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Abstract

This study examines the paradigm shift from philosophy of subject to the philosophy of
intersubjectivity. Modern pedagogic thought is deeply rooted in the philosophy of subjectivity. Its
point of departure is the concept of the autonomous subject capable to form and define him-/herself
and the world of his/hers. This line of thought is the main conceptual framework of theory of
formation (Bildung) tradition. Theory of education (Erziehung) has been built upon a presupposition,
that educational influence makes human being able to use reason potential to every human being and
thus to realize the process of formation. Pedagogical thought of Immanuel Kant is the most prominent
example of modern pedagogical thought. Kant argues that human becomes human through education.
Education should force human to the autonomous use of reason. However, the concept of educational
influence is in contradiction to the kantian idea of human freedom and autonomy. Despite of
educational heteronomy should educatee be recognized as an autonomous subject. This basic problem
of the modern theory of education is called pedagogical paradox.

Helmut Peukert and Jan Masschelein have tried to find option fort the philosophy of subjectivity
and thus the way out from the pedagogical paradox. This can be done by the shift from the philosophy
of subject to the philosophy of intersubjectivity. According to Habermas, philosophy and human
sciences must abadon the idea of autonomous subject and intersubjectivity must be taken as the basic
concept of the theoretical reflection. Intersubjectivity must be seen as basis for the human existence.
Thus pedagogical action is seen as communicative action. Peukert and Masschelein have not taken in
account the critics against Habermas´ and Tugendhat´s project. Dieter Henrich and Manfred Frank
argue intersubjectivity cant take priority against subjectivity or vice versa. Subjectivity and
intersubjectivity have the same origin in human existence. Human beining must be seen as subject
and person. The author attempt to reconstruct this line of thought by the conceptual analysis of Johann
Gottlieb Fichte's philosophy. This opens possibilities for the educational understanding of Henrich's
philosophy and his programmatic theory of subjectivity and intersubjectivity.

Keywords: communicative action, education, Fichte, Frank, Habermas, Henrich, Kant,
subjectivity,  theory of subjectivity; intersubjectivity, Tugendhat
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Tiivistelmä
Työssä tarkastellaan subjektifilosofian ja intersubjektiivisuusteorian välistä suhdetta. Moderni
pedagoginen ajattelu nousee subjektifilosofisesta perinteestä. Sen sivistysteoreettisena lähtökohtana
on ollut ajatus itseään ja omaa maailmaansa määrittävästä autonomisesta ja itsetoiminnallisesta
subjektista, joka kykenee käyttämään omaa järkeään. Kasvatusteoreettisen refleksion kohteena on
puolestaan ollut kysymys siitä, kuinka kasvatuksellisen vaikuttamisen avulla on mahdollista tuottaa
tai saada aikaan autonomisen subjektin kehittyminen. Immanuel Kantin pedagoginen ajattelu on
esimerkki modernista pedagogisesta ajattelutavasta ja sen ongelmista. Kantin mukaan ihminen tulee
ihmiseksi kasvatuksen kautta. Kasvatuksen tehtävänä on mahdollistaa, että ihminen oppii käyttämään
ihmiselle ominaista potentiaalista järkeä itsenäisesti. Tämä edellyttää kuitenkin ulkoista
kasvatuksellista pakkoa, joka on ristiriidassa Kantin ja koko modernin filosofian kannalta keskeisen
itseä määrittelevän vapaan subjektiviteetin periaatteen kanssa. Hän kiteytti modernin pedagogiikan
dilemman kysymykseen "kuinka kultivoida vapautta pakolla". Kasvatuksellinen pakko on
välttämätön järjen autonomisen järjenkäytön empiirisen kehittymisen kannalta. Pakosta huolimatta
kasvava on kuitenkin tunnustettava alusta saakka vapaana olentona. Tätä argumentaatiomallia ja sen
myöhempiä variantteja on nimitetty pedagogiseksi paradoksiksi. 

Erityisesti saksalaisella kielialueella on etsitty vaihtoehtoja subjektifilosofiselle paradigmalle.
Helmut Peukert ja Jan Masschelein ovat pyrkineet osoittamaan, kuinka pedagoginen paradoksi on
ratkaistavissa siirtymällä subjektifilosofisesta paradigmasta intersubjektivistiseen ajattelutapaan. He
nojautuvat vahvasti Jürgen Habermasin ohjelmalliseen näkemykseen, jonka mukaan
subjektifilosofian umpikujat ja ongelmat siirtyvät pois päiväjärjestyksestä, mikäli filosofiassa ja
laajemmin myös ihmistieteissä luovutaan autonomisen itseriittoisen subjektin ensisijaisuuden
periaatteesta ja korvataan se oletuksella kielellisen intersubjektiviteetin ensisijaisuudesta
subjektiviteettiin nähden. Kasvatustieteessä tämä merkitsee pedagogisen toiminnan samaistamista
kommunikatiiviseen toimintaan. Kasvatustieteellisessä keskustelussa ei ole kuitenkaan otettu
huomioon intersubjektivistista käännettä kohtaan esitettyä kritiikkiä. Dieter Henrich ja Manfred
Frank ovat filosofian alueella kritisoineet Habermasia ja tämän ajatteluun vaikuttanutta Ernst
Tugendhatia siitä, ettei intersubjektivistinen käänne ole aivan yksinkertaisesti toteutettavissa. Näin
siksi, ettei ainakaan käsiteanalyyttisen tarkastelun tasolla ole mahdollista osoittaa, kuinka
subjektiviteetti olisi kielellisen intersubjektiviteetin johdannainen. Henrich onkin esittänyt, että
subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat yhtä alkuperäisiä ilmiöitä. Tästä seuraa, että konkreettista
yksilöä on tarkasteltava sekä subjektina että persoonana. 

Henrichin ohjelmallista näkemystä on mahdollista eksplikoida Johann Gottlieb Fichten
interpersoonallisuusteorian ja subjektiteorian avulla. Fichten ajattelu avaa myös mahdollisuuden
kasvatus- ja sivistysteoreettiselle tarkastelulle, joka ei palauta pedagogista toimintaa palauteta joko
subjektifilosofiseen tai intersubjektivistiseen paradigmaan. Fichten kasvatus- ja sivistysteoreettisten
implikaatioiden avulla on siten mahdollista avata tietä Henrichin subjektiteoreettisten näkemysten
kasvatus- ja sivistysfilosofiselle reseptiolle.

Asiasanat: Fichte, Frank, Habermas, Henrich, Kant, kasvatus, kommunikatiivinen toimin-
ta, sivistys, subjekti; intersubjektiviteetti, Tugendhat





 SISÄLLYS 

SISÄLLYS
1 Johdanto...........................................................................................................................9 
2 Kantin pedagoginen paradoksi ......................................................................................29 
3 Pedagoginen toiminta kommunikatiivisena toimintana.................................................40 

3.1 Helmut Peukertin tunnustamisteoreettinen pedagogisen toiminnan käsite ............42 
3.2 Pedagoginen toiminta kommunikatiivisena toimintana – J. Masscheleinin 
Habermas-reseptio .......................................................................................................59 

4 Subjektifilosofian ja intersubjektivistisen position vastakkainsettelu filosofiassa ........94 
4.1 Ernst Tugendhat ja itsetietoisuuden semanttinen selitysmalli................................94 
4.2 Itsetietoisuuden kielianalyyttinen konseptio – tunnustamisen kielifilosofinen 
transformaatio ............................................................................................................100 
4.3 Jürgen Habermasin pragmaattis-kommunikatiivinen tulkinta itsesuhteen 
semanttisesta selitysmallista ...................................................................................... 116 
4.4 Dieter Henrich ja itsesuhteen semanttisen selitysmallin kritiikki ........................126 
4.5 Henrichin subjekti- ja itsetietoisuusteorian lähtökohtia- subjekti, persoona ja 
individi.......................................................................................................................142 
4.6 Paradigmakiistan tuolle puolen............................................................................151 

5 J. G. Fichten interpersoonallisuusteoria .......................................................................160 
5.1 Fichten interpersoonallisuus- ja subjektiteoreettisia lähtökohtia .........................160 
5.2 Ekskurssi Fichten toiminnan käsitteesen .............................................................169 
5.3 Vaatimuksen käsite tietoisuusteoreettisen kehäpäätelmän ratkaisuyrityksenä .....177 
5.4 Järjen puhdas pitäminen ja vaatimus ...................................................................190 
5.5 Individualiteetti ja vaatimus.................................................................................195 

6 Subjektiviteetin ohittamattomuus kasvatus- ja sivistysteoriassa .................................205 
6.1 H. Peukertin implisiittinen subjektifilosofinen lähtökohta ..................................205 
6.2 Masscheleinin subjektiteoreettinen sokea piste Henrichin hahmotteleman 
subjektifilosofian valossa........................................................................................... 211 

7 Lopuksi – pedagogisen toiminnan paikannuksia .........................................................229 
Kirjallisuus .....................................................................................................................261 
 





1 Johdanto  

Mielenkiintoinen filosofiaa ja laajemminkin ihmistieteitä koskettava ongelma on 
kysymys subjektifilosofian ja intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman välisestä 
suhteesta, jopa eräänlaisesta paradigman muutoksesta kohti intersubjektivistista 
ajattelumallia. Tämä ongelmakenttä näyttää viimeisen kahden tai kolmen kymmenen 
vuoden aikana nousseen keskustelun aiheeksi. Työssäni tarkastelen sitä, miten perustavat 
kasvatustieteelliset teoretisointiyritykset ovat suhteutettavissa ja kontekstoitavissa 
subjektifilosofian ja intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman väliseen 
vastakkainasetteluun. Tämän analyysin pohjalta pyrin hahmottelemaan edelleen sitä, 
millaisia seurauksia tällä keskustelulla voisi olla systemaattiselle kasvatustieteelliselle 
teoretisoinnille. Mielenkiintoista on ennen kaikkea se, millaisia näkökulmia avautuu 
kohdeteoreettisille pohdinnoille siitä, mitä voidaan tarkoittaa sellaisilla traditionaalisesti 
keskeistä roolia näytelleillä käsitteillä kuten kasvatus ja sivistys. Miten ne ovat ennen 
muuta toiminnanteoreettisesti käsitteellistettävissä niin, että samalla avautuu 
mahdollisuus tarkastella sitä, mitä varsinaisesti pedagoginen toiminta on ja mitä 
pedagogisen toiminnan mahdollisuusehdot ovat?1  

Tarkastelen mannermaista - lähinnä saksankielistä - kasvatustieteellistä ja filosofista 
keskustelua. Perustelen rajaustani sillä, että juuri saksalaisella kielialueella on tarkasteltu 
enemmän tai vähemmän systemaattisesti kasvatustieteellisen teorian ja laajemminkin 

                                                           
1 Käsitteet kasvatus, sivistys ja pedagoginen toiminta viittaavat jossakin määrin samaan 
asiasisältöön olematta kuitenkaan täysin identtisiä. Käsite kasvatus (Erziehung) viittaa pedagogisiin 
intentionaalisiin tekoihin, joilla pyritään vaikuttamaan kasvatettavaan. Käsite sivistys (Bildung) 
viittaa puolestaan prosessiin, jossa yksilö oman toimintansa kautta muokkaa itseään ja 
todellisuuttaan (maailma; Bildungswelt). Pedagoginen toiminta (pädagogisches Handeln) on taas 
käsite, joka sisältää periaatteessa kasvatuksen ja sivistyksen. Pedagogisen toiminnan käsitteellä 
viitataan niihin erilaisissa tilanteissa realisoituviin toimintoihin, joita konstituoivat sekä 
kasvatukselliset vaikutusyritykset tai pedagogiset aktit että pedagogisten tekojen kohteina olevien 
omaan toimintaan perustuvat sivistysprosessit. Keskeinen kasvatustieteellinen ongelma on se, 
miten kasvatukselliset tekojen ja sivistysprosessien välinen suhde on käsitteellistettävissä ja miten 
kasvatus- ja sivistysteoreettiset perspektiivit ovat syntetisoitavissa pedagogisen toiminnan 
käsitteessä toisiinsa. (Ks. esim. Oelkers 1982, 1985, 108, 126-128.)  
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modernin pedagogisen ajattelun suhdetta subjektifilosofiseen ja 
intersubjektiivisuusteoreettiseen ajattelumalliin.2 Myös filosofian alueella käyty 
keskustelu subjektifilosofian ja intersubjektiivisuusteorian välisestä suhteesta on ollut 
erityisen leimallisesta saksankieliselle filosofiselle julkisuudelle. Toki perusteita 
intersubjektivistiselle käänteelle on haettu tuon kielialueen ulkopuolelta. Innoittajiksi on 
nähty niin amerikkalainen pragmatismi ja interaktionistinen perinne kuin myös 
kielianalyyttinen filosofia. On kuitenkin syytä muistaa se, että eksplisiittisesti ilmaistu 
ajatus filosofisesta käänteestä - ymmärrettiinpä tämä käänne sitten tosiasiallisesti 
tapahtuneena tai parhaillaan tapahtumassa olevana tai osittain vasta hahmotteilla olevana 
projektina - on kuitenkin omalaatuisella tavalla sidoksissa mannermaiseen filosofiseen 
perinteeseen. Filosofinen käänne on juuri käänne pois klassisesta filosofisesta traditiosta 
ja sen ongelmallisina pidetyistä piirteistä.  

Näiden ilmiöiden taustalla on toki selkeitä ja vahvoja vaikutushistoriallisia 
tendenssejä. Subjekti- tai tietoisuusfilosofiaksi kutsutun ajattelumallin keskeisimmät 
systemaattiset lähtökohdat löytyvät eittämättä saksalaisesta klassisesta filosofiasta - 
trassendentaalifilosofiasta ja siitä enemmän tai vähemmän vaikutteita saaneesta 
varhaisromantiikasta. Subjektifilosofiaan kohdistuvan kritiikin kärki osuukin näin 
mannermaiseen filosofiseen traditioon ja sen keskeisinä pidettyihin olettamuksiin ja 
kysymyksenasetteluihin. Mikäli tästä traditiosta nousevilla subjektiviteettia ja tietoisuutta 
koskevilla näkemyksillä voidaan katsoa olevan vielä systemaattista painoarvoa ja 
merkitystä, on näiden kahden filosofisen paradigman välinen vastakkainasettelu 
luonnollisesti enemmän kuin ajankohtainen. Tämä selittää varmaankin osittain sitä, että 
mielenkiinto paradigmanvaihdosta koskevaan keskusteluun onkin ollut suhteellisen 
suurta juuri Euroopassa.  

Kasvatustieteen suhteen asianlaita on pitkälti samoin. Teoreettisella kasvatustieteellä 
on ollut perinteisesti varsin vahva asema keskisessä Euroopassa. Tässä yhteydessä 
voimme käyttää käsitettä yleisen pedagogiikka tai systemaattinen kasvatustiede. 
Tällainen yleisen pedagogiikkaan traditio juontaa juureensa saksalaiseen 
valistusfilosofiaan ja klassiseen idealismiin, jonka tarjoamassa kontekstista modernin 
pedagogisen ajattelun keskeisten ongelmanasettelujen voidaan katsoa kehittyneen ja 
irtautuneen suhteellisen itsenäiseksi diskurssikseen menettämättä kuitenkaan tyystin 
kiinnikkeitään filosofiaan. Systemaattisessa pedagogisessa ajattelussa klassiseen 

                                                           
2 Myös suomalaisessa kasvatustieteellisessä keskustelussa on aina silloin tällöin ollut havaittavissa 
viitteitä intersubjektivistisesta käänteestä. Ensinnäkin tieteenteoreettisessa ja metodologisessa 
keskustelussa on yhä enemmän etsitty virikkeitä ymmärtävän tutkimuksen suunnasta. 
Kohdeteoreettisesti pedagogista toimintaa on pyritty käsitteellistämän mm. Habermasin 
kommunikatiivisen toiminnan teorian välineitä hyödyntäen (ks. esim. Huttunen 2003). Yhteistä 
näille varsin hajanaisille yrityksille on ollut se, ettei niissä ole varsinaisesti tarkasteltu sitä, missä 
määrin intersubjektivistinen käänne - mitä tällä nyt sitten ylipäätään tarkoitetaankin - voi olla 
mahdollinen ja sitä, soveltuuko interaktionistinen käsitteistö pedagogisten ongelmien tarkasteluun. 
Kohdeteoreettiset huomiot pedagogisen toiminnan kommunikatiivis-/intersubjektiivis-/dialogisesta 
luonteesta ovat olleet pikemminkin moraalis-poliittisen närkästyksen kautta sävyttyneitä ja 
pohjimmiltaan normatiivisia kannanottoja siitä, että pedagogisen toiminnan tulisi olla 
vastavuoroisuuteen perustuvaa interaktiota, dialogia tms..  
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idealismiin ja valistusfilosofiaan palautuvat kysymyksenasettelut ovat näytelleet 
keskeistä roolia aina näihin päiviin saakka.  

Erityisesti subjektifilosofisilla kysymyksillä on oma vahva vaikutushistoriansa. 
Moderni pedagoginen ajattelu ja subjektifilosofinen perinne liittyvät historiallisesti 
katsoen läheisesti toisiinsa. Molempien syntykonteksti on periaatteessa sama. 
Historiallisesti kysymykset subjektiviteetista että pedagogisesta toiminnasta tulivat 
systemaattisen teoreettisen refleksion kohteeksi etenkin 1700-1800 lukujen taitteesessa. 
Nähdäkseni subjektifilosofisen ja pedagogisen ongelmakentän muotoutuminen omaksi 
kysymyksenasettelukseen on ymmärrettävissä rinnakkaisina ilmiönä. Tietävä, tahtova ja 
itsenäisesti toimiva subjekti tietoteoreettisine, moraalisine ja esteettisine implikaatioineen 
onkin ymmärrettävissä keskeiseksi modernin ihmisen itsetulkintaan liittyväksi 
kysymykseksi. Sama koskee myös pedagogista kysymystä siitä, miten empiirisen 
itsenäiseen toimintaan kykenevän subjektin kehittyminen on mahdollinen ja millaiset 
sosiaaliset suhteet ovat subjektin kehittymisen kannalta ratkaisevia ja välttämättömiä. 
Tältä osin ei siis liene liioiteltua väittää, että modernia ajattelua leimaa kaksi toisiinsa 
liittyvää ja asiallisesti katsoen toisiaan edellyttävää teoriaprojektia: ensinnäkin 
teoriaprojekti, joka koskee sitä miten subjekti on ylipäätään mahdollinen; teoriaprojekti, 
joka tarkastelee subjektikonstituution välttämättömiä empiirisiä - so. pedagogisia - ehtoja.  

Tutkimuksessani kehittelen teesiä siitä, että subjektifilosofian ja 
intersubjektiivisuusteorian välinen vastakkainasettelu on pedagogisesta näkökulmasta 
käsin pohjimmiltaan harhaanjohtava. Pedagoginen teoria ei ole yksiselitteisesti 
palautettavissa jompaankumpaan näistä oletetusta perusparadigmoista. 
Subjektifilosofinen ja intersubjektivistinen paradigma molemmat ovat sikäli 
parapedagogisia, etteivät ne mahdollista pedagogisen teorian ja pedagogisen toiminnan 
käsitteen muotoilua. Vaikka pedagoginen ajattelu onkin historiallisesti ja temaattisesti 
kiinnittynyt subjektifilosofiseen traditioon, ei se ole koskaan voinut yksiselitteisesti lähteä 
pelkistä subjektiteoreettisista olettamuksista. Subjektiviteetti ei ole ollut modernin 
pedagogisen ajattelun prinsiippi yksinkertaisesti siitä syystä, että ajatus 
itsetoiminnallisesta ja itsemäärittelyyn kykenevästä subjektiviteetista on periaatteellisessa 
ristiriidassa sen kanssa että kasvatus on aina ymmärrettävissä subjektiin kohdistuvaksi 
ulkoiseksi vaikuttamiseksi, jonka avulla empiirisen subjektin kehitys pyritään 
mahdollistamaan (ks. esim. Oelkers 1983). Subjekti ja sen konstituutio on toki ollut 
keskeinen pedagoginen ongelma, mutta subjektifilosofinen ajattelumalli ei sellaisenaan 
näytä soveltuvan pedagogisen teorian viitekehykseksi.3 Sama koskee myös 
                                                           
3 Modernin pedagogiikan suhde subjektifilosofiseen/tietoisuusfilosofiseen traditioon on ollut 
ambivalentti. "Die moderne Pädagogik ist abhängig von den Vorgaben der neuzeitlichen 
Philosophie, die als 'Bewusstseinsphilosophie' nur unzureichend gekennzeichnet ist. Die Pädagogik 
der Moderne setzt bei Rousseau und nicht bei Descartes ein. Ihr Grundgedanke ist die 
Abhängigkeit der individuellen Identität von ihrer pädagogischen Konstitution. Das bürgerliche 
Subjekt wird bewusst erzogen, das heisst seine spätere Identität ist von der vorgängigen 
pädagogischen Einflussnahme abhängig gemacht. Von Anfang an ist dieser Gedanke mit einer 
Instrumentalisierung der Erziehungskonzeption einhergegangen, die vor allem in der Übernahme 
mechanistischen Denkens begründet ist. Erziehung aber ist kein Instrument, kein 
Produktionsvorgang, mit dem etwas hergestellt werden könnte. Ihre wesentliche Unterscheidung ist 
nicht die zwischen Zweck und Mittel, sondern die zwischen Handlung und Prozess. Diese 
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intersubjektivistista ajattelumallia, jonka keskeinen ongelma on siinä, että se näyttäisi 
häivyttävän pedagogisen vaikuttamisen vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvaan 
kommunikaatioon.4  

Pedagogisen teorian omalaatuisuus näyttäisi kuitenkin olevan juuri siinä, että se 
sijoittuu näiden kahden oletetusti vastakkaisen ajattelumallin välimaastoon. Perustava 
kysymys subjektifilosofian ja intersubjektiivisuusteorian välisessä vastakkainasettelussa 
ei lopultakaan ole nähdäkseni se, kumpi näistä paradigmoista on ensisijaisempi suhteessa 
toiseen. Viimekädessä kysymys on subjektin - tai Manfred Frankia lainatakseni - 
tarkemmin yksilön ja yleisen välisestä suhteesta ja tuon suhteen konstituutiosta. Tätä 
suhdetta ei ole nähdäkseni mahdollista palauttaa yksipuolisesti joko subjektiviteettiin tai 
intersubjektiviteettiin. Subjektiviteetti ja intersubjektiiviset suhteet (sosiaaliset 
elämänmuodot ylipäätään) molemmat ovat ajateltavissa yhtä alkuperäisiä ja yhtä 
välttämättöminä ja toisiaan edellyttävinä. Tästä seuraa tietysti se, ettei subjektifilosofisen 
ja intersubjektivisuusteoreettisen ajattelumallin välistä suhdetta ei ole perusteltua mieltää 
hierarkkisesti niin, että toinen näistä ymmärrettäisiin ensisijaisena suhteessa toiseen. 
Tämä huomio tarjoaa pedagogiselle refleksiolle mielenkiintoisia mahdollisuuksia. 
Subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisen suhteen problematiikka on nimittäin 
ymmärrettävissä olennaiseksi pedagogiseksi ongelmaksi. Kasvatus- ja sivitysteoreettinen 
ajattelu saattaa tarjota mielenkiintoisia mahdollisuuksia virikkeitä subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin suhdetta koskeviin tarkasteluihin. Kasvatus- ja sivistysteoreettisesti 
on mahdollista valottaa subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin samanaikaisuuden 

                                                           
 
Unterscheidung konstituiert ihr Hauptproblem: Wie können Prozessziele durch pädagogische 
Handlungen erreicht werden, wenn die Wirkungen der Handlungen nicht technologisch 
kontrollierbar sind?" (Oelkers 1983, 271.) Perustava moderni pedagoginen ongelma on se miten 
yksilön itsekonstituutio (Selbtskonstitution) tapahtuu subjektin omaan aktiivisuuteen ja toimintaan 
perustuvissa oppimis- tai sivistysprosessisessa ja miten nuo prosessit ovat kasvatuksellisten 
vaikutusyritysten avulla konstituoitavissa. Modernin pedagogiikka on periaatteessa 
ymmärrettävissä ytimeltään subjektipedagogiikkana sikäli, että keskeinen moderni pedagoginen 
ongelma on se, miten subjektin identiteetin kehittyminen on mahdollinen, ja miten se on 
riippuvainen kasvatuksellisista vaikutuksista. Toteamus siitä, että moderni pedagogiikka on 
subjektipedagogiikkaa, on syytä ymmärtää varsin lievässä muodossa. Sitä se on siinä mielessä, että 
se keskeinen teoreettinen ongelma on kysymys yksilösubjektin itsekonstituution ehdoista. 
Subjektiviteetti ei kuitenkaan voi olla , eikä se ole ollut, yksiselitteinen ja ainoa pedagogisen 
ajattelun prinsiippi. Tässä mielessä moderni pedagogiikka ei ole ollut puhtaasti subjektifilosofisen 
ajattelun ilmentymä. Subjektiviteetin konstituution perustana ei ole ollut ainoastaan subjektin 
aktiivisuus ja spontaniteetti, vaan se on kytketty sosiaalisiin suhteisiin ja niissä tapahtuviin 
kasvatuksellisiin vaikutusyrityksiin (herbartilaisittain ilmaistuna pedagogiseen kausaliteettiin), 
jotka viimekädessä mahdollistavat, tai joiden tulisi mahdollistaa, subjektiivisen sivistysprosessin. 
Näin moderni pedagoginen teoria on aina ylittänyt oletetut subjektifilosofiset puitteet.  
4 Pedagoginen toiminta tapahtuu toki sosiaalisissa suhteissa. "Intersubjektiviteettia" yhteisesti 
jaetun elämismaailmallisen ja kielellisen kontekstin merkityksessä ei ole kuitenkaan mielekästä 
olettaa pedagogisten tilanteiden mahdollisuusehdoksi, puhumattakaan siitä, että pedagoginen 
toiminta palautettaisiin resiprookkiin interaktioon tai kommunikaatioon. 
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problematiikkaa tavalla, joka viittaa siihen että subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat 
ei-hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. 

Subjektifilosofinen paradigma ei siis mahdollista pedagogisen suhteen ja sille 
ominaisen pedagogisen vaikuttamisen - pedagogisen kausaliteetin, kuten Herbart asian 
ilmaisi - käsitteellistä tematisoimista. Pedagoginen toiminta näyttäytyy korkeintaan 
paradoksaalisena yrityksenä, jossa pyritään vaikuttamaan toiseen subjektiin niin, että 
tästä tulisi toimintakykyinen subjekti. Paradoksien taustalla on subjektifilosofiseen 
ajattelumalliin palautuva ja sen perspektiivistä legitiimi ja perusteltu näkemys siitä, että 
lapsi on jo hyväksyttävä toimintakykyiseksi subjetiksi - so. itseään määrittävään 
kykeneväksi subjektiksi. Koska jokainen ihminen on aina jo ajateltava transsendentaalisti 
vapaaksi. Samalla kasvatuksellinen vaikuttaminen ja sen mahdollisuus näyttää jäävän 
ongelmalliseksi. Epäselväksi jää ensinnäkin se, miten transsendentaali vapaus on 
empiirisesti määriteltävissä. Toiseksi voidaan esittää kysymys siitä, onko periaatteessa 
moraalisesti legitiimiä pyrkiä määrittämään tahdonvapaata subjektia kasvatuksellisen 
välinein. Näistä ensimmäinen huomio viittaa toiminnanteoreettiseen ongelmaan 
kasvatuksellisen vaikutuksen ja sivistysprosessin välisestä suhteesta ja on esitykseni 
kannalta ensisijainen. Jälkimmäisessä on puolestaan kysymys nk. eettis-edukatiivisesta 
dilemmasta (ks. Langewand 1991): moraalin ehtona oleva transsendentaali vapaus ja 
pedagoginen vaikuttaminen ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Ongelmaksi muodostuu se, 
kuinka kasvatuksellinen vaikuttamisen (so. heteronomia) voi olla legitiimiä huolimatta 
siitä, että moraalisen subjektin kehittyminen edellyttää kuitenkin kasvatusta. 
Kasvatuksellinen vaikuttaminenhan on toisen vapauden rajoittamista ja siten tämän 
moraliteetin perustaan puuttumista. Vapaus moraliteetin ehtona ja kasvatuksellinen 
vaikuttaminen vapauden välttämättömänä rajoittamisena näyttäisivät olevan ristiriidassa 
toistensa kanssa. (Ks. emt.) 

Koska subjektifilosofinen ajattelumalli näyttää johtavan pedagogisen teorian alueella 
vain paradoksaalisiin sisäisesti ristiriitaisiin formulointeihin pedagogisen toiminnan 
luonteesta, on teoreettisessa ja kasvatusfilosofisessa keskustelussa ryhdytty etsimään 
sellaisia teoreettisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat pedagogisen teorian 
irtaantumisen subjektifilosofisesta perinnöstä. Vaihtoehdoksi on nostettu siirtyminen nk. 
intersubjektiivisuusteoreettiseen ajattelumallin (Masschelein 1991a, 1991b, 1992, Peukert 
1981, 1983, 1992), jossa lähdetään siitä, ettei olettamus itsetoiminnallisen subjektin 
perustavaa laatua olevasta asemasta tietämisen, toiminnan ja maailmakonstituution 
viimekätisenä perustana ole mielekkäästi perusteltavissa. Subjektiviteetti olisi 
pikemminkin ymmärrettävissä sosiaalisten suhteiden - laajasti ymmärrettynä 
intersubjektiviteetin johdannaisena. Subjektiviteetti on jotakin, jonka perusta löytyy 
sosiaalisesta kanssakäymisestä. Sen jopa katsotaan olevan läpikotaisin yhteiskunnallis- 
sosiaalinen ilmiö. Tämä erityisesti J. Habermasin ja E. Tugendhatin vaalima ja 
kehittelemä yleinen paradigmaattinen käänne (jonka tulisi ulottua filosofiasta kaikkiin 
ihmistieteisiin) merkitsisi Masscheleinin ja Peukertin mukaan kasvatustieteessä sitä, että 
peruskäsitteeksi tulisi ottaa intersubjektiviteetti (ks. esim. Masschelein 1991b, 199, 202), 
jolloin yksinkertaisesti vain luovuttaisiin autonomisen, itsetoiminnallisen ja itse itsensä 
tuottavan subjektin paradoksaalisesta mallista. Samalla Masscheleinin mukaan myös 
pedagoginen paradoksi olisi ratkaistu. Enää ei olisi mielekästä tarkastella modernin 
pedagogiikan tavoin pedagogista toimintaa vaikuttamisena, joka paradoksaalisesti pyrkii 
tuottamaan subjektin vaikka kasvatettava on subjektifilosofisen paradigman 
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peruspremissien pohjalta ymmärrettävä aina jo itsetoiminnalliseksi ja autonomiseksi 
subjektiksi. Pedagogisen toiminnan tarkastelun lähtökohtana olisi tällöin oletus siitä, että 
kasvavien identiteetin kehittyminen mahdollistuisi vastavuoroisissa intersubjektiivisissa 
suhteissa. Tällöin ei olisi ylipäätään mielekästä ajatella niin, että identiteetin kehittyminen 
edellyttäisi kasvavaan subjektiin kohdistuvaa intentionaalista vaikuttamista. Pedagogisen 
vaikuttamisen ajatus näyttäytyisi periaatteessa tarpeettomalta kategorialta, koska kasvava 
subjekti työstää ja rakentaa omaa identiteettiään toimimalla intersubjektiivisissa 
suhteissa. Siellä, missä intersubjektiivinen suhde on mahdollinen, on myös kasvava jo 
toimintakykyinen subjekti, joka rakentaa itse omaa identiteettiään suhteessa toisiin 
subjekteihin.  

Vaatimus kasvatustieteen intersubjektivistisesta käänteestä sisältää kuitenkin 
muutamia heikkouksia. Intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman perustava olettamus 
siitä, että subjektiviteetti olisi jotakin, jonka intersubjektiviteetti - so. sosiaaliset 
vastavuoroiset suhteet – konstituoi (Masschelein) ei ilmeisestikään ole johdonmukaisesti 
perusteltavissa. Tällä huomiolla on varsin pitkälle meneviä seurauksia koko 
intersubjektiivisuusteoreettista paradigmaa ajatellen. Paradigmanvaihdosta koskevassa 
filosofisessa keskustelussa erityisesti Dieter Henrich ja Manfred Frank ovat edustaneet 
kantaa, jonka mukaan paradigmanvaihdos subjektifilosofiasta intersubjektiivisuusteoriaan 
ei ole kovinkaan yksinkertaisesti toteutettavissa.5 Intersubjektiivisuusparadigman 
perustava ongelma on nimittäin se, etteivät yritykset ottaa intersubjektiviteetin käsite 
perustavaa laatua olevaksi lähtökohdaksi kykene ohittamaan subjektifilosofista 
argumentaatiota. Niissä joudutaan aina viime kädessä edellyttämään subjektiviteetin ja 
sen myötä itsetietoisuuden jo tavalla tai toisella annetuksi. Näin 
intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman peruspremissi eli olettamus siitä, että 
intersubjektiviteetti - sosiaaliset suhteet - ovat ensisijaisia suhteessa subjektiviteettiin ja 
että subjektiviteetti on ymmärrettävissä intersubjektiviteetin johdannaisena (ks. esim. 
Masschelein 1991a), näyttää olevan kestämätön. 

