Slotte

Ennakkoluulot,
käsitesekaannukset
ja filosofinen
praktiikka
Alunperin minun oli tarkoitus aloittaa tämä kirjoitus lainamaalla otteen Moritz Schlickin
esseestä ”Die wende die philosophie – Filosofian
käännekohta”. Mutta suosikkilainaukseni saattaisi herättää vääriä mielikuvia, sillä lukija saataisi erehtyä aikeistani. Syystä, joka ei ole filosofinen, vaan pikemminkin ennakkoluulojen ilmaus, jotkut filosofit suhtautuvat esim. käsitteesen
looginen positivismi kuin kirosanaan. Mutta
yhtä vähän kuin sellainen asenne sanoo jotakin
loogisten positivistien filosofisista ansioista, yhtä
paljon se kertoo pelosta, joka tietoisesti kieltää
selkeän ja aidon ymmärryksen.

O

len kuitenkin vakuuttunut siitä, että pelkoja ja
ennakkoluuloja voi poistaa, vaikka kysymys oli
si esim. muita kansoja tai filosofisia suuntauk
sia koskevista peloista ja ennakkoluuloista. Kysymykseen ”mitkä nämä ennakkoluulot ovat?” ei ole yleistä vastausta, vaan meidän on tarkasteltava yksittäistapauksia. Sinä voit tutkia itseäsi ja minä voin tutkia itseäni. Sikäli kun molemmat käytämme filosofiaa saavuttaaksemme itseymmärrystä, projektimme ovat samankaltaisia. En aio kiistellä filosofiseen praktiikkaan liittyvistä
ennakkoluuloista, kuten onko esim. oikeutettua pyytää
maksua filosofisesta ammattitaidosta. Totean kuitenkin
että en näe mitään olemuksellista filosofista eroa siinä
tehdäänkö filosofiaa kahvilassa, seminaarihuoneessa,
Lammilla vai filosofin vastaanottohuoneessa.

Kolmanneksi jotkut neuvojat tähtäävät
tiettyihin optimaalisiin maailmankuviin toivottuina lopputuloksina, toiset
taas tähdentävät keskustelujen avoimeksi jäävää loppuratkaisua. Neljänneksi filosofisia auttajia erottaa kiista
autettavien täysin omintakeisten ja
näille tarjottujen ratkaisujen jännitteestä. Viidenneksi hajontaa aiheuttaa
joidenkin yllytys asiakkaitten maailmankuvien kritiikkiin ja toisten pyrkimys varoa visusti kaikkinaista arvostelua ja pysytellä maailmankuvan esittelyssä ja jäsentelyssä. (ECP, 19-23.)
Lahavin näkemyksissä on niin paljon
oivallista, että niitä kannattaa arvostella. Lähtökohtana kritiikille voi pitää hänen mielisanaansa predicament, joka
toistuu teksteissä (artikkeli + johdanto)
yli 30 kertaa. Ihmisen osa, tila, pulmakohta, kiipeli, vaikeus tai ansa on jota14 •
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Pyrin keskittymään kysymykseen, jota pidän olennaisena: ”Mitä filosofista filosofisessa praktiikassa on? Vastaus
tähän kysymykseen rinnastuu toiseen kysymykseen:
”Harrastavatko muut kuin akateemiset filosofit filosofiaa?” Onko jopa niin, että kadunmiestä, kaikissa hänen
askareissaan johtaa filosofinen ymmärrys, ennakkoluulo
tai joskus jopa illuusio.
Ennen kuin yritän antaa lyhyen kuvauksen siitä mitä filosofinen praktiikka on, haluan kokemukseni perusteella
selvittää seuraavan asian. Toiminta ei ole filosofista
praktiikka sillä perusteella, että siitä maksetaan rahaa tai
että siinä puhutaan filosofiasta. Filosofisen praktiikan pitäisi olla aidosti filosofista, jotta sitä voisi perustellusti
kutsua juuri filosofiseksi.
Se, maksetaanko filosofisesta praktiikasta ei liity filosofisen praktiikan määrittelyssä välttämättömiin saati
riittäviin ehtoihin. Totean myös, että tämä kirjoitus ei ole
filosofista praktiikkaa muuten kuin ehkä tietyssä poliittisessa mielessä. Vaikka pitäisin esitelmän, joka pohjautuu
kirjoitukseeni ja saisin siitä tuntuvan korvauksen, se ei
olisi filosofista praktiikka vaan, toivottavasti, filosofiaa filosofisesta praktiikasta. Alustavasti voin sanoa, että filosofisen praktiikan muotoja on yhtä paljon kuin filosofisia
praktikkojakin. Joukkoon voi vielä lisätä ne yli 400
rekisteröidyn psykoterapeuttisen suuntauksen edustajaa,
jotka käyttävät jotakin filosofista näkemystä tai suuntausta terapian pohjana. En tietenkään voi puhua kaikkien eri
suuntausten puolesta.

Mikä on filosofisen praktiikan tavoite?
Gerd Achenbach avasi ensimmäinen modernin filosofisen
praktiikan Kölnissä 1980-luvun alussa. Achenbach joutui
heti kovan kritiikin kohteeksi: filosofia ei voi olla terapiaa
eikä filosofiaa voida sysätä ihmisten päälle. On tietysti olemassa yrityksiä ja henkilöitä, jotka käytännössä neuvovat
miten esim. eettisesti vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen pitäisi tehdä, mutta tämä ei ole filosofista vaan
dogmaatista praktiikkaa — ainakin jos hyväksymme että
filosofia on keskusteleva disipliini. Filosofisena praktiikkana voidaan pitää mm. ihmisten eksistentialististen, eettisten ja käsitteellisten ongelmien tarkastelua filosofian
avulla. Tavoitteena on auttaa asiakasta hänen pyrkimyk-

kin, jonka ääreltä filosofia haluaa syrjäyttää ainakin lestissään pysymättömät mielen suutarit, pätevyysalueensa
ylittäneet psykologit. Paitsi että psykologit ovat ylittäneet rajansa, heidän on
onnistunut leimata koko elämän tulkintamaasto valtauksekseen. Tarvitaan filosofista otetta täsmentämään asiain
välisiä rajoja ja selkiyttämään sille parhaiten antautuvan alueen kysymyksiä.
Välienselvittely psykologian kanssa
jättää toivomisen varaa. Lahav soimaa
oikeutetusti filosofien vajavaista ja yksipuolista psykologian ja psykiatrian sekä
käytännön terapiamuotojen tuntemusta, mutta antaa itse liian helpon kuvan
psyko-ulottuvuuden väistämisestä: psykologiaa ei pidä kieltää, mutta psykologisointi on pahasta. Olisi selkeämpää
erottaa psykologisoivasta otteesta psykologismi, jossa psykologisointi on

muuttunut ainoaksi selitystavaksi. Lahavilainen filosofinen neuvonta ei näytä
ainoastaan tarjoavan yhteistyötä psykologeille, vaan se itse sisällyttää filosofisuuteensa varsin voimakkaan psykologisoivan otteen. Lahav näet nojaa ehtimiseen (erilaisten piilevien seikkojen)
”tiedostamisen” malliin, ja korostaa
alinomaan yksilöä, joka sisustelee ajattelunsa sisämaailmaa. Vähemmän suopeasti luettuna myös Lahavin kaunis
lopetus saa kummallisen kaiun:
Elämä koostuu itsemme ja maailman jatkuvasta tulkitsemisesta. Filosofinen neuvonta tarjoaa kontrolloidun ja ohjatun ympäristön, jossa
elämä – tulkinnan prosessiksi ymmärrettynä – intensifioituu. (ECP, 24.)
Elämän täytyy olla harvinaisen tylsää,

sessään kehittää ja valaista omaa filosofista ymmärrystään ja maailmankuvaansa. Tavoitteena ei ole osoittaa,
että tietyt näkemykset ja käsitykset ovat parempia kuin
muut. Keskustelun tavoite ei ole parantaa asiakasta, vaan
tarjota ongelmiin vaihtoehtoisia näkemyksiä, jotka parhaassa tapauksessa saattavat helpotta asiakkaan ahdistusta ja auttaa häntä ratkaisemaan käytännön pulmia.

Filosofisen praktiikan metodit
Ihmisten ongelmat ovat sidoksissa mm. heidän elämäänsä
ja henkilökohtaiseen historiaansa. Samaa voidaan sanoa
ihmisten filosofisista ongelmista. En yritä vetää rajaa filosofisten, psykologisten ja neurologisten ongelmien välille
— niiden syyt saattavat joissakin tapauksissa olla samat
— mutta sitä vastoin yritän selvittää, mitkä kriteerit määrittelevät filosofisen praktiikan metodin.
Käytän ja muokkaan Ran Lahavin näkemyksiä. Tulosta ei kuitenkaan pidä käsittää yleiskattavaksi
määritelmäksi vaan suuntaa-antavaksi.
1. Tutkimuksen on ensinnäkin käsiteltävä yleisesti
havaittavia käsitteitä, käsityksiä, olettamuksia ja
teorioita. Tähän listaan lisään määritelmät ja ennakkoluulot. Määritelmiin luen ilmaistut määritelmät: esim. Tieto = def. tosi, perusteltu, uskomus.
Hiljaiset määritelmät: oleta että A kävelee sillan yli.
Esitämme rohkean hypoteesin, että A luultavasti uskoo, että silta kestää. Hiljaiseksi määritelmäksi
kutsumme tilannetta jossa A sillan ylitettyään vastaa myöntävästi kysymykseen, uskoiko, luuliko, toivoiko tai oliko hän varma että silta kestää, riippumatta siitä mitä A on todella uskonut tai onko hän ylipäätään muodostanut mitään uskomusta sillan kestävyydestä. Lisäksi joukkoon kuuluvat Yhteiset määritelmät: ne
artikkuloimattomat säännöt, joita tietyssä elämänmuodossa on seurattava ja joita voidaan pitää tietyn käsitteen tai uskomuksen hyväksymisenä.
Praktiikka ei siis koske konkreettisia tapahtumia (kognitiivisia tai neurologisia) asiakkaan sielussa tai aivoissa.
Filosofinen praktikko tutkii — yhdessä asiakkaan kanssa
— niitä käsityksiä, ennakkoluuloja, teorioita ja uskomuksia, joita asiakas on tavalla tai toisella sisäistänyt. Sen si-

jotta se vahvistuu ja tehostuu vasta
vastaanottotiloissa. Vaan ehkäpä puhe
on vastaanottajan elämästä? Joka tapauksessa kliinis-autoritaarinen tapa
ihannoida ”kontrolloitua” ja ”ohjattua”
olotilaa työntää luotaan. Ystävällisemmin tulkiten Lahavin voi kai ymmärtää
sanovan, että ihmisten tulisi kotiutua
omaan tulkintamaailmaansa, mikä paradoksaalisesti edistyy parhaiten, kun
uskaltautuu asettamaan osia siitä näytteille ja koetteille.

