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.
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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
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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.

niin&näin • 25

4/99

individuella. Även kritik av
värden och ideal sker enligt
vissa mönster, vilkas ultimata
ursprung är socialt. Själva den
dialogiska tanken är ju väsentligen social.
Enligt
den
autenticitetsprincip, som är typisk för en
introspektiv position, kan inte
värden av social härstamning
godkännas som personliga ideal.
De uppfattas som tillfälliga
konventioner, vilka inte innehar
någon absolut giltighet. Men är
det inte snarare så, att vi helt
enkelt är tvungna att utgå från
de ideal vi har? Att på introspektiv väg försöka reducera
bort allt det som kan tillskrivas
den sociala sfären är en
destruktiv metod, som tömmer
livet på mening – vare sig det är
universell eller personlig mening man söker. Mot autenticitetsprincipen talar det faktum,
att det är så gott som omöjligt
att finna ett fullkomligt privat
ideal. Själva den introspektiva
betoningen bygger på ett ideal
av socialt ursprung, nämligen
självbestämmanderätten. Om vi
beaktar hur nära associerat
detta ideal är med den västerländska individualismen, så
inser vi att också det är i viss
bemärkelse konventionellt och
inlärt. Men det betyder inte att
idealen måste överges, att förtvivlan är den enda giltiga reaktionen på människans situation.
Den sociala sfären är inte enbart
ett lager av värden och teckensystem, utan också ett potentiellt samfund. Om vi tolkar
oss själva som medlemmar i ett
sådant samfund, eller identifierar oss själva med vissa av de
sociala värderingarna, är vi
aldrig fullkomligt ensamma.
Och samtidigt kan man hålla
fast vid självbestämmanderätten som ett viktigt ideal. I
självkontroll förekommer verklig självdetermination,
vilken möjliggör utveckling av individualitet inom vissa
ramar.
Den radikala introspektionen inbegriper ofta ett försök
att dekonstruera den mänskliga naturen, att avmaskera
den i hopp om att finna dess genuina kärna. I mina ögon är
det ett hopplöst företag, som i värsta fall leder till
förtvivlan över det egna jagets tomhet. Jag föredrar att se
på självgranskningen som en rekonstruktiv process, där
utmaningen ligger i att orientera sig i det mångfald av
konventioner och värden vi har. Då uppfattas inte
tillvaron som meningslös, utan snarare som full av
mening. Men hur går det med våra ideal i detta synsätt?
Är de relativa i förhållande till situation och bakgrund,
26 •
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eller finns det något allmängiltigt ideal, som både kan och
bör styra varje människas liv och verksamhet? Hos Peirce
finner vi en ansats att presentera ett sådant ideal, som
kunde utgöra livets högsta goda. Vi finner detta ideal i den
process, som leder till rationell utveckling och tillväxt – det
är själva processen (Peirce 1931-58, vol. 1, § 615). Man
skall inte förstå detta i alltför snäv bemärkelse. Det är inte
materiell framgång eller rätlinjig expansion det gäller,
utan snarare växande förståelse. I en högre form avancerar denna utveckling främst genom självkontroll,
förmedling och kommunikativt samförstånd. Förslagets
plausibilitet bygger på det faktum, att detta ideal är öppet:
det är inte ett bestämt mål, som kunde nås vid någon given
tidpunkt. Ett slut på utvecklingsprocessen skulle stå i