Yleisellä tasolla ilmaistuna intersubjektivisuusteoreettisen paradigmavaihdoksen 
ongelma on siinä, että intersubjektiviteetti jo edellyttää sellaisten subjektien 
olemassaoloa, jotka vähintäänkin jollakin tasolla tiedostavat itse oman subjektiutensa 
suhteessa muihin ja tunnistavat itsensä intersubjektiivisissa suhteissa. Näin ollen 
subjektiviteetti ei voi olla yksiselitteisesti miellettävissä intersubjektiviteetin - mitä tällä 
käsitteellä nyt kulloinkin tarkoitetaankin - johdannaisena. Pikemminkin yksilöllinen 
subjektiviteetti, ja siihen liittyvä välitön itsetietoisuus omasta subjektiudesta on 
intersubjektiviteetin välttämätön edellytys: ”Ich kann ein anders Ego als ein anders Ego 
nur bestimmen, wenn ich zuvor schon mit Subjektivität wie immer rudimentär - vertraut 
war” (Frank 1986, 65).6 Frankin tavoin voimme tässä yhteydessä puhua jopa 
                                                           
5 Intersubjektiivisuusteoreettista paradigmanvaihdosta koskeva kasvatustieteellisen keskustelun 
ongelma on ollut se, ettei siinä riittävästi ole otettu huomioon niitä kriittisiä arvioita, jotka ovat 
kohdistuneet intersubjektiivisuusteoreettisen konseption perustaviin lähtökohtaolettamuksiin  
6 Frank viittaa tässä yhteydessä myös J. G. Fichten interpersoonallisuusteoriaan (ks. myös Lauth 
1989a). ”In diesem Sinne könnte Fichte ganz richtig bemerken, dass ein von fremder Freiheit an 
mich ergehender Appel mir als solcher nur unter der Vorraussetzungen verständlich und begreiflich 
werden kann, dass ich zuvor schon wusste, was Freiheit ist und dass ich allein ihre Spähre nicht 
erschöpfe” (Frank mt. 65).  
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eräänlaisesta esirefleksiivisestä subjektiviteetista. Frank viittaa tällä käsitteellä siihen, että 
ihminen on aina jo miellettävä aktiiviseksi ja toimivaksi subjektiksi, joka kykenee 
toimimaan sosiaalisissa interpersoonallisissa suhteissa. Ilman tällaista perustavaa 
subjektiivista toimintakykyisyyttä eivät intersubjektiiviset suhteetkaan olisi ylipäätään 
ajateltavissa. Nimensä mukaisestihan intersubjektiiviset suhteet ovat subjektien välisiä 
suhteita. Niiden rakentumisen edellytyksenä on toimijoiden perustava subjektiviteetti – 
siis se, että toimijat kykenevät jo toimimaan suhteessa toisiinsa. Subjektiviteetti ei näin 
voi olla intersubjektiviteetin johdannainen, vaan sen välttämätön mahdollisuusehto. 
(Frank 1991 414, 452, 467-469).7 Esirefleksiivinen subjektiviteetti ja siihen liittyvä 
välitön ja välttämätön itsetietoisuus eivät voi olla seuraus intersubjektiivisista suhteista.8

Intersubjektivistista ajattelumallia kohtaan esitetyn kritiikin perusajatus on se, että 
intersubjektiivisuusteoreettinen paradigma joutuu kaikesta huolimatta ottamaan 
kasvatettavan henkilön subjektiviteetin annettuna. Ilman kasvavan subjektiviteettia ja sen 
välitöntä hyväksymistä ei intersubjektiviteetti olisi ylipäätään mahdollinen. Tästä 
kuitenkin seuraa se, etteivät subjektifilosofiset premissit ole periaatteessa ohitettavissa. 
Intersubjektiivisuusteoreettinen käänne ei ratkaise subjektifilosofiselle traditiolle 
                                                           
 
Fichten interpersoonallisuusteoria on tosin huomattavasti monisyisempi, kuin miltä Frank saa sen 
tässä yhteydessä näyttämään. Hänen mukaasna intersubjektiiviset suhteet edellyttävät aina toisensa 
tasavertaisina tunnustavien subjektien olemassaoloa. Tulkinta on toki täysin perusteltu. 
Sananmukaisestihan interpersoonallinen tai intersubjektiivinen suhde ei ole ylipäätään ajateltavissa 
ilman vähintäänkin kahden persoonan tai subjektin kohtaamista. Viime kädessä tämä edellyttää 
subjektimetafyysisen ajattelumallin hyväksymistä: meidän on oletettava subjektiviteetti aina jo 
annetuksi, eikä se ole selitettävissä interpersoonallisten suhteiden kautta. Fichten 
interpersoonallisuusteoriaa voidaan kuitenkin tulkita myös niin, että subjektimetafysiikkaan 
liukuminen on siirrettävissä ainakin askeleen tai pari myöhäisemmäksi. Tämä on mahdollista 
Fichten interpersoonallisuusteorian avaaman kasvatusteoreettisen näkökulman avulla. Näyttäisi 
nimittäin siltä, että siinä missä intersubjektiivisuusteoreettiset yritykset sivuuttaa subjektifilosofiset 
premissit kantavat edelleen idealistista painolastia, näyttäisi kasvatusteoreettisen tarkastelun 
alueella tarjoutuvan yllättäviä mahdollisuuksia ongelmallisten egologisten subjektifilosofisen 
olettamusten ylittämiseen Fichten vaatimuskonseption tulkinnan myötä. 
7 Esirefleksiiviseen subjektiviteettiin liittyy olennaisesti myös se, että subjektilla on omasta 
subjektiviteetistaan välitön tietoisuus ja varmuus (Vertrautheit mit sich Selbst). Esirefleksiiviseksi 
tämän välittömän tietoisuuden tekee sen arelationaalisuus. Se ei ole luonteeltaan relationaalinen 
siinä mielessä, että subjektilla olisi itseensä subjekti-objekti-suhde. Kysymyksessä on puhtaasti 
välitön tietoisuus omasta itsessään ja siitä seuraava varmuus omasta subjektiudesta. Düsing (2002a, 
16-17) viittaa tähän myös ilmauksella Seiner-inne Sein, joka ei ole sama asia kuin kielellisesti 
strukturoitunut tietoisuus itsestä. Esirefleksiivisyys merkitsee myös sitä, ettei subjektin suhde 
itseensä ole vielä strukturoitunut kielellisesti niin, että subjektin välitön tietoisuus omasta itsestään 
olisi puettavissa propositionaalisen ilmauksen muotoon ("tiedän, että minä p", jossa p viittaa 
puhuvan subjektin mentaaliseen tilaan). 
8 Frankia systemaattisemmin tätä problematiikka on analysoinut D. Henrich. Artikkelissaan Noch 
einmal im Zirkel (1989a). Hän on eritellyt tarkemmin sitä, millaisiin käsitteellisiin ongelmiin 
ajaudutaan, mikäli subjektiviteetti pyritään selittämään interpersoonallisten suhteiden avulla (emt. 
99).  
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tyypillistä käsitystä subjektiviteetin ensijaisuudesta, koska se joutuu aina jo olettamaan 
intersubjektiivisiin suhteisiin kykenevät toiminta- ja puhekykyiset subjektit annetuiksi. 
Näin lienee aiheellista sanoa, että puheet intersubjektivistisesta käänteestä ovat vahvasti 
liioiteltuja.9  

Pedagogisen teorian perspektiivistä intersubjektiivisuusteoreettinen käänne merkitsee 
pedagogisen teorian reflektoimatonta paluuta subjektifilosofiseen ajattelumalliin, jossa 
paradoksaalisesti joudutaan olettamaan kasvatettavan toimintakykyisyys jo annetuksi. 
Paluu subjektifilosofiseen argumentaatiomalliin ei luonnollisestikaan ratkaise perustavaa 
pedagogista ongelmaa siitä, miten kasvatuksellinen vaikuttaminen olisi mielekkäästi 
käsitteellistettävissä. Tältä osin kasvatustieteellisen teorian alueella tapahtuvat yritykset 
hahmotella intersubjektivistista käännettä pitävät viime kädessä yllä pedagogisesta 
traditiosta tuttua ongelmaa siitä, kuinka kasvatuksellinen vaikuttaminen voisi olla 
ylipäätään mahdollista. Implisiittisen subjektifilosofisen argumentaation myötä 
intersubjektiivisuusteoreettinen käänne vain häivyttää perustavan pedagogisen 
kysymyksen tarkastelun ulkopuolelle. Pedagogisen teorian perspektiivistä kysymys on 
siitä, että intersubjektiivisuusteoreettiset transformaatioyritykset uusintavat klassisen 
sivistysteoreettisen ajattelumallin oman aktiivisuutensa varassa itse itseään sivistävästä 
subjektista, jonka nyt tosin mielletään toimivan intersubjektiivisissa suhteissa. 

Työssäni kontekstoin kasvatustieteellisen intersubjektivistisen käänteen reseption 
filosofian alueella käytyyn kiistaan subjektifilosofian ja intersubjektivistisen paradigman 
suhteesta – laajemmin kysymykseen subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä 
suhteesta. Tämä filosofinen kiista on henkilöitynyt vahvasti subjektifilosofisen perinteen 
edelleenkehittäjiin Dieter Henrichiin ja Manfred Frankiin; samoin interaktionistisen 
käänteen protagonisteihin Ernst Tugendhatiin ja Jürgen Habermasiin. Merkille pantavaa 
on, että kiista on edelleen olemassa. Vaikka erityisesti Henrichin ja Habermasin välisen 
debatin juuret löytyvät heidän 1960-luvun saksalaisen filosofia perinnettä koskevista 
arvioinneista ja uudelleentulkinnoista, on kyseistä kiistaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta 
olemassa hyvin vähän. Tässä suhteessa kiistan arviointi on vielä vahvasti kesken. Ehkä 
parhaat analyysit apriorisen intersubjektivismin ongelmista siinä muodossa, kun ne 
tulevat esiin Habermasin ja Tugendhatin ajattelussa ja Henrichin aprioristista 
intersubjektivismia kohtaan esittämässä kritiikissä, löytyvät Manfred Frankin teoksesta 
Selbtsbewusstsein und Selbstbestimmung (1991).Frank itse esittää varsin hyviä 
huomioita, jotka toki jossakin määrin nojautuvat Henrichin näkemyksiin. Lisäksi Frankin 
erittelee nk. Heidelbergin koulun10keskeisiä itsetietoisuutta koskevia lähtökohtia. 
Periaatteessa myös Frankin omat kehittelyt näyttäisivät olevan kytkettävissä kyseiseen 
kouluun. Toinen Frankin teos Die Unhintergehbarkeit von Individualität (1986) valottaa 
myös erinomaisesti Henrichin ajattelun muutamia piirteitä ja intersubjektivistiseen 
                                                           
9 Düsing huomauttaa siitä, että subjektifilosofiaa kohtaan esitetystä kritiikistä puuttuu perusteltu 
vastakkainasettelu Kantista Hegeliin ulottuvan klassisen subjektiteorian eri versioiden kanssa. Ne 
eivät ota huomioon niitä varsin kompleksisia subjektiteoreettisia näkemyksiä, jotka kehittyvät 
kyseisessä traditiossa. Ongelmallista tämä on juuri siksi, että erityisesti saksalaisessa klassisessa 
idealismissa kehittyneisiin käsityksiin perehtymisestä olisi hyötyä nykyisille subjektiviteettia 
koskeville kehittelyille. (Düsing 2002a, 7 - 8, 20 - 21.) 
10 Nimitys lienee alkujaan Tugendhatin lanseeraama. Kouluun kuuluvat Henrichin lisäksi ainakin 
Pothast ja Cramer. 
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positioon liittyviä ongelmia. Lisäksi kyseisen teoksen lopussa Frank luonnostelee 
individualiteetin hermeneuttista konseptiota. Tämä on ymmärrettävissä Frankin omana 
kannanottona subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin (ja kielen) suhdetta koskeviin 
ongelmiin, jotka tulevat väistämättä esiin myös tarkasteltaessa Henrichin ja Habermasin 
positioiden välistä vastakkainasettelua. Frankin työstämän individualiteettikonseption 
arvo ja merkitys on, että sen kautta avautuu ainakin periaatteellinen mahdollisuus 
hahmotella ulospääsyä apriorisen intersubjektivismin ja oletetun subjektifilosofisen 
ajattelun välisestä - nähdäkseni osittain harhaanjohtavasta vastakkainasettelusta.  

Habermas, jonka muotoilemiin lähtökohtiin kasvatustieteelliset intersubjektivistisen 
käänteen kehittely-yritykset eksplisiittisesti palautuvat, nojautuu keskeisissä käänteissään 
Tugendhatiin positioo. Siinä missä Habermas näyttäisi vain olettavan intersubjektivistisen 
selitysmallin ylivoimaisuuden suhteessa subjektifilosofiseen argumentaatioon voidaan 
jälkimmäistä kuitenkin pitää jossakin määrin syvällisempänä ja analyytisenpänä teorian 
kehittelijänä. 

"Tugendhat teilt ja mit Habermas die Überzeugung, dass das Phänomen des 
Selbstbewusstseins wesentlich aus der Perspektivenübernahme fremder Subjektivität 
auf dieses einsichtig gemacht werden müsse. Freilich entwickelt Tugendhat diese 
Ansicht ausfürlicher und analytisch eindringender als Habermas, der ihre Richtigkeit 
mehr oder weniger unterstellt." (Frank 1991d, 415.) 

Tugendhatia voidaan siis pitää eräänä intersubjektivistisen intersubjektivistisen käänteen 
kiistattomista takuumiehistä (mt.). Tätä silmällä pitäen onkin varsin yllättävää se, ettei 
kasvatustieteellisessä keskustelussa Tugendhatin positiota ole juuri missään vaiheessa 
otettu tarkastelun kohteeksi. Syynä tähän voi ainakin osittain olla se, että 
kasvatustieteessä puhe intersubjektivistisesta käänteestä on noussut erityisesti 
myöhemmän Frankfurtin kriittisen teorian ja sen välittömään vaikutuspiiriin kuuluneen 
nk. kriittisen kasvatustieteen parista. Ajatus kääntymisestä subjektifilosofiasta 
intersubjektivistiseen paradigmaan on ainakin osittain ollut kriittisen teorian lähtökohtien 
kautta motivoitunutta. Tämän seurauksena ei ole vakavasti kysytty sitä, onko tämän 
perustava paradigman käänne ylipäätään mahdollinen. Intersubjektivistinen käänne on 
nähty sidoksissa kriittisen kasvatustieteen paradigman kehittymiseen, jota on tervehditty 
sodanjälkeisen kasvatustieteen merkittävänä kehitysaskeleena. Samalla kuitenkin 
kriittinen tarkastelu subjekti-filosofian ja intersubjektivistisen paradigman välisen 
vastakkainasettelun mielekkyydestä ja perusteista on tyystin unohdettu. 

1990-luvulta lähtien tämä saksalaisen klassisen filosofian pesänjakajien keskinäinen 
kiista on ehkä hieman yllättäenkin saanut myös saksalaisen kielialueen ulkopuolella 
kiinnostusta osakseen (ks. Dews, 1995 Freundlieb, 2002). Suomalaisessa filosofisessa 
keskustelussa – puhumattakaan kasvatustieteestä, jossa erityisesti Habermasin 
näkemykset ovat ajoittaen saaneet osakseen voimakastakin mielenkiintoa huolimatta 
keskieurooppalaisessa keskustelussa esitetyistä varsin kriittisistä huomioista – tämä kiista 
ei valitettavasti ole vielä saanut julkista mielenkiintoa osakseen. Käsillä oleva tutkimus 
pyrkii osaltaan paikkaamaan tätä puutetta. 

Henrich-Habermas kiistaa on syytä tarkastella kahdella eri tasolla, jotka kuitenkin 
liittyvät elimellisesti yhteen. Habermasin keskeiset välienselvittelyt subjekti- ja 
tietoisuusfilosofisen tradition kanssa löytyvät hänen teoksistaan Nachmetaphysisches 
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Denken ja Der philosophische Diskurs der Moderne. Lisäksi välienselvittely subjekti-
tietoisuusfilosofian kanssa saa runsaasti tilaa hänen pääteoksensa Theorie des 
kommunikativen Handelns teoksen ensimmäisen osan lopussa. Siinä subjekti- ja 
tietoisuusfilosofisen paradigma henkilöityy selkeästi Dieter Henrichiin. Habermas on 
esittänyt yksilöidysti Henrichiin kohdistamansa kritiikin myös teksteissään Metaphysik 
nach Kant ja Rückkehr zur Metaphysik? – Eine Sammelrezension, joissa kiteytyvät 
samalla myös teoksen Nachmetaphysischen Denken keskeiset motiivit.  

Hyvin yleisellä tasolla tarkasteltuna Henrichin ja Habermasin kiistassa on kysymys – 
tosin lähinnä jälkimmäisen perspektiivistä – kahden perustavan filosofisen paradigman 
välisestä vastakkainasettelusta, jonka viime kädessä tulisi vieläpä oikeutetusti päätyä 
intersubjektivistisen paradigman (lopulliseen) voittoon. Habermasille Henrich edustaa 
subjektifilosofista, jopa metafyysiseksi11 luonnehdittavaa traditiota, joka heijastelee ja 
pitää myös valitettavasti yllä modernin ajattelun patologisia piirteitä. Tämän tason 
keskustelun teemoista saa alustavan käsityksen lukemalla Henrichin esseekokoelmasta 
Konzepte (1991) sen avaavan kirjoituksen Was ist Metaphysik – was Moderne? Zwölf 
Thesen gegen Jürgen Habermas. Esseessään Henrich pohtii ensinnäkin sitä, mitä 
metafysiikalla voidaan oikeastaan länsimaisen filosofisen tradition varassa tarkoittaa. 
Henrichin vastakritiikki kohdistuu erityisesti tapaan, jolla Habemas käyttää käsitettä 
metafysiikka eräänlaisena semanttisena lyömäaseena, jonka avulla hän leimaa omalle 
projektilleen vastakkaisia filosofisia traditioita tai positioita.  

Henrich ottaa kantaa myös toiseen Habermasin ja itsensä väliseen 
vastakkainaseteluun: kysymykseen subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä 
suhteesta. Tämä kysymyksenasettelu on kahdella tavalla merkityksellinen. Ensiksikin 
kysymyksessä on täysin oma spesifi ongelmansa siitä, miten subjektiviteetti ja siihen 
liittyvät itsesuhteen muodot ja sosiaaliset, intersubjektiiviset, suhteet kietoutuvat 
toisiinsa. Tähän liittyy elimellisesti joukko sosiaalifilosofian, kielifilosofian ja 
mielen/psyykkeen/tietoisuuden filosofiaan (nk. philosohy of mind) alaan kuuluvia 
ongelmia, joista erityisesti Manfred Frankin lukuisat tekstit antavat suhteellisen kattavan 
kuvan. Tämä kysymyksenasettelu muodostaa myös subjektifilosofisen ja 
intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman välisen vastakkainasettelun ytimen. Vaikka 
erityisesti Habermasin muotoilema intersubjektivistisen käänteen ohjelma näyttäytyykin 
aina myös siirtymänä metafyysisestä ajattelusta jälkimetafyysiseen ajatteluun, sisältyy 
siihen varsin erilaisia teemoja, joista keskeisin on kuitenkin kysymys subjektiviteeti ja 
intersubjektiviteetin suhteesta. Intersubjektivistisen käänteen perusteleminen on nimitäin 
viime kädessä kiinni siitä, kyetäänkö pitävästi osoittamaan intersubjektiviteetin 
ensisijaisuus suhteessa subjektiviteettiin. Mikäli tämä ei onnistu, ei myöskään puheelle 
                                                           
11 Kokonaan oma kysymyksensä on kiista metafysiikasta ja sen asemasta. Jätän sen tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. Pinnallisesti katsoen vaikuttaa siltä, etteivät Henrichin ja Habermasin 
metafysiikkaa koskevat puheenvuorot aina välttämättä kohtaa toisiaan. Henrichille metafyysinen 
ajattelu nousee itse ihmisen elämän ristiriitaisuuksista. Konkreettisena maailmassa olevana 
olentona ihminen kokee jatkuvasti ristiriidan oman vapautensa ja välttämättömän empiirisen 
määrittymisensä välillä. Ihminen pyrkii tavalla tai toisella omaa elämäänsä koskevissa 
tulkinnoissaan (Lebensdeutungen) ratkaisemaan tämän perustavan ristiriidan. Metafyysinen 
spekulatiivinen ajattelu ei ole mitään muuta, kuin noiden jokaiselle ihmiselle ominaisten 
elämäntulkintojen eräs ilmentymä. (Henrich 1982a, ks. myös Dews 1995, Heider 1999, 40 - 42) 
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intersubjektivistisesta käänteestä ole riittävästi perusteita. Henrichin Habermas-kritiikin 
eräs motiivi näyttäisi olevan juuri tässä. Intersubjektivistista käännettä koskevan 
vaatimuksen pätevyys on koeteltavissa kysymällä sitä, onko intersubjektiviteetti 
perustellusti ymmärrettävissä ensisijaisena suhteessa subjektiviteettiin. Henrich itse 
pyrkii – ja nähdäkseni myös onnistuu – osoittamaan sen, ettei itseriittoinen 
intersubjektiviteetti ole subjektin ja siihen liittyvien itsesuhteen eri muotojen 
kehittymisen kannalta Habermasin olettamalla tavalla ensisijainen.  

Henrichin ja Habermasin välisen kiistan myötä on mahdollista tarkastella lähemmin 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin suhteen luonnetta ylipäätään. Näin avautuvat 
näkökulmat subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin suhteeseen ovat nähdäkseni Henrichin 
ja Habermasin keskustelun kestävintä ja merkittävintä antia. Tämä kanta on 
perusteltavissa alustavasti nojautumalla Henrichin huomioihin moderniin filosofian 
historiasta. Henrichin mukaan Habermasin näkemys intersubjektivistisesta paradigman 
käänteestä (jota Habermas toisaalta pyrkii itse vasta rakentamaan tarkentamalla sen 
mahdollisuusehtoja ja toisaalta osoittamaan historiallisten rekonstruktioiden avulla sen 
tosiasiallisesti parhaillaan tapahtumassa olevaksi käänteeksi), on vahvasti liioiteltu, jopa 
virheellinen. Henrichin oman projektin taustalla vaikuttaa vahva näkemys siitä, että 
vaikka subjektiviteetin ja itsetietoisuuden ongelma onkin oikeutetusti näytellyt 
merkittävää roolia modernin filosofian synnyssä, intersubjektiviteetin merkitystä ei ole 
millään tavoin väheksytty siinä modernin filosofisessa traditiossa, jota Habermas 
mielellään nimittää subjektifilosofiaksi. Tosiasiallisesti tilanne näyttää olleen 
päinvastainen: Pikemminkin subjektiviteettia ja intersubjektiviteettia koskevat tarkastelut 
ovat esiintyneet usein rinnakkaisina. Tämä kertoo oikeastaan siitä, kuinka subjektiviteetti 
ja intersubjektiviteetti ovat ihmisen maailmassa olemisessa kiinteästi toisiinsa kietoutuvia 
ja toisistaan erottamattomia niin, etteivät ne filosofisissakaan diskursseissa – jotka 
Henrich ymmärtää viime kädessä ihmisen yrityksenä tulkita omaa maailmassa olemistaan 
– ole tarkasteltavissa toisistaan irrallisina.12  

Habermas olettaa siis virheellisesti, että subjektifilosofia ja intersubjektivistinen 
paradigma esiintyisivät filosofian historiassa peräkkäisiä kehitysvaiheina. Modernin 
filosofian historia ei Henrichin mukaan ole adekvaatisti kuvattavissa siirtymänä 
subjektifilosofisesta ajattelumallista intersubjektivistiseen paradigmaan. Habermasin 
ajattelumalli on Henrichille vieras jo siksi, että filosofia kokonaisuudessaan heijastelee 
aina välttämättä tietoisen elämän erilaisia tendenssejä tulkita itseään ja omaa maailmassa 
olemistaan.13 Sekä subjektiviteetti että intersubjektiviteetti, jossa ihminen määrittyy 
puhuvana ja kieltä käyttävänä ajallisesti ja paikallisesti identifioitavissa olevana ja 
intersubjektiivisten suhteiden kautta määrittyvänä persoonana, molemmat ovat tietoisen 
elämän välttämättömiä dimensioita. 

Henrich huomauttaa, että korostaessaan intersubjektiviteetin ja siten 
intersubjektivistisen paradigman kiistatonta ensisijaisuutta sortuu itseään modernin 
ajattelun puolustajana ja jatkajana pitävä Habermas eräiden modernille filosofialle ehkä 
keskeisimpien ajattelumallien ja periaatteiden marginalisoimiseen. Tämän hän tekee 
puhtaasti oman henkilökohtaisen teoriaprojektinsa nimissä. Intersubjektiviteetin käsitteen 
                                                           
12 Ilmeisestikin Henrichille filosofia on aina viime kädessä metafysiikkaa. 
13 Henrich käyttää mielellään käsitettä ”bewusstses Leben”, joka kuitenkin lukijalle jää suhteellisen 
hämäräksi. Käsite viitannee maailmassa tietoisena olevaan ihmiseen kokonaisuudessaan. 
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avulla Habermas sulkeistaa erään tietoisen ihmisen maailmassa olemisen 
välttämättömistä ja sitä konstituoivista momenteista, nimittäin subjektiviteetin, 
eräänlaiseksi jäännöskategoriaksi. Se näyttäytyy korkeintaan intersubjektiviteetille 
alisteisena ilmiönä tai sen johdannaisena. Samalla Habermas toimii modernille ajattelulle 
ominaisen moniäänisyyttä korostavan universalistisen periaatteen vastaisesti. Hän 
nimittäin kieltää Henrichin mukaan modernissa ajattelussa vahvana vaikuttavan äänen, 
jossa manifestoituu kiistämätön ihmisen välitön kokemus omasta subjektiudesta ja sen 
redusoimattomuudesta asettaen samalla intersubjektiviteetin periaatteen ainoaksi 
lähtökohdaksi, josta ihmisen maailmassa olemisen tapa voi ylipäätään olla 
käsitteellistettävissä.  

Kun tarkastelemme lähemmin Habermasin ja Henrichin välisessä kiistassa esiintyneitä 
kantoja subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä suhteesta, nousee esiin karkeasti 
ottaen kolme erilaista vaihtoehtoa. Habermas edustaa ohjelmallisesti kantaa, jonka 
mukaan intersubjektiviteetti on nähtävä ensisijaisena suhteessa subjektiviteettiin. Toinen 
vaihtoehto, jonka Habermas näyttäisi olettavan virheellisesti myös Henrichin kannaksi ja 
samalla myös kritisoimansa subjekti-tietoisuusfilosofisen tradition lähtökohdaksi, on 
tietysti se, että subjektiviteetti olisi aina intersubjektiviteettia edeltävää jopa niin, että 
interaktio- tai kommunikaatiosuhteiden katsotaan syntyvän ainoastaan itsenäisten 
subjektien keskinäisten suhteiden varassa. Kolmas vaihtoehto on se, että subjektiviteetin 
ja intersubjektiviteetin välinen suhde nähdään itse asiassa kahdesta ensiksi mainitusta 
tarkastelutavasta poiketen huomattavasti kompleksisempana kokonaisuutena, jossa 
kumpikaan näistä ei ole suoranaisesti alisteinen toiselle. Merkille pantavaa on, että juuri 
tätä viimeksi mainittua Henrich itse näyttää pitävän adekvaattina tapana ymmärtää 
subjektiviteetin ja siihen välittömästi aina jo sisältyvän itsetietoisuuden ja 
intersubjektiviteetin välisen suhteen luonne. Tämä suhde on mielekästä ymmärtää niin, 
että subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat pikemminkin ajateltavissa aina yhtä 
alkuperäisinä ilmiöinä. Ne eivät ole palautettavissa toisiinsa, eikä niitä ole myöskään 
mielekästä ymmärtää toisistaan irrallisina. Henrich (1987) kiteyttää kuningasajatuksensa 
yhdennessätoista Habermasia vastaa suunnatussa teesissään seuraavasti.  

”Wenn es aber auch wahr ist, dass Subjektivität nur dort sich ausbildet, wo Menschen 
als solche angesprochen sind, so ist ebenso wahr, dass nur dort ein Gespräch 
aufkommt, das diesen Namen dient, wo die Inter-Akteure anders als die Dramaturgen 
und >Sprechern< der semantischen Grundtheorie und der Theorie des 
kommunikativen Handelns. Einer muss an sich halten und der >Besinnung< fähig 
sein, um als Freund ein Wort sagen zu können. Und diese Fähigkeit zum Einhalten läßt 
sich nicht als eines der Zwischenstadien begreifen, deren die Verständigung vielleicht 
bedarf. Sie bildet sich auf der Grundlage jenes Selbstverhältnisses aus, das mit der 
Sprachfähigkeit als solcher verbunden ist. Noch mehr gilt, daß einer über sich 
verständigt sein muß, wenn er einer Diskussion eine Wendung in Richtung auf mass 
und Wahrheit soll bewirken können. Zwei Jahrhunderte vor uns hat Herder der noch 
jugendlichen Vereinigungsphilosophie entgegengehalten, daß >Liebe< die anderes ist 
als Überschwang, die >Selbstweit< der Liebenden voraussetzt. Hegel hat diese 
Mahnung ebenso beherzigt wie Hölderlin.” (Henrich 1987, 39.) 
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Interpersoonaaliset suhteet siis edellyttävät jo itsetietoisten subjektien olemassaoloa. 
Henrich ei kuitenkaan oleta, että intersubjektiiviset suhteet rakentuisivat jo yksittäisten 
autonomisten ja itseriittoisten subjektien välisten suhteiden synnyn kautta. Ne eivät siis 
ole yksittäisten subjektien suhteiden johdannainen. Henrichin mukaan tuollainen 
ajattelutapa ei olisi yksinkertaisesti mitään muuta kuin käänteinen esitys Habermasin 
näkemyksestä, jonka mukaan kielellisesti organisoitunut elämismaailma, joka on 
puolestaan ymmärrettävissä holistisesti itseriittoiseksi ja itseään ylläpitäväksi sosiaalisen 
sfääriksi, tuottaisi itsestään käsin yksilölliset itsesuhteet ja identiteetit.  

Henrich erittelee omaa näkemystään myös artikkelissaan Subjektivität als Prinzip 
(1998, 31-41) Kyseinen artikkeli on kahdella tavalla mielenkiintoinen. Yhtäältä Henrich 
määrittelee oman positionsa suhteessa subjekti- ja tietoisuusfilosofiseen perinteeseen ja 
toisaalta intersubjektivistiseen positioon. Henrichin oma positio vaikuttaa sikäli 
mielenkiintoiselta, ettei hän varauksetta hyväksy näkemystä, jonka mukaan yksin 
subjektiviteetti näyttäytyisi perustavana lähtökohtana. Henrich käyttää tässä yhteydessä 
käsitettä uudistettu subjektifilosofia (erneuerte Subjektphilosophie). Tämä käsite 
kuvannee varsin hyvin Henrichin oman projektin luonnetta. Henrichin ottaa vakavasti 
saksalaisessa idealismissa keskeistä roolia näytelleen subjektiviteetin ja siihen liittyvän 
itsetietoisuuden ongelman. Subjektiviteetti ei kuitenkaan hänen mukaansa voi olla 
filosofisen ajattelun perusprinsiippi, jonka refleksiivisen itsesuhteen rakenteesta käsin 
olisivat johdettavissa sekä filosofinen metodi että filosofisen tarkastelun viimekätinen 
kohde.  

Siitä, että otamme kuitenkin edelleen vakavasti subjektiviteetin ja sille ominaisen 
itsesuhteen ei kuitenkaan Henrichin mukaan seuraa välttämättä se, että itsetietoinen 
subjektiviteetti on ymmärrettävä tavalla, josta erityisesti Heidegger on syytänyt lähinnä 
Kantia ja Fichteä. Hän korostaa sitä, ettei moderniin subjektifilosofiaan väistämättä 
sisälly pakkoa määritellä subjekti itseriittoisesti itseään ylläpitäväksi yksilösubjektiksi, 
joka viime kädessä on myös pakotettu objektivoimaan itsesnä ja oman todellisuutensa  

Henrich korostaa väsymättä omassa teoriaprojektissaan sitä, ettei ihmisen 
maailmassaolemisen tarkastelut eivät ole palautettavissa yksin subjektiviteetin 
käsitteeseen, kuten aikaisempi filosofinen traditio ehkä osin saattoi olla taipuvainen 
tekemään. Henrichin mukaan ihminen on aina siis myös persoona, joka käyttää kieltä ja 
kykenee kommunikoimaan toisen persoonan kanssa intersubjektiivisissa suhteissa. 
Persoonana olemiseen liittyy aina myös itsesuhteen muotoja, jotka erotuksena 
välittömälle - ei-kielelliselle - itsesuhteelle, ovat (itse-) refleksiivisiä ja kielellisiä. Ernst 
Tugendhatiin nojautuen voimme olettaa persoonan itsesuhteen olevan ymmärrettävissä 
tiedoksi (Wissen), joka on ainakin periaatteessa puettavissa propositionaalisen ilmauksen 
muotoon. Kielellisten ilmausten adekvaatti käyttö edellyttää sitä, että puhuja hallitsee 
tietyt kielenkäytön säännöt. Kielen sääntöjärjestelmän omaksuminen on luonnollisesti 
mahdollista vain interpersoonallisissa suhteissa. Samalla kuitenkin persoona määrittyy 
ajallisesti ja paikallisesti. Hän käyttää kielellisiä ilmauksia tietyllä tavalla ilmaistessaan 
esim. sisäisiä tilojaan tai intentioitaan. Edelleen hän ymmärtää ja tulkitsee muiden 
esittämiä kielellisiä ilmauksia yhteisesti jaetun kielellisen struktuurin varassa. Tässä 
yhteydessä voidaan puhua jopa semanttis-veritatiivisesta symmetriasta, joka mahdollistaa 
yhteisesti jaetun kielellisen merkitysten käytön. Samalla kieli ja sen sääntöjärjestelmä tai 
struktuuri määrittää ihmisen tapaa tulkita itseään ja muita. Kielellinen kommunikaatio 
siis tuottaa tässä mielessä kieltä ymmärtävän ja sitä käyttävän persoonan. Samalla se 



22 

määrittää ihmistä tietyllä tavalla puhuvaksi ja maailmaa tulkitsevaksi persoonaksi 
tuottaen näin ihmisen empiiristä määräytyneisyyttä.  

Subjektin merkitys koko asetelmassa on mielenkiintoinen. Kuten Henrich korostaa, 
edellyttää interpersoonallisten suhteiden rakentuminen ja niissä tapahtuva kielen 
omaksumisen aktiivista ja spontaania subjektia, joka osallistuu intersubjektiiviseen 
kommunikaatioon ja joka oman toimintansa kautta oppii kielen sisäistäen sen 
merkitykset. Siitä, että subjektiviteetti on intersubjektiivisten suhteiden rakentumisen 
kannalta välttämätön seuraa myös se, ettei kielijärjestelmä voi koskaan täydellisesti 
määrittää ihmistä. Tämä merkitsee myös sitä, ettei ihmisen kielelliseen muotoon 
puettavissa olevan itsesuhteen tarvitse välttämättä olla interpersoonallisten suhteiden 
johdannainen. Oman spontaniteettinsa (so. subjektiviteettinsa) varassa ihmisellä on 
mahdollista tulkita itseään ja kanssaihmisiään tavoilla, jotka eivät ole suoranaisesti ole 
palautettavissa kielen sääntöjärjestelmän noudattamiseen. Erityisesti Manfred Frank 
painottaa subjektiviteetin mahdollistavan sen, ettei ihminen määrity pelkästään kielen ja 
interaktion kautta käsitteen persoona merkityksessä. Ihminen - sanan varsinaisessa 
mielessä yksilönä (Frank käyttää käsitettä Individuum) - kykenee tuomaan 
intersubjektiivisiin suhteisiin oman yksilöllisen panoksensa, joka mahdollistaa ainakin 
periaatteessa sen, että hän voi käyttää kieltä omasta subjektiivisesta perspektiivistään 
käsin uudella ja uutta luovalla tavalla.  