Tajunta ja vuorovaikutus
Ollaan silti lähellä psykologista fantasiaa: ihminen elää ajatuksineen lähinnä
päänsä sisällä ja saapuu aika ajoin
aivopurkuun. Schefczykin tekstissä on
samantapaisia ongelmia. Filosofinen
neuvonta koskee ”yksilön historiaa”, ol-

jaan tutkimus ei koske niitä kausaalisia syitä, jotka ovat
käsityksien taustalla.
2. Perustavien käsitteiden kriittinen tutkimus. Perustavilla ideoilla tarkoitetaan fundamentaalisia prinsiippejä,
olettamuksia ja käsitteitä. Mitä nämä perustavat prinsiipit ovat, vaihtelee puolestaan tapauksittain. Myöhemmin esittämässäni esimerkissä perustava käsite tai
prinsiippi on rakkaus. Kriittinen tutkimus viittaa siihen,
että asiakkaan ongelman tai huolen sisältämiä keskeisiä
käsitteitä ja prinsiippejä ei ainoastaan kuvailla, vaan niiden struktuuri, johdonmukainen käyttö ja implikaatiot
analysoidaan.
3. Ran Lahavin mukaan filosofinen tutkimus on yleensä
ei-empiiristä ja ”puhtaan ajattelun tulosta”.
Filosofinen praktiikka keskittyy käsitteiden
logiikkaan ja loogisiin relaatioihin suhteessa
muihin
käsitteisiin.
Tätä
kriteeriä
modifioin.
3.1 Käsitteellinen tutkimus, jota joissakin
tapuksissa täydennetään empiirisellä informaatiolla. On esimerkiksi olemassa tapauksia, joissa yksittäinen henkilö määrittelee
käsitteen aivan eri tavoin kuin muut ihmiset. Kuten myöhemmin esittämässäni esimerkissä käy ilmi, henkilö itse saatta olla
tästä tietämätön. Sellaisissa tapauksissa on
mahdollista, että filosofinen praktikko tuntee kulttuurin eri määritelmät tai käsitteen
ymmärrysmuodot. Gerd Achenbachilla on
luultavasti jotakin tällaista mielessä, kun hän kirjoituksessan ”On Wisdom in Philosophical Practice” käsitellessään praktikon hyveitä viittaa Nietzschen käsitykseen
”Viisaan hyveistä”:
”Eikö viisas ole kokeillut satoja tapoja arvioida omaa
arvoaan. Eikö viisaan pitäisi elää täysin epäfilosofisesti eikä hyveellisenä vaan ujona miehenä, jos hän
kerran haluaa arvioida elämän suuria ongelmia? Viisas on liian kauan sekoitettu tieteelliseen tai uskonnolliseen mieheen.”1

koonkin että kirjoittaja ansiokkaasti korostaa ”käsitteellistä” historiaa ”psyykkisen” sijaan. Ero jää silti mekaaniseksi, parhaimmillaankin vain termiehdotukseksi, jossa Freudin Triebsschicksalin korvaa filosofisempi Begriffsschicksal (conceptual vicissitude). Tilan
täyttää filosofian sijasta pikemminkin
filosofialla laimennettu psykologia. Kun
Schefczyk puhuu ”henkilöhistorian sisäisestä logiikasta” sekä elämäntarinoitten ”ytimestä”, ”rakenteesta” ja
”olennaisista osista”, hän puhuu ihmiselämästä kohtalouskoisimman ja yksiulotteistavimman psykologian hengessä. Käsitepuhe ei tuo artikkeliin havaintokokemusten monimutkaisuuden näkökulmaa. Paremminkin vahvistuu
positivistinen usko puhtaaseen kokemiseen ja vääristymättömään tietoisuuteen, joita ”maailmassa elämistä koske-

vien käsitysten epäselvyydet” uhkaavat
siinä missä ”tervettä inhimillistä ymmärrystäkin”. Ja tämä tehdään sillä
varjolla, että koko filosofiaa muka
leimaisi ”uskollisuus todellisuudelle”.
Vaikka eräät realistit myöntäisivätkin
pyrkivänsä ”suhtautumaan oikein siihen mitä on”, he esittäisivät sentään
kriittisiä varauksia todellisuuden käsitteen suhteen eivätkä kiirehtisi punnitsemaan niiden hyväksyttävyyttä tai pätevyyttä. (EPC, erit. 76-9 & 83.)
Onkin tärkeää, että antologiaan
mahtuu Normanin yritys hahmotella
subjektivistiselta tieltä erkanevaa ekologisempaa ajattelumallia. Rortyyn viitaten, mutta tätäkin puolittaisuuksista
moittien Norman etsii väylää ulos
representationalistisesta, kiinnikkeettömän eduskuvaamisen leimaamasta
mieltämistavasta. Hän puhuu keski-
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Seuraavaksi saavumme yhteen kirjoitukseni yksinkertaiseen mutta olennaiseen huipentumaan.
Filosofin hyveisiin, uskallan väittää, tuskin kuuluu, että
hän tilanteessa kuin tilanteessa suhtautuu tieteellisesti
kaikkeen tai vaati tieteellistä todistusta kaikesta. Nietzschestä huolimatta filosofin ei kuitenkaan pitäisi tyytyä
arvauksiin tai ns. a priori olettamuksiin. Filosofin hyveisiin kuuluu kriittinen asenne, jota faktat tarvittaessa tukevat. Filosofoidessa ei pitäisi luottaa huhuihin, ennustaa
tai perustaa kaikkia olettamuksiaan ns. a priorisiin käsityksiin. Mutta filosofit, kuten muutkin ihmiset, sortuvat
usein tähän virheeseen.
Kuulemme uuden sanan; esim. “moottorisaha”. Jos meillä on suhteellisen selvä käsitys siitä, mitä “moottori” ja
”saha” tarkoittavat, voimme mahdollisesti tehdä onnistuneen päätelmän, jonka mukaan ”moottorisaha” on saha,
joka toimii moottorin voimalla. Mutta yhtä hyvin saatamme erehtyä: kuulen täysin uuden sanan ”urheiluruutu”.
Minulla on aina ollut käsitys siitä, mitä urheilu on, ja jonkinlainen käsitys siitä, mikä ruutu on. Johtopäätökseni
mukaan “urheiluruutua” käytetään suomessa viittamaan
nelikulmaiseen tilaan, jossa urheilaan, kuten esim.
Squash-kenttään. Ymmärrän sanan “urheiluruutu” näin,
kunnes törmään ihmisiin jotka eivät ymmärrä hölkäsen
pöläystä siitä mitä tarkoitan. Ehkä käsitykseni tämän jälkeen muuttuu.2
Jos nämä kolme ehtoa määrittelevät tai kertovat jotakin
filosofisen praktiikan luonteesta, voimme väittää, että filosofinen praktiikka on filosofiaa. Eikö tutkimus, joka tarkastelee käsitteitä analyysin ja loogisten sekä empiristen
vertailujen avulla, ole filosofista?
4. Wittgensteinin käsitys, jonka mukaan filosofisen tutkimuksen on selvitettävä, miten meitä kiinnostavia käsitteitä
käytetään
kielessä,
ja
”palautettava
sanat
metafyysisestä käytöstä arkikäyttöön”. Väitän että näin
voi myös tehdä kaikkien metafyysisten käsitteiden kanssa.3
Se, että sanaa voidaan käyttää ja ymmärtää eri tavalla
eri konteksteissa, on itsestäänselvyys. Mutta filosofisen
praktiikan kannalta on kiehtovaa ajatella, että ihmiset
yleensä, eivätkä ainoastaan filosofit, tarttuesssaan kiinni

näisriippuvuudesta, osallistumisesta,
empatiasta ja hoivasta / huolesta / välittämisestä (caring). Enemmittä perusteluitta hän kumminkin siirtyy ainakin tässä artikkelissaan sangen epäonnisiin jatkopuuhiin: ”rationaalisen
objektiivisuuden” oikopanetteluun, käsitteellisen ja kontekstuaalisen äkkierotteluun, biologisen ja sosiaalisen ekologian pikarinnastuksiin sekä rakkauden hätäjulistuksiin. (EPC, erit. 52-3,
55-8.)

Praktiikka ja campus
Väheksyä ei sovi asianosaisten intoa ja
omistautuneisuutta, Jongsman peräänkuuluttamaa ja esimerkillistämää ”intohimoista, luovaa mukaanmenoa filosofoinnin käytäntöihin” (EPC, 34). Mutta ainakin Boelen yrityksessä hahmot16 •
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johonkin heitä kiinnostavaan filosofiseen käsitteeseen,
saattavat muodostaa henkilökohtaisia määritelmiä, joiden
merkitystä ei ole muodostettu sanan yleistä käyttöä tutkimalla. Kyseiset käsitykset ja määritelmät vaihtelevat eri
elämänmuotojen välillä ja niiden sisällä. On kuitenkin tärkeää tutkia mitä juuri minä tai sinä tarkoitit ja verrata
käsityksiä keskenään. Tämän jälkeen voimme tutkia ovatko määritelmämme, käsityksemme tai ymmärryksemme
sopusoinnussa tietyn elämänmuodon kanssa.
Päätän kirjoitukseni tarkastelemalla sitä, miten tavalliset ihmiset tekevät samanlaisia metafyysisiä erehdyksiä
kuin filosofit (Wittgensteinin mukaan). Otan vapauden pidättäytyä arvioimasta ajatteliko Wittgenstein, että filosofiset erehdykset koskevat muitakin kuin ammattifilosofeja. Väitän, että tavalliset ihmiset tavallisissa tilanteissa ikään kuin luovat ja aiheuttavat filosofisia ennakkoluuloja:
he
siis
sisäistävät
implisiittisesti
tai
eksplisiittisesti metafyysisiä käsityksiä. Filosofisen
praktiikan filosofia ei ole eksegeettistä: sen lähtökohtana
eivät ole klassiset tekstit vaan filosofisen ymmärryksen
(insight) lähteenä pidetään henkilökohtaisia kokemuksia.