strid med själva idealet.
Man kan dock fråga sig om Peirces ideal hjälper oss i
detta liv, här och nu. Det inbegriper en tanke om ett idealt
samfund, vilket genom kommunikation i princip kunde
uppnå samförstånd om saker och ting. Är det inte en
abstraktion utan fotfäste i det verkliga livet? Det är lätt
att säga, att människan bör sträva efter rationell
utveckling. Men finns det några garantier för att vår
verksamhet leder till ökande förståelse och samförstånd?
Enligt Sidney Hook är det alltid möjligt, att vi trots
uppriktiga försök inte förmår nå samstämmighet (Hook
1974, s. 24). Livet är fullt av motstridigheter. Även om vi
omfattar utvecklingen som ett cenralt ideal, måste vi på
något sätt kunna handskas med detta faktum. Ett av livets
tragedier är det, att vi inte kan undkomma konflikter.
Livets viktiga konflikter är sammandrabbningar mellan
värderingar och ideal. I självrannsakan kan en människa
upptäcka, att hennes uppfattningar står i strid med
varandra. Typiskt är, att hon upptäcker att olika
värderingar och ideal, vilka hänger samman med vissa
identiteter, inte är förenliga. Karriäridentiteten kan
inbegripa ideal, vilka inte är förenliga med individens
familjeidentitet. Ett tragiskt element i varje människas liv
är det, att hennes tidigare val begränsar hennes
nuvarande tillvaro. Mannen, som i sin ungdom valde att
bli läkare, blev inte rockstjärna. En tragedi i livet är, att vi
är medvetna om ofullbordade möjlighter, identiteter som
kunde ha varit. Det finns ingen människa, som någonsin
skulle ha förverkligat sitt fulla potential (jfr. Peirce 193158, vol. 1, § 615).
Konflikter förekommer naturligtvis inte enbart på det
interna planet. I vårt liv möter vi människor, vilkas
synsätt skiljer sig markant från våra - inte minst i ett
multikulturellt samhälle, där olika sedvänjor och religiösa
föreställningar stöter mot varandra. Också den sociala sfär
vi upplever som vår kan innehålla varierande värderingar,
vilka inte är enkelt förenliga. Ett typiskt exempel är den
västerländska människans religiösa och naturvetenskapliga uppfattningar. Vår sammanlagda världsbild bildar
inte nödvändigtvis en konsekvent enhet. Dessutom hotas
vår visshet ständigt av nya erfarenheter och kommunikativa kontakter. Kanske vi här står inför människans
mest utmanande tragedi: osäkerhet och sociala konflikter
är oundvikliga delar av vårt liv.
Känslan för det tragiska i livet är en följd av världens
mångfald. Utgör dessa tragedier en god motivering för
allmän förtvivlan? Det beror på hur vi ser på saken: om vi
accepterar att tillvaron inbegriper potentiellt olösbara
konfliktsituationer, så kommer vi med stor sannolikhet att
erfara förtvivlan i vissa situationer. Men det är värt att
fundera på hur livet skulle te sig utan konflikter. Det
skulle vara ett statiskt tillstånd av personlig harmoni och
fullständigt samförstånd – ett liv utan kamp, förnyelse och
överraskningar. Jag tror inte det skulle tillfredsställa
människan – hon skulle börja söka efter nya risker och
utvecklingsmöjligheter (jfr. Hook 1974, s. 54). I de flesta liv
förekommer det en balansgång mellan trygghet och
risktagande. Jag tror att den intelligenta människan
aldrig kan nöja sig med enbart säkerhet.
Konflikter kan vara oundgängliga för upplevelsen av
meningsfullhet i livet. Det verkar rimligt att påstå, att ju
fler aktiviteter och intressen som engagerar en människa,
desto osannolikare är det att hon skulle gripas av
förtvivlan över det egna jaget. Försök att förmedla i
identitets- och värdekonflikter – inre såväl som yttre - kan
hjälpa oss att bekämpa den förlamande introspektiva

vanan, som hämmar vår verksamhet i olika situationer
(jfr. James 1917, s. 19). Självrannsakan kan tilldelas en
konstruktiv roll i självkontrollen, vilken aktivt bearbetar
olika uppfattningar och ideal, utan att eliminera dem i en
hopplös jakt på den autentiska Meningen. Ett erkännande
av konflikter omvandlas här till en tolerant men kritisk
pluralism, både på det sociala och det personliga planet.
Det innebär ett byte av perspektiv: i stället för livets värde
betonar man levandets värden (jfr. Hook 1990, s. 45). I
tolkningen av vår situation är det viktigt att inse, hur
mångsidigt det egna jaget är och vilken rikedom av
möjligheter livet erbjuder. Tillxäxt och samförstånd kan
bibehållas som centrala ideal, men det är inte nödvändigt
att uppfatta dem som den enda meningen i vårt liv.
Mångsidighet med hänseende på värden och ideal är kan
vara en rikedom, som höjer livskvaliteten. Livets
konflikter har inte enbart tragiska följder.

AVSLUTANDE MENINGAR
Det finns gränser för filosofins tillämpning i livsfrågor. Jag
förväntar mig inte, att mina argument skulle kunna
omvända en övertygad pessimist, vars position baserar sig
på sorgliga erfarenheter. En människa, som förtvivlar över
sin situation eller sig själv, anser säkert att mina
slutsatser utgör en ytterst klen tröst. Det är lätt att i en
filosofisk essä diskutera alternativ till pessimism, att
förespråka öppenhet och livsvilja - det är en helt annan sak
att själv befinna sig mitt i förtvivlans häxkittel.
Det kan hända att min behandling av livets
meningsfullhet verkat blåögt optimistisk. Det är sant, att
jag i min diskussion har velat uppmåla den mänskliga
situationen på ett sätt, i vilket det finns genuina alternativ
till förtvivlan. Därför har jag medvetet skapat en kontrast
mellan två sätt att se på den mänskliga situationen. De är
filosofiska positioner, med alla de begränsningar det
medför: förenkling, abstraktion och spekulation. Men jag
hoppas att det blivit klart, att jag inte betraktar det
pragmatistiska alternativet som en trollformel, vilken kan
upplösa alla mänskliga problem. Det är snarare tvärtom:
mitt syfte med att presentera ett alternativt synsätt på
människans villkor har varit att försöka fånga en glimt av
de mänskliga bekymrens komplexa natur. Jag har inte velat förneka det tragiska i livet. Min optimism består i att
jag jag inte uppfattar alla tragedier som orsaker till
förtvivlan.
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