Merkille pantavaa on, että Henrichin esittämä intersubjektivistisen position kritiikki on 
pohjimmiltaan reduktionismikritiikkiä: sen kohteena on itsetietoisuuden kielellinen ja 
siinä mielessä intersubjektivistinen reduktio. Kritiikin juuret löytyvät Henrichin jo 
klassiseksi muodostuneesta artikkelista Selbstbewusstsein. Kritische Einleitung in eine 
Theorie (1970). Henrich itse luonnehtii omaa tietoisuuskonseptiotaan ei-egologiseksi, 
kritisoiden samalla traditionaalisia käsityksiä tietoisuudesta. Hän rakentaa oman subjekti- 
ja tietoisuusteoriansa juuri saman idealistisen itsetietoisuuskonseption kritiikille kuin 
Habermas ja tämän taustavaikuttaja Ernst Tugendhat. Henrichin suhteen on syytä muista, 
että hänen tietoisuutta ja itsetietoisuutta koskevat käsityksensä ovat luonteeltaan ei-
egologisia. Henrichin (ja koko nk. Heidelbergin koulun - ja tämä koskee myös M. 
Frankin näkemyksiä) keskeisin lähtökohta on ei-egologisten ja egologisten 
tietoisuuskonseptioiden välinen erottelu. Traditionaalisten tietoisuuskonseptioiden 
ongelma on Henrichin mukaan ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta siinä, että 
niissä itsetietoisuus on ymmärretty egologisesti. Egologisille tietoisuuskonseptioille on 
tyypillistä, että ne ymmärtävät itsetietoisuuden refleksiomallin mukaisesti. Oletuksena on 
tällöin se, että itsetietoisuus syntyy refleksiossa, jossa refleksion subjekti suuntaa oman 
intentionaalisen tietoisuuden itseensä.  

Traditionaalisissa tietoisuusmalleissa itsetietoisuus ymmärretään itserefleksion 
tulokseksi. Tämä malli sisältää tunnetusti muutamia ongelmia. a) Tällainen 
tietoisuusteoria ajautuu kehäpäätelmään, koska itsetietoisuus joudutaan siinä jo aina 
olettamaan annetuksi. Refleksion täytyy suuntautua subjektiin itseensä, jolloin refleksion 
edellytyksenä on jo subjektin tietoisuus itsestä. b) Subjektikonseptio hajoaa ikään kuin 
kahtia itserefleksioaktin subjektiin (transsendentaali Minä) ja tuon aktin objektiin. (Ks. 
myös Düsing 1997, 97-120.) Habermasin subjektifilosofisen ajattelumallin kritiikki 
kohdistuu juuri tähän ongelmaan. Hän tulkitsee refleksioteorialle ominaista Minän 
jakautumisen subjekti- ja objektipooleihin ilmentävän modernin subjektikonseption 
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kannalta kohtalakosta hajoamista transsendentaalisen ja empiiriseen Minään, joka 
puolestaan avaa oven vahvoille subjektimetafyysisille ambitioille.  

Näiden ambitioiden varassa trassendentaalinen Minä nähdään väistämättä 
transmundaanina, empiirisestä määräytyneisyydestä riippumattoman identifioitavissa 
olevan egona, joka edeltää kaikkea muuta olemista ja joka määrittää transsendentaaliin 
vapauteen perustuvilla akteillaan muuta olemista. Kokonaan toinen kysymys on se, onko 
esim. klassinen saksalainen idealismi, jota Habermas käyttää esimerkkinä, ylipäätään 
tulkittavissa näin karkeasti. Väittäisin, että Habermasin kritiikki, jonka taustalta löytyvät 
Heidegger ja häntä reseptoivat neostrukturalistit (Habermas 1985), ei ole varauksetta 
hyväksyttävissä. Erityisesti Fichten varhaisfilosofian avulla on mahdollista osoittaa 
Heideggerin vaikutushistoriasta nousevan subjektivismikritiikin pinnallisuus (ks. myös 
Henrich 1967, 1982a). Joka tapauksessa eräs Henrichin keskeinen motiivi on ollut 
osoittaa refleksion käsitteeseen perustuvan egologisen tietoisuuskonseption 
ongelmallisuus. Samalla hän on pyrkinyt hahmottelemaan vaihtoehtoista 
tietoisuuskonseptiota, jonka hedelmiin käsittääkseni myös intersubjektivismin kritiikki 
ainakin osittain on luettavissa.  

Erityisesti Tugendhatin teoksessaan Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein 
kehittelemä itsesuhteen semanttisen selitysmallin analyysi on varsin vakuuttava osoitus 
intersubjektivistisen position perustavien premissien kritiikistä. Henrichin kritiikin ydin 
on siinä, ettei ihmisen itsesuhde ilmeisestikään ole jäännöksettä ymmärrettävissä 
ainoastaan kielellisesti strukturoituneena propositionaalisena tietona, jonka edellyttämät 
kielenkäytön säännöt opitaan vain ja ainoastaan kommunikatiivisessa toiminnassa (so. 
intersubjektiivisissa suhteissa), vaan edellytyksenä on aina myös interaktioon 
redusoimaton subjektiviteetti ja siihen liittyvä välitön itsetietoisuus, joka itsessään ei ole 
kielellistä. Viime kädessä juuri tämä argumentti pudottaa pohjan aprioriselta 
intersubjektivismilta. Pikemminkin subjektiviteetti siihen liittyvine välittömine 
itsetietoisuuksineen (unmittelbares Selbstbewustsein; prereflexive cogito) ja 
intersubjektiviteetti siinä kehkeytyvine käsitteelliseen muotoon puettavissa olevine 
episteemisen itsesuhteen (Wissen) muotoineen ovat nähtävissä yhtä alkuperäisinä. Se, 
mitä tämä varsinaisesti tarkoittaa jää Henrichin tarkasteluissa vielä avoimeksi. 
Kysymyksessä lienee kuitenkin uuden subjektifilosofian ohjelmallinen lähtökohta.  

Pohjimmiltaan Henrichin ja Habermasin ajattelumalleissa on paljon enemmän yhteistä 
kuin miltä ensisilmäyksellä saattaisi näyttää. Koko kiistassa on kysymys siitä, että 
osapuolet dramatisoivat nähdäkseni liikaa toistensa esittämiä painotuksia. Habermas 
olettaa virheellisesti, että Henrich palauttaisi itsesuhteen kehittymisen ainoastaan 
spontaaniin subjektiviteettiin ja sen välittömään tietoisuuteen itsestään (unmittebares 
Selbstbewusstsein). Henrich lähtee kuitenkin eksplisiittisesti siitä, että itsesuhteet 
kehittyvät aina interpersoonallisissa suhteissa: ihminen on sekä subjekti että persoona. 
Henrich ei vain kuvittele, että itsesuhteen kehittyminen olisi selitettävissä yksin 
symbolisesti välittyneen kommunikaation kautta, jolloin itsesuhde olisi ymmärrettävissä 
ainoastaan käsitteelliseen muotoon puettavissa olevana - jopa propositionaalisena - 
tietona (Wissen). Henrichin mukaan Tugendhatin formaalis-loogiseen analyysiin vahvasti 
nojautuva Habermas puolestaan lähtee siitä, että kielellisesti strukturoitunut 
intersubjektiviteetti tuottaa itsesuhteen tavalla tai toisella. Toki Habermas ohjelmallisesti 
edustaakin tuollaista kantaa. Tosiasiallisesti Habermas joutuu kuitenkin aina viime 
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kädessä olettamaan subjektiviteetin (Henrichin käyttämässä merkityksessä) jo annetuksi. 
Tämä tietysti puhuu kokonaisuudessaan Henrichin position puolesta.  

En tutkimuksessani ota kantaa siihen, kumpi näitä kahdesta todellisesta 
mestariajattelijasta on tasokkaampi tai merkityksellisempi. Tässä työssä olen kuitenkin 
taipuvaisempi seuraamaan Henrichin viitoittamaa tietä jo yksinkertaisesti siitä syystä, että 
teoreettiselle debatille ominaiset sokeat pisteet löytyvät ennen muuta Habermasilta, eivät 
Henrichiltä. Historiallisissa analyyseissään Habermas ei ole läheskään niin suvereeni kuin 
Henrich. Habermasin esittämiin subjekti-tietoisuusfilosofista traditiota (erityisesti 
saksalainen idealismi) koskeviin tulkintoihin kannattanee suhtautua jossakin määrin 
varauksella. Analyyttisyydessään Henrich on myös omaa luokkaansa. Mainitsemani Noch 
einmal im Zirkel on tässä suhteessa varsinainen voimainnäyte.  

Mitä tulee Henrichin ajattelun metafyysisin tendensseihin, on syytä ottaa esille vielä 
kaksi aspektia. Vaikka hyväksyisimmekin Henrichin tavoin sen, että subjektiviteetti ja 
intersubjektiviteetti on nähtävä jollakin – tosin vielä varsin avoimeksi jäävällä tavalla – 
ihmisen tietoisen maailmassa olemisen kannalta yhtä alkuperäisinä ja yhtä alkuperäisinä 
ilmiöinä, ei tämä nähdäkseni merkitse vielä sellaisen metafysiikan varauksetonta 
hyväksymistä, joka Habermasin perspektiivistä on aina myös subjektimetafysiikkaa ja 
joka samalla lähenee uskonnollis-myyttistä ajattelua. Kokonaan oman itsenäisen 
käsittelynsä arvoinen teema olisi Henrichin metafysiikkakonseption ja sivistyskäsitteen 
(Bildung) välisten temaattisten yhtymäkohtien analyysi. Erityisesti Fichten 
myöhäisfilosofian sivistysteoreettisten implikaatioiden ja varhaisromantiikan kontekstista 
nousevan päättymättömän lähestymisen (unendliche Annäherung) metaforan tarkastelun 
avulla nämä yhtymäkohdat olisi mahdollista perustella myös historiallis-systemaattisesti. 
Jätän tämän sinänsä erittäin tärkeän teeman kuitenkin odottamaan jatkotutkimusta.  

Interaktionististen teorioiden tulo kasvatustieteelliseen keskusteluun on sikäli ollut 
merkityksellistä, että niiden myötä on pedagogiseen teoriatraditioon sisältyvien nk. 
subjekti- ja tietoisuusfilosofisen ajattelutapojen kritiikki on tullut ajankohtaisemmaksi. 
On oikeutetusti kritisoitu sitä, että subjekti- ja tietoisuusfilosofiset implikaatiot eivät 
mahdollista pedagogisen toiminnanteorian kehittelyä (erityisesti Masschelein 1991a, 196, 
1991b, 197-199, 202). Ongelmallista on kuitenkin se, ettei kritiikki ole ollut kovinkaan 
systemaattista. Tarkempaa analyysia subjektifilosofian ja pedagogisen toiminnanteorian 
välisistä suhteista ei ole esitetty, vaan kritiikki on pääsääntöisesti perustunut lähinnä 
Jürgen Habermasin esittämien yleisten filosofisten huomioiden toistamiseen (ks. mt., 
Peukert 1993) tarkastelematta lähemmin subjektifilosofian erityistä pedagogista 
problematiikkaa. Subjekti- ja tietoisuusfilosofian ongelmat ja kyseisen ajattelutavan 
kritiikki on ollut modernin pedagogisen ajattelun keskeinen teema. Systemaattisen 
pedagogisen teoretisoinnin lähtökohtana on ollut huomio siitä, ettei subjekti-
/tietoisuusfilosofinen ajattelumalli mahdollista pedagogista teorianmuodostusta. Tämä oli 
erityisesti Herbartin transsendentaalifilosofiaan kohdistaman kritiikin ydin (Herbart 1914, 
11, Hornstein 1958, 1921).Tältä osin modernin pedagogisen teorianmuodostuksen 
yksipuolinen leimaaminen subjekti- ja tietoisuusfilosofiaksi ei ole täysin oikeutettua. 
Pikemminkin on niin, että subjektifilosofiaan kohdistuva kritiikki on ollut keskeinen 
pedagogisen teorian motiivi. Interaktionistiset pedagogisen toiminnan teoriat eivät 
välttämättä kykene ylittämään subjekti- ja tietoisuusfilosofian ongelmia. Tämä koskee 
erityisesti tilanteita, joissa interaktionistisia lähtökohtia yritetään soveltaa pedagogiseen 
teorianmuodostuksen. 
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Pedagogiseen kontekstiin siirrettynä interaktionistinen argumentaatiotapa on 
pohjimmiltaan subjektifilosofinen, eikä siihen nojautuen ole mahdollista rakentaa 
pedagogista toiminnanteoriaa. Interaktionistisen ajattelumallin subjektifilosofiset 
implikaatiot eivät mahdollista pedagogisen toiminnan käsitettä, sillä interaktionistinen 
ajattelumalli sulkeistaa pedagogisen toiminnan problematiikan ulkopuolelleen. Tästä 
perspektiivistä kasvava on tulkittavissa - sinänsä täysin perustellusti - aktiiviseksi 
subjektiksi, joka toimii kulloisessakin interaktiotilanteessa ja rakentaa itse omaa 
identiteettiään. Se, miten intentionaaliset kasvatusyritykset vaikuttavat identiteetin 
muodostumiseen ja kasvavan oppimisprosesseihin jää interaktionistisesta perspektiivistä 
käsin kuitenkin tematisoimatta. Perusongelma on siinä, että kasvattajan pedagogiset 
intentiot ja niiden varassa tapahtuva pedagoginen toiminta sulkeistetaan tarkastelun 
ulkopuolelle. Näin interaktionistisiin pedagogisiin teorioihin pätee sama kritiikki, jonka 
Herbart esitti subjektifilosofista ajattelumallia kohtaan. Kommunikaatiossa identiteettiään 
rakentava subjekti on pedagogisten toimenpiteiden ulottumattomissa. 

Interaktionistisen toiminnanteorian subjektifilosofiset implikaatiot tulevat hyvin esiin 
siinä, kuinka intersubjektivistiset pedagogisen toiminnanteoriat ovat tulkittavissa 
sivistysteorioiksi. Interaktionistisesta perspektiivistä sivistys (Bildung) viittaa prosessiin, 
jossa sosiaalisten toimijoiden identiteetti kehittyy inhimillisessä interaktiossa 
(Masschelein 1991a, 215). Käsite sivistys ei ole kuitenkaan identtinen pedagogisen 
toiminnan käsitteen kanssa, sillä pedagoginen toiminta implikoi aina toiseen subjektiin 
(kasvava) kohdistuvia pedagogisia vaikutysyrityksiä (Oelkers 1991, 14), joilla 
sivistysprosessia pyritään tavalla tai toisella ohjailemaan ja muokkaamaan. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että pedagoginen toiminta olisi identtinen käsitteen kasvatus 
kanssa. Pikemminkin pedagogisen toiminnan käsitteen konstruointi edellyttää näiden 
molempien - sekä sivistyksen että kasvatuksen - käsitteiden huomioimista. Käsillä 
olevassa työssä pedagoginen toiminta ymmärretään kasvatuksen ja sivistyksen 
synteesinä. Pedagoginen toiminnan käsite on muotoiltava niin, että siinä otetaan 
huomioon sekä kasvavan omaan toimintaan perustuva sivistysprosessi (Bildung) että 
kasvattajan pedagogiset vaikutusyritykset (kasvatus/Erziehung), sillä molemmat aspektit 
konstituoivat pedagogisia toimintatilanteita. Kasvatuksen ja sivistyksen synteesi 
mahdollistaa pedagogisen toiminnan teorian vapauttamisen subjektifilosofisista 
umpikujista. 

Väitöskirjan johtoajatus on, että pedagoginen toiminta on mielekkäästi 
ymmärrettävissä ainoastaan intersubjektiivisten kommunikatiivisten tilanteiden 
konstituutiona. Intersubjektiviteetti ei voi olla pedagogisen toiminnan ehto, kuten 
interaktionistisiin lähtökohtiin nojautuvissa pedagogisen toiminnan teorioissa oletetaan, 
vaan pedagogiset - Aufforderung-periaatteeseen palautuvat - suhteet vasta mahdollistavat 
intersubjektiiviset suhteet. Teesi on perusteltavissa historiallis-systemaattisesti. 
Vaatimuksen ja tunnustamisen periaatteiden erottaminen, joka Fichten ajattelussa oli 
olennainen teema, viittaa juuri siihen, että pedagoginen toiminta on ymmärrettävissä 
toiminnaksi, joka konstituoi vastavuoroisia sosiaalisia suhteita, joiden puitteissa 
sivistysprosessit tulevat mahdollisiksi. Pedagogisen toiminnan käsitettä ei voida siten 
johtaa intersubjektiviteetin käsitteestä, vaan se on pikemminkin intersubjektiviteetin 
käsitteen ehto.  

Ongelmallista on kuitenkin se, missä määrin ajatus pedagogisesta kommunikatiivisten 
pelitilojen avautumisen mahdollistajana on ylipäätään toiminnanteoreettisesti 
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käsitteellistettävissä. Pedagogiset peruskäsitteet kuten Aufforderung zur Selbsttätigkeit ja 
Bildsamkeit ovat ymmärrettävissä toiminnanteoreettisina kategorioina, joiden avulla 
erityisesti Dietrich Benner on pääteoksessaan Allgemeine Pädagogik (1991a) pyrkinyt 
rakentamaan systemaattista pedagogista toiminnanteoriaa. Merkille pantavaa on, että 
pedagogisten peruskäsitteiden sidoksisuus Fichten osittain idealistisesti ja absolutistisesti 
tulkittavissa olevaan filosofiseen järjestelmään tekee toiminnanteoreettisen 
transformaation jossakin määrin ongelmalliseksi. Transsendentalistisesta taustastaan 
johtuen Aufforderung zur Selbsttätigkeit ja Bildsamkeit voidaan tulkita myös 
subjektifilosofisesti. Erityisesti vaatimuksen käsite ei Fichten filosofian valossa ole kovin 
helposti irrotettavissa absoluutin järjen konseptiosta. Vaatimus on nimittäin Fichtelle aina 
vaatimusta järjen absoluutin vaatimuksen todellistamiseen. 

Kasvatusteoreettisen kysymyksenasettelun ongelmalliset absolutistiset subjekti-ja 
tietoisuusfilosofiset implikaatiot ovat ehkä osin vältettävissä, mikäli pedagoginen 
toiminta määritellään eksplisiittisesti intersubjektiivisten tilojen konstituutioksi. Vaatimus 
itsenäiseen toimintaan on mahdollinen ainoastaan silloin, kun pedagoginen toiminta 
tähtää intersubjektiviteetin luomiseen. Siellä missä pedagogisen toiminnan avulla avataan 
mahdollisuus sukupolvien väliseen intersubjektiivisuuteen ja vastavuoroiseen toimintaan, 
siellä myös kasvavaa osapuolta vaaditaan toimimaan itsenäisesti. Tämä pätee myös 
kääntäen. Intersubjektiviteetti ja itsenäinen toiminta, joka on ymmärrettävissä 
intentioiden julkisena artikulaationa, edellyttävät vastavuoroisesti toisiaan. Kuten jo 
Fichte ymmärsi, on intersubjektiivisuus itsenäisen toiminnan ja siten tietoisen 
subjektiviteetin ehto. Tästä seuraa olennaisesti myös se, ettei pedagogisessa toiminnassa 
tapahtuva vaatimus itsenäiseen toimintaan ole ymmärrettävissä kasvattavaksi 
vaikutukseksi, joka kohdistuisi kasvavan subjektiiviseen intentionaliteettiin. Sen sijaan 
vaatimuksen periaate on ymmärrettävissä ainoastaan niin, että se tähtää sukupolvien 
välisten vastavuoroisten kommunikaatio- ja interaktiotilojen konstituoimiseen, 
ylläpitämiseen ja laajentamiseen. Näin voidaan myös modernin pedagogisen teorian ja 
siihen kohdistuneen intersubjektiivisuusteoreettisen kritiikin välinen näennäinen ristiriita 
ylittää. 

Väitöskirjatyön lähtökohtana oleva teesi, jonka mukaan pedagoginen toiminta on 
ymmärrettävissä kommunikatiivisten tilojen konstituutiona, mahdollistaa pedagogisten 
peruskäsitteiden interaktioluonteen tarkemman analyysin ja täsmentämisen. Tätä 
olettamusta tukee huomio, että esittelemäni pedagogiset peruskäsitteet ovat olleet jo 
alkujaan ymmärrettävissä interaktio- tai suhdekäsitteiksi, joiden avulla on mahdollista 
kuvata pedagogista interaktiota ja sen rakennetta (Benner 1991a). Tämä on sinänsä 
triviaali huomio: pedagogien toimintahan on olennaisesti interaktiota ja kommunikaatiota 
(ks. myös Oelkers 1992b). 

Tutkimuksessani tarkastelen sitä, miten subjekti- ja tietoisuusfilosofiaa ja 
intersubjektiivisuusfilosofiaa koskeva keskustelu on kasvatus- ja sivistysteoreettisesti 
reflektoitavissa. Systemaattista tarkastelua ja arviointeja kasvatustieteessä ei ole tästä 
teemasta ole vielä varsinaisesti tehty.14 Intersubjektiivisuusteoreettiseen paradigmaan 
tapahtunut kasvatustieteellinen siirtymä on ollut suhteellisen kritiikitöntä. Pedagogiikassa 
tapahtuneen intersubjektiivisuusteoreettisen käänteen keskeisimmät edustajat Jan 
                                                           
14 Hyvin kompaktissa muodossa paradigman vaihdosta ja sen perusteita koskevaa keskustelua on 
tarkastellut Siljander (2002) teoksessaan Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. 
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Masschelein ja Helmut Peukert ovat ottaneet täysin annettuina Habermasin muotoileman 
ajatuksen perustavasta paradigmaattisesta siirtymästä ja tämän useissa yhteyksissä 
esittämät huomiot subjekti- ja tietoisuusfilosofian ongelmista. Erityisen ongelmallisena 
voidaan kuitenkin pitää sitä, että näissä yrityksissä transformoida moderni pedagoginen 
ajattelu intersubjektiivisuusteoreettisesti ei ole varsinaisesti otettu huomioon kriittistä 
keskustelua, jota subjekti- ja tietoisuusfilosofian - tai oikeammin klassisen saksalaisen 
filosofian - kriittiset edelleen kehittelijät Dieter Henrichin johdolla (tässä yhteydessä 
voitaisiin puhua jopa ns. Heidelbergin koulusta, joka on lähinnä Henrichin ja tämän 
saksalaiseen idealismiin kohdistuvien tutkimusten ympärillä keskustelua käyvä ryhmä 
filosofeja) ovat käyneet subjekti-/tietoisuusfilosofian ja intersubjektiivisuusteoreettisen 
paradigmanvaihdoksen luonteesta. 

Tutkimukseni etenee pääpiirteittäin seuraavasti. Esittelen aluksi (luku 2) Kantin 
näkemyksiä kasvatuksesta. Kantin pedagogiikan luennoissa tarkastelemaa pedagogista 
paradoksia pidetään modernin pedagogisen argumentaation perusmallina. Pedagogisen 
paradoksin taustalla löytyy subjektifilosofinen ajattelu. Siinä itsetoiminnallinen ja itseään 
määrittelevä subjekti mielletään tietämisen, toiminnan ja moraalin perustaksi. 
Pedagoginen toiminta näyttäytyy tässä kontekstissa paradoksaalisesti vaikuttamisen 
välineenä ja kasvavaan kohdistuvana ulkoisena pakkona. Sen avulla katsotaan olevan 
mahdollista tuottaa autonominen subjekti, joka itse omassa toiminnassaan todellistaa niin 
yksilöllistä kuin yhteisöllistäkin sivistysprosessia. Luvussa 3 tarkastelen sitä, kuinka 
saksankielisessä teoreettisessa kasvatustieteessä on viimeisen parinkymmenen vuoden 
aikana kehitelty käännettä subjektifilosofisesta paradigmasta intersubjektivistiseen 
ajattelumallin. Tarkoituksena on ollut ylittää traditionaalinen paradoksaalinen 
argumentaatiomalli paradigmanvaihdoksen avulla. Jan Masschelein ja Helmut Peukert 
ovat nojautuneet vahvasti Jürgen Habermasin teoriaprojektiin, jonka keskeisenä motiivina 
on ollut osoittaa, kuinka subjektifilosofiseen paradigmaan sisältyvät filosofiset ja 
ihmistieteelliset ongelmat ovat ylitettävissä intersubjektivistisen paradigman puitteissa.  

Masschelein ja Peukert ovat omaksuneet Habermasin keskeiset näkemykset niitä 
juurikaan problematisoimatta ja täydellisesti jättäneet huomioimatta Habermasia kohtaan 
esitetyn kritiikin. Luvussa 4 tarkastelen filosofian alueella käytyä keskustelua 
subjektifilosofian ja intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman välisestä suhteesta. 
Kiista on henkilöitynyt Dieter Henrichiin, Ernst Tugendhatiin ja Jürgen Habermasiin. 
Henrich on kritisoinut jälkimmäisiä siitä, etteivät nämä kykene esittämään riittäviä 
perusteita siirtymiselle intersubjektivistiseen paradigmaan. Kritiikki kohdistuu siihen, 
ettei käsiteanalyyttisesti ole mahdollista osoittaa pitävästi kielellisen intersubjektiviteetin 
ensisijaisuutta subjektiviteettiin nähden. Argumenttinsa Henrich pukee Tugendhatin 
itsetietoisuuden semanttisen selitysmallin kritiikin muotoon. Esitetty kritiikki on 
laajennettavissa myös koskemaan Habermasin projektia, joka eksplisiittisesti nojautuu 
Tugendhatin esittämiin kantoihin laajentaen tosin vahvasti semanttis-loogista 
intersubjektiivisuusteoriaa puheaktiteoreettisesti, toiminnan teorettisesti ja 
yhteiskuntateoreettisesti. Henrich hahmottele myös alustavasti sellaista filosofista 
positiota, joka produktiivisesti ylittää ongelmalliseksi osoittautuvan paradigmojen välisen 
vastakkainasettelun. Hänen mukaansa subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat yhtä 
alkuperäisiä ilmiöitä. Ne ovat yhtä konstitutiivisia ihmisen tietoiselle 
maailmassaolemiselle. Tarkastelen tässä yhteydessä myös subjektin, persoonan ja 



28 

individin käsitteitä, joiden avulla on mahdollista tematisoida subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin samanaikaisuutta. 

Kappaleessa 5 siirryn tarkastelemaan Johann Gottlieb Fichten 
interpersoonallisuusteoriaa. Henrichin mukaan subjektifilosofisessa traditiossa on alusta 
saakka ollut selvää se, että ihmisten väliset suhteet ovat välttämättömiä ihmisen tietoisen 
maailmassaolemisen kannalta. Ihminen ei redusoidu joko pelkästään subjektiviteettiin tai 
kielelliseen intersubjektiviteettiin. Fichten varhaisfilosofiassaan kehittelemä 
interpersoonallisuusteoria on ehkäpä ensimmäinen systemaattinen yritys tematisoida 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin yhtä alkuperäistä luonnetta. Pyrin Fichten 
filosofian avulla lähemmin eksplikoimaan Henrichin vielä varsin alustavaa näkemystä. 
Vaikka työni lähteekin liikkeelle Kantin filosofiasta, olen rajannut ulkopuolelle Kantin ja 
Fichten ajattelun välisen suhteen tarkastelun. Perustelen tätä sillä, ettei Kantilla vielä ollut 
systemaattista interpersoonallisuusteoriaa ja siihen kontekstoituvaa kysymystä itsestä ja 
maailmasta tietoisen yksilön mahdollisuusehdoista. Fichtelle tämä oli sitä vastoin 
keskeinen teema. Lisäksi Fichte eksplisiitisesti liitti tarkasteluunsa kasvatuksen käsitteen. 
Hän ymmärsi kasvatuksen vaatimukseksi itsenäiseen toimintaan, joka avaa 
mahdollisuuden sekä yksilölliselle autonomiselle toiminnalle että vastavuoroisille 
interpersoonallisille suhteille. Fichten filosofian rekonstruktion jälkeen palaan vielä 
uudelleen intersubjektivistisen käänteen kasvatus- ja sivistysteoreettisiin ongelmiin.  

Loppuluvussa pyrin vetämään yhteen tutkimukseni keskeisiä teemoja. Tarkoituksenani 
on Henrichin, Frankin ja Fichten avulla osoittaa se, millaisia perustavia 
subjektiteoreettisia, intersubjektiivisuusteoreettisia ja ylipäätään ihmisen tietoista 
maailmassa olemista koskevia kysymyksiä kasvatus- ja sivistysteoreettinen refleksio 
väistämättä sivuaa. Työni jää varsin abstraktiksi esitykseksi siitä, miten pedagoginen 
toiminta on mahdollista ja miten siitä on mahdollista tieteellisesti tai filosofisesti puhua. 
Työni tulisikin ymmärtää alustavaksi yritykseksi hahmottaa eräänlaista 
transsendentaalifilosofista pedagogiikkaa.  



2 Kantin pedagoginen paradoksi 

Modernissa pedagogisessa ajattelussa autonomista subjektia, sen kehittymistä ja 
yhteiskunnallis-historiallista valistusprosessia koskevat vaatimukset ovat kietoutuneet 
saumattomasti toisiinsa. Henkisesti täysi-ikäisen subjektin tuottaminen on edellytys 
historiallis-yhteiskunnallisen valistusprosessin etenemiselle. Ihmissuvun ja yhteiskunnan 
kehittyminen kohti parempaa ei ole mahdollista ilman valistuneiden moraalisten ja 
itsenäisesti omaa järkeään käyttävien subjektien olemassaoloa. Toisaalta taas valistunut 
yhteiskunta ja instituutiot, jotka sallivat valistusfilosofian hengessä vapaan järjenkäytön, 
ovat yksilöllisen henkisen täysi-ikäisyyden ja sen kehittymisen tae.  

Kasvatus on nähty keinona saada yksilöitä kasvattamalla aikaan yhteiskunnallinen 
valistusprosessi. Samalla on syntynyt pedagogiseksi paradoksiksi kutsuttu 
argumentaatiotapa, joka leimaa modernia pedagogista traditiota. 

Pedagoginen paradoksi artikuloituu ensimmäisen kerran Immanuel Kantin 
pedagogiikan luennoissa kysymyksenä siitä, kuinka kultivoida vapautta pakolla. Hänen 
mukaansa kasvatuksen perusongelma on, että vaikka kasvatuksen tehtävänä on tuottaa 
vapaa ja autonominen, henkisesti täysi-ikäinen, yhteiskunnallistettu subjekti, lapsi on 
kuitenkin hyväksyttävä periaatteessa alusta saakka aina jo vapaana olentona. Tästä 
seuraa, että lapsen vapautta on paradoksaalisesti kultivoitava pakon avulla. Näin asvatus 
pitää sisällään aina kurin, jonka tehtävänä on sivilisoida ja moralisoida kasvavasta 
henkisesti täysi-ikäinen subjekti. Yhteiskunnallisella tasolla pedagoginen paradoksi 
näyttäytyy ongelmana siitä, kuinka kasvatus voi ylipäätään tuottaa paremman ja 
valistuneemman yhteiskunnan, kun kasvava on aina kuitenkin kasvatettava myös 
vallitsevan yhteiskunnan jäseneksi – ja kasvattajat itse on aina jo kasvatettu vallitsevaan 
yhteiskuntaan. Pedagoginen paradoksi viittaa siis kahteen ongelmaan. a) Kantin sanoin 
ihminen tulee ihmiseksi vain kasvatuksen kautta. Lapsi on kuitenkin jo ihminen ja siten 
samalla aina jo vapaa. Koska lasta on kuitenkin pakotettava käyttämään hänelle annettuna 
olevaa potentiaalista vapautta, onkin kysyttävä sitä, kuinka vapaus ja pakko voivat olla 
yhdistettävissä? b) Kasvatuksella tulisi aina ennakoida parempaa yhteiskuntaa. Samalla 
lapsi on kuitenkin sosiaalistettava vallitsevaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jonka 
jäseniä aikuiset ovat.15  

                                                           
15 Hyvä yleisesitys Kantin pedagogisesta ajattelusta löytyy teoksesta Hufnagel 1990. 
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Perustavimmalla tavalla valistusfilosofian vaatimus henkisestä täysi-ikäisyydestä ja 
yksilöllisestä autonomiasta näyttäytyy Kantin valistusfilosofisessa kirjoituksessa 
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (alkut. 1784). Siinä hän määrittelee sen, 
mitä käsite valistus (Aufklärung) merkitsee. Vaikka Kantin kirjoitus (käytän tästä eteen 
päin lyhennettä WA) onkin sivistysteoreettisen diskurssin kannalta keskeinen dokumentti 
ja lähtökohta, on syytä kuitenkin muistaa, että kyseisen kirjoituksen tematiikka kytkeytyy 
Kantin koko filosofiaan (ks. Klafki 1985, 459). Erityisen selvästi tämä yhteys näkyy 
Kantin historianfilosofian ja WA: n välillä (ks. esim. Thom 1980, 77-78). WA:n 
sivistysteoreettinen ydin on vaatimus ihmisen oman ymmärryksen (Verstand) käytöstä. 
Määritellessään sen mitä, valistus merkitsee Kant määrittelee samalla tämän keskeisen si-
vistysteoreettisen postulaatin.  

“Valistus on ihmisen pääsy (pois) omaa syytään olemassa olevasta alaikäisyydestä. 
Alaikäisyys (Unmündigkeit) on kyvyttömyyttä käyttää hyväkseen omaa ymmärrystä 
ilman toisien johdatusta. Tämä alaikäisyys on itse aiheutettua, sillä syynä ei ole 
ymmärryksen puute, vaan oma päättämättömyys ja rohkeuden puute käyttää omaa 
ymmärrystä ilman toisen johdatusta. Sapre aude! Rohkeus käyttää omaa ymmärrystä 
on siis valistuksen lähtökohta.” (Kant 1975a, 55) 

WA:n kantilaisen valistus- ja sivistysfilosofian ydin on vaatimus “ihmisen ajattelun ja 
moraalisen päätöksenteon vapaudesta” (ks. Klafki 1985, 458, Buhr 1992b, 57 –58, Las-
sahn 1976, 104 - 105). Mitä järjen tai ymmärryksen vapaa käyttö WA:ssa loppujen lo-
puksi merkitsee? Kantille kysymyksessä on ennen kaikkea yksittäisen ihmisen kyky 
käyttää omaa järkeään julkisesti (Kant 1975a, 56). Tällä Kant viittasi siihen, että ihmi-
sellä on oltava vapaus ilmaista oma mielipiteensä yhteiskunnan julkisessa sfäärissä niin, 
etteivät yksilön yksityiseen yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät tekijät rajoita oman 
järjen vapaata käyttöä (mt. 57-58). Kant erottaa toisistaan järjen yksityisen ja julkisen 
käytön. Järjen yksityinen käyttö merkitsee yksilön toimintaa määrätyssä porvarillisen 
yhteiskunnan asemassa (bürgerliche Posten). Hänen mukaansa yksilö on järjen yksityisen 
käytön puitteissa yhteiskunnan passiivinen osanen, jonka tehtävänä on totella ja alistua 
noudattamaan yhteisönsä päämääriä. Yhteiskunnan julkisessa sfäärissä yksilö ei toimi 
porvarillisen aseman tai ammatin edustajana vaan oppineena (Gelehrte), jonka tehtävänä 
on käyttää itsenäisesti järkeä; ilmaista vapaasti kritiikkiä ja omia mielipiteitä. (mt., ks. 
myös Braun 1977, 13.) 