Kuvitteellinen esimerkki
Eräs nuori mies lopettaa aina rakkaussuhteensa 3-4 kuukauden kuluessa suhteen alkamisesta. Syy on hänen mukaansa aina sama. ”Rakkaus loppui”, hän sanoo. Tämä on
haitaksi miehelle, koska hän haluaisi elää rauhallisessa ja
tasapainoisessa suhteessa. Tämän lisäksi hän on vaivautunut kaikista “rikkomistaan” sydämistä ja siitä vihasta,
jota entiset tyttöystävät vaikuttavat häntä kohtaan tuntevan. Oletetaan, että mies käy tapaamassa filosofista
praktikkoa keskustellakseen tilanteesta. Mitä sinä
empaatisena filosofisena praktikkona tekisit? Kuuntelisit?
Tottakai! Oletetaan, että nuori mies paljastaa, että hän ei
ymmärrä miksi ihmiset vihoittelevat hänelle. ”Rakkaus
loppui — menetin tuon intensiivisen tunteen — ja ainoa
rehellinen teko oli lopettaa suhde. Filosofina et psykoterapeutin tavoin ole pätevä tarkastelemaan miehen psykologista historiaa ja diagnostoimaan miestä esim. seuraavasti: ”Ero äidistä lapsen olessa kaksivuotias on johtanut pelkoon sitoutua tunteellisesti muihin ihmsiiin”. Sen sijaan
tutkitte yhdessä, mitä mies tarkoittaa ”rakkaudella”, ja

taa neuvojalta edellytettäviä valmiuksia näkyy käytännön vinkkien ja
peukalosääntöjen etäisyys toimivaan
kritiikkiin tai hedelmälliseen teorianmuodostukseen. Voisi olla parempi korostaa, että juuri nyrkkisääntöihin satsataan, sen sijaan että uuden palvelun
innolla yliyksinkertaistetaan vaikeita
asioita. Se ruokkii epäilyksiä myös käytännöllisen viitseliäisyyden suhteen.
Boele erottaa ”akateemisen erinomaisuuden” filosofisista vuoropuhelutaidoista ja tekee sen eräistä varauksistaan – kuten siitä, että perinne on syytä
tuntea, jotta tunnistaa asiakkaan ajatuksille taustoja ja vaihtoehtoja – huolimatta tarpeettoman jyrkästi. Ehkä akatemioiden väki on muuhun ihmiskuntaan verrattuna vähemmän ”herkkävaistoista” ja ”luontevasti fiksua” tai ei
osaa niin hyvin ”lukea rivien välistä”,

”ilmaista ymmärrystä toista kohtaan”,
”tajuta lausumatonta” ja ”suvaita eri
lähestymisiä maailmaan”. (EPC, 38.)
Kaiketikin neuvojien on paras hankkiutua eroon paljosta oppimastaan ja
vapauduttava nimien, kirjojen, teorioiden ja oppisanaston kahleista ja osata
kääntää traditio arkikielelle. Mutta
akateemisen tutkijan järjenkäyttö tuskin on mistään näistä ulottuvuuksista
tyystin riisuttua eikä neuvojankaan
työn soisi olevan tutkimuksellisuudesta
kokonaan irrotettua.
Boele tasapainottaa kritiikkiään päätymällä pitämään filosofin koulutusta
parhaana valmentautumisena filosofiseen praktiikkaan: erottelujen teko,
oletusten koettelu, ajatuskulkujen erittely, näkökulmien vaihto ovat kaikki filosofisia erikoistaitoja. Mutta eikö usko
filosofien itsetoimivaan etevyyteen, ’vi-

tämänjälkeen rakkauden käsitettä. Oletetaan, että mies
määrittelee rakkauden ”tuoksi polttavaksi ja huumavaksi
tunteksi, joka täyttää olemassaolon, kun on tavanut uuden
naisen”.
Tämän
jälkeen
analysoit
käsitteitä
rakkastaminen, rakastuminen ja rakkaus.
Teet seuraavat huomiot:
Rakastaa — Rakastat vanhempiasi, vaimoasi, veljeäsi,
lapsiasi, ystäviäsi ja ehkä kissaasi.
Rakastuminen — Rakastut vastakkaista tai ehkä samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Et kuitenkaan
rakastu vanhempiisi.
Rakkaus on mutkikkampaa — Rakastuminen on aika
hyvin kuvattavissa tunteena mutta rakkaus ei. Vaikka
useimmat kielenkäyttäjät (mikä ei ole välttämätöntä) ajattelisivat,
että
tunne
on
välttämätön
ehto
määrittelessämme rakkauden, se ei kuitenkaan ole riittävä ehto. Useimmat ihmiset ajattelevatkin, että rakkaus on
sidoksissa ystävyyteen, uskollisuuteen, huolenpitoon, vastuuseen jne. Mies on siis käsittänyt rakkaudella jotakin
muuta kuin ihmiset hänen ympärillään. Ei mikään ihme,
että mies on joutunut vaikeuksiin. Hän käyttää surutta
käsitettä, jonka muut sitovat uskollisuuteen, luottamukseen, ystävyyteen jne. Muut eivät voi nähdä hänen sisäänsä ja, ceteris paribus, ymmärtää mitä juuri hän tarkoittaa
rakkaudella. Hän on rikkonut niitä sääntöjä, joita tässä
elämänmuodossa on seurattava, jotta muut luokittelsivat
hänet kokeneen rakkautta.

nen, samoin kuin filosofi, vetää yleisiä johtopäätöksiä käsitteistä, joita ei voi ymmärtää oikein, jos niiden käyttöä
kyseisessä yhteisössä ei selvitetä. Voimme helposti kuvitella muita tilanteita, joissa ”hiljaisilla määritelmillä” ja
henkilökohtaisilla arvauksilla on käytännön merkitystä.
Todellinen tilanne on tietenkin paljon esimerkkiä monimutkaisempi. Esimerkin miestä ja naista ei neuvottu. Filosofinen keskustelu on ehkä havainnollistanut jotakin
mutta keskustelu jatkuu. Filosofian kannalta ongelmallista ei niinkään ole toimiminen ajatuksieni mukaan, vaan
kyetä ajattelemaan sitä mitä teen. Filosofinen ongelma ei
ole toimia ajatuksieni mukaan vaan ajatella tekojani.4
Näin lopuksi en voi välttyä kiusaukselta esittää lainausta, joka paljastaa filosofian ja filosofisen praktiikan
yhtäläisyyden.

Entäs sitten?

Viitteet

A. Ehkä mies ymmärsi, että oli tapahtunut sekaannus:
hän oli luullut, että rakastuminen on rakkautta. Hänellä
ei ollut aavistustakaan muiden hiljaisesta sopimuksesta.
Hän ei ollut ymmärtänyt, että rakkaus on jotakin muuta
kuin henkilökohtainen tunne.
B. Ehkä hän on vielä sitä mieltä, että hänen käsityksensä rakkaudesta on se ainoa oikea. Nyt hän kuitenkin kykenee ymmärtämään, miksi muut yhteiseen ja hiljaiseen
määritelmäänsä nojaten ovat niin vihaisia. Pitäisikö hänen luopua ”henkilökohtaisesta” käsityksestään vai käyttää sanaa samalla tavalla kuin yhteisö?

1.

”Tietekin tulevaisuudessa on vielä vuosisatojen ajan filosofeja, jotka kulkevat perinteisiä polkuja. Filosofiset
lehtimiehet tulevat vielä kauan keskustelemaan vanhoista pseudokysymyksistä. Mutta lopulta kukaan ulkopuolinen ei heitä enää kuuntele. He ovat kuin
näytteliöitä, jotka jatkavat esitystään ennen kuin huomaavat, että yleisö on hiljaa jättänyt heidät yksin. Siinä vaiheessa ei enää tarvitse puhua filosofisista ongelmista, koska kaikista ongelmista puhutaan filosofisesti
eli selvästi ja ymmärrettävästi.”5

2.
3.
4.
5.

Nietzsche, Friedrich. ”Unpublished Works from the 80´s. Critical
edition. Vol. XI s. 519.
Joissakin tapauksissa yksittäinen ihminen sattaa muuttaa enemmistön käsityksiä, kuten hyvä kokki tai Einstein.
Wittgenstein,
Ludwig
1953,
Philosophical
Investigations.
Anscomebe (käänt.), The Macmillan Company, New York Osa I §116,
vertaa myös § 120, 383.
Vertaa Achenbach, Gerd. 1998, "On Wisdom in Philosophical
Practice” Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Spring
1998 Vol. 17, No. 3
Shlick, Moritz, ”The Turning Point in Philosophy”, teoksessa Ayer,
Alfred J. 1959, Logical Positivism. Glencoe Free Press.

Tällä esimerkillä olen osoittanut kuinka tavallinen ihmi-

ran puolesta’ -paremmuuteen, vain
vesittä esitetyn akateemisuuskritiikin?
Jos näin haluaa tulkita, saattaa nähdä
Boelen loppuhuipennuksenkin – että filosofia on ajattelun vapauden (freedom
of the mind) kasvatusta ja filosofinen
neuvonta tämän soveltamista arkielämään (EPC, 47) – mekaanisen soveltamisen ja psykologisoivan ”mielistelyn”
epäfilosofisena sekoituksena.
Kun Boele sanoo, että neuvojalla ei
tule olla ”kätkettyä esityslistaa”, hän
kiinnittää huomiota kirjassa yllättävänkin vähälle jääviin eettisiin kysymyksiin. Hyvää tässä vajeessa on se, että
antologiasta olisi kai helpoimmin sukeutunut juuri sädekehien ketju, omanhännännostojen tekopyhä suksessio.
Mutta nyt voi väittää, että filosofi-neuvojat eivät näe mitään syytä uuteen ja
haastavampaan ammattieettiseen kes-

kusteluun etiikan eksperttienkin alettua pitää vastaanottoja, että he kenties
uskovat asiakastyön yleisen moraalisen
ryhdin heidän mukaantulostaan automaattisesti kohoavan.
Mijuskovicin kertomus klinikkasessioistaan, joissa ihmiset kommentoivat
hänen yksinäisyyden teemasta kehittelemäänsä teoriaa, antaa ymmärtää,
että asiakastyön tekijät ovat entistä
avoimemmin myöntämässä vanhan totuuden: he saavat ajatuksensa autettaviltaan.

Dogma ja skepsis
Vakavammin puhuen Mijuskovicinkin
artikkelissa on kiitettävät ja kehnommat puolensa. Hän lausuu varmaankin
useita alalla työskenteleviä elähdyttävän perusasian: ”jokainen ihminen on

filosofi”. Kantansa hän perustelee siten,
että itsekullakin on omat perustavat
oletuksensa maailmasta ja ihmisestä.
Lähtökohta on vähintäänkin lupaava,
mutta valitettavasti siitä ei edetä kohti
artikkelissa kannatettavasti mainittua
ajatusta ”tosifilosofisen” neuvonnan
välttämättömästä
monialaisuudesta.
(EPC, 86 & 97.)
Mijuskovic kangistuu ”perustavuuteen”. Hän väittää filosofian ”erikoisalueeksi” nimenomaan ”ensimmäisiä
periaatteita” ja näistä johdettavia ”uskomusjärjestelmiä”. Ja hän väittää, että
kukin ihminen pyrkii tällaiseen perusprinsiipin kannattelemaan järjestelmään. Paino on kokonaan systeeminrakennuksen eikä ollenkaan systeemikritiikin puolella. Kun Mijuskovic vielä
asettaa psykologian ”menneitten epäedullisten kokemusten” filosofiseksi
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Mats Bergman

PERSONLIG
PESSIMISM OCH
SOCIAL TRAGEDI

Pragmatistiska perspektiv
på livsmening
I vissa karikatyrer presenteras frågan om
livets mening som arketypen för ofruktbar
filosofisk verksamhet: den grubblande
tänkaren svävar i det blå, utan fotfäste i
det verkliga livet. Denna bild är kanske
inte alldeles omotiverad – med tanke på
vissa filosofiska spekulationer är den rent
av träffande. Men det är värt att notera, att
‘livets mening’ inte egentligen betecknar en
klart avgränsad filosofisk frågeställning,
utan snarare en mängd komplexa livsfilosofiska och etiska diskussioner.

I den västerländska filosofin har man närmat sig ämnet
från ett antal olika infallsvinklar, i vilka inte bara svaren
utan också de ställda frågorna skiljer sig från varandra på
ett markant sätt. Den tydligaste vattendelaren torde
utgöras av undersökningarnas riktning och omfång. En del
tänkare söker den yttersta meningen i allmänna principer
eller kosmiska konstanter, vilka står ovan om den
mänskliga existensens sfär. I skarp kontrast till dessa
svepande visioner står de människocentrerade analyser,
där man letar efter livets mening i subjektets villkor –
vanligtvis i det egna självet. För åskådlighetens skull kan
vi i denna tudelning identifiera två separata problemområden, vilka kan relateras till olika typer av mening:

vastapainoksi (käsitteellisyyden ja)
”ajattomuuden”, paljastuu hänen filosofiakäsityksensä dogmaattisuus. Arvattavasti amerikkalaisena erikoislisänään hän tähdentää, kuinka psykiatriset vaivat ”välttämättä” aiheuttavat
kantajalleen alkoholismia tai muuta
riesaa, kun taas filosofisten huolien
luonteeseen ei kuulu ”sosiaalisen tai
ammatillisen toimintakyvyn” heikentyminen. Oli tämä hallinnollis-juridista
huolta tai mitä ikinä, psykologisuus
leikkautuu Mijuskovicinkin käsissä kovin kauniisti irti filosofisuudesta, jälkimmäinen kun on hänelle ”kognitiivisuuden” ja ”intellektuaalisuuden”
synonyymi ja sisältää uskontunnustuksen vapaisiin valintoihin. (EPC, 87
& 99-100.)
Achenbachin tapa harrastaa psykokritiikkiä on huomattavasti lupaavam18 •
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den universella meningen med livet och den personliga
meningen i livet (jfr. Pörn 1995).
Oberoende om det gäller den universella eller den
personliga nivån kan frågan om livets mening bemötas i
nihilistisk anda, dvs. genom att förklara att livet sist och
slutligen är meningslöst. Jag skall i denna essä främst
diskutera vissa aspekter av den personliga upplevelsen av
tillvarons meningslöshet och meningsfullhet. Trots att den
stora frågan om den universella meningen kommer att
skymta fram under diskussionens förlopp, gäller min
behandling alltså i första hand den lättare gripbara
mänskliga sfären. Men också detta plan är oerhört
komplext, eftersom det är möjligt att granska den mänskliga situationen på många olika sätt. Jag vill betona, att
jag i min diskussion inte gör anspråk på något slag av
fullständighet. Däremot vill jag skissera upp ett par kontrasterande perspektiv på livets mening, vilka jag ser som
en följd av den människosyn man utgår från. Den första
infallsvinkeln baserar sig på introspektion och individualism. I den stöter man på problemet med subjektiv
förtvivlan och värdenihilism. I det andra perspektivet, vilket jag betecknar som pragamtistiskt, betonas människans
sociala natur och aktivitet. I den möter man svårigheter
relaterade till identitetskonflikter och motstridiga ideal.
Ingendera infallsvinkeln erbjuder enkla lösningar på
livets mening, som en gång för alla skulle kunna skydda
oss från pessimism. Men jag anser att det senare
perspetivet trots allt är att föredra och jag skall i det
följande försöka redogöra för mina skäl.

DET MENINGSLÖSA OBJEKTET
Det finns otaliga skäl för förtvivlan och pessimism i
världen. Känslor av maktlöshet och hopplöshet är vardagliga företeelser, sannolikt alltför bekanta för var och en
av oss. Vi upplever ofta att någonting står bortom våra
möjligheters gränser, att det vi önskar är omöjligt. Å andra
sidan leder dylika erfarenheter ytterst sällan till genomgående pessimism angående tillvarons värde. Motgångar
hör till livets gång. Samtidigt är det inte svårt att tänka
sig ohyggliga olyckor eller sjukdomar, vilka kan stå bakom
den skrämmande slutsatsen, att livet - eller just detta liv inte är värt att leva. Det rör sig om djup förtvivlan, som

paa laadultaan. Hän kuvaa kehitystä,
jossa psykoterapian ja filosofian suhde
on muuttumassa työnjakoperusteisesta
ei-dialektisesta suhteesta ”yhteistyö- ja
kilpailusuhteeksi”. Achenbachin mukaan tämä johtuu paitsi filosofien pitkäaikaisesta, joskin marginaaliseksi koetusta kiinnostuksesta ammatilliseen
auttamistyöhön, myös siitä, että ”psykoterapiassa on paljon kätkettyä filosofiaa”. Hän luonnostelee filosofian ominaisalueen psykologiseksi nähdyn maiseman seasta. Achenbachin mielestä filosofia tuottaa etupäässä kysymyksiä.
Se nimenomaisesti ”tukkii tien johdattavilta varmuuksilta ja opastavilta vakaumuksilta ja estää näiden käytön välineinä”. Uskomukset ovat filosofisessa
katsannossa ”arveluttavia säännökkäitä, jotka auttavat rakentamaan ja
vakauttamaan teorioita, kunnes ne

muuttuvat rutiiniksi”. ’Filosofinen kokemus’ tarkoittaa Achenbachilla rutinoitumatonta kokemusta. Tästä kumpuaa filosofinen tarve kyseenalaistaa
kaikki vähänkään lukkoonlyödyltä, loppuunkäsitellyltä ja epäämättömältä
vaikuttava, ”todeksi” esittäytyvä, ja palauttaa valmiiksi väitetty takaisin keskeneräisen ja tutkittavan piiriin. Patetiaa pelkäämättä hän väittää, että psykiatrian sairaaksi määrittämien ilmiöiden kotiseudut ovat juuri perifilosofisia
paikkoja, ”rationaalisen ’taivaan’” tuonpuolisia tai tämänpuolisia helvettejä.
”Orfisen filosofian” testi on kohdata
kaikki valistumaton ja epänormaali
hulluksi tulematta. (EPC, 64 & 72-74.)
Ironista kylläkin, Achenbach avaa artikkelinsa kovin rutiininomaisilla huomioilla ’filosofisen praktiikan’ käsitteen
toistaiseksi määrittelylle ja rajaamiselle

förvandlar hela tillvaron till en tröstlös mardröm. Här
befattar jag mig dock inte med dessa typer av ångest,
eftersom de kan direkt hänföras till relativt konkreta
orsaker. Det är inte för att jag önskar förneka dessa
problems allvar – tvärtom, jag uppfattar dem som genuina
tragedier. Jag menar enbart, att en faktisk orsak ibland är
en tillräcklig förklaring för människors upplevelser av
förtvivlan och meningslöshet. Vi kan förstå, varför en vän
som drabbats av en plågsam sjukdom intar en negativ
hållning till livet.
Det förekommer varianter av pessimism, vilka inte kan

riittämättömästä selkiintymiskehityksestä, ja kehottaa toistaiseksi tyytymään suuntaa-antaviin luonnostelmiin.
Ikään kuin lopullinen selko joskus saataisiin. Tästä huolimatta achenbachilainen skeptisismi eroaa perin dramaattisesti Mijuskovicin dogmatismista. Kiinnostavalla tavalla saksalainen filosofisen
asiakastyön perustaja myös haastaa ”teoreettiset filosofit” seuraamaan praktiikkaa pitäviä kollegoitaan, jotta saisivat
näiltä ”haastavia tehtäviä ja relevantteja
kysymyksiä”. (EPC, 61-2.)

Lapset ja aikuiset
Philosophical counselling -liike arveluttaa samankaltaisesta syystä kuin
philosophy for children -liike. Lapsille
tyrkytetty filosofia on asiasta tuotettujen materiaalien valossa ristiriidassa

ges en sådan omedelbar förklaring i form av allvarliga
motgångar, olyckor eller sjukdomar. De är svårare att
greppa och ter sig sannolikt avlägsna för många människor, men de kan också vara av större filosofiskt
intresse. Den livströtthet, som kan lamslå en frisk och fullt
funktionsduglig människa, är ofta en intellektuell typ av
förtvivlan. Enligt William James är denna tedium vitæ
väsentligen en religiös åkomma, ett resultat av reflektion
över människans situation i en till synes grym och gudlös
värld (James 1907, s. 39 f.). Han menar, att en dylik
spekulativ melankoli är ett resultat av den vetenskapliga

liikkeen komeiden tavoitteiden kanssa:
jokaisen varttuvan vesan omintakeisia
ajattelumalleja, originaalia ja spontaania filosofisuutta, ollaan muka tukemassa, mutta tarinat, joilla tätä väitetysti tuetaan, ovat lähinnä mielikuvituksettomien ja ennen muuta taritsemistaidoiltaan köyhien aikuisten salajuoni saada yhä nuoremmat polvet perehdytetyiksi
modernin
filosofian
kompakysymyksiin. Vastaavasti konsulttiväki kohkaa tavallisten ihmisten
filosofisista neronleimauksista, mutta
kiirehtii kertomaan näille, mitkä ne filosofisesti tärkeät ongelmat ja käsitteet
taas olivatkaan (no tietysti ne, jotka
kaikkiin standardioppikirjoihin on pantu); tai sitten se jättää surutta filosofoinnin sikseen ja seurailee uusinta
psykovillitystä tai puhelee pehmoisia.
Lapset ja aikuiset ovat oikeutettuja