Sivistyksen kannalta järjen itsenäinen julkinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Kant 
katsoo, että ainoastaan se voi tuoda mahdollisuuden valistukseen ja sivistykseen (Kant 
1975b, 57). Sivistysprosessi voi tapahtua ainoastaan ihmisten keskinäisen vapaan 
kommunikaation kautta (ks. Kerstiens 1975, 12). Näin vapaus on sivistyksen, valistuksen 
ja omaa järjen käyttöä rajoittavista tekijöistä vapautumisen ehto (ks. myös Möller 1986, 
12). Ihmisen vapaus ei ole sivistysprosessin ja valistuksen tulos, vaan päinvastoin: va-
listus- ja sivistysprosessi on mahdollinen ihmiselle tyypillisen vapauden vuoksi. Kantin 
näkemys sisältää myös yhteiskunnallis-poliittisen implikaation – yhteiskunnan on oltava 
muodoiltaan sellainen, ettei se rajoita ihmisen vapaata julkista järjen käyttöä. Kant, jonka 
filosofia osittain lähti nousevan porvariston tarpeista (Buhr 1992a), katsoi luonnollisesti 
porvarillisen yhteiskunnan tarjoavan parhaan mahdollisuuden järjen vapaaseen käyttöön 
(Kant 1975b 45, ks. myös Thom 1980, 79-80).  
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Kantilaisen itsenäisen ja vapaan julkisen järjen käytön merkityksen sivistyksen yhtenä 
osamomenttina tekee ymmärrettäväksi vasta sen suhde Kantin filosofian keskeiseen 
teemaan ihmisen vapaudesta ja siihen liittyviin historianfilosofisiin näkemyksiin (ks. 
Kant 1975b). Kantille ihmiskunnan historia on samalla ihmisen sivistyshistoriaa 
(Ballauf/Schaller 1970, 432). Kantin kehitys- ja sivistysprosessiksi ymmärtämä ihmisen 
ja ihmiskunnan historia on päättymätöntä kehitystä luonnonkausaliteetin ja luonnollisten 
vaistojen alaisuudesta kohti ideaalia, porvarillisen yhteiskunnan moraalista tilaa, kohti 
ihmisyyden täydellistä avautumista, jossa ihminen siirtyy luonnontilasta moraalisen 
toiminnan mahdollistavaan yhteiskuntatilaan (Thom 1980, 76-80, ks. myös Ballauf & 
Schaller 1970, 434). Tämä on keskeinen teema historianfilosofisessa kirjoituksessa Idee 
zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Absicht (Kant 1975b), jossa Kant 
lähtee siitä, että koko ihmiskunnan historiassa on kysymys ihmisen kehittymisestä 
vaistojen ohjaamasta (eläimellisestä) olennosta omaa järkeä käyttäväksi ihmiseksi, 
maailman kansalaiseksi (Weltbürger) (mt. 42). Ajatus vapaudesta liittyy juuri tähän 
historianfilosofiseen näkemykseen ihmisen täydellistymisestä. Vapaus mahdollistaa 
valistuksen ja historiallisen edistyksen.16  

Inhimillisen sivistysprosessin mahdollistaa ihmiselle tyypillinen antagonismi, josta 
Kant käyttää nimitystä “ungesellige Geselligkeit der Menschen” (Kant 1975b, 43, ks. 
Buhr 1992a, 42)17. Tällä Kant viittaa ihmiselle tyypilliseen taipumukseen toisaalta pyrkiä 
yhteiskuntatilaan toisaalta taas taipumukseen yksilöityä ja eristäytyä muista ihmisistä ja 
yhteisöllisestä elämästä, noudattaa ainoastaan omia aisteja ja haluja, olla vastarinnassa 
muihin ihmisiin.  

”Ihmisellä on taipumus yhteiskunnallistaa itseään (sich zu vergesellschaften), sillä 
sellaisessa tilassa hän on enemmän ihminen. Hänellä on myös suuri taipumus 
yksilöityä (isoloitua); sillä hänellä on samalla epäyhteisöllinen ominaisuus, (ihminen) 
haluaa suuntautua kaikessa pelkästään aistiensa mukaan ja odottaa siten kaikkialla 
vastarintaa, kuten hän itsestään tietää, että hän on omasta puolestaan taipuvainen 
vastustamaan toisia.” (Kant 1975b, 44.) 

Tämä antagonismi on seurausta Kantin filosofialle tyypillisestä dualismista (ks. Thom 
1980, Braun 1977), joka puolestaan ulottuu myös Kantin sivistysteoriaan. Pohjimmiltaan 
koko kantilaisen ajattelun dualismi perustuu vapauden ja luonnonkausaliteetin väliseen 
vastakkainasetteluun (ks. Vogel 1990, Thom 1980, 75 – 76, myös Buhr 1992b, 57). 
Braunin (1977) mukaan tätä perusdikotomiaa heijastelevat myös sellaiset Kantin dualisti-
set jaottelut kuten järjen julkinen ja yksityinen käyttö; puhdas ja empiirinen järki; 
kategorisen imperatiivin mukainen toiminta ja empiiristen halujen sekä viettien mukainen 
toiminta; yksilöt ylittävä tahto ja yksilöllinen tahto; yhteiskunta ja yksilö (mt. 11-18). 
Sivistysprosessin perusta on juuri vapauden ja luonnonkausaliteetin välisessä 
jännitteisessä vuorovaikutussuhteessa. (Thom 1980, 75-76). Ihmisen antagonistisesta 
luonteesta nousevat historialliset olosuhteet pakottavat ihmisen käyttämään ja 

                                                           
16 Buhrin mukaan (1992a, 58) vapaus ja ihmisen täydellistymien ovat Kantille samalla myös 
identtisiä, sillä historiallinen ihmisen sivistysprosessin eteneminen merkitsee aina myös suuremman 
vapauden todellistumista. 
17 Kotkavirta (1998, 25) kääntää Kantin käyttämän ilmauksen ”epäseuralliseksi seurallisuudeksi.”  
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kehittämään omaa itsetietoisuuttaan ja järkeään. Kantin näkökulmasta pelkkä ihmisen 
halu tai kyky järjen käyttöön ei vielä riitä. Järki ja järkevä toiminta kehittyy vasta silloin, 
kun ihmisen on vaikeiden olosuhteiden pakosta opittava käyttämään omaa järkeä. (mt. 
76.) Tämä teema on nousee esiin WA:ssa, jossa Kant kirjoittaa siitä, kuinka helppoa ih-
misen on jäädä henkisen alaikäisyyden tilaan (Kant 1975a, 55). Henkinen alaikäisyys, 
kyvyttömyys käyttää omaa järkeä, edustaa kantilaisessa dualismissa ihmisen riippuvuutta 
luonnonkausaliteetista, luonnonvaistoista, näihin liittyvistä egoistisista haluista ja 
tarpeista (ks. myös Thom 1980, 77-78). Käsite vapaus puolestaan viittaa yleisemmin 
ihmisen kykyyn määritellä omaa toimintaansa.18  

Sivistysprosessin kannalta järjen vapaa yhteisöllinen käyttö on ainoa keino vapautua 
luonnonkausaliteetin alaisuudesta. Tämä ei merkitse kuitenkaan ihmisen totaalista 
vapautumista, absoluuttista emansipaatiota. Kantille täysi-ikäisyys, järjen vapaa käyttö, 
merkitsee viime kädessä sitoutumista johonkin yksilöt ylittävään – nimittäin moraali-
lakeihin. Järjen autonominen julkinen käyttö on kantilaisessa merkityksessään ennen 
kaikkea moraalinen käsite. Siinä on kysymys ihmisen kyvystä asettaa yleispäteviä 
moraalinormeja (kategorisia imperatiiveja) ja alistua tottelemaan niitä. (Braun 1977, 15-
16, Buhr 1992b, 56.)  

Jürgen Habermas (1987a) on tarkastellut teoksessaan Strukturwandel der 
Öffentlichkeit julkisen järjenkäytön asemaa Kantin filosofiassa. Hänen mukaansa Kantille 
tyypillinen vaatimus julkisesta järjenkäytöstä on välttämätöntä seurausta tämän 
filosofiaan liittyvistä poliittisista ja historianfilosofisista motiiveista. Julkinen järjenkäyttö 
– Habermasin kielenkäytössä julkisuus tai julkinen sfääri – on tekijä, joka välittää ja 
mahdollistaa valistus- ja emansipaatioprosessiksi ymmärretyn inhimillisen järjen 
historiallisen kehityksen, sivistysprosessin. Se, että Kantille julkinen järjenkäyttö on 
järkevien – siis kategorisen imperatiivin mukaisten – moraalisääntöjen perustava ehto, 
perustuu Habermasin mukaan siihen, että Kantille yhteisöllisyys ja siihen sisältyvä vapaa 
järjenkäytön ja mielipiteiden ilmaisun mukanaan tuoma konsensus edustaa “pragmaattista 
totuutta kontrolloivaa instanssia”. (mt. 127-143.)19 Julkisuuden dynaaminen, 
sivistysprosessia edistävä voima, on tämän tulkinnan mukaan siinä, että julkisuuden on 
tarjottava ihmisille tietoinen esikuva moraalisten periaatteiden mukaan toimivasta 
valtiosta. Tämän ideaalin funktio on pitkälti regulatiivinen. Sen tehtävänä on toimia ikui-
sena normina kaikille porvarillisille valtiosäännöille. (mt. 140.) Julkisen järjenkäytön 
tehtävänä on tavallaan esittää subjekteille se historianfilosofinen ideaali, jota kohti heidän 
tulisi omaa toimintaansa viedä. Alkuperäisimmässä kantilaisessa muodossaan sivistyksen 
                                                           
18 Sivistysteoreettisissa diskursseissa tähän viitataan käsitteellä Selbsttätigkeit (ks. esim. Mol-
lenhauer 1985, Benner 1991a, 63-72), joka kuitenkin kehittyy vasta ulkoisen pakon tuloksena. 
19 Habermasin muotoileman kommunikatiivisen toiminnan käsitteen juuret ulottuvat siis eräiltä osin 
Kantin ajatteluun. Myös Buhr (1992b) kiinnittää huomiota samaan asiaan. Habermasin ja Apelin 
kehittelemä diskurssietiikan konseptio on yritys siirtää kantilainen tematiikka nykyaikaan. Kantin 
kategorinen imperatiivi on siinä transformoitu kommunikatiivis-diskursiiviseksi moraalilakien 
antamiseksi, johon kaikilla ihmisillä tulee yhtäläinen osallistumisoikeus. Diskurssi-etiikassa 
kategorinen imperatiivi on tulosta konsensuaalisesti itsensä oikeuttavasta absoluuttisesta puheesta 
(emt. 59-69). Buhrin (emt. 69) tavoin voidaan toki esittää kysymys siitä, miten konsensukseen 
perustuva moraalilakien muotoaminen – sivistyksellinen, vapaa ja julkinen järjenkäyttö – on 
mahdollista, jos ihminen samalla sekä yhteisöllinen että epäyhteisöllinen olento. 
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ensimmäinen momentti liittyy kiinteästi moraaliseen prinsiippiin ja moraalisen toiminnan 
mahdollistavaan kollektiiviseen yksilöt ylittävään totaliteettiin, ideaaliin porvarilliseen 
valtioon (Staat) (ks. Braun 1977, 15-16).  

Pedagogisen problematiikan tarkastelua ei kuitenkaan voi jättää tähän. Pitäytyminen 
pelkästään autonomisen ajattelun ja itsenäisen moraalisen päätöksenteon 
valistusfilosofisessa postuloinnissa ei valaise riittävästi Kantin ja ylipäätään modernin 
pedagogisen ajattelun sisäistä problematiikkaa. Kantin ajattelun tarkastelu johtaa varsin 
nopeasti seuraavaan mielenkiintoiseen huomioon: Siinä on ensinnäkin sivistystä ja 
sivistysprosessia koskevat teemansa, joissa korostuu yhtäältä subjektiivinen autonomia ja 
toisaalta näkemys yhteiskunnallisesta valistusprosessista. Nämä ovat vahvasti esillä juuri 
kirjoituksissa WA ja Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlichen Absicht. 
Toiseksi siinä on kasvatukseen liittyvät teemansa, (ks. Über Pädagogik, Kant 1923). 
Esimerkiksi Ballaufin ja Schaller (1970) jakavat Kantin ajattelun juuri näin – toisaalla on 
kysymys sivistyksestä, toisaalla kasvatuksesta. Samalla Kantin ajattelua avaa meille 
modernille pedagogiikalle ominaisen ongelmahorisontin, joka on kiteytettävissä 
kysymykseksi siitä, miten kasvatus ja sivistys liittyvät tai voivat liittyä tosiinsa. 

Kirjoituksesta WA on helppo huomata, että Kant puhuu sivistysteoreettisen tarkastelun 
alueella ennen kaikkea aikuisesta, ei lapsesta. Vapaan järjen käyttäjän täytyy saavuttaa 
porvarillisessa yhteiskunnassa määrätty asema ennen kuin hän voi käyttää omaa järkeään. 
Puhe julkisesta ja yksityisestä järjenkäytöstä viittaa juuri tähän. Yksityinen järjenkäyttö 
tapahtuu ammatillisen toiminnan puitteissa, porvarillisessa asemassa tai virassa. Kant 
mainitsee esimerkkeinä mm. sotilaan ja papin. Julkisen järjenkäytön puitteissa yksilö 
esiintyy puolestaan oppineen ominaisuudessa. (Kant 1975a, 57.) Habermas (1987a) 
tulkitsee yksityisen ja julkisen järjenkäytön välistä suhdetta niin, että yksilön toiminta 
julkisessa sfäärissä on mahdollista vasta silloin, kun hän saavuttaa yksityisessä sfäärissä 
autonomisen aseman. Tämä yksityinen autonomisuus on sidoksissa yksilön taloudelliseen 
asemaan. Julkinen järjen käyttö on sallittua ainoastaan henkilölle, joka on oma herransa 
ja jolla on omaisuutta sanan laajassa merkityksessä.  

Habermasin (1987a, 137) mukaan vapaan julkisuuden sfäärin toiminta edellyttää 
toimijoiden yksityisen autonomian mahdollistavaa yksityistä sfääriä. Yksityinen vapaus, 
jonka Habermas ymmärtää porvarillisen yhteiskunnan privatisoitumiseksi, on ikään kuin 
takeena moraaliselle vapaudelle. Kantin valistusfilosofialle on leimallista, että “fiktio va-
paalle tavaranvaihdolle immanentista oikeudellisuudesta samaistaa ilman muuta 
yksityisen tavaran omistajan ja autonomisen yksilön” (Habermas 1987a 137). Vasta 
yksityisellä alueella autonomian saavuttanut yksilö voi toimia julkisuuden vapaalla ja 
samalla moraalisella alueella, koska vasta yksityinen autonomia mahdollistaa 
yhteiskunnallisen riippumattomuuden. Habermas viittaa tässä yhteydessä myös siihen, 
kuinka tämä heijastelee Kantin ajattelun vahvasti dualistista luonnetta, joka määrittää 
ihmisen samalla kertaa empiirisenä ja aistimellisena tavaran omistajana ja henkisesti 
vapaana moraalisena olentona. 

Olennaista kannaltamme on, että sivistyksen ja valistuksen yhteydessä Kant puhuu 
aikuisesta sukupolvesta. Kantin sivistysteoreettisen refleksion kohteena on siis ennen 
kaikkea aikuinen sukupolvi. Aikuisen tehtävä on pyrkiä julkisen järjenkäytön kautta va-
listukseen ja henkiseen täysi-ikäisyyteen. Juuri aikuisen sukupolven vapaa ja julkinen 
järjenkäyttö edistää Kantin mukaan inhimillistä sivistysprosessia. Aikuisen ja kasvavan 
sukupolven välinen kanssakäyminen, johon Kant viittaa käsitteellä Erziehung (kasvatus), 
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on kuitenkin jotakin muuta kuin vapaata ja autonomista järjenkäyttöä, tasavertaisten 
toimijoiden keskinäistä kanssakäymistä porvarillisen julkisuuden sfäärissä.  

Kantin mukaan kasvatuksen tehtävänä on luoda edellytykset ihmisen vapaalle ja 
autonomiselle järjenkäytölle. Kant lähtee siitä, että ihminen ei ole itsessään valmis oman 
järjen käyttäjä, sivistyksen ja valistuksen luoja, vaan tarvitsee kasvatusta. Kasvatuksessa 
on kysymys vapauteen kasvattamisesta. Ihmisen tulee kasvatuksen kautta saavuttaa 
vapaus oman järjen käyttöön ja järkevään toimintaan (Ballauf/Schaller 1970, 435-436). 
Kantilaisen pedagogiikan näkökulmasta kasvatus on siis itse asiassa väline, jonka tulisi 
realisoida sivistyksen perusehto, kyky vapauteen. Mahdollisuus inhimilliseen sivistys-
prosessiin avautuu vasta silloin, kun ihminen on kasvatettu kykeneväksi oman järjen 
autonomiseen käyttöön. Kant itse toteaa, että “ihminen tulee ihmiseksi kasvatuksen 
kautta” (Kant 1923, 443). Toisin sanoen kasvatuksen avulla ihminen saavuttaa tahdonva-
pauden, joka on Kantille ihmisen tunnusmerkki. Modernille tyypillinen ajatus 
pedagogisesta toiminnasta on yhteydessä porvarillisen julkisuuden ideaan. Kasvatuksen 
on tuotava kasvava sukupolvi julkisen järjenkäytön sfääriin, sivistyksellisen 
kanssakäymisen alueelle. Porvarillinen kriittinen julkisuus ei ole vielä lasten vaan 
aikuisten asia (Mollenhauer 1986, 147).  

Kantin kasvatusteoreettinen perusoletus on, että vain kasvatuksen avulla ihminen voi 
saavuttaa sen peruskompetenssin, jonka puitteissa hän kykenee sivistysprosessin 
mahdollistavaan autonomiseen järjenkäyttöön. Kasvatuksen merkitys sivistyksen ja 
valistuksen perusehtona olevan vapauden luojana tekee ymmärrettäväksi Kantin perusto-
teamuksen siitä, että ihminen on ainut kasvatusta tarvitseva olento ja että ihminen tulee 
ihmiseksi kasvatuksen kautta (Kant 1923, 441, 443). Tämä kasvatuksen tai pedagogisen 
toiminnan suhde sivistykseen ja valistukseen johtaa kuitenkin varsin ongelmalliseen 
tilanteeseen: Kant ajautuu omissa pedagogisissa näkemyksissään omalaatuiseen 
paradoksiin. 

Kasvatuksen tulisi realisoida kasvatettavan vapaus – kyky autonomiseen järjen-
käyttöön. Samalla, tai juuri tästä johtuen, kasvatus väistämättä sisältää kasvatettavaan 
kohdistuvan pakon. Kant puhuu kasvatuksen yhteydestä kurista (Disciplin; Zucht), pa-
kosta ja kultivoinnista. Näiden tehtävänä on muuttaa eläimellisyys ihmisyydeksi (mt. 
441). Kant tarkoittaa tällä lähinnä sitä, että ihminen tarvitsee kyvyn omaan järjen-
käyttöön, oman toiminnan tietoiseen määräämiseen, koska hänellä ei ole eläimille tyypil-
lisiä toimintaa ohjaavia vaistoja (Instinct). Ihmisen on kyettävä tietoisesti suunnittele-
maan omaa toimintaansa. Ihminen ei kuitenkaan välittömästi kykene häneltä vaadittavaan 
järjenkäyttöön. Ihmiselle lajityypillinen järjenkäyttö tulee mahdolliseksi vasta kasvatuk-
sen avulla.20 Koska ihminen ei heti syntymästään asti kykene toimimaan ympäristössä, on 
kasvavan ja aikuisen sukupolven välinen symbolis-kielellisesti strukturoitunut 
kanssakäyminen organisoitava niin, että kasvava voi sen puitteissa saavuttaa itsenäisen 
toimintakyvyn. Mikäli ihmistä ei kasvateta, jää tämä Kantin mukaan eläimelliseksi 
villiksi (mt. 441-442). Tällainen villi ei puolestaan kykene edistämään vapaan ja julkisen 
järjenkäytön avulla inhimillistä sivistysprosessia. Olennaista on kuitenkin se, että 
ihmisellä voidaan olettaa olevan lajityypillinen mahdollisuus (so. Bildsamkeit) saavuttaa 
                                                           
20 Tähän kantilaisen pedagogiikan teemaan liittyy kasvatus- ja sivistysteorian historiasta tuttu 
alkujaan Herbartin käyttämä käsite “Bildsamkeit” (ks. myös Mollenhauer 1985,83, Benner 1989, 
1991a). 
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vapaus. Hyvällä syyllä voidaan siis puhua pedagogisesta paradoksista – siitä, kuinka 
ihmisen pakottaminen vapauteen on loppujen lopuksi mahdollista (ks. Ballauf/Schaller 
1970, 445, Oelkers 1983, 276). 

Pedagogisen paradoksin synty on selitettävissä osaksi sillä, että modernin kulttuurisen 
elämänmuodon kannalta aikuisen ja kasvavan sukupolven välinen toiminta on aina myös 
välineellistä. Kasvavan sukupolven kasvattamisen avulla pyritään luomaan parempi 
tulevaisuus, parempi yhteiskunta ja kulttuuri. Aikuisen ja kasvavan sukupolven välisen 
toiminnan tulevaisuuteen suuntautuneisuus mahdollistui ja tuli välttämättömäksi vasta sil-
loin, kun ihmisen aikatietoisuus muuttui modernisoitumiskehityksen myötä lineaariseksi 
ja yritys hallita kulttuurisen elämänmuodon avointa tulevaisuutta pedagogisen toiminnan 
avulla tuli välttämättömäksi (ks. Mollenhauer 1985, 1986, 161-164). Modernissa 
elämänmuodossa pedagogiset kehittelyt näyttäytyvät tulevaisuuden ennakoinnin 
mahdollisuutena, jopa välineenä (Oelkers 1987, 35, ks. myös Möller 1986, 135; 143). 
Pedagogisella ajattelulla ja toiminnalla on modernissa utopistinen ulottuvuus. 
Pedagoginen problematiikka on kytkeytynyt vahvasti erilaisiin utopistisiin kehittelyihin 
(Oelkers 1992a, joiden avulla on yritetty hahmotella pedagogisen toiminnan ja ajattelun 
tulevaisuusdimensiota ja sitä kautta koko elämänmuodon tulevaisuutta (ks. myös Oelkers 
1991, 7). Pedagogisen ajattelun ja utopioiden läheinen yhteys on ymmärrettävää juuri 
siksi, että pedagogiikan ja sivistyksen ongelmat ovat seurausta modernin elämänmuodon 
avoimesta ja määrittelemättömästä tulevaisuudesta (Mollenhauer 1985).  

Kantin (1975b) historianfilosofinen kirjoitus Idee zu einer allgemeinen Geschichte in 
weltbürgerlichen Absicht edustaa modernille tyypillistä yritystä ratkaista avoimen 
tulevaisuuden tarjoama sivistysongelma. Siinä ihmisen historia ymmärretään 
päättymättömäksi kehitykseksi luonnontilasta kohti korkeinta ihmisyyttä, kohti järkevien 
moraalilakien todellistumisen mahdollistavaa porvarillista yhteiskuntaa. Kasvatuksen 
funktio on luonnollisesti osaltaan toteuttaa tuota oletettua historiallista kehitysprosessia. 
Kant toteaa pedagogiikassaan sen, että kasvatuksen on tuotava kasvava sukupolvi aina 
askel lähemmäksi ihmisyyden täydellistymistä (Kant 1923, 444). Tällä hän viittaa juuri 
tuohon historianfilosofiseen näkemykseensä ihmislajin historiallisesta kehityksestä. 
Samalla Kant alistaa aikuisen ja kasvavan sukupolven välisen kanssakäymisen – joka on 
hänen näkökulmastaan pedagogista toimintaa – oletettujen historian filosofisten tarkoi-
tusperien palvelukseen. (Ks. myös Oelkers 1991, 13, 97-98.) Kantille yksittäisen ihmisen 
kasvatus on suhteessa koko ihmiskunnan sivistykseen. Se on kasvatusta parempaa 
tulevaisuutta varten. Paradoksaalisella tavalla tämä kuitenkin edellyttää lasten 
kasvattamista paremmalla tavalla, kuin mitä vallitseva historiallinen tilanne edellyttäisi. 
(Kant 1923, 446-447.) Kantin historianfilosofisten ja pedagogisten lähtökohtien välillä on 
selvä yhteys. Historianfilosofiassaan Kant katsoi, että ihmiskunnan historiassa on 
kysymys ihmiselle luonteenomaisena ja luonnollisena piirteenä kuuluvasta inhimillisten 
ominaisuuksien ja kykyjen täydellistymisestä (Kant 1975b). Pedagogisen toiminnan tulee 
taas Kantin mukaan osallistua tuohon historialliseen prosessiin niin, että prosessi ottaa 
“askeleen lähemmäksi täydellistymistä” (Kant 1923, 444). Traditionaalista sivistyste-
oreettista diskurssia määrittää “toive ihmisyyden absoluuttisesta toteutumisesta” (ks. 
Schmied-Kowarzik 1974, 136-137). Kantin sivistysteoreettinen problematiikka kuvastaa 
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hyvin historianfilosofista tapaa ratkaista kulttuurisisältöjen sivistävää mielekkyyttä 
koskeva ongelma.21 Kant  itse toteaa pedagogisesta paradoksista seuraavasti. 

“Kasvatuksen suurin ongelma on se, kuinka yhdistää lailliseen pakkoon alistuminen ja 
kyky oman vapauden palvelemiseen. Sillä pakko on välttämätöntä! Kuinka kultivoin 
vapautta pakolla? Minun tulisi totuttaa kasvatettavani alistumaan oman vapautensa 
pakkoon ja johdattaa hänet samalla käyttämään hyvin omaa vapauttaan. Ilman tätä on 
kaikki pelkkää mekanismia ja kasvatettava ei tiedä palvelevansa vapautta.(...)” (Kant 
1923, 453) 

Sitaatti ilmentää hyvin pedagogisen paradoksin luonnetta. Ihminen on pakotettava pois 
luonnontilasta, pakotettava autonomiseen ja vapaaseen järjenkäyttöön. Puhuessaan 
kasvatuksen yhteydessä pakosta ja kurista Kant pyrkii konkretisoimaan pedagogisen 
paradoksin luonnetta. Tämä johtaa väistämättä kysymään sitä, mitä aikuisen ja kasvavan 
sukupolven väliseen kanssakäymiseen ehdottomasti kuuluva pakko lopultakin merkitsee. 
Kant käyttää kahta erilaista käsitettä “pakko” (Zwang) (mt. 453) ja “kuri” (Disciplin; 
Zucht). (mt. 441, 442 jne.) Nämä kaksi eri käsitettä viittaavat pedagogisen paradoksin 
kahteen eri aspektiin: Pakko viittaa niihin yhteiskunnallis-historiallisiin kulttuurisen 
elämänmuodon rakenteisiin, jotka määrittävät väistämättömästi aikuisen ja kasvavan 
sukupolven välistä toimintaa. Kantilaisittain ymmärretty pedagoginen paradoksi viittaa 
ainakin osittain siihen, että pedagoginen toiminta ei voi koskaan irrottautua kulttuurisen 
elämänmuodon sisältöjen muodostamista reunaehdoista. Nämä reunaehdot tuovat aina 
kasvavan ja aikuisen sukupolven väliseen kanssakäymiseen ja sen erityisiin pedagogisiin 
tilanteisiin oman tavalla tai toisella pakottavan momenttinsa – huolimatta siitä, että inhi-
millisen toiminnan perusedellytykseksi voidaan Kantin tavoin nähdä tahdon vapaus, kyky 
määrittää oman toimintansa päämääriä. Kuri viittaa taas pedagogisen toiminnan 
historianfilosofis-utopistiseen ja tulevaisuuteen suuntautuneeseen funktioon. Kuri 
merkitsee ihmisen villien; eläimellisten tai luonnonmukaisten piirteiden kesyttämistä” – 
sen tehtävänä on mahdollistaa ihmisen pääsy pois luonnontilasta kohti ihmisyyden 
ideaalia (mt. 449).  

Pakon käsitteellä Kant ei siis viittaa niinkään konkreettisiin kasvattajan harjoittamiin 
pakottaviin toimenpiteisiin, vaan ylipäätään yhteiskunnan, kulttuurin ja tradition 
kasvatettavaan kohdistamaan pakkoon. Pedagogiikassaan Kant lähtee siitä, että lapsen 
täytyy varhaisesta lapsuudestaan lähtien olla kaikissa konkreettisissa toimintatilanteissa 
vapaa (mt. 453). Samalla lapsen täytyy kuitenkin aina kokea yhteiskunnan kiistämätön 
vastarinta oppiakseen tuntemaan sen, kuinka vaikeaa on toimia itsenäisesti (mt.). 

                                                           
21 Oelkersin mukaan kantilaiselle pedagogiikalle tyypillinen historianfilosofien tulkinta tule-
vaisuudesta muuntui 1900-luvun alun kulttuuripedagogisissa suuntauksissa näkemyksiksi 
historiallisissa prosesseissa syntyvistä objektiivisista kulttuurisisällöistä, jotka toistuvat his-
toriallisista muutoksista huolimatta samanlaisina ja joihin yksilön on initioiduttava (Oelkers 1987, 
33, 1991 12-16). Modernille tyypillisen avoimen tulevaisuuden historianfilosofinen ratkaisuyritys 
muuntui siis näkemykseksi aidosti objektiivisista ja pysyvistä kulttuuriarvoista, jotka aikuisen ja 
kasvavan välisessä kanssakäymisessä on välitettävä kasvavalle sukupolvelle. Vaikka pintataso 
muuttuikin, pysyi diskurssin syvärakenne samana: edelleen oli kysymys yrityksestä hallita ja 
ennakoida tulevaisuutta pedagogisten suunnitelmien avulla. 
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Käsitteen kuri suhteen kysymys pedagogisesta paradoksista muuttuu vielä 
ongelmallisemmaksi. Kant jättää varsin epäselväksi sen, mitä kuri konkreettisesti ottaen 
voi merkitä. Kant painottaa kyllä sitä, kuinka lapsen täytyy varhaisesta lapsuudesta 
saakka olla vapaa. Tästä huolimatta lasta on kuitenkin paradoksaalisesti kuritettava. 
Modernin Kantiin palautuvaa pedagogiikkaa tarkasteltaessa voidaankin Meyer-Drawen 
(1990, 41) tavoin puhua sivistävän kurin (zivilisierende Disziplinierung) ongelmasta. 
Siinä yhteiskunnallinen valta institutionalisoituu hienovaraisella tavalla. Samalla kun 
yritetään tuottaa vapaa ihminen tuotetaan myös ihmistä alistava yhteiskunnallinen 
herruus. Modernin ajattelun tunnuspiirre on, että sen mukaan vain autonominen minä 
kykenee poistamaan herruuden ja vierasmääräytyneisyyden. Ongelmallista on vain se, 
että kulttuuri itsessään on herruuden ja determinaation läpäisemä. (Ks. mt. 50.) Kuinka 
sellainen kulttuuri voi kyetä tuottamaan itsenäisen yksilön? Valtarakenteethan määrittävät 
sosialisaatiota. Kant toki perustelee käsitettä kuri historianfilosofisista lähtökohdista, 
jättäen kuitenkin konkretisoimasta sen, mitä kuri pedagogisessa tilanteessa merkitsee. 
Kuri on jotakin, joka mahdollistaa kasvavan kasvamisen ihmiseksi – vapaaksi mo-
raaliseen toimintaan kykeneväksi järjenkäyttäjäksi (ks. käsitteestä esim. Vogel 1990). 
Kantilaisesta näkökulmasta kuri mahdollistaa sen, ettei kasvava ihminen jää 
riippuvaiseksi luonnonkausaliteetista vaan kykenee myös itsenäiseen moraaliseen toimin-
taan. 

Kantin ajattelusta nousevien kasvatus- ja sivistysteoreettisten näkemysten tarkastelulla 
olen pyrkinyt alustavasti hahmottelemaan pedagogista paradoksia modernille tyypillisen 
pedagogisen ajattelun ja toiminnan rakenteen tunnusmerkkinä. Olen käyttänyt Kantin 
ajattelua lähinnä esimerkkinä, joka omalta osaltaan modernille tyypillisen sivistys- ja 
kasvatusajattelun eräänä ilmentymänä antaa viitteitä kasvavan ja aikuisen sukupolven 
välisen kanssakäymisen ja sitä koskevien tarkastelujen paradoksaalisesta luonteesta. 
Pedagoginen paradoksi ei ole ainoastaan Kantin pedagogisen ajattelun ongelma. Se on 
ymmärrettävissä laajemmin modernin pedagogisen toiminnan ja ajattelun tyypilliseksi 
piirteeksi. Kantin sivistys- ja kasvatusteoreettiset tekstit artikuloivat modernille kulttuuri-
selle elämänmuodolle ominaista aikuisen ja kasvavan sukupolven välisen kanssakäy-
misen sisäisesti ristiriitaista perusrakennetta tai pedagogista habitusta. Kantin valistusfi-
losofia oli osa porvariston yhteiskunnallisia vapautumistendessejä (ks. esim. Buhr 
1992a). Samalla hänen ajattelunsa sivistys- ja kasvatusteoreettinen ulottuvuus on oiva 
esimerkki modernin elämänmuodon syntyyn liittyvien ongelmien pedagogisista 
ratkaisuyrityksistä  

Ballauf ja Schaller (1970) toteavat Kantin viittaavan mahdollisuuteen, joka ei yritä 
kiistää paradoksia tai yritä vain elää tuon paradoksin kanssa. Heidän mukaansa Kant 
pyrkii viitoittamaan tien, joka ratkaisisi paradoksin. (Mt. 445.) Se, mitä tämä tarkoittaa, 
jää kuitenkin epäselväksi. Nähdäkseni Kant ei kykene ratkaisemaan pedagogista 
paradoksia. Olennaista onkin juuri se, että tästä huolimatta Kant kuitenkin nostaa esille 
tämän modernia pedagogisen toiminnan ja ajattelun rakennetta määrittävän tekijän. 
Paradoksin kiistämisellä on kaksi vaihtoehtoista seurausta. Ensimmäinen vaihtoehto 
johtaa Rousseaun tavoin yritykseen kasvattaa luonnollisten edellytysten mukaista ihmistä 
(Ballauf/Schaller 1970, 445). Kantin perspektiivistä tämä näyttäytyy taas niin, ettei 
kasvava saavuta ihmisyyttä vaan jää karkeuden ja eläimellisyyden asteelle (Kant 1923, 
442). Toinen vaihtoehto johtaa puolestaan siihen, että pedagoginen toiminta on ai-
noastaan kasvatettavan pakottamista, “pelkkää mekanismia” (Kant 1923 453), joka ei 
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kykene realisoimaan kasvatettavan omaa vapautta ja kykyä omaan toimintaan. 
Pedagoginen paradoksi ei ole jäänyt kantilaisen ajattelun omituisuudeksi. Se näyttää 
olevan edelleen eräs sivistys- ja kasvatusteoreettisia diskursseja strukturoiva tekijä 
(Mollenhauer 1972, Benner 1991, ks. myös Gössling 1993, Maschelein/Wimmer, 1996, 
Ricken 1997). Pedagoginen paradoksi ilmenee sekä pedagogisen toiminnan 
interaktiolulottuvuudella että yhteiskunnalliskulttuurisella ulottuvuudella (vrt. Benner 
1991a). 