epäilemään kummankin liikkeen valmiutta todella yllättyä, ymmärtää ja hyväksyä heidän oudoimpia ja monesti filosofisesti loistavimpia väläyksiään.
Kääntyminen lasten puoleen voi annetussa tapauksessa hyvinkin olla kääntymistä sellaisen tahon puoleen, jonka
uskotaan ostavan täysi-ikäisille vaikeasti kaupaksi käyvää sekundaa. Kun
vedotaan tavallisiin ihmisiin, saatetaan
se vallan mainiosti tehdä tavallisten ihmisten koulimiseksi, ei heidän kunnioittamisekseen, saatikka ’tavallisen
ihmisen’ käsitteen purkamiseksi. Filosofian tarunhohtoiset raudanlujat ammattilaiset ovat yhtä lailla oikeutettuja
katsoessaan, että molemmissa leireissä
on liikaa halua yksinkertaistaa vaativia
asioita ja kadottaa kaikki kosketus filosofian itsekriittiseen tutkimusotteeseen.
Jos filosofisen auttamistyön osaajat ja
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världsbilden, som lämnat universum kallt och likgiltigt för
människors liv och lidande. Men denna analys är för
begränsad, emedan den förlägger den spekulativa
pessimismen enbart i en religiös sfär. Den förtvivlan James talar om är i huvudsak en upplevelse av universell
meningslöshet, en utåtriktad förtvivlan över tillvarons
allmänna karaktär. Naturligtvis förekommer denna typ av
pessimism – speciellt bland intellektuella samt andra
människor med läggning för storslagen spekulation. Det är
bara inte hela sanningen. Den spekulativa förtvivlan
förekommer även i en subjektivistisk form, i vilken man
vänder sig inåt mot det egna självet.
Om vi följer Pörns analys av meningslösheten i livet, så
kan vi konstatera att förtvivlan är en emotion som riktas
mot ett objekt. I en sådan upplevelse av personlig
meningslöshet är detta objekt det egna jaget (Pörn 1995, s.
127). Det är dock viktigt att notera, att även förtvivlan
över det egna självet är ett komplicerat fenomen. I en del
fall kan den hänföras till vissa oönskade händelser, vilka
har utgjort upptakten till ett tilltagande tvivel angående
ens livs värde. Det gäller ofta en oförmåga att leva upp till
egna eller andras förväntningar, t.ex. angående karriär
eller människorelationer. I andra fall finns det inte sådana
klart påvisbara utlösande faktorer, trots att upplevelsen
av meningslöshet är hur verklig som helst. Den gemensamma nämnaren för melankolisk förtvivlan är i varje fall
den introspektiva läggningen samt känslan, att ens liv är i
någon bemärkelse utsiktslöst. Pessimismen gäller sålunda
inte hela tillvaron, utan kan begränsas till vissa aspekter
av den mänskliga eller personliga existensen.
I personlig pessimism ingår någon grad av missnöje med
jaget. Det kan variera från förtvivlan över bristen på
någon bestämd kapacitet till den djupa besvikelsen över
jagets allmänna oförmåga att uppvisa sitt egna värde i sitt
väsen. I en mildare form är förtvivlan över det egna jaget
ett vanligt fenomen, som de flesta människor torde vara
bekanta med. Det ingår i alla önskningar att vara
annorlunda än man är, trots att man anser det vara omöjligt att viljan skulle förverkligas. Men i en mer olycksbådande form förvandlas denna typ av förtvivlan till en
introspektiv princip, en fix idé med jaget i centrum. Det
egna självet analyseras med obarmhärtig intensitet. Man
upptäcker brister och gränser, missnöjet ökar. Och

tukijat eivät edes tällaista karkeasti
luonnosteltua kritiikkiä ennakoi ja siihen varaudu, on viimeistäänkin syytä
kyseenalaistaa heidän filosofisuutensa.
Tarkastellaan seuraavassa eritellymmin erilaisia kritiikkilinjoja.

Myynti ja synti
Ilmeisesti tyypillisin arvostelu koskee
käsitekaupan, teorian myymisen, argumenteilla rahastamisen ja keskusteluilla tienaamisen moraalista arveluttavuutta. Praktiikan avaajien ajatellaan
siirtyvän ikään kuin liian helposti ja keveästi satunnaisesta (puoli)julkisten
lähteiden varaan rakentuvasta tulonmuodostuksesta yrittäjyyteen, hengenharjoituksesta liikkeenharjoittamiseen.
Se tapahtuu ilman asiaankuuluvaa
älyyn ja vastuuseen viittaavaa tuskal20 •
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samtidigt börjar man ifrågasätta huruvida det
överhuvudtaget finns någon mening i detta liv, som känns
så otillfredsställande.
Förtvivlan över det egna jaget kan utvecklas till ihärdig
spekulativ melankoli. Det är i dylika fall den förtvivlande
människan är speciellt benägen att ställa frågor som ”Vad
är meningen med mitt liv?” eller ”Har jag något värde?”
Visserligen finns det också ett slags yttre aspekt i denna
process, emedan det egna självet relateras till sociala
förväntningar och möjligheter, men svaret på frågorna
söks främst i introspektiv granskning av det egna självet som beklagansvärt ofta befinns vara otillräckligt.
Eftersom den introspektiva förtvivlan innebär en
koncentration på jaget, är det av intresse att begrunda
hurdan människosyn den implicerar. Det finns tre
attityder till det mänskliga subjektet, vilka påfallande ofta
uppträder i samband med personlig pessimism, nämligen
reifikation av jaget, isolering av jaget och uppfattningen att
jaget är den autentiska meningens enda källa. Det är inte
givet att dessa aspekter uppträder i varje fall av
introspektiv förtvivlan, åtminstone inte som medvetet
formulerade principer. För vår diskussion ligger deras
värde i det, att de lyfter fram drag hos denna förtvivlan,
vilka är lättare att granska kritiskt än det i sig mycket
svårgripbara fenomenet. Jag beskriver dem kort nedan, för
att därefter granska alternativa sätt att se på jagets
villkor.
(a) Inåtvänd, melankolisk förtvivlan involverar en
benägenhet att uppfatta jaget som ett givet objekt. Vi kan
beteckna detta som reifikationsaspekten hos den personliga pessimismen. I den introspektiva processen vänder
man sig mot det egna jaget, i vars kärna man söker efter
det som kunde ge livet ett absolut värde. I denna aktivitet
framstår jaget som en uppsättning förmågor och
läggningar, vilka självmedvetandet kan betrakta och
analysera. Vidare ingår det i denna introspektion en
tendens att generalisera: från mina faktiska erfarenheter,
att jag inte kan sjunga och finner opera tråkigt, betecknar
jag mig själv som ”omusikalisk”. Detta nästan instinktiva
resonemang kan naturligtvis vara en rimlig slutsats, som
på ett förnuftigt sätt begränsar mina förväntningar och
förhindrar mig från att göra pinsamma misstag i
framtiden. Problemet i den introspektiva vändningen är

lista kömpelyyttä ja näin ikään kuin
epäfilosofisesti. Luonteva repliikki mediassa oireilee laistamisista päättelysääntöharjoitteissa ja klassikkojen ulkoaopetteluissa. Mutta praktiikan pitäjä saattaa lähteä epävarmuuden ja tosiasiallisen niukkuuden leimaamaan
kulttuurisesti kyseenalaiseen ja yksinäiseen hankkeeseen – siis varsin filosofiseen tilaan ja tapahtumakulkuun –
jättäessään sosioekonomisesti hyvinkin
turvatummin ja arvonantoa henkivän
tiedepiirin. Hän saattaa myös hylätä
nokkimiseen ja nöyryyttelyyn perustuvan omahyväisen veljeskunnan ryhmäapatian ja suuntautua eettisesti vaativiin yksilökohtaamisiin.
Kaupallisuusmoitteen pohja on hatara, mutta huoli filosofiana pian vaihdettavan palvelun laadusta on hyvinkin
kohdallaan. Meillä on pian filosofista

yrityskonsultointia, filosofista alakouluopetusta, filosofista uskonto- ja kirjallisuuskeskustelua, filosofista terapiaa ja
filosofista vielä-mitä, joissa missään ei
välttämättä asu ja viihdy laaja-alainen
filosofian tutkimus, ei sen enempää filosofianhistorian tuntemus kuin perehtymys filosofian nykyvirtauksiin. ”Filosofia menee liian halvalla!”, kiljuu
dosenttien kuoro.

Aitous ja sekunda-ale
Filosofisen praktiikan pitäjät voivat vastata, että moisessa huolessa jää ymmärtämättä ainakin neljä keskeistä asiaa.
i) Auttamistyössä tärkeintä on tapauskohtaisesti sovitellun keskustelun anti
ja hyöty asiakkaalle, ei niinkään kunniakkaan perinteen tasosta huolehtiminen. Jos tuo perinne muka heti vaa-

att dylika beteckningar uppfattas som statiska, en gång
för alla fastslagna egenskaper hos jaget. När man till detta
lägger pessimistens tendens att koncentrera sig på egna
brister och svagheter, kan resultatet vara en skrämmande
förlamning av den verkande viljan, som kunde få till stånd
önskade förändringar: ”Jag vill inte vara en sådan
människa, men jag är nu helt enkelt sådan och kan inte
göra något åt saken.” I en radikalt reflexiv vändning kan
den melankoliska människan vända sig till det, som allt
mer upptar hennes tankar: själva förtvivlandet. Till slut är
hennes självförståelse enbart detta: ”Jag är en förtvivlare.”
Och det kan bli likt ett svart hål, som slukar upp all
mening i hennes liv (jfr. Pörn 1995).
(b) Ett av de mest utmärkande dragen hos den
introspektiva individen är hennes exklusiva koncentration
på allt det vi kan beteckna som internt i en människa:
känslor, tankar, egenskaper osv. Av detta följer lätt en
känsla av isolering, en uppfattning att det egna jaget är en
separat entitet utan verkligen betydelsefulla kopplingar
till den övriga världen. Denna isoleringsaspekt hos den
introspektiva vändningen leder i sin tur till en tendens att
tillskriva det egna medvetandet en absolut privilegierad
position i den pågående analysen av jaget. Det egna jaget
är mitt, ett privat objekt för ett monologiskt medvetande
(jfr. Taylor 1991). De centrala dragen i denna bild av jaget
sammanfattas väl av James position i hans Psykologi
(1925, s. 160):
Varje jag behåller sina tankar för sig själv. Tankar
kunna icke givas bort eller bytas ut. Ingen tanke blir
någonsin direkt gripbar för en tanke hos något annat
personligt medvetande än det egna. Fullständig
isolering, oåterkallelig pluralism är lagen.
Om detta perspektiv sammankopplas med den pessimism,
som är typisk för den introspektiva melankolin, så får den
förtvivlande individen en ny orsak att förtvivla: hon står
ensam med sin plågsamma efarenhet. Enligt detta synsätt
kan ingen kommunikation verkligen förmedla den smärtsamma upplevelse den förtvivlande människan känner:
”Du kan inte förstå...” Samtidigt är det tänkbart att denna
isolering inger pessimisten en viss känsla av
överlägsenhet. Hon har uppnått en djup insikt i

rantuu, se tuskin on kovin vakuuttava
laadultaan, johtuneeko nykyisten harjoittajiensa kyvyttömyydestä.
ii) Tuossa perinteessä on lukuisia esimerkkejä siitä, että filosofit ovat pohtineet mahdollisuuksia auttaa ei-ammattilaisittain filosofoivia läheisiään. Filosofian työläyden tai suoranaisen tavoittamattomuuden korostaminen pönkittää kuvaa filosofiasta harvainvaltana,
mikä on vain ohut osatotuus filosofian
itsetajun pitkästä perinteestä.
iii) Filosofisella auttamistyöllä on
suhteellisen vähäinen vaikutus julkisuuskuvaltaan jo valmiiksi verraten
matalasti profiloituun alaan: praktiikkoja voidaan avata, ilman että akateemisten filosofien toimintaedellytyksille
tapahtuu mitään tai että yleinen mielipide filosofiasta juurikaan muuttuu
(koska sellaista mielipidettä ei kenties

existensens väsen – dess meningslöshet – som ‘vanliga’
människor inte begriper. Möjligtvis förklarar det varför
förtvivlan över det egna självet anmärkningsvärt ofta
sammankopplas med förakt för de människor, som lever
sina liv utan att gripas av liknande personlig pessimism.
(c) Varje människa som på introspektiv väg utforskar
det egna jaget, kommer där att upptäcka vissa värderingar, normer och ideal. Vi har alla vissa uppfattningar
av typen ”det är bättre att göra A än B” eller ”solsken är
trevligare än regn”. Är inte dylika värderingar precis vad
den självgranskande människan letar efter, dvs. mening i
det egna jaget? Inte nödvändigtvis, för en närmare analys
tenderar att visa, att dessa element är av socialt ursprung
– och därför inte godtagbara som genuin mening i livet.
Det verkar ingå i den radikala introspektionens logik, att
man inte kan godkänna någonting som kan hänföras till
den yttre världen som en autentisk källa för livsmening.
Denna tendens kunde kallas för den subjektiva förtvivlans
autenticitetsaspekt. Den inbegriper en vilja att vara
absolut självständig, att inte låta slumpmässiga yttre
faktorer verka störande i sökandet efter stabil mening i
livet. Att acceptera sociala konventioner, normer och ideal
som mening i ens liv upplevs som ett slags brott mot det
egna självets självbestämmanderätt. Därför finner man
också hos förtvivlande människor en benägenhet att
konsekvent negera ideal och värderingar, om dessa upplevs härstamma från uppfostran, utbildning eller motsvarande sociala processer. Om denna negation bedrivs
systematiskt, allt djupare in i självet, så kan det hända att
den introspektiva människan upptäcker att hon verkar
vara kapabel att avstå från alla de värderingar hon vid
någon tidpunkt uppfattat som rätta och riktiga. I extrema
fall kan resultatet vara att pessimismen angående det
egna självet, som baserade sig på missnöje med jaget,
förvandlas till ren nihilism. I det fallet framträder det
klart att det inte finns någon mening i livet. Naturligtvis
är det möjligt att inneha denna insikt och ändå leva enligt
gamla former. Men det kan leda till upptäckten av
ytterligare en oönskad egenskap hos jaget: hyckleriet.
Förtvivlan tilltar och bildar en ond cirkel, vilken enbart
verkar kunns brytas av total resignation eller medveten
cynicism.

ole olemassakaan). Toisaalta filosofinen
auttamistyö voi vallan hyvin linjata itsensä kovinkin lähelle yliopistollista,
tieteellistä filosofiaa lähtien vaikkapa
siitä, että auttaja-filosofi käyttää keskustelussaan apunaan uusinta kriittistä tutkimusta eikä hoe vanhoja, vain
toiston todentamia katteettomuuksia.
iv) Yhtä kaikki filosofian ryvettyminen soveltavissa yhteyksissä on tyypillisesti poikinut myös vireää filosofista perustutkimusta, hedelmällisiä metafilosofisia ideoita tai vähintäänkin loistavan tilaisuuden niin haluaville rajata
puhdas filosofia irti epäpuhtaasta.
Auttamistyö esimerkiksi vahvistaa ainutkertaisten tapausten tunnistamista
ja käsittelyä, mikä filosofian ajatuskokeissa ja rekonstruoinneissa on aina
tarpeen.
Epäilijät voivat yhäti ajatella, että

koska filosofinen auttaja on väkisinkin
tahdin tai pari jäljessä tutkimuksen
maailman kiihkeästi etenevää sykettä
ja auttamattomasti vähävaraisempi filosofian moneuden omistuksiltaan, hän
on alttiimpi tarjoilemaan vanhaa hapatusta uutena pelastussanomana tai
koulukuntapoliittisesti
vinoutunutta
ideologiaa yleisenä viisautena. Mutta
äkkiäkös praktikko vastaa, että campukselle pesiytynyt spesialisti tuskin
kykenee sijoittamaan omaa tutkimuskohdettaan juuri muuten kuin neliömillimetrinsä tunnustetuimman gurun
uuden julkaisun avulla, toisin sanoen
voimatta tai uskaltamatta mitenkään
oma-aloitteisesti ja ennakkoluulottomasti etsiytyä eri virtausten sivuutettuihin kosketuspintoihin tai eroihin.

niin&näin • 21

4/99

SJÄLVKONTROLLENS MÖJLIGHETER
Upplevelsen av meningslöshet i livet kan relateras till
förtvivlan över det egna självet, dess egenskaper och
brister. Men är denna introspektiva förtvivlan den enda
rimliga reaktionen på den mänskliga situationen? Är det
vad vi har att vänta oss från en nykter betraktelse av
meningen i livet? Jag anser att den ovan presenterade
introspektiva melankolin till stor del är en följd av vanan
att betrakta jaget som ett statiskt och isolerat objekt, samt
av tendensen att ensidigt privilegiera det privata och

Vallat ja pidot
Upeimmillaan filosofisen auttamistyön
inspiraatio esiintyy professori ja praktiikanpitäjä Peter Marchin esimerkissä
sähkömiehestä, joka oli kehitellyt työnsä kautta tavan mieltää koko maailma
sähköverkkona. Filosofi tunnusti ajatusrakennelman filosofisen hienouden
ja omakohtaisuuden. Neuvonnan linjaksi March ehdottaakin sen selvittelyä,
josko ihmisten omasta elämästään ja
omaa elämäänsä varten kehitellystä
kokonaisfilosofiasta – kenties sen yksipuolisuuden tai osittaisuuden tähden –
aiheutuu heille liikaa ongelmia, vaivaa
ja kärsimystä vaiko ei.
Jotkut konsultit sanovat, että neuvojan on lisäksi pidätyttävä kaikesta
asiakkaan ajatteluun puuttumisesta.
Olisi suositun nykyslangin mukaan
22 •
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subjektiva i förhållande till det kommunikativa och sociala
i tillvaron. Syftet med analysen var att lyfta fram vissa
antaganden, vilka är viktiga komponenter i den pessimistiska positionen. Enligt min åsikt utgör de grunden för
den extrema förtvivlan, vilken i värsta fall resulterar i en
förlamande känsla av total hopplöshet.
Trots att det kan vara en kamp mot väderkvarnar att
försöka argumentera mot den övertygade pessimisten,
skall jag här försöka skissera upp vissa alternativa
perspektiv på människans situation och meningen i livet. I
ett sådant försök är det knappast produktivt att inta en

vain ”tarjottava välineitä”. Mutta näiden auttajien vaatimattomuus on tällä
kohtaa varsin epäjohdonmukaista. He
hehkuttavat filosofian elämänläheistä
ja käytännöllistä, perustuvaa laatua
olevaa roolia, sen arkista toimivuutta
tai toimimattomuutta, jokapäiväistä
tiedollista, eettistä ja eksistentiaalista
pihtiotetta, jonka avuton voi tuntea niskassaan, mutta autettu jo ottaakin
omiin käsiinsä. Seuraavaan hengenvetoon he vähättelevät omaa toimenkuvaansa ja pakenevat kulisseihin.
Uusien terapioiden suhde psykologian ja psykiatrian traditioon langettaa
varjoaan myös filosofisen auttamisen
päälle. Liian iso osa psykokritiikistä tapahtuu näet yhä kritisoitavaa perinnettä raskaalla kädellä kaventaen ja
roisisti yksipuolistaen. Samalla paljon
psykologista hyvää ja huonoa taitoa

uusinnetaan kaikessa hiljaisuudessa,
joskus mitä ilmeisimmin terapeuteilta
itseltäänkin huomaamatta.
Silloin kun filosofinen praktiikka liittoutuu etenkin psykoanalyysikriittisen
terapian kanssa, on aihetta sekä juhlia
patologisoinnin suhteellisen massan vähenemistä maailmassa että epäillä ylihelpon kritiikin vastaavaa kasvua.
Lahav esittelee ehdotuksensa filosofisen neuvonnan perustaksi – ’elämän
sattumusten maailmankuvatulkinta’ ”Freudin psykoanalyysin äärimmäisenä
vastakohtana”. Schefczyk puolestaan
sanoo, että hänen esittelemänsä ’käsitteellinen määräytyminen’ on ”aivan
niin kuin” Freudin viettimääräytyminen, paitsi että viettien paikalla ihmiskohtaloa ohjaavatkin käsitteet. Toinen
näkee toimissaan liioitellun vastakohtaasetelman psykologiaan, toinen taas