Pedagogisen interaktion – klassisesti ilmaistuna pedagogisen suhteen – alueella 
pedagoginen paradoksi on siinä, että yhtäältä kasvatettava on tunnustettava 
potentiaalisesti vapaana ja autonomisena olentona, jonka sivistysprosessit todellistuvat 
hänen omassa maailmasuhteessaan ja välittyvät hänen omassa toiminnassaan, jossa hän 
määrittää itseään ja maailmaansa; toisaalta sivistysprosesseihin pyritään vaikuttaman 
intentionaalisten tavoitteellisten kasvatustekojen avulla. Jokaisessa pedagogisessa 
toimintatilanteessa kasvatettava määrittää omista intentioistaan, tavoitteistaan ja 
haluistaan käsin itse niin omaa sivistysprosessiaan kuin pedagogista toimintatilannetta ja 
sen kulloistakin muotoutumista. Samalla vastaavasti kasvatustekoja suorittava 
pedagogisesti toimiva henkilö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan kasvavan subjektin 
sivistysprosessiin omien pedagogisen tavoitteidensa näkökulmasta, niin että kasvava 
realisoisi vapauttaan kasvattajan intentoimalla tavalla. Interaktiotasolla pedagogista 
toimintaa leimaa jännite, joka syntyy siitä, että yhtäältä kasvava on tunnustettava 
itsetoiminnallisena ja itseään omassa toiminnassaan määrittävänä vapaana olentona, 
mutta samalla tätä on vaadittava tekemään jotakin sellaista, johon hän ei tässä ja nyt vielä 
kykene, mutta johon kasvattaja katsoo hänen ainakin potentiaalisesti kykenevän (ks. 
esim. Benner 1991a,71). Pedagoginen toimintatilanne rakentuu näin yhtäältä kasvavan 
autonomiaan ja vapauteen perustuvan itsenäisen toiminnan ja sitä määrittämään ja 
suuntaamaan pyrkivien kasvatuksellisten vaikutusyritysten jännitteisessä kentässä (ks. 
myös Oelkers 1982, 160, 172 - 177, 1985, 212 – 214, 224 – 225, 234 - 235).  

Kasvatettava on paradoksaalisesti pakotettava realisoimaan omaa vapauttaan. Samalla 
kasvavan oma toiminta kuitenkin määrittyy pedagogisessa interaktiotilanteessa 
kasvatustekojen myötä. Kasvattaja vaatii kasvavaa realisoimaan oman vapautensa 
halutulla tavalla juuri tiettyjen toimintatapojen ja oppimistapahtumien kautta 
(Mollenhauer 1985, 120 - 121, 131 - 132). Näin pedagogisessa interaktiossa törmäävät 
jatkuvasti kasvavalle oletettavasta vapaudesta ja sen mahdollistamasta autonomiasta 
nousevat omaehtoiset sivistysprosessit ja pedagogisista intentioista lähtevät 
vaikutusyritykset, joilla kasvavan sivistysprosessiin pyritään vaikuttamaan ja ohjaamaan 
sitä haluttuun suuntaan. 

Vaikka sivistysprosessien perustan voidaan katsoa kantilaisesta – ja koko modernin – 
pedagogisen ajattelun perspektiivistä perustuvan inhimilliseen vapauteen, eivät 
yksilölliset sivistysprosessit ole luonnehdittavissa missään tapauksessa eräänlaisen 
radikaalin spontaaniautonomian ilmauksiksi, joissa kasvava ikään kuin rajattomasti 
ilmentäisi omia sivistyspotentiaalejaan ja tuottaisi omasta itseriittoisesta 
subjektiviteetistaan käsin itsensä ja oman maailmasuhteensa. Sivistysprosessit 
määrittyvät aina konkreettisissa interaktiotilanteissa. Ulkoinen kasvatuksellinen pakko on 
ikään kuin välttämätön kimmoke vapauden realisoimiselle. Samalla se kuitenkin myös 
määrittää sitä, missä muodossa kasvava kulloinkin ilmaisee omia kehityspotentiaalejaan. 
Pedagogisessa paradoksissa on kysymys sivistyssubjektin vapauden ja tähän 
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pedagogisessa toiminnassa kohdistettujen määrittely-yritysten välisestä, tosin 
ristiriitaisena ja jännitteisenä näyttäytyvästä suhteesta. Pedagoginen paradoksi vaikuttaa 
kuitenkin olevan pedagogiselle toiminnalle luonteenomainen ja jopa sille erityislaatuisen 
toimintalogiikan antava rakenne. (Benner mt., Mollenhauer emt.)



3 Pedagoginen toiminta kommunikatiivisena toimintana 

Viime vuosina teoreettisissa ja kasvatusfilosofisesti painottuneissa tarkasteluissa on 
pedagogisen paradoksin ongelmaan etsitty ratkaisua intersubjektivistisista ja 
kommunikatiivisesta teoriapositioista. Erityisesti Jürgen Habermasin kommunikatiivisen 
toiminnan teorian tarjoamia mahdollisuuksia on pyritty hyödyntämään perinteisen 
kasvatus- ja sivistysteoreettisen ongelma-alueen uudelleenmuotoiluyrityksissä (ks. esim. 
Masschelein 1991, Masschelein/Wimmer 1996, Peukert, 1993.)  

Kriittisen teorian reseptiolla on kasvatustieteellisessä keskustelussa jo varsin mittava 
historia takanaan. Erityisesti Klaus Mollehauerin esseekokoelmaa Erziehung und 
Emanzipation (alkut. 1968) voidaan pitää tärkeänä lähtölaukauksena. Hieman 
myöhemmin - vuonna 1972 - Mollenhauer julkaisi toisen tärkeän interaktionistisesti 
orientoituneen kriittisen pedagogiikan virstanpylvään. Teoksessaan Theorien zum 
Erziehungsprozess Mollenhauer käytti eksplisiittisesti kommunikatiivisen toiminnan 
käsitettä jo kymmenen vuotta ennen Habermasin vuonna 1981 julkaisemaa opus 
magnumia Theorie des kommunikativen Handelns. Helmut Peukertin työt edustavat 
puolestaan jo tuoreempaa Habermas-reseptiota. Vaikka Peukertin julkaistuista kasvatus- 
ja sivistysteoreettiset työt koostuvatkin artikkeleista, voidaan niiden teoreettista 
kontribuutiota pitää merkittävänä. Vaikka Peukertin hahmottelut jäävät lä 
luonnostelmallisiksi, ovat ne kuitenkin jo sellaisenaan syvällisiä yrityksiä modernin 
pedagogisen teorian kontekstista käsin muotoilla modernin kasvatuksen konseptio 
uudelleen interaktionististen premissien alaisuudessa.  

Jan Masscheleinin varsin systemaattinen ja teoreettisesti mielenkiintoinen monografia 
ja sen teemoja eksplikoineet artikkelit edustavat ehkäpä viimeisintä vaihetta 
habermasilaisen kriittisen teorian reseptiossa. Muistutan tässä yhteydessä vielä siitä, että 
olen kokonaan rajannut tarkasteluni ulkopuolelle anglo-amerikkalaisen kriittisen teorian 
reseption. Koska työni kasvatus- ja sivistysteoreettiset lähtökohdat nousevat saksalaisen 
kielialueen kasvatustieteellisestä keskustelusta, en katso olevan tarpeen enkä edes pidä 
teoreettisesti erityisemmin mielenkiintoisena sisällyttää käsillä olevaa tutkimukseen 
anglo-amerikkalaista keskustelua.  

Päinvastoin kuin Peukert, ei Masschelein näytä tiukasti ottaen näytä edustavan 
kriittistä kasvatustiedettä tai pedagogiikkaa habermasilaisen kriittisen teorian mielessä. 
Tässä tarkastelemissani töissä Masschelein ei juurikaan tarkastele pedagogisen toiminnan 
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problematiikkaa yhteiskunta-, kulttuuri- ja modernisaatioteoreettisella ulottuvuudella, 
kuten Peukert selkeämmin Habermasin projektin valossa on taipuvainen tekemään. Siinä 
missä Peukert pyrkii sinänsä sangen teoreettisissa tarkasteluissaan pitämään jatkuvasti 
yhteyden praktisen pedagogiikan ja pedagogisen etiikan kysymyksenasetteluihin, 
tarkentaa Masschelein tarkastelunsa intersubjektiviteetin ja kommunikatiivisen toiminnan 
käsitteiden asteluun. Keskeiseen rooliin interaktionistisen paradigman vaihdoksen 
kannalta nousee olennainen kysymys subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä 
suhteesta. Erityisesti Habermasilta suoraan lainattu ohjelmallinen teesi jälkimmäisen 
ensisijaisuudesta suhteessa subjektiviteettiin on tässä merkittävä lähtökohta.22 Toki 
Masscheleinin töistä löytyy praktisen pedagogiikan, kulttuuriteorian ja pedagogisen 
etiikan problematiikkaa sivuavia tarkasteluja. Samoin kuin Peukertilla keskeinen teema 
näyttää olevan havainto kasvatuksen ja kasvatustieteen kriisiytymisestä, jonka taustalla 
on laajemmin modernin elämänmuodon, ajattelun kulttuurin postmoderni kriisiytyminen 
(ks. esim. Masschelein/ Wimmer 1996). Nämä teemat olen kuitenkin rajannut 
tutkimukseni varsinaisen kysymyksenasettelun valossa pois. Lisäksi on syytä huomauttaa 
siitä, että kommunikatiivisen toiminnan teorian pedagogisia implikaatoita tarkastelevan 
monografiansa jälkeen Masschelein on hahmotellut mm. Hannah Arendtin ajattelun – 
erityisesti nataliteetin käsitteen – pedagogisia implikaatiota. Koska Arendtin ajattelun 
kasvatus- ja sivistysteoreettisen reseptiomahdollisuuksia koskeva analyysi ansaitsisi 
kokonaan siihen keskittyneen tutkimuksen, ohitan työssäni Masscheleinin Arendt-
reseption tarkastelun.  

Yhteistä intersubjektivistisille pedagogisen toiminnan käsitteen 
uudelleenformuloinneille on, että niissä pyritään ylittämään modernia pedagogista 
ajattelua vahvasti strukturoiva pedagogisen paradoksin ongelma. Lähtökohtaoletuksena 
on, että siirtymä ns. subjekti- ja tietoisuusfilosofisesta paradigmasta 
intersubjektiivisuusteoreettiseen paradigmaan mahdollistaa pedagogisen toiminnan 
käsitteen muotoilemisen kokonaan uudelleen niin, pedagoginen paradoksi on 
ylitettävissä. 

Intersubjektivistiset yritykset ratkaista modernin pedagogisen ajattelun sisäisesti 
ristiriitainen argumentaatiorakenne ovat kuitenkin tuomittuja epäonnistumaan, koska 
intersubjektivistisista teoriapremisseistä käsin on tuskin mahdollista valottaa sitä 
ongelma-aluetta, jonka traditionaaliset kasvatus- ja sivistysteoreettiset tarkastelut ovat 
niille ominaisen – vaikkakin antinomisen – argumentaatiorakenteen puitteissa alustavasti 
esittäneet. Interaktionistiset teoretisoinnit näyttävät olevan kykenemättömiä 
tematisoimaan modernille pedagogiselle perinteelle ominaista kysymyksenasettelua ja 
ovat vaarassa lopulta häivyttää koko pedagogisen ilmiön tarkastelunsa ulkopuolelle. 
Ongelma näyttää olevan siinä, että intersubjektivistisen paradigman mukaiset 
teoretisointiyritykset vain yksinkertaisesti sivuuttavat tarkemmin traditionaalisen 
kasvatusteoreettisen kysymyksen kasvatuksellisen vaikuttamisen mahdollisuudesta. 
Samalla pedagoginen kysymyksenasettelu painottuu puhtaasti sivistysteoreettisesti 
tavalla, joka vain uusintaa perinteisen ajattelutavan itsetoiminnallisista yksilöllisistä 
sivistysprosesseista, jotka uuden paradigman puitteissa eksplisiittisesti kontekstoidaan 
intersubjektiiviseen suhteisiin.  
                                                           
22 Masschelein (1996) kiteyttää Habermas-reseptionsa artikkelissa Pädagogisches Handeln und 
Verantwortung. Erziehung als Antwort.  
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Ehkä keskeisin pedagogisen interaktion luonnetta koskeva kiista on se, 
ymmärretäänkö pedagoginen interaktio luonteeltaan symmetrisenä vai asymmetrisenä. 
Pedagogista toimintaa koskevat teoriat ottavat implisiittisesti tai eksplisiittisesti kantaa 
juuri tähän kysymykseen. Kyseinen kiista ja sen ratkaisemattomuus on ehkä suurin este 
sille, ettei systemaattista pedagogista toimintaa koskevaa toiminnanteoriaa varsinaisesti 
ole olemassa. Erityisesti interaktionistinen ja toiminnanteoreettinen käänne, joka on 
tapahtunut ihmistieteissä viimeisen parin kolmen vuosikymmenen aikana, on 
terävöittänyt tätä perinteisesti pedagogista keskustelua määrittänyttä 
kysymyksenasettelua. Interaktion ja siten inhimillisen toiminnan rakennetta koskeva 
yleinen teoreettinen keskustelu on mahdollistanut analyyttisesti tarkemman pedagogisen 
teoriatradition keskeiseen ongelman tarkastelun. Tämä käänne ei kuitenkaan ole tuonut 
mitään ratkaisua. Pedagogista toimintaa koskevan teoreettisen keskustelun ajautuminen 
umpikujaan johtuu pohjimmiltaan siitä, että inhimillistä toimintaa tarkastelevat teoriat 
operoivat dualistisesti - eräänlaisen binäärisen koodin varassa. Inhimillinen toiminta 
ymmärretään periaatteessa joko symmetrisenä tai asymmetrisenä. Taustalla on 
aristotelinen vaikutushistoria. Ihmisen konkreettinen toiminta ymmärretään 
pohjimmiltaan joko praksiksena - moraalis-sosiaalisena toimintana - tai poiesiksena, 
esineellisen materiaalisen maailman muokkaamisena ja tuottamisena (ks. esim. Wigger, 
22-34). 

3.1  Helmut Peukertin tunnustamisteoreettinen pedagogisen 
toiminnan käsite 

Aluksi tarkastelen Helmut Peukertin hahmottelemaa pedagogisen toiminnanteorian 
projektia eksplikoidakseni sen avulla varsinaisesti pedagogisen toiminnan struktuuria 
koskevat peruskysymykset. Tarkastelussani pyrin osiottamaan, kuinka sinänsä aidoista 
pedagogisista motiiveista liikkeelle lähtevä projekti ei missään vaiheessa rakennu 
varsinaiseksi pedagogisen toiminnan teoriaksi, vaan se jää yleisen toiminnanteoreettisen 
projektin puitteisiin niin, että pedagogisen tradition vähintäänkin metaforisesti 
käsittelemät ongelmat (pedagoginen tahdikkuus, pedagoginen vastuu, pedagogisten 
vaikutusyritysten riskiluonne, niiden laskelmoimattomuus ja ennustamattomuus, ks. esim. 
Oelkers 1981, 765, 1982, 165) häipyvät kommunikaatiokonseption taakse. Peukertin 
ajattelu toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka Habermasin interaktionistista 
toiminnankäsitettä on mahdollista yrittää soveltaa pedagogista toimintaa/pedagogista 
interaktiota koskeviin tarkasteluihin. Erityisen opettavainen Peukertin teoriaprojektin 
tarkastelu on osoittaessaan, kuinka yritykset transformoida perinteinen pedagoginen 
kysymyksenasettelu intersubjektivistisesti yllättävällä tavalla jättävät olennaisen 
kysymyksen kasvatuksellisen vaikuttamisen – so. pedagogisen kausaliteetin – 
mahdollisuudesta kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Kasvatus- ja sivistyskäsitteitä 
hyödyntääkseni: intersubjektivistinen pedagogisen toiminnan käsitteen formulointi 
puolittaa perinteisen pedagogisen teorian kysymyksenasettelun palauttamalla 
pedagogisen toiminnan tarkastelun pelkästään intersubjektiivisesti välittyneiden 
sivistysprosessien tarkasteluun. 
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Helmut Peukert on esittänyt kysymyksen pedagogisen toiminnan rakenteesta, jopa sen 
normatiivisesta ytimestä. Ohjelmallinen pedagogisen toiminnan normatiivisen ytimen 
konseptio viittaa pedagogisen toiminnan tai pedagogisen interaktion spesifiin 
struktuuriin. Struktuurin käsite viittaa puolestaan pedagogisen interaktion 
ominaispiirteisiin tai tunnuspiirteisiin, jotka erottavat sen muista toiminnan muodoista. 
Tunnistamme siis pedagogisen toiminnan sille ominaisen interaktiorakenteen perusteella. 
Pedagogisen toiminnan struktuuri on samalla sen normatiivinen ydin siinä mielessä, että 
toiminta on vain silloin pedagogista, mikäli se noudattaa tätä erityistä struktuuria. Vaikka 
Peukert käyttääkin ilmausta normatiivinen, on syytä muistuttaa siitä, että hänen 
edustamansa positio on puhtaasti formaalinen sikäli, ettei Peukert pyri esittämään mitään 
sisällöllis-normatiivisia kuvauksia tai luonnehdintoja pedagogisesta toiminnasta. 
Peukertin toiminnanteoreettinen positio on näin luonnehdittavissa ei-affirmatiiviseksi 
pedagogiseksi teoriaksi (ks. Benner 1991b).  

Huolimatta normatiivisen ytimen käsitteestä Peukert ei siis pyri kehittelemään 
preskriptiivistä kasvatusoppia puhumattakaan maailmankatsomuksellista pedagogiikkaa 
(Weltanschauungspädagogik). Pikemminkin hänen teoreettinen rekonstruktionsa on 
ymmärrettävissä yritykseksi vastata kysymykseen siitä, millä perustein jokin toiminta tai 
interaktiomuoto on identifioitavissa pedagogiseksi. Normatiivisen ytimen tai struktuurin 
käsitteellä Peukert sivuaa kysymystä pedagogisen toiminnan identifioimisen perusteista 
ja samalla klassista toimintateoreettista kysymystä toiminnan tai teon identiteetistä – siis 
sitä, mikä tekee jostakin havaittavissa olevasta tapahtumasta aina samalla tavalla 
identifioitavissa ja tunnistettavissa olevan toimintamuodon, joka erottaa sen muista 
toiminnoista tai teoista (vrt. esim. Schäfer 1989, 11- 21).  

Alkujaan Peukertin teoriaprojektia näyttää motivoineen modernista pedagogisesta 
teoriaperinteestä tuttu ja perustava kysymys siitä, mikä on sellaisen toiminnan tai 
interaktion spesifi perusrakenne, joka mahdollistaa sen, että kasvava kykenee 
saavuttamaan toiminnan kannalta perustavat yleiset kompetenssit, jotka hyvin abstraktilla 
tasolla ovat Peukertin mukaan kuvattavissa käsittein itsemäärittely ja autonomia. 
Peukertin projektin alkuperäinen teoreettinen intentio oli siis aidon pedagoginen. 
Subjektiivisten ja yhteiskunnallisten toimintaorientaatioiden jatkuva interaktiivinen 
työstäminen ja perusteleminen on kaikkien modernien praksiksien välttämätön 
rakenteellinen tunnuspiirre. Välttämättömyys työstää ja määritellä kollektiivisesti 
uudelleen toimintaorientaatioita on seuraus modernin yhteiskunnan ja modernin subjektin 
epästabiilista struktuurista. Jatkuva kollektiivinen työstäminen ja uudelleenmäärittely on 
modernissa yhteiskunnassa välttämätöntä siksi, että yhteiskunnan ja yksilöllisen 
subjektiviteetin periaatteellinen epästabiilius ei enää kykene tarjoamaan varmoja 
toimintaorientaatiota. (Peukert 1981, 65 - 67.) 

Mikäli pedagoginen praksis ymmärretään modernille yhteiskunnalle ominaisena 
praksiksena, tulee myös siihen Peukertin mukaan päteä edellä mainittu modernin/uuden 
ajan käytäntöjen yleinen tunnuspiirre. Tämän perusteella juuri refeleksiivis-normatiivinen 
elementti (reflexiv-normatives Element) on modernin poliittisen, pedagogisen ja 
ylipäätään vastuuetiikan yhteinen normatiivinen ydin, joka on luonnehdittavissa 
vaatimukseksi työstää, turvata tai ylipäätään ensiksi luoda yhteisiä toimintaorientaatioita. 
(Mt. 66 - 67, 68.) Peukertin toteamus johtaa ensisilmäyksellä oletukseen, jonka mukaan 
pedagogiselle interaktiolle olisi ominaista se, että sen tarjoamassa mediumissa sekä 
kasvava että kasvattaja yhdessä voivat diskursiivisesti ja refleksiivisesti työstää yhteisiä 
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kollektiivisia toimintaorientaatioita. Periaatteessa tämä merkitsisi pedagogisen toiminnan 
palauttamista moraaliseen ja poliittiseen toimintaan. Merkille pantavaa on, että jo 
Mollenhauer varoitti teoksessaan Theorien zum Erziehungsprozess kasvatustieteilijöitä 
tällaisesta toiminnanteoreettisesta reduktiosta, joka ei ota huomioon pedagogisen 
toiminnan/interaktion ominaispiirteitä tai sille ominaista toimintalogiikkaa (1972).  

Tässä vaiheessa vastaus kysymykseen pedagogisen toiminnan struktuurista ei 
kuitenkaan vielä ollut näin yksinkertainen. Mollenhauerin mukaan pedagogisen 
toiminnan erottaa moraalisesta ja poliittisesta toiminnasta sen spesifi normatiivinen 
perusperiaate, jota Peukert kutsuu sukupolvien väliseksi vastavuoroisuudeksi 
(intergenerationelle Reziprozität). Pedagogisen toiminnan/interaktion erityispiirre piilee 
siinä, että se aina jo ennakoi kasvavan autonomiaa ja pyrkii samalla mahdollistamaan sen 
kehittymisen (Peukert 1981, 67). Pedagoginen toimintakenttä ei ole analoginen 
moraalisten ja poliittiset teoimintakenttien kanssa, koska pedagogiset interaktiot 
rakentuvat juuri niin että,  

"(...) in der Interaktion von Subjekten gerade der Aufbau persönlicher Identität und 
sozialer Handlungsfähigkeit und damit der Erwerb einer Orientierung interaktiven 
Handelns ermöglicht werden soll (...)" (Peukert 1981, 68, ks. myös U. Peukert 1979, 192, 
196). 

Ei liene myöskään yllätys, että Peukertin hahmottelema teoriapositio itse asiassa uusintaa 
klassisen pedagogisen paradoksin palautuen takaisin modernille pedagogiikalle 
ominaiseen aporetiikkaan: Yhtäältä Peukert olettaa kasvavien toimivan pedagogisissa 
tilanteissa itsenäisesti ja osallistuvan yhdessä aikuisten kanssa yhteisten 
toimintaorientaatioiden työstämiseen, toisaalta taas Peukert myöntää sen, että 
toimintaorientaatiot ja niiden interaktiivisen työstämisen mahdollistavat yleiset 
toimintakompetenssit on mahdollista hankia vain erityisten tarkoituksellisten pedagogis-
sosialisatoristen toimintatapojen puitteissa. Peukertinkin teoriaprojektissa kasvatettavalla 
näyttää olevan modernista pedagogisesta ajattelusta tuttu kaksoisstatus, joka tyypillisesti 
esiintyy Kantin pedagogisissa pohdinnoissa: Yhtäältä kasvava tunnustetaan vapaasti 
toimivana subjektina, jonka autonomia ja siten kyky itse omalla toiminnallaan vaikuttaa 
niihin interaktiivisiin oppimisprosesseihin, joissa toimintaorientaatiot ja itse 
toimintaorientaatioiden subjektiivis-autonomista työstämistä mahdollistavat kompetenssit 
ensisijaisesti opitaan. Toisaalta kasvava nähdään selkeästi pedagogisten toimenpiteiden 
kohteena, jolloin toimintaorientaatioiden työstämisen kannalta välttämättömien 
toimintakompetenssien omaksumisen katsotaan olevan riippuvainen itse pedagogisesta 
toiminnasta. 

Merkille pantavaa on, että Peukertin henkilökohtaisessa teoriaprojektissa tapahtuu 
noin kymmenen vuotta myöhemmin ratkaiseva käänne. Sille on ominaista entistä 
vahvempi pyrkimys irrottautua sellaisesta pedagogisen toiminnan käsitteellistämisestä, 
joka vielä jää perinteisen paradoksaalisen pedagogisen argumentaatiotavan puitteisiin. 
Erityisesti Peukertin artikkeli vuodelta 1992 heijastelee ratkaisevaa muutosta hänen 
teoriaprojektissaan. Vasta siinä hän pyrkii lopullisesti osoittamaan mahdollisuuden 
pedagogisen ajattelutavan intersubjektivistiselle transformaatiolle, joka ei enää kanna 
mukanaan vähäisintäkään subjektifilosofista painolastia siinä mielessä, kuin mitä edellä 
tarkastelemani artikkelit vielä tekivät. Käsitteiden käytön tasolla tämä transformaatio 
ilmenee välittömästi siinä, ettei Peukert enää puhu pedagogisen interaktion spesifistä 
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normatiivisesta struktuurista, sukupolvien välisestä vastavuoroisuudesta 
(intergenerationelle Reziprozität; ks. myös U. Peukert 1979, 189-190), vaan pelkästään 
modernin elämänmuodon kannalta välttämättömistä transformatorista 
oppimisprosesseista, kollektiivisista, ei-ideologista päätöksentekoprosesseista ja myös 
diskursiivisesta julkisesta mielipiteen muodostuksesta, joiden intersubjektiivinen 
struktuuri on nyt Peukertin mukaan myös samalla pedagogisten interaktioiden 
normatiivinen ydin.  

"(…)Struktur transformatorischer Lernprozesse und kollektiver, nicht-ideologischer 
Entscheidungsprozesse, also der diskursiven öffentlichen Willensbildung, die der 
normative Kern der pädagogischen Interaktion auch ist” (Peukert 1992, 122).  

Samalla tämä merkitsee kuitenkin pedagogisen toiminnan palauttamista 
kommunikatiivisen ja diskursiivisen interaktion rakenteeseen niin, että enää ei ole edes 
mielekästä puhua mistään spesifistä pedagogisesta interaktiosta. Pedagogisen toiminnan 
erityispiirteenä näyttäytyy korkeintaan kasvattaja tietoinen pedagoginen vastuu suojata 
kielellisen intersubjektiviteetin mediumissa sinänsä luonnonkasvuisesti syntyviä 
kommunikatiivis-diskursiivisia tahdonmuodostusprosesseja, jotka ovat sangen herkästi 
haavoittuvia (verletzbar) modernin kulttuurin destruktiivisten tendenssien edessä. 
(Peukert 1992, 122 - 123.) Onko tämä pedagogisen toiminnan käsitteellistämistapa siinä 
määrin perusteltu kuin, mitä Peukert antaa ymmärtää?  

Mikäli Peukertin hahmottelemaa pedagogisen toiminnan käsitteen 
transformaatioyritystä tarkastellaan hänen varsinaisen teoreettisena viitekehyksenä olevan 
habermasilaisen diskurssietiikan valossa, on perusteltua kysyä, voiko pedagogisen 
interaktion struktuurin tarkastelun ylipäätään palauttaa Peukertin tavoin 
kommunikatiivisen toiminnan tai diskurssin vastavuoroiseen rakenteeseen. Habermas itse 
nimittäin nojautuu erityisesti Kohlbergin moraalikehitysteoriaan ja sille ominaisiin 
yksilökehitystä koskeviin tarkasteluihin, joiden keskeinen painotus on, ettei lapsi voi 
vielä alkujaan hallita kommunikatiivisen toiminnan refleksiivistä muotoa, diskurssia, 
koska sen edellyttämät kompetenssit eivät missään nimessä ole synnynnäisiä, vaan 
asianmukaiset kompetenssit on ensiksi hankittava (Habermas 1983, 136). 
Kehitysteoreettisen lähtökohdan mukaan sellaiset kompetenssit opitaan perättäisistä 
vaiheista hierarkkisesti rakentuvan kehitysprosessin kuluessa. Kasvatus- ja 
sivistysteoreettisesta näkökulmasta on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kyky 
diskursiiviseen mielipiteenmuodostukseen (Habermasin kohlbergilaista terminologiaa 
mukaillakseni: postkonventionaalinen interaktiomodus) kehittyy suhteellisen myöhään; 
se voidaan saavuttaa vasta nuoruusiässä ja varhaisaikuisuudessa (vrt. Habermas 1983, 
154). Habermasin diskurssietiikan valossa on syytä muistuttaa siitä, että 
postkonventionaalinen toiminta edellyttää jo yhteiskunnallistuneita – so. aikuisia – 
subjekteja (mt. 114, 172). Näin on ilmeisen ongelmallista väittää diskursiivisuuden 
muodostavan pedagogisen interaktion ytimen. 23

                                                           
23 Diskurssiteorian taustalla olevaa oletusta ei tarvitse välttämättä perustella edes tiukan 
kehitysteoreettisesti. Niin sanotun Erlanger-Schulen konstruktivistisen tieteenteorian ja 
konstrutiivisen etiikan, joka nojautuu Habermasin diskurissikonseptiota huomattavasti 
formaalimmin perusteltuun diskurssin käsitteeseen, keskeinen kehittelijä Paul Lorenzen on 
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Kritiikkiä on mahdollista vielä laajentaa seuraavassa hahmottelemallani 
elämismaailma-argumentilla. On nimittäin syytä pitää mielessä, että praktinen diskurssi 
edellyttää subjektien yhteistä intersubjektiivisesti jaettua elämismaailmaa, joka samalla 
tarjoaa kommunikatiiviselle toiminnalle sen kontekstin ja resurssin. Diskurssi, ja siten 
intersubjektiviteetin mediumissa todellistuvat transformatoriset ja reflektoidut 
oppimisprosessit, edellyttää aina jo normien, roolien, rooliodotusten, konventionaalisten 
tulkintaskeemojen, arkipäiväisten kulttuuristen itsestäänselvyyksien muodoissa 
ilmenevää elämismaailmallista substraattia, josta kompetentit, kieli- ja puhekykyiset 
toimijat voivat käydä diskurssia tuottaakseen uusia toimintaorientaatioita. 
Kommunikatiivisesti toimivien ja sikäli myös diskurssikykyisten subjektien on täytynyt 
jo kasvaa yhteisesti jaettuun elämismaailmalliseen kontekstiin. Ne ovat siis tiukasti ottaen 
yhteiskunnallistettuja subjekteja (vergesellschaftete Subjekte). (Habermas 1983, 113, 
1991, 25, 33 - 34, 69, 72.)  

Mitä puolestaan tulee pedagogiseen toimintatilanteeseen, on ilmeistä, että siltä puuttuu 
kommunikatiivisen toiminnan ja siten myös diskurssin edellytyksenä tai jopa sille 
komplementaarisena ilmiönä oleva intersubjektiivisesti jaettu elämismaailma. 
Ideaalitapauksessa pedagogisesti toimivalta voidaan odottaa, että kyseessä on jo 
kompetentti yhteiskunnallistettu toimija, joka voi vastata konventionaalisiin 
rooliodotuksiin ja täyttää ne omassa toiminnassaan. Samoin hänen voidaan odottaa 
kykenevän osallistumaan tietylle yhteisölle ominaisiin sosiaalisin normein säädeltyihin 
interaktiomuotoihin. Habermasilaisesta perspektiivistä tarkasteltuna yhteiskunnallistettu 
subjekti on aina samalla myös individi, joka kykenee kriittisesti ja traditionaalisesti 
etääntymään historiallis-yhteiskunnallisesti rakentuneen elämismaailman määrittämistä 
todellisuuden tulkintatavoista ja tulkitsemaan todellisuutta uusilla aikaisemmasta 
poikkeavilla, kehittyneemmillä tavoilla ja tuottamaan siinä mielessä aikaisempaa 
rationaalisempia tapoja tulkita yhteiskunnallista todellisuutta. (Habermas 1981a, 25 – 
113, 1999, 37, 132 - 133.) Kasvavan ja kasvattajan välillä vallitsee kuitenkin tässä 
suhteessa selkeä status- ja kompetenssiero. Kasvavan positio olisi osuvasti 
luonnehdittavissa ei-vielä-kykenemiseksi (noch - nicht – Könnens). Kasvava ei kykene 
vielä hallitsemaan elämismaailmallisesti välittyneitä kielellisiä konventioita: hän ei 
kykene täyttämään vielä kaikkia institutionaalisia rooliodotuksia, puhumattakaan siitä, 
                                                           
 
tarkastellessaan rationaalisen mielipiteenmuodostuksen mahdollisuusehtoja ja edellytyksiä 
korostanut kielen ja sen käytön vahvasti historiallista luonnetta ja siitä nousevaa kasvatus- ja 
sivistysprosessien välttämättömyytä rationaliteetin edellyttämien kompetenssien kehityksen 
kannalta: Koska kieli ja rationaalinen mielipiteenmuodostus eivät ole luonnonilmiöitä tai 
luonnollisia ominaisuuksia vaan ennen muuta kuuluvat aina tietyn ihmisryhmän kulttuurisiin 
saavutuksiin, täytyy kyky kieleen, sen käyttöön ja ylipäätään rationaaliseen argumentaatioon oppia 
ensiksi. Lorenzen korostaa, että tämä tapahtuu juuri kasvatus- ja sivistysprosesseissa. (Lorenzen 
1978, 4 - 5.) Erlangerin koulukunnan vähän tunnetut hahmottelut diskursiivisesta 
mielipiteenmuodostuksesta ovat siinä mielessä Habermasin kehittelyjä mielenkiintoisempia, ettei 
niihin sisälly omalaatuista kielimetafyysistä paatosta siitä, että kielen sisäänrakennettuna teloksena 
olisi yhteisymmärys. Lorenzenin esittämien näkemysten tarkempi analyysi edellyttäisi 
syvällisempää perehtymistä konstruktiiviseen tieteenteoriaan, logiikaan ja etiikkaan, mikä ei tämän 
tutkimuksen puitteissa ole mahdollista. 
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että kykenisi ilmaisemaan omat tarpeensa julkisen intersubjektiivisesti jaetun 
kielenkäytön mediumissa. Pedagogista toimintatilannetta luonnehtii itse asiassa se, että 
interaktion toista osapuolta – kasvavaa – on mahdollista luonnehtia esikielelliseksi 
subjektiksi, joka ei ole vielä täysin ja välittömästi tullut osalliseksi julkista 
intersubjektiivisesti jaettuun elämismaailmaan perustuvaan kielellistä yhteiselämää, 
elämänmuotoa tai kielipeliä. (Mollenhauer 1985, 26 - 27, 1986, 123 – 128, Benner 1991a, 
56 - 73). 