aggressivt optimistisk position, eller att i likhet med Charles S. Peirce helt enkelt klassificera pessimismen som en
typ av vansinne (Peirce 1931-58, vol. 6, § 484). Mer lovande
anser jag det vara att granska de antaganden, vilka jag
identifierade som reifikations-, isolerings- och autenticitetsaspekterna hos den introspektiva pessimismen. De
kan kritiseras på ett konstruktivt sätt, till skillnad från
den känslomättade upplevelsen av förtvivlan, vars dramatiska kvalitet antagligen inte kan uppfångas av en
filosofisk diskussion. Enligt min mening är det bäst att ta
sig an denna kritik genom att uppmåla alternativa
perspektiv på människans situation i världen. I det är två
strategier användbara. Man kan för det första påpeka att
människan utövar åtminstone en viss grad av självkontroll
och för det andra betona det självmedvetna jagets sociala
aspekt. I det följande skall jag kort diskutera dessa
infallsvinklar.
Är det ändamålsenligt att betrakta människan som ett
objekt eller som en stabil uppsättning av egenskaper? I en
viss bemärkelse verkar detta synsätt både naturligt och
väl grundat. Erfarenhet visar att det finns kontinuitet i
människans natur, åtminstone i vårt eget väsen. Det är ju
uppenbart att mina egenskaper inte förändras från dag till
dag – jag är omusikalisk i år, liksom jag var i fjol. Det är ju
också ett faktum att vi i vår vardagliga aktivitet tolkar oss
själva som en enhet, ett centrum för känslor, tanke och annan aktivitet. Men av detta följer inte nödvändigtvis att
den verkliga personen skall sökas enbart i det stabila i
människan, medan allt det föränderliga kan reduceras
bort som irrelevant för hennes sanna karaktär. Tänk bara
på hur mycket av det vi finner värdefullt hos en människa
kan modifieras av tanke och erfarenhet. Hennes egenskaper, värderingar och mål genomår alla förändringar
under livets gång. Varför skulle det vara annorlunda med
oss själva?
Den introspektiva tendensen att behandla jaget som ett
stabilt objekt kan inbegripa ett drag av självbedrägeri,
eftersom den tillåter människan att undvika allt ansvar
för sina egenskaper och deras utveckling. Hon är sådan
hon är och kan inte hjälpa det. Det är möjligt att denna
reifikation av jaget beror på obehag inför livets osäkerhet.
I en förbryllande värld kan det till synes stabila självet
erbjuda en viss tröst, även om det begränsar människans

ylimitoitettua sukulaisuutta.
Molemmat käyttävät surutta Freudia
useful idiotina. Ja Sigmund Freud ei
sentään ollut ainoastaan terapiahistorialliselta merkitykseltään kaikkien
asiakastyömuotojen
kumouksellinen
uranuurtaja, potilaat puhumaan pannut vastaanottaja. Hän on myös filosofinen jättiläinen, siinä missä esimerkiksi
Ben Furman ei vielä ole aivan yhtä raskaan painoluokan filosofi ( – sanoo ilmiselvä raskassoutuisen ajattelukäsityksen vanki?).
Pahimmillaan filosofinen neuvonta
on uutta psykoterapiaa, joka kieltää tai
kätkee psykoutensa ja terapeuttisuutensa ja menettää samalla kaiken ajatuksellisen ryhtinsä. Filosofiset auttajat
epäilevät yleislääkäreiden, diakonien
tai psykoterapeuttien auttamiskykyjä
ja korostavat, että uusi praktiikka ei

utsikter. Men som en aspekt av förtvivlan är reifikationen
en källa till pessimism, eftersom det egna jaget där
upplevs som ett hinder i livet. Denna känsla av otillfredsställelse lindras inte nödvändigtvis av det, att den
förtvivlande människan inser att många av hennes egenskaper inte är absolut oföränderliga. Om hon konsekvent
söker autentisk stabilitet i sitt väsen, kan det hända att
hon slutligen finner det enbart i sin förtvivlan, vilken
bildar ett slags ultimat pessimistisk princip: ”Jag
förtvivlar, alltså finns jag till – men det är så meningslöst...”
Kan vi uppfatta det egna jaget på något annat sätt än
som ett självmedvetet objekt? Det tror jag - och det kräver
inte nödvändigtvis att vi gör våld på vårt sunda förnuft
genom att förneka upplevelsen av självet som en enhet.
Vad är det vi egentligen betraktar som karaktären hos en
människa? Det är inte i första hand hennes medvetande,
utan snarare hennes dispositioner, värderingar och ideal.
Naturligtvis kan vi säga, att det är frågan om egenskaper
som tillhör jaget, men en annorlunda syn på människan
och hennes villkor framträder om vi i stil med Peirce ser
hennes natur som en flexibel uppsättning vanor. Med
’vana’ förstår Peirce en företeelse av regelbunden karaktär, vars kontenta är att den skulle leda till en viss typ av
handling under vissa förhållanden. En vana är en princip,
som kan styra vårt beteende. Dessa vanor inbegriper
instinktiva och ärvda dispositioner, om vilka vi inte
behöver vara medvetna. Men de flesta vanor av betydelse
för livet är inlärda, ett resultat av sociala influenser. De
kan förändras och om vi gör oss själva medvetna om dem,
så kan vi försöka kontrollera deras utveckling.
Det är naturligtvis en förenkling att säga att människans karaktär består av en knippe vanor, men om begreppet ’vana’ uppfattas tillräckligt brett är det användbart. För det första inkluderar människans vanor inte
enbart handlingsvanor i snäv bemärkelse, utan också
tanke- och tolkningsvanor. För det andra förekommer det
mer och mindre täckande vanor. De varierar från enskilda
handlingsmönster till allmänna livsideal, vilka vägleder
oss i vanebildningen. Peirces pragmatistiska människosyn
bygger på insikten att den mänskliga naturen inte bara
förändras, utan att den delvis utvecklas genom medveten
självkontroll. En människas vanemässiga handlande är

tyrkytä keskushermostokemiaa, tuputa
tunnustuksellisuutta tai pyri korvien
(saati haarojen) väliin. Kuitenkin heillä
on kiusaus häivyttää ammattilaisuuden
tunnusmerkit vastaanottotapahtumasta ja luoda illuusio onnistumismahdollisuuksien palautumisesta inhimilliseen vuorovaikutukseen asiakkaan ehdoilla. Jos kaikki lopulta on kiinni auttajan henkilökohtaisista ominaisuuksista, voi fiksu lääkäri, välkky diakoni
tai skarppi psykiatri tarjota aivan yhtä
hyvän, yhtä inhimillisen ja yhtä filosofisenkin avun kuin filokonsultti. Sitä
paitsi (mielen)terveydenhuollon ja kirkon kaltaiset laitokset tarjoavat asiakkailleen sekä kulttuurisesti luettavissa
olevan koodiston että ainakin etäisen
vaikutelman oikeusturvasta, kun taas
filosofinen praktiikka voi uutena outoutena harrastaa edeltäjiensä ja kilpai-

lijoidensa latteaa pilkkaa sekä vetää nenästä käsitejyvien ja -akanoiden erotteluun tottumattomia ihmisiä.

Filosofia-apu ja filosofia
Filosofisen asiakastyön soisi toimivan
filosofisesti myös erottautuessaan muista apuneuvoista. Filosofi-vastaanottajien kannattaisi nähdä filosofiset piirteet
myös toisten vastaanottajien toimissa
eikä ainoastaan näiden kiusaamien
ihmisparkojen
vääristymättömissä
mietteissä.
Toivottavasti
jokainen
praktiikan pitäjä vaivautuu myös pitämään silmällä oman elämänsä filosofisia kiemuroita, samaan tapaan kuin
psykoterapeutin ja diakonin voi odottaa
huhkivan oman elämänsä jaakopinpainimolskilla.
Vastaanottotoiminnan eettinen kor-
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inte automatiskt, utan inbegriper ett reflexivt moment, i
vilket hon kan kritisera och modifiera sina egna vanor
genom att jämföra dem med ideal. Denna process är dock
inte godtycklig. I denna stund har vi de vanor och ideal vi
har och det kan inte hjälpas – det är precis den insikten
som kan leda till en reifikation av självet och förtvivlan
över dess brister. Men människan är inte begränsad till
nuet: hon har också ett förflutet och framförallt en framtid.
Det är framtidsprojektionen som är essentiell för
självkontroll. Tack vare sin föreställningsförmåga kan en
människa överväga olika alternativ och begrunda deras
följder. Om en viss hypotetisk handlingsvana verkar leda
till attraktiva konsekvenser, kan man besluta sig för att
försöka agera på ett sådant sätt. Vanan kan befästa sig i
vår natur, om vi efter prövning finner den vara värdefull. I
den bemärkelsen tränar människan ständigt sig själv för
framtiden.
Det är viktigt att utpeka två begränsningar hos den
mänskliga självkontrollen. För det första berör den enbart
en liten del av människan. De flesta av våra vanor står
inte under rationell kontroll, utan fungerar väl utan att vi
ens är medvetna om dem. Det gäller också för en stor del
av de värden och normer enligt vilka vi lever vårt dagliga
liv. Men i princip kan vilken som helst vana lyftas fram
inför medvetandet för granskning och kritik. För det andra
är självkontrollens roll snarare hämmande än nyskapande. Om vi ger vår föreställningsförmåga fria tyglar så
inser vi att framtiden är full av olika möjligheter, fler än vi
någonsin kan förverkliga. Den rationella självkontrollens
uppgift är egentligen att genom övervägande av
alternativa handlingsmönster och ideal bestämma vad det
är man inte skall göra för att uppnå sina ändamål. Det är
främst frågan om att determinera sig själv genom att
utstaka gränser för sitt eget beteende. Men det behöver
inte uppfattas negativt. För som James påpekar måste
man lära sig avstå för att kunna leva (James 1925, s. 196).
Därför är de val vi gör i vårt liv av så stor vikt.
Om en människas karaktär väsentligen utgörs av olika
vanor, så kan man fråga sig hur det kommer sig att hon
uppfattar sig själv som en enhet, som ett jag. I
människosyner, vilka betonar introspektionens ledande
roll, förklaras det genom självmedvetandet, dvs. självets
kapacitet att observera sig själv som ett objekt. Ett