Tästä näkökulmasta pedagoginen interaktio ei täytä kommunikatiivisen toiminnan ja 
puhumattakaan diskurssin käsitteisiin Habermasin sisällyttämää symmetriaehtoa. Koska 
pedagogisen toiminnan taustalta näyttäisi puuttuvan toimijoiden (formaalissa muodossa 
kasvattajan ja kasvatettavan) välinen yhteisesti jaettu elämismaailmallinen konteksti, joka 
vasta mahdollistaa kommunikatiivisen toiminnan ja diskurssin oletetun symmetrisen 
struktuurin, on myös ilmeisen ongelmallista väittää Peukertin tavoin, että pedagogiset 
interaktiot tapahtuisivat kommunikatiivisen toiminnan ja diskursiivisen mielipiteen 
muodostuksen konseptioissa eksplisiittisesti muotoillun symmetriaehdon alaisuudessa. 
Koska pedagoginen toiminta ilmiönä vaikuttaa olevan luonteeltaan jotakin sellaista, jolle 
ominaiset toimijoiden väliset interaktiosuhteet eivät strukturoidukaan faktuaalisesti 
symmetrisesti, on edelleen ongelmalista olettaa pedagogisen toiminnan teorian olevan 
kehiteltävissä interaktionistisen toiminnanteorian kontekstissa. Perinteinen pedagoginen 
käsitteistö ja pedagogisen teorianmuodostuksen kannalta keskeiset kysymyksenasettelut 
eivät ole kivuttomasti transformoitavissa intersubjektivistisen paradigman puitteisiin.  

On kuitenkin syytä muistuttaa siitä, että vaikka yritys palauttaa pedagogisen toiminnan 
käsite kommunikatiivisen toiminnan ja jopa praktisen diskurssin käsitteisiin 
epäonnistuukin, ei tästä seuraa, että pedagogisen toiminnan teoriassa kasvatettava olisi 
väistämättä määriteltävä pelkäksi pedagogisten toimenpiteiden tahdottomaksi objektiksi. 
Kasvatettava on toki aina aktiivisesti toimiva subjekti, joka kulloisenkin saavuttamansa 
kehitystason ja siinä annettujen toimintakompetenssien varassa voi toimia 
asianmukaisesti määrittäen aina myös itse omia sivistysprosessejaan. Samalla 
luonnollisesti aikuisen osapuolen on tunnustettava kasvavan asema itseään ja omia 
intersubjektiivisesti välittyneitä oppimisprosesseja määrittävänä yksilönä. (U. Peukert 
1979, 196). Vaikka kasvava itse määrittääkin oppimisprosessejaan ja vaikka kasvattaja 
tunnustaakin tämän (ks. myös Benner 1991a, 64-65), on pedagogiselle toimintatilanteelle 
kuitenkin ominaista tietynlainen kvasisymmetria sosiaaliselle toiminnalle oletetun 
resiprookin symmetrisyyden sijasta: Siitä, että kasvava voi jo tiettyjen ehtojen – esim. 
omaksuttuaan sosiaalisesti yleistetyt toimintamallit (sozial generalisierten 
Verhaltensmustern) – toimia itsenäisesti tietyssä elämismaailmallisessa kontekstissa ei 
tietystikään seuraa, etteikö kasvava voisi tai etteikö hänen pitäisi oppia lisää, vaikkapa 
rationaalisten sivistysprosessien kannalta välttämättömiä diskursiivisia normien koettelun 
periaatteita tai normien perustelemistapoja (Regeln zur Normprüfung; Verfahren der 
Normenbegründung). Juuri tässä avautuu erityisen pedagogisen toimintamuodon tarve. 
Samalla keskeiseksi kysymykseksi tietysti nousee se, millaisia ovat ne erityiset 
pedagogiset toimenpiteet, jotka avaavat mahdollisuuden kommunikatiivisten ja 
diskursiivisten kompetenssien kehittymiselle. Ursula Peukert on todennut tämän varsin 
elegantisti.  
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"Pädagogisches Handeln muβ dann insgesamt als ein Handeln charakterisiert werden, 
das antizipatorisch auf die Vollgestalt von Interaktion unter gleichberechtigten Partner 
vorgreift, jedoch so, daβ es in der konkreten erzieherischen Situation dem Kind im 
Eingehen auf die von ihm erreichte Stufe den Erwerb derjenigen Qualifikationen 
ermöglicht, von denen aus dem Übergang zur nächsten Stufe und schlieβlich zu 
vollständig kompetenten Handeln möglich wird. Erzieherisches Handeln muβ von 
einer Situation der Ungleichheit ausgehen und sie in Rechnung stellen, zugleich aber 
auf die normative Grundgestalt von Interaktion vorgreifen und die jeweils schon 
mögliche prinzipielle Gleichberechtigung realisieren." (Peukert 1979, 136.) 

Pedagogisen toiminnan interaktiorakenteen ymmärtäminen ytimeltään kommunikatiivis-
diskursiiviseksi johtaa perustavaan ongelmaan siitä, että itse asiassa pedagogisen 
toiminnan käsitettä ei ole mahdollista nähdä enää kasvatuksen ja sivistyksen synteesinä, 
vaan että tarkastelun kohteeksi otetaan ikään kuin puolitettu pedagoginen toiminta. 
Tällöin tarkastelu kuitenkin kohdentuu ainoastaan sivistysprosessin käsitteellistämiseen. 
Sivistysteoreettisesti on perusteltua H. Peukertin tavoin olettaa kasvavan kykenevän 
osallistumaan kielellisesti rakentuneen intersubjektiviteetin mediumissa yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa kollektiivisiin kulttuurisen tradition uudelleentulkintoihin. Lisäksi 
vastavuoroisuus on mahdollista ymmärtää vastavuoroisen tunnustamisen (Anerkennung) 
käsitteen avulla, niin että sivistysprosessin mahdollistavat intersubjektiiviset suhteet ovat 
itse asiassa tunnustamissuhteita (ks. myös Habermas 1999, 206 – 208, ks. myös Benner 
1991a, 287), joiden konstituution kannalta on ratkaisevaa, että kasvatettava joko 
implisiittisesti tai eksplisiittisesti tunnustetaan toimintakykyiseksi subjektiksi, joka 
kykenee itse omalla toiminnallaan osallistuvan intersubjektiivisesti välittyneisiin 
sivistysprosesseihin. Sivistysteoreettinen reduktio merkitsee kuitenkin olennaisen 
kasvatusteoreettisen aspektin huomiotta jättämistä. Tarkastelun ulkopuolelle jää 
kokonaan se, millaisia ovat kasvatukselliset toimintamuodot, jotka voivat ylipäätään 
mahdollistaa kasvavan kehittymisen kompetentiksi interaktiokumppaniksi. Pedagogisen 
interaktion palauttaminen praktiseksi diskurssiksi, dialogiksi, keskusteluksi tai edes 
kommunikatiiviseksi toiminnaksi on illuusionääristä yksinkertaisesti siksi, että 
tuollaisissa yrityksissä vain edellytetään kasvavan osapuolen olevan jo kasvattajan kanssa 
samanarvoinen ja yhtä kompetentti toimintakumppani. Pedagogisen toiminnan pitäisi 
kuitenkin toisaalta olla juuri se instanssi, joka mahdollistaisi sekä sukupolvien välisen 
vastavuoroisen suhteen konstituution että kasvavan kehittymisen kompetentiksi puhe- ja 
toimintakykyiseksi subjektiksi. (Ks. esim. Brüggen 1980, 323 - 324.)  

Palaan työni toisessa osassa lähemmin intersubjektivistisen lähestymistavan 
subjektiteoreettisiin ongelmiin, joita erityisesti Dieter Henrich ja Manfred Frank ovat 
nostaneet esille. Varsinkin intersubjektivistista käännettä (erityisesti Habermasia ja Ernst 
Tugendhatia) kohtaan esitetty kritiikki siitä, että intersubjektiviteetti ei ole ajateltavissa 
ilman itsetietoisten subjektien olemassaoloa, on kasvatus- ja sivistysteoreettisesti 
merkittävä. Se selventää itsetietoisuus- ja subjektiteorian näkökulmasta jo tässä 
alustavasti sivuttua huomiota siitä, että intersubjektivistinen ajattelumalli ei kykene 
vapautumaan subjektifilosofisesta painolastista, koska siinä kaikesta huolimatta 
joudutaan olettamaan sellaisten itsetietoisten ja itsetoiminnallisten subjektien 
olemassaolo, jotka määrittävät itse omaa maailmassaolemistaan ja siten omia 
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sivistysprosessejaan. Samalla jää tematisoimatta se, mihin tuollaisten yksilösubjektien 
empiirinen konstituutio varsinaisesti perustuu.  

Toisen tunnustaminen tasavertaisena interaktiopartnerina (Anerkennung des Anderen 
als gleichberechtigter Interaktionspartner) on toki mahdollista ymmärtää inhimillisen 
interaktion ja sosiaalisen toiminnan normatiiviseksi ytimeksi. Tässä suhteessa Peukert 
seuraa varsin uskollisesti Habermasin kriittisen teorian projektin yleistä 
tunnustamisteoreettista perusvirettä. (Peukert 1983, 209, Habermas 1999, 186 - 229, 
Honneth 1992.) Tunnustamisen käsite on mielenkiintoinen sivistysteoreettisesti. Kuten 
Habermas ja Honneth pyrkivät osoittamaan, se mahdollistaa sivistys-oppimisprosessien 
intersubjektiivisen välittyneisyyden mahdollisuusehtojen tarkastelun hyvin 
fundamentaalilla tasolla. Tästä huolimatta se näyttää kuitenkin olevan pedagogisen 
toiminnan ja sille ominaisen interaktiostruktuurin tarkastelun kannalta vielä riittämätön. 
Avoimeksi nimittäin jää ennen muuta kasvatusteoreettinen kysymys siitä, millainen olisi 
se erityinen pedagogisen toimintamuoto, joka ylipäätään mahdollistaisi toimivien 
samanarvoisuuden yhteisesti jaetun elämismaailman kontekstissa. Alkujaan Peukert (mt.) 
esitti itselleen juuri tämän kysymyksen. Nojautuessaan yhä vahvemmin 
intersubjektivistisen käänteen tunnustusteoreettisiin premisseihin näyttää hän kuitenkin 
menettävän tämän varsinaisen kasvatusteoreettisen refleksiotason. Samalla hän näyttää 
unohtavan sen, kuinka pedagogiselle tilanteelle ominainen jännitteinen dynamiikka 
perustuu kasvatuksellisten vaikutusyritysten ja subjektilähtöisten, mutta aina toki 
kielellisesti ja intersubjektiivisesti välittyneiden, sivistysprosessien väliseen 
kompleksiseen suhteeseen (ks. myös Mollenhauer 1986, 10, Oelkers 1985, 234 - 235).  

Omaksuttaessa Habermasin ohjelmallisesti hahmotteleman intersubjektivistisen 
käänteen pedagogisen toiminnanteorian lähtökohdaksi painottuu tarkastelussa vahvasti 
sivistysteoreettinen aspekti (ks. esim Peukert 1998, 29). Ilmeisen sivistysteoreettisen 
preferenssin myötä Peukert tulee vastoin omia ohjelmallisia lähtökohtiaan uudistaneeksi 
implisiittisesti perinteisen subjekti- ja tietoisuusfilosofisen ajattelumotiiviin: Mikäli 
kompetenttien toimijoiden vastavuoroisen interaktion perusstruktuuri (so. tunnustaminen) 
halutaan nähdä myös pedagogisen interaktion perusstruktuurina, on samalla myös 
kasvatettava tällaisen teorian perspektiivistä ymmärrettävä toimintakykyisenä 
autonomisena subjektina. Idealistista terminologiaa käyttääkseni kyseessä olisi reaalinen 
itse itsensä asettava Minä. Koska samalla tarkastelun kohteeksi ei oteta konkreettisen 
yksilöllisen subjektin konstituutioehtoja, vaan itsetoiminnallinen subjekti oletetaan jo 
annetuksi, lähestyy intersubjektivistinen positio itse asiassa kritisoimaansa 
subjektifilosofista argumentaatiota. Peukertin ajatteluun näyttää sisältyvän pohjimmiltaan 
subjekti-tietoisuusfilosofiseen perinteeseen palautuvan transsendentaalin Minän käsitteen 
naturalisointi/ontologisointi. Tämä uhkaa kädessä sulkea kasvatuksellisen vaikuttamisen 
tarkastelun kokonaan pois (ks. myös Benner & Schmied-Kowarzik 1967, Gössling 1993, 
29, 32).  

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että kritisoidussa subjekti- ja tietoisuusfilosofisessa 
perinteessä on toki alusta saakka hahmoteltu konkreettisen yksilösubjektin 
interpersoonallisia ja laajasti ottaen sosiaalisia konstituutioehtoja. Siinä ei suinkaan ole 
oletettu ikään kuin valmiin empiirisen subjektin olemassaolo annettuna (ks. esim. Düsing 
2002b, 106). Tässä tutkimuksessa tarkastelemani Johann Gottlieb Fichten 
interpersoonallisuusteoria toimii esimerkkinä siitä, kuinka itse asiassa Peukertin 
kritisoimassa subjektifilosofisessa perinteessä interpersonaliteetti on nähty eräänä 
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keskeisen empiirisen yksilön konstituutioehtona. Olennaista on, ettei Fichte pyrkinyt 
palauttamaan intersubjektivistisen käänteen tavoin subjektiviteettia intersubjektiviteettiin, 
vaan lähti siitä, että subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat yhtä alkuperäisiä ilmiöitä 
empiirisen yksilön konstituution ja siten yksilöllisten ja yhteisöllisten sivistysprosessien 
kannalta. Kasvatus- ja sivistysteoreettisesta perspektiivistä Fichten 
interpersoonallisuusteorian tekee erityisen mielenkiintoiseksi se, että siinä kysymys 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välittymisestä kulminoitu kasvatuksen käsitteessä, 
jonka Fichte tematisoi erotuksena vastavuoroisen tunnustamisen käsitteestä vaatimuksen 
(Aufforderung) konseptiolla. Palaan Fichten interpersoonallisuusteoriaan tuonnempana.  

Myöhemmissä teksteissään Peukert ei perustele intersubjektivistista käännettä 
niinkään tieteen ja filosofian internalistisista tendensseistä käsin vaan viittaamalla 
modernin yhteiskunnan ja kulttuurin ekonomis-poliittisiin kriisiytymistendensseihin, 
jotka uhkaavat rationaalisia yksilöllisiä ja kollektiivisia sivistysprosesseja ja erityisesti 
niiden yksilöllistä identiteettiä ja kulttuurista eheyttä turvaavaa funktiota. Viittauksissaan 
modernin elämänmuodon aporeettiseen ja sivistysprosessien kannalta destruktiiviseen 
luonteeseen Peukert eksplisiittisesti nojautuu varhaisemman kriittisen teorian 
sivilisaatiokriittisiin näkemyksiin (ks. myös Knauth 2000, 332-333). Adornon ja 
Horkheimerin versio kriittisestä teoriasta tosin mahdollistaa Peukertille vasta kriittisen 
kasvatustieteellisen yhteiskunnallisen tietoisuuden – eräänlaisen kriisitietoisuuden – 
heräämisen. Se ei vielä mahdollista pedagogisen toiminnan, kasvatuksen ja ennen muuta 
sivistyksen käsitteiden revisiota, koska aikaisempi kriittinen teoria jää vielä subjekti- ja 
tietoisuusfilosofisen perinteen puitteisiin. Modernin yhteiskunnan kriisiytymistendenssien 
tuottamiin praktisiin ongelmiin vastaavan pedagogisen toiminnan ja erityisesti sivistyksen 
konseptio on mahdollista kehittää vasta intersubjektivistisen käänteen omaksumisen 
myötä (ks. myös Koller 2000, 368).Tässä vaiheessa astuu kuvaan Habermasin 
kommunikatiivisen toiminnan, diskurssin ja ennen muuta niissä implikoitu 
vastavuoroisen tunnustamisen käsite, joka on ymmärrettävissä kaiken inhimillisen 
kommunikaation perustavana struktuurina. 

Kommunikatiivisissa suhteissa aktualisoituvan tunnustamisen avulla Peukert (1998, 
26-29) pyrkii osoittaman perustavat ehdot sellaiselle pedagogiselle toiminnalle, joka avaa 
mahdollisuuksia yksilöllisille ja yhteisöllisille sivistysprosesseille - (ks. myös Wellner 
2000, 397). Pedagogisissa interaktioissa on kysymys “elämismahdollisuuksien (…) ja 
kehitysmahdollisuuksien avaamisesta juuri silloin se tähän asti saavutettu tulkinta- ja 
toimintamahdollisuuksien taso, joka on menettänyt itsestäänselvyytensä, täytyy ylittää ja 
transformoida” (Peukert 1998, 26, ks. myös Wellner 2000, 386). Welnerin (mt.) mukaan 
pedagogisten interaktioiden erityspiirre on, että niissä “lapset ja ymmärtävät itsensä itse 
konstituoimiensa toimintojen keskipisteenä”. Samalla yksilöt interaktioissa sosiaalisen 
toisen ja kohteellisen ulkomaailman kanssa konstruoivat aktiivisesti ja kreatiivisesti 
todellisuuttaan ja luovat siten uusia merkityksiä (Peukert 1998, 26-27). 

Toiminnanteoreettisella tasolla perustavaksi ongelmaksi muodostuu pedagogisen 
toiminnan käsitteen analogisoiminen tunnustamisteoreettisen sosiaalisen toiminnan 
käsitteen kanssa. Tästä liian huolimattomasta kahden eri toiminnan konseption 
analogisoimisesta, tai jopa pedagogisen toiminnan redusoimisesta kommunikatiiviseen 
toimintaan, seuraa joukko ongelmia, joita Peukert ei näytä kykenevän omista 
teoreettisista lähtökohdistaan käsin ratkaisemaan.  
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Kasvatus- ja sivistysteoreettisen perinteen keskeinen ongelma on ollut pedagogisen 
toiminnan ja poliittisen toiminnan - tai yhteiskunnan pedagogisen ja julkisen sfäärin - 
suhde (ks. esim. Mollehauer 1972). Pedagogisen toiminnan ja vastavuoroisen sosiaalisen 
toiminnan identifioiminen merkitsee sitä, että pedagogisen toiminnan ja kriittisen julkisen 
mielipiteenmuodostuksen alueella tapahtuvan rationaalisen poliittisen toiminnan 
erottaminen ei ole enää mahdollista. Samalla myös kysymys pedagogisen toiminnan 
erityslaatuisuudesta – pedagogisen toiminnan identiteetistä tai erityisestä pedagogisesta 
rationaliteetista (ks. esim. Schäfer 1989) menettää merkityksensä, koska pedagogiselle 
toiminnalle ei voi enää periaatteessa antaa mitään identifikaatiokriteerejä. Tämä tietysti 
merkitsee myös erityisten pedagogiseksi luonnehdittavien teoriamuotojen – kuten 
kasvatusfilosofia tai pedagoginen etiikka – redusoitumista intersubjektivistiseen 
toiminnanteoriaan tai tunnustamisen käsitteestä nousevaan vastavuoroisuutta korostavaan 
etiikkaan. 

Merkille pantavaa on, että vaikka Peukert painottaakin pedagogisen interaktion 
vastavuoroista ja dialogista luonnetta (ks. myös Knauth 2000, 325) suhtautuu hän 
periaatteessa kriittisesti habermasilaiseen diskurssietiikan konseptioon: Hänen mukaansa 
diskurssietiikassa keskeisen autonomisen, täysin kehittyneen subjektin, konseptio ei voi 
olla pedagogisen interaktion normaalitapaus. Diskurssietiikassa hahmotellun 
dialogityypin pedagoginen soveltaminen ei ole ylipäätään mahdollista. Sitä vastoin 
pedagogisessa teorianmuodostuksessa tulisi lähteä liikkeelle siitä, että pedagogista 
toimintaa ja jopa sen rakennetta määrittää erityinen vastuullisuus siitä, että pedagogisen 
interaktion on mahdollistettava toisen (so. kasvatettava) autonomisoiva subjektikehitys 
(Genese von Subjekt). (Peukert 1989, 59, ks. myös Knauth 2000, 326.)  

”Eine normativ dimensionierte humane Interaktion zielt auf die Genese von Subjekten. 
Sie ist auch normativ advokatorisch, stellenvertretend notwendig, sie versucht 
denjenigen zum Wort zu verhelfen, die nicht mehr oder noch nicht reden können und 
doch im unseren Handlungszusammenhang gehören, also die Toten, die Vernichteten 
ebenso wie die jetzt mit Gewalt am Reden gehinderten wie die ungeborenen 
zukünftigen Generationen. Solches Handeln zielt auf die Ermöglichung von Leben 
und weiss sich damit verantwortlich für dessen Vorbedingungen.“ (Peukert 1984, 143.)  

Peukertin teoria jää tältä osin häilymään perinteisen subjektifilosofisia tendenssejä 
sisältävän kasvatus- ja sivistysteoreettisen argumentaation ja puhtaasti 
intersubjektivistisen position hämärään välimaastoon. Yhtäältä pedagogisen toiminnan 
konseption kehittämisen taustalla on tunnustamisen etiikka, jonka perusperiaatteiden 
mukaisesti kasvatettava on tunnustettava autonomisena sivistysprosessin subjektina ja 
itse aktiivisesti maailmaa tulkitsevana ja uusia innovatiivisia tulkinta-, puhe- ja 
toiminatatapoja esiintyöstävänä individinä. Näin Peukert pyrkii rekonstruoimaan 
pedagogisen toiminnan perusrakenteen egalitääris-solidaarisena tunnustamissuhteena. 
Samalla korostuu oletus siitä, että pedagoginen interaktio on alusta saakka universaalin 
solidaarisuuden, oikeudenmukaisen vallasta ja herruudesta vapaan elämänmuodon 
mukaista interaktiota. Sille on ominaista toisen tunnustaminen oman sivistysprosessinsa 
subjektina. Peukertin ajattelua läpäisee vahvasti ajatus tunnustamisesta, jolla hän viittaa 
viime kädessä toisen tunnustamiseen tasavertaisena interaktiopartnerina. Tämä ei tosin 
ole mahdollista ilman jo olemassa olevaa subjektiivista vapautta, joka tulee 
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pedagogisessa interaktiossa tunnustetuksi. (Ks. Abeldt 2000, 246 - 247, Knauth mt. 326, 
333 - 334.)  

Itse asiassa habermasilainen diskurssikonseptio perustuu samankaltaiseen käsitykseen 
tunnustamisesta. Näin tulee ymmärrettäväksi se, että myös Peukertin hahmottelema 
tunnustaminen edellyttää vapaan autonomisen tunnustettavissa olevan yksilösubjektin 
olemassaoloa. Tunnustaminen ei ole mahdollista ilman sellaista tunnustamisen kohdetta, 
jonka tunnustava voi tiettyjen havaittavissa olevien kriteerien perusteella ylipäätän 
identifioida de facto tunnustettavissa olevaksi subjektiksi. Tunnustamisen käsite implikoi 
jo tunnustettavan vapaan subjektin olemassaoloa (ks. mt.). Tästä seuraa kuitenkin se, ettei 
tunnustamisakti itsessään voi selittää autonomisen yksilösubjektin konstituutiota. Seuraan 
Dieter Henrichin kritiikkiä, jonka hän kohdentaa sellaisia intersubjektivistisia yrityksiä 
kohtaan, jota pyrkivät selittämään subjektin konstituution yksin intersubjektiivista 
suhteiden avulla. Esittelen myöhemmin yksityiskohtaisemmin Henrichin esittämää 
kritiikkiä perustellakseni tässä lähinnä Peukertin tekstien immanentista kritiikistä 
nousevan huomion tarkemmin ja perustellummin subjekti- ja itsetietoisuusteoreettisin 
argumentein. 

Toisaalta tunnustamiskonseptioon perustuvan eksplisiittisen sivistysteorian ohella 
Peukert argumentoi kuitenkin myös kasvatusteoreettisesti: juuri pedagogisen interaktion 
tai toiminnan tulisi olla se modernille tyypillisen sosiaalisen yhteiselämän välttämätön 
instanssi, joka vasta mahdollistaa ja turvaa empiirisen subjektin kehittymisen.24 Tässä 
yhteydessä on syytä huomauttaa, että Peukertin käsitys humaanista interaktiosta 
subjektiviteetille konstitutiivisena tekijänä jää monimerkitykselliseksi. Määritelmänsä 
mukaisesti mikä tahansa tunnustamiseen perustuva ihmisten välinen suhde – esim. 
poliittisen tai moraalisen mielipiteenmuodostuksen alueella tai vaikkapa 
interkulttuurisessa kommunikaatiossa mahdollistaa – sivistysprosessien todellistumisen. 
Toisaalta Peukertin näkemystä toisen ihmisen tunnustamiseen perustavasta ja tämän 
subjektiivista integriteettiä turvaavasta interaktiosta voidaan tulkita myös niin, että 
kysymyksessä olisi erityinen pedagoginen interaktiomuotonsa (ks. esim. Knauth mt.). 
Peukertin voidaan katsoa hyvin abstraktilla tasolla kehittelevän dialektis-dialogista 
pedagogisen toiminnan käsitettä, jolle intersubjektiviteetin korostamisesta huolimatta on 
ominaista pedagogisen differenssin hyväksyminen. Knauth painottaa omassa 
tulkinnassaan sitä, ettei Peukertin hahmottelema pedagogisen intersubjektiviteetin teoria 
kykene vielä ratkaisemaan kysymystä siitä, kuinka pedagoginen dialogi voisi tavoitella 
toisen vapaata intersubjektiivisesti reflektoitua itsemäärittelyä, johon toinen ei vielä itse 
dialogitilanteessa kykene ilman pakkoa, joka olisi ristiriidassa pedagogisen toiminnan 
tavoitteen kanssa. Kysymys on – kuten Knauth huomauttaa – aivan perinteisestä 
pedagogisesta paradoksista, joka perustuu siihen, että pedagoginen dialogi aktualisoituu 
epätasa-arvoisessa tilanteessa ja on ymmärrettävissä toiminnaksi, jossa huolimatta sille 
ominaisesta epäsuhdasta kasvatettava olisi tunnustettava tasa-arvoisena 
interaktiokumppanina (Knauth 2000, 325 - 326). Peukertin tarkastelujen valossa jää 
jokseenkin epäselväksi se, miten tämä tunnustusteoreettinen argumentaatio ylipäätään 
poikkeaa perinteisestä Kantin pedagogiikan luennoissaan esittämästä pedagogisen 
                                                           
24 Modernin kulttuurin/yhteiskunnan ja pedagogisen välisestä suhteesta ks. esim. Oelkers 1990, 
1991, Mollenhauer 1985, 1986, 38 - 91, 161 - 164. 
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paradoksin versiosta, jonka mukaan kasvatettava on tunnustettava alusta saakka vapaana 
olentona, mutta joka kuitenkin on pakotettava käyttämään omaa potentiaalista 
vapauttaan.  

Joka tapauksessa näyttää siltä, että Peukertille ainakin periaatteessa merkittävänä 
näyttäytyvä kysymys erityisestä pedagogisesta interaktiostruktuurista jää avoimeksi. 
Yhtäältä kaikkien modernin yhteiskunnan rationaaliseksi luonnehdittavissa olevien 
käytäntömuotojen tulisi rakentua kommunikatiivisesti ja noudattaa vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatetta, jotta yksilölliset ja kollektiiviset sivistysprosessit uusien 
innovatiivista maailmatulkintojen ja toimintatapojen tuottamisen merkityksessä tulisivat 
konkreettisessa yhteiskunnallis-kulttuurisessa tilanteessa ja sen määrittämien 
institutionaalisten ehtojen puitteissa mahdolliseksi. Peukertin mukaan tämä rationaliteetin 
vaatimus on ulotettavissa koskemaan yhtä lailla kaikkia yhteiskunnallisia toiminta-
alueita: tämä osin kontrafaktuaalinen vaatimus pätee niin laajasti ymmärrettyyn 
poliittiseen ja moraaliseen mielipiteenmuodostukseen kuin myös pedagogisiin 
käytänteisiin. Tässä fundamentaalissa tunnustamisteoreettisessa merkityksessä ei 
poliittisen toiminnan ja pedagogisen toiminnan perusstruktuureissa ole eroa.  

Intersubjektivistisesti orientoituneesta kriittisestä teoriasta tukea ottava pedagoginen 
teoria näyttää pyrkivän ohjelmallisesti liuentamaan modernille pedagogiikalle ominaisen 
kysymyksen kasvatuksellisesta vaikuttamisesta ja sen mahdollisuudesta, kysymykseksi 
autonomisten toimijoiden välisestä symmetrisestä interaktiosta ja sen jokseenkin 
ideaaleista mahdollisuusehdoista. Taustalta on havaittavissa toki jo kantilaisesta 
valistusfilosofiasta tuttu ja myös kriittiselle teorialle ominainen motiivi porvarillisesta 
julkisuudesta, jonka puitteissa tapahtuvan rationaalisen, autonomisen ja pakottoman 
järjenkäytön tulisi mahdollistaa valistusprosessi. Peukertin hahmotteluissa on vain 
vaarassa käydä niin, että Kantin valistusfilosofisesta ajattelusta nousevassa pedagogisessa 
näkemyksessä vielä käsillä oleva hienovarainen erottelu valistusprosessin (so. 
sivistysprosessin, jota erityisesti yhteiskunnallisella tasolla luonnehtii 
demokratisoituminen25) mahdollistavan julkisen järjenkäytön sfäärin (Öffentlichkeit) ja 
pedagogisen toiminnan, jonka tulisi tuottaa julkiseen järjenkäyttöön kykeneviä 
autonomisia yksilösubjekteja.  

"The common normative core both of education and of democracy can then be de-
veloped within a theory of intersubjectively reflected learning processes which are 
constitutive for a public sphere of social learning, criticism and autonomy, all of which 
may then be defined collectively as well as individually". (Peukert 1993, 167.) 

Tuoreemmassa, sivistyskäsitteen uudelleentulkinnan mahdollisuuksia koskevassa 
artikkelissaan Peukert (1998, 28) kirjoittaa saman suuntaisesti: 

                                                           
25 Demokratia merkitsee Peukertille laajasti ottaen rationaalista elämänmuotoa, joka mahdollistaa 
uusien todellisuuden tulkintamallien ja toimintapojen luovan kehittämisen (ks. mt.) Peukertille 
demokratisoituminen on olennaisesti julkinen intersubjektiviteetin mediumissa tapahtuva 
refleksiivinen oppimisprosessi, jossa on kysymys aikaisempien epärationaalisiksi osoittautuneiden 
kulttuuristen ja yhteiskunnallisten konventoiden ja tulkintatapojen – Habermasia mukaillakseni 
aikaisemman elämismaailmallisen kontekstin – edelleen kehittämisestä. (Ks. myös Bauer 2000, 236 
- 239.)  
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”Die Grundlegende Aufgabe einer Erziehungstheorie wie einer Demokratietheorie ist 
es, eine kritischen Begriff von Kommunikation zu entwickeln, der imstande ist, die 
Struktur transformatorischer Lernprozesse und kollektiver, nichtideologischer 
Entscheidungsprozesse aufzuhellen und kritisch anzuleiten. Der gemeinsame 
normative Kern einer Theorie der Erziehung, wie der Demokratie besteht dann in einer 
Theorie intersubjektiv reflektierten Lernprozess, die sowohl kollektiv als auch 
individuel bestimmt werden können.“ (Peukert 1988, 28.) 

Tunnustusteoreettisesta kontekstista nousevan rinnastuksen ohella pedagoginen toiminta 
hahmottuu kuitenkin myös muusta kollektiivisesta tunnustamiseen perustuvasta ja 
sivistysprosessit mahdollistavasta interaktiosta poikkeavana toiminnan/interaktion 
muotona, joka ei sittenkään ole täysin identtinen vastavuoroiseen intersubjektiivisen 
tunnustamiseen perustuvan sosiaalisen toiminnan kanssa. Tämä tulee esille siinä, että 
huolimatta omaksumastaan tunnustusteoreettisesta lähtökohdasta Peukert näyttää 
olettavan, että sivistysprosessien –so. refleksiivisten oppimisprosessien – edellytyksenä 
on kaikesta huolimatta oma erityislaatuinen interaktiomuotonsa. Tällä interaktiomuodolla 
on eräänlainen kaksoisfunktio: sen on mahdollistettava sekä rationaalisten kompetenttien 
yksilösubjektien että vastavuoroiseten intersubjektiivisten suhteiden rakentuminen.  

Olen tähän saakka pyrkinyt osoittamaan, kuinka Peukertin argumentaation häilyvyyttä 
ilmentää hyvin myös se, että hänen argumentaatioonsa sisältyy kaksi toisilleen 
vastakkaista metanormia, joiden hän katsoo pätevän rationaaliselle pedagogiselle 
toiminnalle. Kutsun toista a) implisiittiseksi metanormiksi ja toista b) eksplisiittiseksi 
metanormiksi. Ongelmallista on, että nämä metanormit näyttävän jäävän ristiriitaisiksi 
uusintaen modernin pedagogisen perinteen paradoksaalisen argumentaatiorakenteen. 

a) Modernin pedagogisen ajattelun perustava dogmi on oletus siitä, että oikein 
organisoidulla aikuisen ja kasvavan sukupolven välisellä kanssakäymisellä on 
mahdollista ennakoida ja saada aikaan parempi tulevaisuus, parempi ihminen ja parempi 
yhteiskunta (ks. myös Oelkers 1990, Mollenhauer 1985). Peukert ei missään vaiheessa 
aseta kyseenalaiseksi tätä modernille – sanoisimmeko läpikotaisin valistukselliselle – 
pedagogiselle ajattelulle ominaista metanormia. Modernille pedagogiselle ajattelulle on 
ominasta Höherbildung der Menschheit -periaate (Benner 1991b, 45-6 2). Se määrittää 
pedagogisen toiminnan tarkoituksellisena yrityksenä antisipoida parempaa elämänmuoto 
sekä yksilöllisten että kollektiivisten sivistysprosessien alueella. Peukert reformuloi 
tämän ajatukseksi siitä, että voimme turvata kulttuurimme tulevaisuuden ainoastaan siinä 
määrin kuin oppimis- ja sivistys- (ja kasvatus-) prosessit konstituoivat järjen 
kommunikatiivisen kehittymisen. Tätä Peukert pitää samalla myös demokraattisten 
elämänmuotojen kehittymisen edellytyksenä. (Peukert 1993, 169.)Peukertin käyttämät 
ilmaukset kuten “sosiaalinen oppiminen” tai “transformatoriset sivistysprosessit” (mt. 
167, myös Peukert 1992) eivät luonnollisestikaan peitä historianfilosofista ajattelutapaa, 
joka on ollut ominainen erityisesti saksalaiselle filosofiselle perinteelle aina Kantista 
Habermasiin saakka. Tämä ajattelutapa on kriittisen teorian ja myös kriittisen 
kasvatustieteen sanastossa kiteytynyt ilmaukseksi “emansipaatio” (ks. esim.Mollenhauer 
1971) ja sitä neutraalimmaksi rationaalisen, refleksiivisen oppimisprosessin konseptioksi, 
joka pohjimmiltaan erityisesti Habermasin kielenkäytössä merkitsee refleksiivistä 
vapautumista aikaisemmista elämismaailmassa annettuna olevista todellisuuden 
tulkintatavoista ja toimintaorientaatioista (ks. Habermas 1981a, 1999, 39 - 40, McCarthy 
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1989, 505, 511). Tämä yhteys ei ole sinänsä yllättävä. Historianfilosofinen ajattelu26 ja 
pedagoginen ajattelu ovat modernissa perinteessä kietoutuneet epäilemättä toisiinsa 
(Oelkers 1990, 2). Molemmat ovat modernin tuotteita, tai kuten Peukert asian ilmaisee, 
niiden keskinäinen riippuvuus on modernin projektille ominainen (Peukert 1993, 166, 
1992, 123).  

Tietoisuus avoimesta ja epävarmasta tulevaisuudesta on tyypillinen juuri modernille 
(Mollenhauer 1995). Sekä pedagoginen että historianfilosofinen ajattelu ovat 
ymmärrettävissä yrityksenä ratkaista avoimen ja ennustamattoman tulevaisuuden 
ongelma hahmottamalla mahdollisuuksia antisipoida uutta toivottavaa ja halutunlaista 
tulevaisuutta, joka ei enää syklisesti toista menneisyyttä ja nykyisyyttä, kuten pitkälti 
esimodernissa elämänmuodossa oli vielä kysymys. (Mt.) Tällaisia moderneja yhteiskuntia 
Peukert kutsuu kuumiksi yhteiskunniksi (1993, 169). Niille on ominaista jatkuva 
pluralisoituminen ja monimuotoistuminen, joiden seurauksena myös aikaisemmat 
yhteiskunnalliset rakenteet ja instituutiot menettävät merkityksensä. Samalla 
yhteiskunnan ja kulttuurin tulevaisuuden näkymät ovat monimuotoistuneet tai jopa 
menettäneet selkeän tulevaisuusperspektiivin. Tästä seuraa välttämättömyys hahmottaa 
mahdollista toivottavaa tulevaisuutta. Kantin valistusfilosofiassa, historianfilosofiassa ja 
pedagogiikassa toivottava tulevaisuus näyttäytyi järjellisenä moraalisena yhteiskuntana. 
Peukertin kriittisen kasvatustieteen versiossa antisipoinnin arvoinen tulevaisuus on – toki 
täysin valistuksellisessa hengessä – luonnollisesti demokratia (Peukert 1993, 166-167).  

Peukertin ajattelu käy hyvin esimerkkinä siitä, kuinka valistuksellisessa modernissa 
sekä pedagoginen ajattelu ja toiminta että historianfilosofinen – jopa utooppinen – 
ajattelu ovat itse asiassa kolikon kaksi eri puolta (Hermann 1992, 89), tosin niin, että 
pedagoginen toiminta näyttäytyy historianfilosofisten ambitioiden toimeenpanijana. 
Pedagoginen toiminta ymmärretään modernissa ajattelussa välineenä, jonka tehtävänä on 
tuottaa haluttu tulevaisuus niin yksilöllisen biografian kuin kollektiivisen historiankin 
muodossa (ks. esim. Mollenhauer 1985). Äärimmilleen vietynä tämä ajattelumalli johtaa 
siihen, että kasvatuksella voidaan katsoa olevan jopa kausaalisen vaikutuksen luonne. 
Tällöin pedagogisen toiminnan tietynlaisesta organisaatiosta ajatellaan seuraavan 
lineaarisesti tietynlainen – toivottu – tulevaisuuden elämänmuoto. Modernin ajattelun 
kontekstissa kasvatukselle annetaan jopa eräänlaisen superkausaliteetin status. Sen avulla 
katsotaan voitavan saada aikaan halutunlainen yksilö ja yhteiskunta. (Oelkers 1990, 
1992.)  

Peukertin hahmottelema kriittinen pedagoginen teoria uusintaa tältä osin modernin 
argumentaatiomallin. Implisiittinen kasvatusteoreettinen metanormi merkitsee sitä, että 
pedagogisen toiminnan on – ollakseen ylipäätään rationaalista pedagogista toimintaa – 
osallistuttava yhteiskunnallisiin demokratisoimispyrkimyksiin. Pedagogisen toiminnan 
perustehtävä on paremman yhteiskuntakehityksen turvaaminen ja siten 
demokratisoitumisen edistäminen. Tämä vaatimus aktualisoituu kahdella tavalla. Sillä on 
yhtäältä yksilöllistä sivistysprosessia toisaalta kollektiivista sivistysprosessia koskettava 
ulottuvuutensa (ks. Girmes 2000, 352). Suhteessa yksilöllisiin sivistysprosesseihin 
                                                           
26 Olipa kysymys sitten historianfilosofiasta sen vahvassa merkityksessä, jossa on kysymys 
inhimillisen historian kulun kuvauksista niiden alkupisteestä aina ideaaliseen päätepisteeseen tai 
heikosta historianfilosofiseen näkemyksesta, jonka näkökulmasta inhimillisestä historia näyttäytyy 
enemmän tai vähemmän transformatorisena prosessina. 
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kasvatus on toimintaa, jonka tulee mahdollistaa autonomisen, rationaalisen 
yksilösubjektin kehittyminen (ks. Junker-Kenny 2000, 63). Peukert ei kernaasti määrittele 
kovinkaan yksityiskohtaisesti sitä, mitä hän tuollaisella yksilösubjektilla tarkoittaa tai 
mitä erityisiä ominaisuuksia yksilösubjektilla on. Yleisesti ottaen kyseessä olisi 
nähdäkseni yksilö, joka tarvittaessa kykenee suhtautumaan kriittisesti vallitseviin 
elämismaailmallisiin konventioihin ja kehittämään niitä innovatiivisesti ja 
produktiivisesti omalla toiminnallaan - yhdessä muiden toimijoiden kanssa -
rationaalisemmiksi (vrt. mt. Koller 2000, 367). Peukert määritteleekin sivistyksen ja 
ihmisarvoisen humaanin yhteiskunnan yhteisen perusprinsiipin, joka nähdäkseni kiteyttää 
myös hänen näkemyksensä rationaalisesta yksilösubjektista, (ks. myös Girmes 2000, 352) 
seuraavasti:  

“In Freiheit so zu existieren, dass man versucht, im eigenen produktiven Handeln 
anderen zu eigenständiger, kreativer Entfaltung zu verhelfen und so eine gemeinsame 
kommunikative Welt aufzubauen, in der Regeln für das Zusammenleben aller 
gefunden und dadurch Lebensmöglichkeiten für alle unter einer 
transformationsfähigen demokratischen ´Verfassheit´ der Gesellschaft gesichert 
werden können”. (Peukert 1998, 29.) 

Luonnollisesti autonomisen yksilösubjektin ominaisuuksiin kuuluvat edelleen yleiset 
kommunikatiiviset kompetenssit. Kohlbergilainen postkonventionaalisen 
moraalikehitystason tai sellmannilaisten postkonventionaalisen kommunikaatiotason 
edellyttämät perustavat kompetenssit luonnehtivat Peukertin hahmottelemaa 
sivistysprosessin yksilösubjektia. Tässä yhteydessä Peukert tulee itse asiassa toistaneeksi 
kriittisen kasvatustieteen historiasta tutun ajattelutavan: Klaus Mollenhauer määritteli 
teoksessaan Theorien zum Erziehungsprozess (alkut. 1972) pedagogisen toiminnan 
tavoitteeksi rationaalisten poliittisten toimijoiden kasvattamisen. 

Kuten edellisestä sitaatista käy ilmi, implikoi innovatorisesti toimivan subjektin 
konseptio Peukertille aina myös intersubjektiviteettia. Luovassa sosiaalisessa toiminnassa 
konkreettisen ilmauksensa saava yksilöllinen vapaus ei ole mahdollista muuten kuin 
kommunikatiivisissa vastavuoroisissa suhteissa, joissa ihmisen vapaus ja itsemäärittely 
kerta toisensa jälkeen tunnustetaan ja siten pidetään yllä kommunikatiivisen toiminnan 
mediumissa. Tästä seuraa, että kasvatuksen tehtävä kollektiivisella tasolla on itse asiassa 
siinä, että sen on konstituoitava kommunikatiivis-intersubjektivisia tiloja, joissa 
innovatiivinen toiminta on mahdollista ja joiden tarjoamassa kielellisen 
intersubjektiviteetin mediumissa produktiivien todellisuuden uudelleentulkinta tulee 
mahdolliseksi. Peukertille innovatiivinen yksilösubjekti ja intersubjektiviteetti ovat 
komplementaarisia ja toisiinsa kietoutuneita ja erottamattomia ilmiöitä. Innovatiivinen 
yksilösubjekti voi todellistaa produktiivista vapauttaan ja siinä mielessä realisoida 
sivistysprosesseja ainoastaan siinä määrin, kuinka sosiaaliset suhteet antavat hänelle 
siihen vapausasteita (ks. Koller 2000, 368). Tämä pätee myös kääntäen. Innovatiiviset ja 
luovat yksilösubjektit ovat itse omalla toiminnallaan vastuussa siitä, että 
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elämismaailmallisessa kontekstissa todellistuu demokratisoitumis kehityksen 
mahdollistavia (so. rationaalisia) oppimis- ja uudelleentulkintaprosesseja.27

Tämä Peukertin teorian kannalta keskeinen lähtökohta tekee ehkä hieman paremmin 
ymmärrettäväksi sen, että Peukertin sivistysteoreettinen näkemys sosiaalisen 
todellisuuden innovatiivis-produktiivisesta uudelleentulkinnasta vaikuttaa jokseenkin 
ambivalentilta. Yhtäältä Peukertia on mahdollista tulkita niin, että hän palauttaa 
innovatiivisen yksilösubjektin genesiksen ja siten myös yksilöllisiltä vaikuttavat 
sivistysprosessit intersubjektiivisiin suhteisiin. Se, mitä olemme tottuneet nimittämään 
perinteisesti sivistykseksi, olisi ymmärrettävissä eräänlaisena innovatorisena kielellisenä 
tapahtumana. Tämä lähinnä kielistrukturalistinen näkemys merkitsee äärimmilleen 
vietynä sitä, että “(…) im Zentrum der bildungstheoretischen Überlegungen nicht das 
sich bildende Subjekt und sein intentionales Handeln stehen, sondern vielmehr die 
Verkettung von Sätzen als ein gleichsam “objektives” Sprachgesehen, das Subjekt in 
einem spezifischen Sinn erst hervorbringt und ihnen einen Platz im Universum der 
Sprache zuweist.” (Koller 2000, 369.) Toisaalta taas Peukertia on mahdollista tulkita niin, 
että autonominen innovatiivinen yksilösubjekti ja tämän produktiivinen, uusia 
kulttuurisia konventioita luova toiminta on sekä yksilöllisten että yhteisöllisten 
sivistysprosessien ohittamaton perusta. 

Periaatteessa molemmat tulkinnat sivistysprosessin luonteesta ovat yksinkertaistuksia. 
Molemmat ovat oikeamminkin yhtä välttämättömiä sivistysprosessin mahdollisuusehtoja. 
Tästä on myös nähdäkseni suora seuraus siihen, miten Peukertin teoriakehittelyssä 
avautuva varsinainen kasvatusteoreettinen näkökulma, joka häneltä itseltään jää vielä 
implisiittiseksi kehittelyksi, olisi ymmärrettävissä. Olennaista on, että kasvatuksellisella 
vaikutuksella on kaksi tavoitetta: Ensinnäkin sillä pyritään mahdollistamaan innovatiivis-
produktiivisen yksilösubjektin kehittyminen. Toiseksi sen avulla pyritään konstituoiman 
kommunikatiivis-intersubjektiivisen vastavuoroiseen tunnustamisen periaatteen 
mukaisesti strukturoitunut yhteinen tila. Se on näitä molempia ensinnäkin siksi, ettei 
innovatiivinen subjekti voi toteuttaa innovatiivista vapauttaan ainoastaan vastavuoroisten 
intersubjektiivisten suhteiden mediumissa. Toiseksi tunnustamissuhteet ovat mahdollisia 
vain siinä määrin kuin toimijat sallivat keskinäisten suhteidensa rakentumisen 
vastavuoroisuuden ja egalitäärisen solidaarisuuden periaatteiden mukaisesti ja siten myös 
yhteistoiminnallisen kommunikatiivisen kulttuuristen konventioiden kehittämisen. 
Innovatiivisen subjektiviteetin ja kielellisesti strukturoituneen intersubjektiviteetin 
yhteenkuuluvuutta voimme perustella viittaamalla Habermasia mukaillen siihen, että 
yksilösubjektin tulkintayritysten ja kielellisesti strukturoituneen intersubjektiviteetin 
                                                           
27 Filosofi Manfred Frank (1984, 1986, 1991a) on voimakkaasti kritisoinut kielistrukturalistista 
ajattelutapaa. Hänen mukaansa oletus siitä, että periaatteessa yksilöistä riippumaton kielijärjestelmä 
ja sen jatkuva itseorganisaatio olisi inhimillisen maailmatulkinnan perusta, ei riitä selittämään 
tulkintaan ja ymmärtämiseen hänen mukaansa kiistatta sisältyvää yksilöllistä momenttia ja siten 
sitä, että tulkinnat eivät ole palautettavissa täysin yliyksilölliseen kielijärjestelmään. 
Sosiaaliteoreetikko ja -filosofi Hans Joas (1992) on myös esittänyt samansuuntaisia huomioita 
sosiaalisen toiminnan ja yhteiskunnallisen struktuurin välisestä suhteesta. Hänen mukaansa 
yhteiskunnalliset rakenteet kyllä määrittävät yksilöiden toimintaa. Ne eivät tee sitä kuitenkaan 
yksipuolisesti, vaan yksilöt tuottavat, muuttavat ja pitävät yllä omalla toiminnallaan 
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita. 
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taustalle oletetun yhteisesti jaetun elämismaailman välillä vallitsee suhde, jossa 
molemmat pitävät toisiaan vastavuoroisesti yllä. Näin innovatiivisen yksilösubjektin 
kehittymiseen tähtäävä kasvatuksellinen vaikutusyritys ei ole mahdollinen ilman että 
samalla pyritään avaaman mahdollisuuksia sellaisille kommunikatiivisille suhteille, joissa 
toimijat vastavuoroisesti mahdollistavat toistensa innovatiivisen kulttuurista 
elämänmuotoa kehittävän toiminnan. Sama pätee myös kääntäen. Intersubjektiivisen 
kreativiteetin mahdollistavan kommunikatiivisen tilan konstituutio ei ole mahdollinen, 
mikäli samalla ei pyritä mahdollistamaan yksilöllisiin innovatiivisiin tulkintoihin 
kykenevän yksilösubjektin kehitystä. 

Merkille pantavaa kuitenkin on, että tämä ensilmäyksellä intersubjektivististen 
premissien alaisuudessa kehitellyn pedagogisen toiminnan teorialle ominainen 
ajattelutapa ei kuitenkaan ole ymmärrettävissä radikaaliksi tai käänteentekeväksi 
pedagogisen toiminnan konseption uudelleenmuotoiluksi. Pikemminkin se vaikuttaa 
aikaisemman filosofisen tradition puitteissa kehittyneen interpersoonallisuusteorian 
pedantilta toisinnolta. Palaan tutkimuksessani myöhemmin Fichten 
interpersoonallisuusteorian tarkastelun yhteydessä lähemmin tähän aiheeseen. Alustavasti 
voidaan kuitenkin sanoa, että erityisesti Wissenschaftslehre nova methodossa Fichten 
hahmottama käsitys interpersoonallisista suhteista on nähdäkseni lähes identtinen 
Peukertin ajattelusta nousevan näkemyksen kanssa. Myös Fichte argumentoi, että 
interpersoonallisella vaatimuksella, jonka hän ymmärsi kasvatukseksi, on juuri tällainen 
kaksoisfunktio: kasvatusaktin tulisi mahdollistaa sekä yksilöllisen autonomisen 
järkiolennon kehittyminen että sellaisten vastavuoroisen sosiaalisten suhteiden 
rakentuminen, joissa järjellinen itsetoiminta on ylipäätään mahdollinen.  

Olennaista on se, että nämä molemmat edellyttävät vastavuoroisesti toisiaan. Koska 
ihminen on ihminen vain muiden ihmisten joukossa ja siinä mielessä interpersoonallisesti 
konstituoitunut olento, ei toisen kasvattaminen järkiolennoksi ole mahdollista muuten 
kuin avaamalla sellainen interpersoonallinen pelitila, jossa tämä kykenee realisoimaan 
oman potentiaalisen vapautensa. Vastavuoroisten interpersoonallisten suhteiden 
konstituutio ei puolestaan ole mahdollinen ilman yksittäiseen potentiaaliseen 
järkiolentoon kohdistuvaa kasvatuksellista vaatimusta, jossa toista vaaditaan tulemaan 
tietoiseksi itsestä järkiolentona ja toteuttamaan yksilöllisesti ja juuri hänelle ominaisella 
tavalla yleistä inhimillistä järkeä. Itsetietoisuus mahdollistaa samalla myös itsensä 
lokalisoimisen interpersoonallisten suhteiden verkkoon ja siinä mielessä tietoisuuden 
muista samankaltaisista järkilennoista.  

b) Kuinka tämä Peukertin ajattelussa hahmottuva implisiittinen kasvatusteoreettinen 
metanormi sopii sitten yhteen eksplisiittisen sivistysteoreettisen metanormin kanssa? Sen 
mukaan pedagogisen toiminnan perusrakenteen pitäisi olla sama kuin sellaisten 
tasavertaisten persoonien välisen vastavuoroisen suhteen, jotka tekevät itsensä 
ymmärrettäväksi, saavuttavat yhteisymmärryksen tai ilmaisevat erimielisyytensä 
keskenään vastavuoroisen hyväksymisen ja tunnustamisen puitteissa. Metanormin 
sisältöön kuuluu lisäksi oletus siitä, että tunnustamisessa hyväksytään samalla 
vastavuoroisesti kumppaneiden toiseus ja sen kehittyminen niin, että interaktiossa 
mahdollistuu potentiaalisen konsensuksen vastavuoroinen löytämisprosessi, jota 
aikaisemmat elämismaailmalliset konventiot eivät ennalta ennalta täysin määritä. 
Tällainen prosessi on luonnehdittavissa kaikkien kommunikaatiotilanteeseen osallistuvien 
yhteiseksi innovatiiviseksi prosessiksi, joka samalla herättää toimijoiden produktiivisen 
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innovatiivisen vapauden intersubjektiivis-kommunikatiivisessa suhteessa aina jo 
aktualisoituvan vapauden kautta mahdollistaen lopulta demokraattisen elämänmuodon 
realisoitumisen. (Ks. Peukert 1993, 165-167.) Peukertin mukaan juuri tässä tulisi olla 
myös pedagogisen interaktion normatiivinen ydin. Samalla vastavuoroisen tunnustamisen 
konseption tulisi tarjota lähtökohtia myös kasvatus- ja sivistysteoriasta koostuvalle 
pedagogiselle teorialle (Peukert 1992, 121).  

Oletus vastavuoroiseen tunnustamiseen perustavasta interteraktiorakenteesta on 
Peukertille perustavalaatuinen ja ohittamaton ilmeisestikin siksi, että hän ajattelee 
intersubjektivistisen käänteen edustajille tyypillisesti niin, että intersubjektiivisuus on 
viime kädessä ohittamaton antropologinen fakta. Ihminen on olennaisesti kielellinen 
olento. Niinpä kyky käyttää kieltä ja symbolisia ilmauksia (laajasti ottaen inhimillisen 
maailmassaolemisen kielellisyys) on ymmärrettävä edellytykseksi sille, että ihmistä 
voidaan ylipäätään kasvattaa ja että ihminen voi sivistää itseään ( ks. myös Benner 1991, 
1995). Avoimeksi kuitenkin jää, miten vaatimus siitä, että pedagogisen toiminnan tulisi 
tavalla tai toisella mahdollistaa sekä kompetentin toimintakykyisen yksilösubjektin että 
vastavuoroisen tunnustamisen logiikkaan perustuvan kommunikatiivisen suhteen 
kehittyminen, on yhdistettävissä siihen moralisoivaan vaatimukseen, että pedagogisen 
toiminnan interaktiologiikan tai -struktuurin tulisi itsessään jo kuitenkin noudattaa 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Tähän ongelmaan Peukert ei enää anna 
tyydyttävää ratkaisua missään vaiheessa. 

3.2  Pedagoginen toiminta kommunikatiivisena toimintana – J. 
Masscheleinin Habermas-reseptio 

Erityisesti Jan Masschelein on pyrkinyt kasvatustieteellisen keskustelun alueella viemään 
intersubjektivistisen käänteen projektin johdonmukaisesti loppuun saakka. Painottamalla 
pedagogisen toiminnan intersubjektiivista perusrakennetta pyrkii hän kriittisesti 
muuttamaan aikaisemman pedagogisen tradition oletettuja subjekti- ja 
tietoisuusfilosofisia lähtökohtia. Masscheleinin hahmottelut perustuvat yhtäältä 
perinteisen subjektiorientoituneen pedagogiikan kritiikkiin ja toisaalta pyrkimykseen 
hahmottaa sitä, miten pedagoginen toiminta olisi käsitteellistettävissä 
intersubjektivistisesta positiosta käsin. (1991a, 1991b, 198, 1991c, ks. myös Ricken 1999, 
351).  

”Ich meine, es wäre sinnvoll, den Vorzug der modernen theoretisch-pädagogischen 
Tradition wenigstens für einen Augenblick einzuklammern, um untersuchen zu 
können, ob ein Erziehungsbegriff entwickelt werden kann, der von anderen 
Erfahrungen und Intuitionen getragen wird. Ich meine die Erfahrungen und 
Intuitionen, die für die ganze Reihe von philosophischen (und 
sozialwissenschaftlichen) Denksätzen seit dem Zweiten Weltkrieg grundlegend waren, 
nämlich jene Erfahrungen und Intuitionen, die aus dem Bereich der 
zwischenmenschlichen Verhältnisse (Intersubjektivität) stammen und die daher in 
einem noch zu klärenden Sinn `politisch´ genannt werden können: die Erfahrung zu 
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gleicher Zeit Fremder und Bundesgenosse zu sein, sowie die Erfahrung, dass die 
Bedeutung unserer Handlungen nicht auf unsere Intetionen im doppelten Sinne 
beschränkt bleibt, also die Bedeutung einer Handlung nicht das Produkt unserer 
Intention ist und die Folgen einer Tat nicht zu übersehen und rückgängig zu machen 
sind. Diese Erfahrungen bilden die Grundlage einer Intersubjektivitätsphilosophie, die 
nahezu immer vom Phänomen der Sprache, des Sprechens ausgeht und die in der 
Mannigfaltigkeit ihrer Wirkung doch an dieselbe Einsicht, dieselbe ”tatsächliche” 
Evidenz appelliert: die Illusion des autonomen Subjektes.” (Masschelein 1991b, 198 - 
199.) 

Masscheleinin mukaan myös kasvatustieteellisestä teorianmuodostuksessa tulisi ottaa 
vakavasti viimeistään 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtunut siirtymä ajatteluun, jossa 
korostuu intersubjektiviteetin ja sosiaalisten suhteiden fundamentaalinen luonne ihmisen 
maailmassa olemisen kannalta (mt.). Marek Siemek (2000) on hahmotellut vallitsevia 
filosofisia kehityslinjoja ja eri tendenssejä seuraavasti: 1900-luvun jälkipuoliskolla on 
yhä vahvemmin korostettu, etteivät inhimillisen subjektin ontologisen perusstruktuurin 
tarkastelut voi ohittaa ihmisen maailmassaolemiseen olennaisesti kuuluvaa 
kanssaolemista toisten kanssa. Filosofian kehitystä leimaa olennaisesti se, että 
intersubjektiivis-yhteiskunnallinen alue on nähty inhimillisen todellisuuden ontologisen 
määrittymisen kannalta perustavaksi. Tämä merkitsee sitä, että ihminen näyttäytyy 
olennaisesti kielellisenä, symboleja käyttävänä olentona. Esimerkkeinä tästä kehityksestä 
Siemek mainitsee hermeneutiikan eri versiot, eksistentiaalifilosofian, fenomenologian, 
analyyttisen filosofian ja ranskalaisen strukturalismin. (Mt. 187-188, 199-200, 205-
206.)28  

Kyseessä on siis varsin monisyinen filosofinen kenttä, jonka eri edustajien yhteisenä 
nimittäjä on eri tavoin ymmärretyn intersubjektiviteetin ja siten myös sosiaalisuuden ja 
yhteiskunnallisuuden oletettu ontologinen ensisijaisuus suhteessa subjektiviteettiin. Työni 
kannalta merkillepantavaa on, että – kuten Siemek huomauttaa – tämä 
intersubjektiivisuutta korostava käänne itse asiassa rehabilitoi saksalaisen klassisen 
idealismin keskeiset sosiaalifilosofiset tendenssit (ks. mt., ks. myös Düsing 1986). 
Yllättävää kyllä Masschelein itse tosin ei näytä huomaavan tätä mielenkiintoista yhteyttä 
intersubjektiivisuutta korostavan ajattelun ja klassisen saksalaisen idealismin välillä. 
Palaan tähän aiheeseen työni loppupuolella ja pyrin osoittamaan sen, kuinka modernin 
kasvatuskonseption juuret ovat ainakin osin saksalaisen klassisen idealismin – erityisesti 
Fichten – sosiaalifilosofiassa29. Masscheleinin ja Peukertin esittämä kritiikki, joka 
kohdistuu kasvatuksellisen vaikuttamiseen palauttamiseen subjekti – objekti-malliin, ei 
ota huomioon sitä varsin kompleksista käsitystä kasvatusinteraktion luonteesta, joka 
kehittyi erityisesti Fichten interpersoonallisuusteoriassa. 

Masscheleinille intersubjektivistinen käänne merkitsee ennen muuta luopumista 
autonomisen yksilösubjektin illuusiosta, joka on ollut luonteenomainen aikaisemmalle 
pedagogiselle traditiolle. Masschelein hahmottaa autonomisen subjektin roolin 
pedagogisessa ajattelussa kahtalaisena: Yhtäältä autonominen yksilösubjekti on nähty 
                                                           
28 1900-luvun sosiaaliontologiaa käsittelevänä perusteoksena voidaan pitää Michael Theunissenin 
alkujaan 1965 ilmestynyttä massiivista teosta Der Andere (1977). 
29 Ks. myös Theunissen 1977, 209. 
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pedagogisten vaikutusyritysten tulokseksi. Toisaalta taas kasvattaja on helposti 
näyttäytynyt pedagogisessa suhteessa toimivana ja intentionaalisena osapuolena, jonka 
yksilölliseen intentioihin kasvatukselliset vaikutukset olisivat palautettavissa ilman, että 
kasvavan intentionaalisuuden osuutta pedagogisen toiminnan tulosten kannalta olisi edes 
vakavasti huomioitu. (Masschelein 1991b, 199-202, ks. myös Oelkers 1995.).  

Pääteoksessaan Pädagogisches Handeln und kommunikatives Handel Masscheleinen 
(1991a) kritisoi eksplisiittisesti modernin pedagogisen tradition taustalla olevaa 
subjektifilosofista paradigmaa. Lisäksi hän korostaa, että myös aikaisemmat 
intersubjektivistisen paradigman reseptioyritykset ovat olleet ongelmallisia siksi, etteivät 
ne ole vieneet intersubjektivistista paradigmanvaihdosta systemaattisesti loppuun saakka 
vaan ovat aina jääneet subjektifilosofisen tradition puitteisiin. Masschelein kritisoi myös 
Habermasin kriittisen teorian varhaisia pedagogisia reseptioyrityksiä siitä, etteivät ne ole 
kyenneet kehittämään intersubjektivistisesti perusteltua pedagogisen toiminnan 
konseptiota. Tämä merkitsee sitä, ettei pedagogista toimintaa ole ymmärretty aidosti 
kommunikatiivisena toimintana, jonka perusta on inhimilliselle maailmassa olemiselle 
välttämättömässä praktisessa intersubjektiviteetissa. Ohjelmallinen teesi kuuluu 
seuraavasti:  

 
”Die kommunikative Praxis, die Kern der Erziehung ist, gibt keine Hilfleistung, ist 

kein Instrument, sondern ist die lebensgebende Macht, die das Selbst bildet” 
(Masschelein 1991a, 229). 30

Masscheleinin proosallinen luonnehdinta seuraa toki pedantisti Habermasin esittämää 
luonnehdintaa intersubjektivistisesta käänteestä. Masschelein painottaa sitä, ettei 
Habermasin hahmottamaa subjektifilosofisen tradition kritiikkiä ole pedagogisen 
keskustelun alueella otettu riittävän vakavasti (1991b, 198). Edelleen hän korostaa sitä, 
että ainoastaan intersubjektiviteetin käsitteestä käsin voimme tehdä ymmärrettäväksi sen, 
miten subjektiviteetti on ylipäätään mahdollinen: ”Ausgehend von der Intersubjektivität 
muss angegeben werden können, wie Subjektivität möglich ist” (1991, 206). 
Habermasille intersubjektivistisessa käänteessä on kysymys siitä, että subjektifilosofisen 
tradition transsendentaalille subjektille olettama maailmaa konstituoiva spontaniteetti 
paikallistetaan kielellisesti strukturoitunen elämismaailman kontekstiin (Habermas 1985, 
368 -370, 377 - 379, 1989, 47 - 52, 59, 1999, 40 - 41). 

Tämä ei kuitenkaan merkitse pelkästään sitä, että yksilösubjektin maailman 
konstituoiva transsendentaali spontaniteetti istutettaisiin elämismaailmallisiin kielellis-
symbolisiin rakenteisiin siten, että subjektiviteetti transsendentaalina tietämisen ja 
toiminnan ehtona säilyttäisi edelleen perustavan funktion. Tällöin perustavan aktiviteetin 
katsottaisiin todellistuvan intersubjektiivisissa suhteissa. Intersubjektivistisen käänteen 
täydellistyminen on mahdollista vain ja ainoastaan niin, että mahdollisen kokemuksen 
kohteena olevan objektiivisen todellisuuden tuottamisen (so. puheen ja toiminnan) 
perustaksi ymmärretään subjektiivisen spontaniteetin sijaan kielen maailman avaava 
”energia” tai voima (ks. Habermas 1999, 34). Näin kieli korvaa transsendentaalin 
tietoisuussubjektin oletetun todellisuutta konstituoivan funktion. Kysymys on filosofian 

                                                           
30 Ricken (1999, 352 - 357) tosin kiinnittää huomiota siihen, että Masschelein ei varsinaisesti 
missään vaiheessa perustele teesiään tarkemmin, vaan se jää lähinnä pelkäksi oletukseksi.  
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detranssendentalisaatiosta, jonka tulisi osoittaa, kuinka kielellinen intersubjektiviteetti on 
ihmisen maailma- ja itsetietoisuuden konstitutiivinen edellytys ja ennen muuta 
ensisijainen ja perustava suhteessa yksilölliseen subjektiviteettiin. 

”Unsere Erkenntnisfähigkeit lässt sich nicht mehr, wie der Mentalismus annahm, 
unabhängig von unserer Sprach- und Handlungsfähigkeit analysieren, weil wir uns 
auch als erkennende Subjekte immer schon im Horizont unserer lebensweltlichen 
Praktiken vorfinden. Sprache und Realität durchdringen sich auf eine für uns 
unauflösliche Weise. Jede Erfahrung ist sprachlich imprägniert, so dass ein sprachlich 
ungefilterter Zugriff auf die Realität unmöglich ist. Diese Einsicht bildet ein starkes 
Motiv dafür, den intersubjektiven Bedingungen sprachlicher Interpretation und 
Verständigung die transzendentale Rolle zuzuschreiben, die Kant den notwendigen 
subjektiven Bedingungen objektiver Erfahrung vorbehalten hatte. An die Stelle der 
transzendentalen Subjektivität des Bewusstseins tritt die detranszendentaliserte 
Intersubjektivität der Lebenswelt.“ (Habermas 1999, 41.)31  

Leimallista Masscheleinin argumentaatiolle on se, ettei hän missään vaiheessa 
varsinaisesti erittele tai perustele Habermasilta omaksumaansa ohjelmallista julistusta 
kielellisen intersubjektiviteetin oletetusta ensisijaisuudesta subjektiviteettiin nähden. Hän 
ei erittele sitä, millaiseen subjektikäsitykseen tai mihin subjektifilosofisen tradition 
edustajiin kritiikki kohdistuu. Subjekti-ja tietoisuusfilosofia näyttäytyy Masscheleinin 
teksteissä hahmottomana konglomeraattina, ja lähinnä yleinen retoriseksi jäävä kritiikki 
ei suoranaisesti kohdennu argumentatiivisesti mihinkään erityiseen subjektifilosofisena 
pidetyn tradition edustajaan puhumattakaan siitä, että hän systemaattisesti käsittelisi 
spesifejä sisällöllisiä ongelmia, jotka liittyvät traditionaaliseen subjektin ja 
itsetietoisuuden ongelmakenttään.  