keatasoisuus ei takaa filosofista laatua.
Filosofinen praktiikka on vallan ja vastuun näkökulmasta pikemminkin aika
etäällä vallattoman ja vastuuttoman
filosofoinnin ihannetyypistä. Siinä on
suorastaan jotakin filosofianvastaista:
suoraa kriittistä palautetta pidättelevää, ajattelun ääretöntä etenemistä
kahlitsevaa, julkisen merkitystenvaihdon julkisuutta kuristavaa ja yksilöllisyyttä ylikorostavaa.
Tai ehkäpä institutionaalinen kehys
auttaa tajuamaan kaiken filosofisen
ajattelun sosio-eettiset ja poliittis-taloudelliset ehdot. Filosofin vastaanotto voi
hyvin olla filosofisuutta filosofisimmillaan: keskustelevaa, hätkähdyttävää, uuskäsitteellistävää ja dialogisuuden, yllätysten sekä ajattelun rajoitteiden ja ajatuksellisten kumousten
dynamiikalle herkistävää.
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annorlunda perspektiv erbjuds av Josiah Royce, som
menar att en människas uppfattning av sig själv är en
tolkning av hennes förflutna erfarenhet, kopplad till en
tolkning av hennes framtida hopp och intentioner (Royce
1982, s. 363). Vi kan uppfatta det som en tolkningsvana,
som likt alla vanor tenderar till en viss enhet. Denna
vanas centrala ställning förklaras till stor del av dess
nyttighet: den möjliggör kontemplation av möjligheter och
självkontroll. Men vidare kan man notera, att den
mänskliga enheten inte är absolut. Hon är snarare en
heterogen varelse, med många sätt att förstå sig själv. En
människa innehar ett antal olika identiteter, relaterade till
olika livssituationer (Taylor 1991). Hon beter sig
annorlunda beroende på om hon för tillfället ser sig själv
som förälder eller som lärare – hon t.o.m. tänker i termer
relaterade till den aktuella identiteten. Dessa identiteter
kan vara klart separerade och behöver inte heller vara
rätlinjigt förenliga i varje enskild aspekt. Men det betyder
inte, att de måste betraktas som irrelevanta aspekter av
självet, vilket i verkligheten är ett och odelbart. Mitt
förslag är att betrakta en identitet som en uppsättning
vanor, vilka är sinsemellan konsekventa. Som en
självförståelse utgör en identitet en tolkning av självet,
bland många möjliga.
Av central betydelse för människans liv är de ideal, vilka
beskriver hurdan människa hon skulle vilja vara. Med
andra ord gäller det identiteter, vilka upplevs som
attraktiva. Men kan en människa välja att bli en viss typ
av människa på det sätt som skisserats ovan? Det är klart
att vi kan beundra vissa livsformer, men kan vi verkligen
medvetet förändra vår egen natur? Det tror jag, även om
jag vill betona att det inte är en enkel process. Vi möter
säkert motstånd från tidigare vanebildningar och andra
identiteter – kanske också från vår omgivning. Det kan
illustreras med ett enkelt exempel. Anta att en människa
kommer i kontakt med vegetarianer och på basen av dessa
erfarenheter formar en uppfattning om den vegetarianska
livsstilen. Den verkar attraktiv för henne och efter ett
tankeexperiment, där hon föreställer sig konsekvenserna
av att själv bli vegetarian, besluter hon sig för att omfatta
denna identitet. Det kräver vissa dåd av henne, av vilka
det viktigaste är att avstå från den tidigare vanan att äta
kött. Men biffarna utövar fortfarande sin lockelse och i

Filosofia-avun lupaukset liittyvät yhtä hyvin apua tarvitsevien auttamiseen kuin myös metafilosofisiin oivalluksiin ja kritiikkiin
sekä filosofianhistorian uudelleenkirjoittamiseen.
Pieni mullistus on
osoittaa,
kuinka
vahvasti Sokrateen
ja Senecan ja Spinozan ja Sartren filosofioista löytyy filosofiselle neuvonnalle
välittömästi hyödyllisiä
ajatuksia.
Tällainen uudelleenluku saattaa kuitenkin samalla vahvistaa jakoa yhtäältä niin kutsuttuun filosofian ankarimpaan ja tiukimpaan ajattelun huippu-

traditioon (suurin piirtein: Platonin ja
Aristoteleen kautta keskiajan
loogikoihin, Descartes’in ja
Humen kautta Kantiin ja
Peircen, Husserlin, Russellin ja Wittgensteinin
kautta nykyisiin instituutioihin) ja toisaalta
niin sanotusti omituisempaan touhuun (kaikki muu, kuten vaikkapa:
sofisteista kyynikoihin,
epikurolaisista stoalaisiin, renessanssiajattelijoista Cusanukseen ja
Hobbesista Vicoon, Schopenhauerista ja Hegelistä Bergsonin ja
Heideggerin kautta nykyisiin anti-instituutioihin). Isompi kumous olisikin
osoittaa, että filosofia-apua voi ammentaa molemmista perinteistä, jolloin jon-

matbutiken måste vegetarian-lärlingen anstränga sig, för
att inte köpa inre filé. Därtför börjar hon aktivt tolka sig
själv som vegetarian och tilldelar denna identitet en
central roll i sin självförståelse. Detta projekt torde lyckas,
bara viljan finns där. Men som alla rökare som försökt
avstå från sin vana vet, är ett vanebyte inte alltid så lätt.
Dylika företag är alltid riskfyllda och det är viktigt att
nyktert granska sina vanebildningar och prioriteringar,
innan man föröker modifiera sitt beteende eller omfatta en
ny identitet. Misslyckade ansatser att ändra på det egna
jaget har skapat mycken förtvivlan i världen.

KOMMUNIKATION OCH KONFLIKT
En människa kan acceptera tanken på självkontroll och
fortfarande känna sig bedrövad över sin situation i livet.
En betydande källa till inåtvänd pessimism är
övertygelsen, att människan i sista hand står ensam med
sin plåga. Den introspektiva individen känner ofta sig
isolerad i sin förtvivlan. Denna uppfattning är direkt
relaterad till tendensen att entydigt identifiera människan
med ett reifierat jag eller med självmedvetandet, som
observerar objektet. Jaget upplevs som en privat sfär, som
inte kan förmedlas genom kommunikation. Men är det
faktiskt så? Det är klart, att det ofta är plågsamt svårt att
uttrycka ens mening. Men samtidigt är det uppenbart att
kommunikation mellan människor förekommer, också den
typ av kontakt som ger upphov till samförstånd och t.o.m.
sympati. Det är i varje fall inte givet, att meningsutbyte är
en omöjlighet.
Enligt min mening är det jag identifierade som
isoleringsaspekten hos den personliga pessimismen en
följd av att betrakta introspektiv observation som primärt
och kommunikativt samröre som sekundärt. Ett sätt att
argumentera mot denna syn är att likt Peirce och George
Herbert Mead påpeka, att självet inte föds i ensamhet,
utan i en social kontext. Kommunikativa processer spelar
en avgörande roll för individens utveckling till ett
medvetet jag. Men även om man erkänner, att den sociala
omgivningen spelar en viktig roll i människans utveckling,
kan man ändå mena, att människans interna sfär är
hennes privata domän. Är inte våra tankar i första hand
vår exklusiva egendom? Ur medvetandets perspektiv kan

kinmoista yhteyttä niiden välille olisi
muutoinkin helpompi hahmottaa.
Filosofianhistoriallinen kiinnostus filosofisen praktiikan pitäjillä saattaa kanavoitua pelkäksi hienojen sitaattien
jäljittämiseksi omaa hanketta oikeuttamaan ja kaunistamaan. Turhan helposti auttajat vinoilevat akateemisen filosofian lainauksilla briljeeraamista ja
suosivat populistista ’tavallisen ihmisen’ filosofiaa. Kaukana korkeimman
oppineisuuden rotanloukoistakin ihmisten puheet tahtovat olla vahvasti
sitaattiperusteisia, efektihakuisia, suhdanteita noudattelevia ja toisiin puhujiin ankkuroituja. Tästä jos mistä avautuisi tilaisuus filosofisesti hedelmällisiin historiallisuuden pohdintoihin.

det inte förnekas. Det är bara jag själv, som vet vad jag
tänker just i denna stund. Men redan Platon påpekar, att
tankens form är dialogisk, dvs. lik ett samtal. Denna form
är av socialt ursprung. Den baserar sig på språk och andra
teckensystem, vilka individen anammar genom den sociala
omgivningens förmedling. Samtidigt är det just denna
kommunikativa förståelses flexibla karaktär, som tillåter
oss att utveckla oss själva som autonoma individer (Taylor
1991, s. 312 ff.). I kommunikation samverkar olika själv på
ett sätt, som möjliggör koordinering av aktivitet och
målinriktad utveckling – och samma princip gäller för den
interna dialogen. Enligt Peirce kan vi uppfatta tanken som
en dialog mellan olika temporala aspekter av självet (se
t.ex. Peirce 1931-58, vol. 5, § 546; vol. 6, § 338). Detta
dialogiska drag är speciellt framträdande vid självkontroll, där självet kritiserar sina egna förslag. Det
medvetna självet presenterar en bild av det framtida självet, vilken bedöms av det kritiska självet, som etablerats
genom social och individuell erfarenhet. Beslutsprocessen
är likt ett samtal mellan dessa aspekter hos det egna jaget.
Eftersom tankens ursprung är socialt kan den interna
dialogen aldrig förvandlas till ren monolog. Enligt Mead är
en kommunicerande individ i viss bemärkelse en annan
innan hon är ett själv (Mead 1964, s. 312) – och det gäller
för intern lika väl som för extern kommunikation. Med
andra ord är människan aldrig fullständigt isolerad från
sin sociala omgivning, eftersom den till synes monologiska
introspektionen innehar dialogisk form. Det är aldrig
frågan om en empiriskt ren observation, eftersom den
utnyttjar språk och andra teckensystem. Vi kan visserligen hålla våra tankar för oss själva, men det förändrar
inte det faktum att vårt jags ursprung är snarare socialt
än subjektivt. Av speciell vikt är att notera, att det gäller
även för våra värderingar och ideal.
Självkontroll förutsätter att människan äger uppfattningar om det goda livets karaktär. De kan kritiseras och
utvecklas genom att man jämför dem sinsemellan och
relaterar dem till högre ideal. Dylika värden är i huvudsak
inlärda vanor, dvs. vissa sätt att se på saker och ting. Men
det kan ju hända att vi anser oss besitta ett fullständigt
personligt ideal. I en viss mening är det plausibelt –
människan är kapabel att modifiera sina ideal på ett unikt
sätt. Det innebär ändå inte, att de skulle vara absolut

Pelot ja toiveet
On aihetta pelätä, että filosofinen praktiikka poimii psykologian ja filosofian
perinteistä happamimmat marjat. Ehkä se yhdistää filosofien luonnostaan
surkean psykologisen silmän, heille yhtä ominaisen innon banaalipsykologisointiin sekä filosofeja niin ikään houkuttelevan lattean psykokritiikin. Ehkä
se heittää pois tärkeän lähitieteen ja
tulkintaperinteen osaamatta nähdä sen
parhaita (tässä: filosofisia) puolia, samalla kun koko ajan uusintaa sen huonoimpia (tässä: epäfilosofisia) puolia.
On perusteita toivoa, että filosofiset
praktiikat säilyttävät jotakin arvokasta
sielutieteen perinteestä ja siitä kehkeytyneistä terapiamuodoista ja vaalivat
samalla filosofista, itseään alati reflektoivaa ja kritisoivaa otettaan.

Aikalaisten unissa möyryävät pelot ja
toiveet todentuvat miten milloinkin filosofi-vastaanottajan ja vastaanotettavan
istunnoissa, ja paljolti esimerkiksi Boelen mainitsemien auttajan erikoistaitojen tasosta riippuen. Onneksi enemmän
riippuu ihmisistä, jotka vievät hurjat ja
hallitsemattomat ajatuksensa filosofeiksi (ja terapeuteiksi) koulutettujen
tykö, kouluttavat näitä ja kaikkia ajattelun mestareita ja mestaroijia. Onni
sekin, että jotkut jaksavat heistä välittää, toivottavat heidät tervetulleiksi ja
pyrkivät suhtautumaan ihmisiin ja heidän ajatuksiinsa kumpiakaan psykopatologisoimatta.
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