Erityisen ongelmallista on, ettei Masschelein missään vaiheessa ota huomioon 
filosofian alueella käytyä keskustelua, jossa on esitetty vasta-argumentteja Habermasin 
ohjelmallisesti hahmottelemaa intersubjektiivisuusteoreettista käännettä kohtaa. 
Suhteessa subjekti- ja tietoisuusfilosofiaan Masscheleinin esitys on ainakin kahdessa 
suhteessa puutteellinen: Masschelein ei eksplisiittisesti erittele kritisoidun 

                                                           
31 Samalla tämä merkitsee järjen konseption rekonstruktiota intersubjektiviteetin ja vastavuoroisen 
tunnustamisen käsitteiden avulla. Järjestä tulee paikallistettua järkeä, jonka potentiaalit todellistuvat 
arkielämän kommunikatiivisessa käytännössä (ks. esim. McCarthy 1989). Ajatus järjen käsitteen 
reformuloimisesta rationaalisen vastavuoroisen kommunikatiivisen toiminnan käsitteen avulla on 
Habermasin ajattelun keskeinen motiivi. Kokonaan toinen kysymys on se, kuinka käänteentekevä 
tai radikaalilla tavalla uusi tapa tämä on tarkastella järjen käsitettä. Perustellusti voidaan kysyä, 
tarvitaanko tällaisen paikallistetun järjen konseption perustelemiseen ylipäätään 
intersubjektivistista käännettä. Nimittäin esimerkiksi Fichten ajattelussa korostuu jo alkujaan 
näkemys järjen situationaalisesta luonteesta: järki on ihmiselle tietoinen vain siinä määrin kuin 
ihminen on todellistanut järkeä omassa toiminnassaan ja siinä mielessä järkeistänyt todellisuuttaan. 
Järjen realisaatio ei liity pelkästään subjekti-objekti suhteen tarkasteluun, jossa järkiolento omalla 
toiminnallaan muokkaa omaa objektiivista todellisuuttaan, vaan järjen realisaatiolla on Fichtelle 
olennaisesti sosiaalinen interpersoonallinen ulottuvuutensa: järjen todellistaminen voi tapahtua vain 
ihmisen välisissä sosiaalisissa suhteissa. 
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subjektifilosofisen tradition edustajien subjekti- ja itsetietoisuusteoreettisia näkemyksiä. 
Lukijalle jää varsin epäselväksi, onko kritiikin kohteena esim. Descartes, Kant vaiko 
Fichte. Toiseksi hän ei erittele millään tavalla suhdettaan subjektifilosofisen perinteen 
edelleen kehittelyihin, kuten vaikkapa Dieter Henrichin pyrkimyksiin reformuloida 
esimerkiksi teoksessa Fluchtlinien (1982) itsetietoisen subjektiviteetin konseptio 
uudelleen ajautumatta niihin ongelmiin, jotka ovat olleet aikaisemmalle traditiolle 
leimallisia, puhumattakaan siitä, että hän tarkastelisi kyseisen reformulointiyrityksen 
kasvatus- ja sivistysteoreettisia implikaatioita. Itse asiassa Masscheleinin teosta 
Kommunikatives Handeln und pädagogisches Handeln voisi luonnehtia varsin 
kritiikittömäksi, miltei dogmaattiseksi intersubjektivistisen käänteen reseptioksi. 

Joka tapauksessa Masschelein korostaa edustavansa kieli- ja kom-
munikaatioteoreettista näkemystä (1991b, 207). Habermasiin nojautuen hän pyrkii 
osoittamaan pedagogisen paradoksin vääräksi pedagogisen toiminnan rakenteen 
hahmottamisen tavaksi. Mitä tarkkaan ottaen pedagoginen toiminta Masscheleinille sitten 
on? Vastaus tähän kysymykseen on yksinkertainen. Pedagoginen toiminta on praktiseen 
intersubjektiviteettiin perustuvaa kommunikatiivista toimintaa, josta hän tässä käyttää 
käsitettä Handeln erotuksena tuottamisen ja muokkaamisen pyrkivästä kohteellisesta 
päämäärä-väline rationaalisesta toiminnasta. Masschelein korostaa, ettei pedagoginen 
toiminta ole palautettavissa intentionaalisen päämäärä-väline rationaalisen toimintaan (so. 
vaikuttamiseen), joka rakentuu subjekti – objekti-suhteena. Samalla hän olettaa 
kommunikatiiviselle toiminnalle ominaisen intersubjektiviteetin olevan itsessään jotakin, 
mikä edeltää yksilöllistä intentionaalista tietoisuutta. 

”Wenn ich nun Erziehung mit Handeln, Pädagogik mit Politik verbinden möchte, so 
geht es dabei um den Begriff des Handelns, wie er von den 
Intersubjektivitätsphilosophen entwickelt wurde. Dieses Konzept des Handelns ist nie 
mit dem Begriff des Schaffens oder Machens verbunden, sondern immer die Struktur 
des Gesprächs; (….) Handeln setz einen intersubjektiven Raum voraus, der die 
subjektive Intention, das Jemand-Sen möglich macht. (…) Handeln ist gerade an die 
Kondition gebunden, dass nicht der Mensch, sondern die Menschen die Welt 
bewohnen.” (Masschelein 1991b, 202.)  

Tästä identifikaatiosta tietysti seuraa se, että pedagogisen toiminnan mahdollisuusehtoja 
koskevat tarkastelut palautuvat suoraan Habermasin hahmottamaan kommunikatiivisen 
toiminnan mahdollisuusehtojen tarkasteluun. Masscheleinin (1991a) oma pääteos 
Pädagogisches Handeln und kommunikatives Handeln on tästä oiva esimerkki. 
Sivumäärällisesti suurimman osan teoksesta viekin Habermasin kommunikatiivisen 
toiminnan teorian referoiva esittely. Masschelein ei tältä osin tuo mitään uutta tai tuoretta 
näkökulmaa Habermasin projektiin.32 Masschelein perustelee pedagogisen toiminnan 
identifioimista kommunikatiiviseen toimintaan kahdella argumentilla. Ensimmäinen 
niistä on a)subjektiteoreettinen ja toinen b) sosialisaatioteoreettinen.  

                                                           
32 Koska Habermasin teoriaprojektia koskevaa tutkimuskirjallisuutta ja yleisesityksiä on 
kansainvälisestikin katsoen tuotettu varsin runsaasti (ks. esim. McCarthy 1989, Müller-Doohm 
2000) en katso tutkimukseni kannalta aiheelliseksi esitellä Habermasin teoriaa lähemmin. Puutun 
siihen vain tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta olennaisten teemojen osalta. 
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Add a) Masschelein pyrkii osoittamaan pedagogisen paradoksin mielettömyyden 
osoittamalla puhtaan subjekti- ja tietoisuusfilosofisen näkemyksen inhimillisestä 
subjektista vääräksi. Hänen mukaansa subjektiviteetti ei ole varsinaisesti tuotettavissa 
vaan sen olemassaolo on aina sidoksissa intersubjektiviteettiin, kommunikatiiviseen 
käytäntöön. Tällä käsitteellä hän viittaa pääsääntöisesti vastavuoroisuuden periaatteelle 
rakentuvaan kommunikatiiviseen toimintaan. Hänen mukaansa subjekti voi olla olemassa 
ainoastaan vastavuoroisissa kommunikaatiosuhteissa. Mikäli subjektiviteetille perustava 
intersubjektiivisuus katkeaa, ei subjektejakaan voi enää olla olemassa. Subjektiviteetti ei 
ole myöskään minkään interaktiivisen prosessin tulos, vaan se on olemassa ainoastaan 
tuossa prosessissa. Perinteisten pedagogisten diskurssien taustalla oleva subjekti-
filosofinen näkemys autonomisesta, suvereenista ja vapaasta subjektista on mieletön. 
Vapaus ei ole autonomisen ja itseriittoisen subjektin vapautta, joka pystytään vieläpä 
tuottamaan välineeksi alistetun interaktioprosessin avulla. (Mt. 216.)  

Subjektiviteetti on käsitteenä mielekäs ainoastaan silloin, kun se suhteutetaan in-
tersubjektiviteettiin. Masschelein painottaa erityisesti sitä, että yksilöllisen subjektin 
intentionaalisuus on sekundääristä sille subjektille, joka on tekemisissä 
kommunikatiivisen vuorovaikutuksen kanssa (1991a, 210). Tämä argumentti noudattele 
yksiselitteisesti Habermasin oman teoriansa lähtökohdaksi ottamaa käsitystä siitä, että 
kielellisesti strukturoitunut intersubjektiviteetti ja siten kommunikatiivinen toiminta on 
subjektiviteettiin nähden ensisijainen. Masschelein katsoo perinteisen pedagogisen 
kysymyksen siitä, miten yksilösubjektin kehittyminen mahdollistetaan pedagogisessa 
interaktiossa olevan edelleenkin pedagogisen teorianmuodostuksen kannalta keskeisen. 
Koska Habermas kykenee Masscheleinin mukaan osoittaman sen, että vastavuoroiseen 
intersubjektiviteettiin perustuva kommunikatiivinen toiminta on subjektikehityksen 
mediumi, mahdollistuu myös se, että pedagogisen teorianmuodostuksen kannalta 
keskeisen ongelma subjektin kehittymisestä on intersubjektivistieen käänteen puitteissa 
muotoiltavissa uudelleen: empiirisen subjektin kehittymistä ei tarvitse enää mieltää 
intentionaalisten vaikutusyritysten ja siinä mielessä strategisten subjekti – objekti- 
suhteiden tuotokseksi.  

Masscheleinin perusargumentti on seuraava: Mikäli haluamme ymmärtää sen, kuinka 
subjektikonstituutio pedagogisissa interaktioissa on ylipäätään mahdollinen, on meidän 
määriteltävä pedagoginen toiminta kommunikatiiviseksi toiminnaksi, koska Habermas 
hänen mukaansa kykenee osoittamaan, kuinka kielellisesti strukturoitunut 
intersubjektiviteetti mahdollistaa subjektikonstituution (Masschelein 1991a, 172, 200, 
208). Muutoin perinteinen pedagoginen ongelma yksilösubjektin konstituution 
mahdollistuksista jää avoimeksi. Subjektifilosofisessa kontekstissa ei tähän ongelmaan 
löydy ratkaisua. Sen puitteissa ei voi selittää tai tehdä ymmärrettäväksi subjektin 
konstituutiota, koska subjektiviteetin käsite otetaan valmiiksi annettuna. Subjektiviteetti 
on viime kädessä kaiken tematisoimisen ulottumattomissa oleva perusperiaate. 
Pedagoginen paradoksi voidaan ymmärtää subjektifilosofisen paradigman seuraukseksi: 
kasvavan subjektiviteetti on aina jo hyväksyttävä, mutta samalla on oletettava, että 
kasvattaja omalla intentionaalisella toiminnallaan kuitenkin vasta tuottaa kyseisen 
subjektiviteetin.  

Masschelein olettaa, että kommunikatiivisen toiminnan ottaminen peruskäsitteeksi 
ikään kuin väistämättä johtaa pedagogisen paradoksin ratkaisemiseen. Näin siksi, että 
subjektiviteetti ymmärretään ilmiöksi, joka kehkeytyy sitä perustavammasta 
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intersubjektiviteetista käsin. Masscheleinin argumentaatio jää toki tältä osin heikosti 
perustelluksi. Taustalta löytyy toki sinänsä adekvaatti näkemys siitä, ettei 
subjektin/subjektiviteetin käsitteelle voida antaa mitään viimekätistä perustelua. Näin ei 
myöskään ole mahdollista pitää – kuten subjekti- ja tietoisuusfilosofisessa traditiossa on 
ollut kieltämättä tendenssinä, kaiken filosofisen refleksion perusperiaatteena ja 
lähtökohtana (ks. esim. Henrich 1998). Kokonaan toinen kysymys on se, miten sitten 
intersubjektiviteetilla voisi olla transsendentalin itse itsensä perustelevan argumentin 
status. Jos luovumme subjektiviteetin käsitteeseen liitettävissä olevasta 
fundamentalistisesta viimekätisen perustelemisen vaatimuksesta olisi tietysti syytä kysyä 
sitä, miksi ja millä edellytyksillä on mielekkäästi ajateltavissa, että intersubjektiviteetin 
käsitteelle olisi perustellumpaa antaa tuollainen asema (vrt. myös Apel 1994, 84 - 85, 88 - 
89, 92, 95 - 96).  

Masschelein ei missään yhteydessä perustele tarkemmin sitä, miksi 
intersubjektiviteetti subjektiviteetin sijaan voisi saada viimekätisen perustelun statuksen. 
Masschelein vain ottaa annettuna Habermasin vielä ohjelmallisen muotoilun sivuuttaen 
täydellisesti filosofian alueella käydyn keskustelun, jossa on suhtauduttu kriittisesti 
Habermasin hahmottelemaan intersubjektivistisen käänteeseen ja sen perusoletuksen 
intersubjektiviteettiin ensisijaisuudesta subjektiviteettiin nähden. Lähinnä muutamat 
viittaukset ihmisen perustavalaatuiseen sosiaalisuuteen palvelevat yritystä perustella 
intersubjektiviteetin ensisijaisuutta suhteessa subjektiviteettiin. Siitä että ihmiset eivät ole 
pelkästään yksin vaan kollektiivisesti maailmassa ja toimivat keskenään puhuvina 
sosiaalisina olentoina, Masschlein pyrkii perustelemaan oletuksen intersubjektiviteetin 
ensisijaisuudesta. (Ks. Masschelein 1991b.) Varsin yleisestä ihmisen yhteiskunnallista ja 
sosiaalista olemusta tai luonnetta koskevasta huomiosta ei sinänsä vielä seuraa se, että 
intersubjektiviteetti olisi ensisijainen subjektivitettiin nähden. Periaatteessa vasta-
argumentiksi on mahdollista esittää huomautus siitä, että aina jo kaikessa tietoisuudessa 
välittömästi meille annettuna oleva kokemus itsestämme juuri itsemme kanssa identtisenä 
ja muihin entiteetteihin palautumattomana kielii siitä, että itsetietoinen subjektiviteetti ei 
palaudu intersubjektiviteettiin vaan on pikemminkin edellytys sille, että joku voi 
ylipäätään oppia lokalisoimaan itsensä puheen ja kielenkäytön avulla sosiaalisten 
suhteiden verkossa ja siten ilmaisemaan itsenä yksilöllisenä entiteettinä. (Ks. Henrich 
1987, 39 - 40, Frank 1986, 88 - 89, 92 - 95, ks. myös Nagel 1988, Düsing 1997, 148 - 
163.) 

Subjektifilosofiseksi luonnehdittu traditio ei ole missään vaiheessa kiistänyt sitä, ettei 
interpersoonallisilla suhteilla ole merkitystä tietoisen ihmisen konstituution kannalta. 
Siitä, että hyväksymme intersubjektiviteetin merkityksen ihmisen maailmassa olemisen 
merkittävän aspektina, ei vielä tarvitse seurata subjektiviteetin ymmärtämistä 
intersubjektiviteetin johdannaisena. Sama pätee tietysti kääntäenkin: tiettyjen 
subjektifilosofisen premissien, kuten välittömän itsesuhteen, hyväksymisestä ei tarvitse 
millään tavoin vetää sitä johtopäätöstä, etteivätkö intersubjektiiviset suhteet silti olisi 
konstitutiivisia empiirisen yksilöllisen tietoisuuden konstituution kannalta (ks. esim. 
Frank 1991, Henrich 1987, myös Dews 1995). Fichten klassinen toteamus ”ihminen tulee 
ihmiseksi ihmisten joukossa” kertoo hyvin kritisoidusta subjektifilosofisesta traditiosta 
nousevasta ihmisen perustavaa sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä korostavasta 
näkemyksestä (ks. Lauth 1989a, 1989b, Weichsedel 1973, Düsing 1986, 1989, Janke 
1977,155-162, Wildt, 1982, 270-283).  
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Add b) Masschelein vetoaa Habermasin näkemykseen, jonka mukaan kulttuurisen pe-
rinteen, tradition, siirtäminen ja siten yhteiskunnallinen integraatio on mahdollista 
ainoastaan kommunikatiivisessa toiminnassa. Pedagogisen toiminnan tehtävä on juuri 
kulttuurisen perinnön siirtäminen. (Mt. 214-216, ks. esim. Habermas 1987, 93-94, 1998, 
43). Onnistuakseen tässä tehtävässä pedagogisen toiminnan olisi oltava 
kommunikatiivista toimintaa, sillä kuten Habermas toteaa: "Elämismaailman symbolinen 
uusintaminen sitä vastoin on kokonaan yhteisymmärrykseen suuntautuneen toiminnan 
varassa. (...) Mutta traditioiden omaksuminen, solidaarisuuksien uusintaminen ja 
yksilöiden yhteiskunnallistuminen edellyttävät arkikommunikaation luonnonvoimaista 
hermeneutiikkaa ja siten välineitä kielellisen yksimieleisyyden muodostamiseksi. 
Interaktio, jossa yksi kohtelee toista vaikuttamisen objektina, ei kuulu tähän kielellisesti 
aikaansaadun intersubjektiivisuuden ulottuvuuteen. Molemminpuolisenkaan 
vaikuttamisen puitteissa ei ole mahdollista jatkaa kulttuuristen sisältöjen perintöä, 
integroida sosiaalisia ryhmiä, sosiaalistaa kasvavia." (Habermas 1987, 93-94, myös 
Habermas 1984c, 602-603.)  

Masschelein kuitenkin ohittaa kaksi modernin pedagogisen toiminnan piirrettä. 
Modernissa yhteiskunnassa pedagoginen toiminta ei voi olla ainoastaan staattista 
tradition siirtämistä, vaan se edellyttää tradition suuntaamista kohti kasvavan sukupolven 
tulevaisuutta. Modernin pedagogisen toiminnan funktio on siinä, että sen puitteissa 
yritetään ratkaista kysymys tulevaisuuden kulttuurisen elämänmuodon rakenteesta. 
Kulttuurisen elämänmuodon arvioiminen edellyttää tuon elämänmuodon vaatimien 
kompetenssien tuntemista. Pedagogisen toiminnan tehtävänä on tuottaa myös yksilöllisiä 
sosio-kulttuurisia kompetensseja. Ne ovat tavoitteita, joiden toteuttamisen väline 
pedagoginen toiminta myös on. Toki on syytä muistaa, että tavoitteet eivät ole kuitenkaan 
aina tietoisia, vaan kulttuurisen elämänmuodon vaatimat kompetenssit ovat toimijoiden 
itsensä kannalta tiedostamattomia (ks. esim. Habermas 1979, 411 - 413, 126, 177, 1984a, 
17 - 20, 1984b, 367 - 368, 384). Näin ei kaikki tradition siirtäminenkään ole tietoista. 
Modernissa yhteiskunnassa aikuisen ja kasvavan sukupolven välisen kanssakäymisen 
välttämätön tulevaisuusdimensio aiheuttaa sen, ettei pedagoginen kanssakäyminen ole 
mahdollista yksin kommunikatiivisena toimintana. Pedagogisessa toiminnassa on 
ylitettävä itse tilanteen elämismaailmalliset rajat ja antisipoitava kasvavan kompetenssin 
kehittymistä kuin myös koko elämänmuodon tulevaisuutta. Kasvatettavaa osapuolta on 
jopa välttämätöntä vaatia toimimaan uusilla tavoilla, jotka eivät ole vielä aktualisoituneet 
vallitsevassa aikuisessa elämänmuodossa. Modernin kulttuurin pluralistisuudesta ja 
epästabiiliudesta johtuva pedagogisen toiminnan ja sen sivistyksellisten aspektien funktio 
tuo kuitenkin väistämättä mukanaan pedagogisen paradoksin: Pedagoginen toiminta on 
väline tulevaisuuden luomiseksi. Sen avulla yritetään ratkaista aikuisen kulttuurisen 
elämänmuodon mielekkyyskysymyksiä siitä, mitkä kulttuurisen perinnön sisällöt ovat 
niin mielekkäitä järkeviä, että ne kannattaa siirtää kasvavalle sukupolvelle. (ks. erityisesti 
Mollenhauer 1985).  

Merkille pantavaa on, että tarkastellessaan kommunikatiivisen toiminnan teoriassa 
modernin elämänmuodon kehitystendenssejä myös Habermas (1981b) viittaa siihen, että 
modernien elämänmuotojen rationaalistumiseen on olennaisesti liittynyt 
kasvatusprosessien pedagogisointuminen, jonka myötä perheen ja kirkon sfäärit ovat 
luovuttanet kasvatustehtävän siihen funktionaalisesti eriytyneelle koulutusjärjestelmälle. 
Hänen mukaansa kasvatuksen formalisoituminen on merkinnyt myös ”elämismaailman 
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symbolisen reproduktion refleksiivistä katkosta” (mt. 221). Käsittääkseni Habermas 
viittaa tällä siihen, että modernille ominaiset pedagogisen toiminnan muodot eivät palvele 
pelkästään elämismaailman vallitsevien rakenteiden uusintamista, kuten primaarisen 
sosialisatorisen interaktion muodot ja arkikäytännöisssä alati aktualisoituvien 
kommunikatiivisten toimintojen sosialisatorinen elementti (ks. Habermas 1981b, 99 - 
100). Pikemminkin ne mahdollistavat elämänmuotojen ja maailmaa koskevien käsitysten 
rationaalisaation (ks. esim. Habermas 1981a 44 - 113) irrottamalla aikuisen ja kasvavan 
sukupolven väliset interaktiosuhteet vallitsevista traditionaalisesti siirtyvistä 
elämismaailmallisista itsestäänselvyyksistä, jotka ovat läsnä primäärisosialisaatiota 
välittävissä interaktiosuhteissa. Näin pedagogiset interaktiomuodot eivät modernissa 
yhteiskunnassa ainoastaan sosiaalista kasvavia vallitsevaan traditioon, vaan – ainakin 
periaatteessa – mahdollistavat vallitsevan elämänmuodon tarjoaman horisontin 
ylittämisen ja siinä mielessä uuden rationaalisemman elämänmuodon kehittymisen.  

Modernille ominainen elämismaailman rationalisaatio ja pedagogisten interaktioiden 
irtautuminen primaarisosialisaation funktion toteuttamisesta edellyttävät toisiaan. 
Modernin yhteiskunnan jo yhteiskunnallistuneille subjekteille (so. aikuiselle 
sukupolvelle) mahdollistama elämismaailmallisen kontekstin refleksiivinen tarkastelu ja 
sen avaama mahdollisuus irrottautua perusteettomiksi osoittautuvista todellisuuden 
tulkintatavoista, normeista jne. (ks. Habermas 1981b, 116 - 117) on pedagogisen 
toiminnan välttämätön edellytys sikäli, että perinteisesti ilmaistu pedagoginen 
vastuullisuus ei ilmeisestikään olisi mahdollista muuten kuin niin, että pedagogisesti 
toimivat henkisesti täysi-ikäisinä ja vakavasti otettavina yksilöinä kykenevät 
suhtautumaan kriittisesti oman elämismaailmansa sillä hetkellä heille tarjoamiin 
itsestäänselvyyksiin ja avaaman mahdollisuuden uusille elämismaailmallisesta 
kontekstista osin riippumattomille ja uusille oppimis- tai sivistysprosesseille, jotka 
ilmenevät maailmaa koskevien käsitysten rationalisaationa. Näin modernille ominainen 
pedagoginen toiminta on puolestaan yhteiskunnallisen rationalisaatioprosessin kannalta 
välttämätöntä. 

Näkemys siitä, että modernin elämänmuodon kehittymiselle on ominaista eräänlainen 
pedagogisoituminen – pedagogisten interaktiomuotojen eriytyminen 
primaarisosialisaatiosta – on ollut kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa periaatteessa aina 
itsestäänselvyys, jonka varaan oletukset kasvatustieteen ja kasvatustieteellisen 
teorianmuodostuksen itsenäisyydestä on varsin pitkälti rakennettu (ks.Mollenhauer 
1985). Erityisesti Benner (1991a) on korostanut sitä, että pedagogisen toiminnan ja sitä 
reflektoivan ajattelun kehittyminen on yhteiskunnallisen eriytymisprosessin tulos. 
Pedagoginen käytäntö sille ominaisine institutionalisoituneen toiminnan muotoineen on 
työnjaollisesti ottanut muilta yhteiskunnallisen toiminnan osa-alueilta tehtävän huolehtia 
jälkikasvun kasvattamisesta yhteiskunnalliseen toimintaan kykeneviksi aikuisiksi. 
Samalla pedagogisen käytännön eriytyminen on merkinnyt myös vapautumista 
yksipuolisesta primaarisosialisaatiosta.  

Eräänä esimerkkinä tästä modernisaatiolle ominaisesta kehityksestä ja sitä koskevasta 
teoreettisesta refleksioista Benner (1991a) on käyttänyt Johann Friedrich Herbartin 
ajattelua. Herbartin pedagogiikka reflektoi niitä ongelmia, joita siirtyminen sääty-
yhteiskunnasta porvarillisen yhteiskuntaan itse asiassa aiheutti. Herbart katsoi 
välttämättömäksi erottaa toisistaan naiivin kanssakäymisessä tapahtuvan oppimisen, joka 
aktualisoituu aina kun ihminen on tekemisissä asioiden, esineiden ja toisten ihmisten 
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kanssa, varsinaisesta pedagogisesti – so. kasvattavan opetuksen periaatteiden mukaisesti 
– järjestetystä oppimisesta. Jälkimmäiselle on ominaista, että siinä laajennetaan 
kasvavien kokemuspiiriä tuomalla siihen sellaisia oppisisältöjä, jotka eivät olisi naiiviin 
kanssakäymiseen perustuvassa oppimisessa vielä mahdollisia. Primaarisosialisaatiossa 
tapahtuva kasvaminen määrättyyn säätyyn ei enää modernissa yhteiskunnssa riitä. 
Modernissa on mahdollistettava se, että kasvava sukupolvi voi hankkia sellaisia tietoja ja 
taitoja, jotka mahdollistavat toiminnan alati muuttuvassa, monimuotoistuvassa ja 
kehittyvässä yhteiskunnassa.  

Tässä valossa pedagogisen toiminnan ja kommunikatiivisen toiminnan toisiinsa 
samaistamisen perusteleminen Masscheleinin ehdottamalla tavalla 
sosialisaatioteoreettisesti vaikuttaa jokseenkin ongelmalliselta. Pedagogisen toiminnan 
intersubjektiivisuusteoreettinen uudelleenformulointi näyttää johtavan pikemminkin 
modernille perinteelle ominaisen pedagogisen toiminnan palauttamiseen 
kommunikatiivisesti välittyneisiin primaareihin sosialisaatiosuhteisiin. On 
mielenkiintoista, että Habermasin laajasta teoriarakennelmasta löytyy viittaus 
erityislaatuiseen ja muista sosiaalisista käytänteistä eriytyneeseen pedagogisen 
toiminnan/pedagogisen interaktion muotoon, joka ei yksiselitteisesti näytä olevan 
rinnastettavissa sosialisaation kanssa. Pitemmälle Habermas ei kuitenkaan enää ajatusta 
kehittele. Hänen rationalisaation konseptioon pukemansa sivistysteoreettinen perusvire 
kuitenkin edellyttäisi primaarisosialisaatioon palautumattoman interaktiomuodon – 
sanalla sanoen pedagogisen toiminnan – tarkempaa tematisoimista osana modernin 
yhteiskunnan ja kulttuurin kehitystä. Helmut Peukertin (1981) joissakin yhteyksissä 
käyttämä käsite pedagogis-sosialisatorinen interaktio on ymmärrettävissä vastaukseksi 
kysymykseen sitä, mikä olisi se erityinen pedagogisen interaktion muotonsa, joka ei enää 
yksiselitteisesti palvele primaarisosialisaatiota vallitsevaan elämismaailmalliseen 
kontekstiin. Hän hahmottelee käsitteellä sellaista sukupolvien välisen toiminnan muotoa, 
joka tarkoituksellisesti tähtää sekä yksilöllisen kompetenssikehityksen että konkreettisten 
interaktio- ja toimintamuotojen kehittymiseen siten, että elämämuodon jatkuva 
rationalisaatio on mahdollista. 

Tarkastellessaan kommunikatiivisen toiminnan käsitettä Masschelein korostaa 
erityisesti intersubjektiviteetin käsitettä, joka näyttääkin saavan itse asiassa 
habermasilaista kommunikatiivisen toiminnan käsitettä merkittävämmän aseman (ks. 
Masschelein 1991b). Olennaisempi kuin toiminnan käsite vaikuttaa Masscheleinille 
olevan oletus siitä, että kaiken inhimillisen olemisen perusta on kielellisessä praktisessa 
intersubjektiviteetissa. Hän pitää tätä Habermasin teoriaprojektin varsinaisena ytimenä.  

Masscheleinin mukaan intersubjektiviteetti tarkoittaa yhteistä maailmaa, joka rakentuu 
olennaisesti kielenä ja elämismaailmana konkretisoituen esimerkiksi puheena (Gespräch) 
ja dialogina. Näin intersubjektiviteetti on olennaisesti kommunikatiivista käytäntöä. 
Habermasiin nojautuen Masschelein painottaa edelleen kommunikatiivisen rakenteen 
merkitsevän interaktiomuotojen tasolla sitä, että interaktiopartnerit tunnustavat toisensa 
vakavasti otettavina persoonina. Tunnustaminen perustuu puheessa ja sosiaalisessa 
toiminnassa implikoitujen pätevyysvaatimusten asettamiseen ja vastavuoroiseen 
hyväksymiseen. Vastavuoroinen tunnustaminen puolestaan implikoi yhteistä maailmaa ja 
siten viime kädessä yhteisiä kulttuurisia merkityksi, normeja, ja laajasti ottaen sitä 
kokonaisuutta, johon Habermas viittaa käsitteellä elämismaailma. Intersubjektiviteetti 
mahdollistaa subjektiivisen ymmärtämisen ja toiminnan. Intersubjektiviteetti välittää 
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subjektiivista ymmärtämistä ja toimintaa konstituoiden samalla yksilöllisten odotusten 
merkityksellisyyden määrittäen puitteet, joissa ne voivat saavuttaa pätevyyden. 
Masschelein mukaan kommunikatiivisen toiminnan käsite viittaa siihen, että 
elämismaailma (yhteisesti jaetut normit, roolit ja subjektiiviset kompetenssit) välittävät 
sosiaalista toimintaa. Samalla kommunikatiivinen praksis mahdollistaa myös vapauden 
avaamalla mahdollisuuden yksilöllisille persoonakohtaisille initiatiiveille. (Masschelein 
1991a, 209 - 111.) 

Masschelein kiteyttää nähdäkseni varsin osuvasti sen, mitä Habermas kielellisesti 
strukturoituneella intersubjektiviteetilla tarkoittaa. Kielellisesti strukturoinut 
intersubjektiviteetti merkitsee yhteisyyttä, joka syntyy toimijoille yhteisten kielellisten 
merkitysten myötä. Lisäksi yhteisyys on sidottu puheakteissa aina implisiittisesti 
esitettyihin ymmärrettävyyden, totuuden, normatiivisen oikeutuksen ja totuudellisuuden 
pätevyysvaatimuksiin. Habermas olettaa, että puhuja esittää aina jokaisessa aktissa nämä 
pätevyysvaatimukset ja kuulija puolestaan omalla toiminnallaan implisiittisesti hyväksyy 
tai hylkää ne. Kyseessä kommunikatiivisen toiminnan universaali ydin33, joka ilmentää 
sille ominaista vastavuoroisuutta ja yhteisyyttä.  

”Schliesslich gebrauche ich >Intersubjektivität< als Terminus für die über das 
Verständnis identischer Bedeutungen uns die Anerkennung universale Ansprüche 
hergestellte Gemeinsamkeit zwischen sprach- und handlungsfähigen Subjekten“ 
(Habermas 1984, 206). Intersubjektiviteetin käsitteesen kuuluu kiinteästi myös 
yhteisymmärryksen konseptio: Der Terminus >Verständigung< hat die 
Minimalbedingung, dass (mindestens) zwei sprach- und handlungsfähige Subjekte 
einen sprachlichen Ausdrück identisch verstehen.“ (Habermas 1981a, 412.) 

Puheaktiteoreettisesta näkökulmasta tämä kaikelle kommunikatiiviselle toiminnalle 
ominainen semanttis-veritatiivinen symmetria on ymmärrettävissä puheen ja toiminnan 
illokutionääriseksi elementiksi. Se mahdollistaa puhujien ja toimijoiden välille 
interpersoonallisen vastavuoroisen suhteen, jonka puitteissa heillä on yhteisesti jaettu 
kommunikatiivinen yhteisymmärrys maailmasta. Samalla se mahdollistaa yksilöllisten 
toimintasuunnitelmien yhteisymmärryksessä tapahtuvan koordinoinnin. Habermas 
painottaa sitä, etteivät illokutionääriset efektit ole mahdollisia muuten kuin tietyn 
elämismaailman puitteissa, johon kommunikaatioon osallistuvat kuuluvat ja joka toimii 
taustana heidän yhteisymmärrysprosesseilleen. Kaikkia sellaisia interaktioita, joissa 
toimijoiden yksilölliset toimintasuunnitelmat ovat keskenään sopusoinnussa ja joissa 
toimijat seuraavat illokutionäärisiä tavoitteita varauksetta, voidaan nimittää 
kommunikatiiviseksi toiminnaksi. (Habermas 1981a, 394 - 396, 397 - 398, 1989, 68 - 95, 
96, 100-104, 1999, 123 - 133, 134 - 137.)34  

                                                           
33 Peukert (1981) viittaa tähän käsitteellä ”interaktion normatiivinen ydin”. 
34 Strateginen toiminta perustuu puolestaan siihen, että vähintäänkin toinen osapuoli pyrkii saamaan 
aikaan toisessa perlokutionäärisen efektin. (1981a, 396, 410, 1989, 71-72, 135). Perlokuutioihin 
perustuvat strategiset vaikutukset ovat tosin mahdollisia vain, mikäli strategisesti toimivan ja 
toiminnan kohteena olevan välille syntyy tai on jo aikaisemmin syntynyt illokutionäärinen sidos 
niin, että jälkimmäinen ymmärtää häneen kohdistuvat puheaktit (1981a, 395 - 396). 
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Kommunikatiiviselle toiminnalle konstitutiivinen illokutionäärinen efekti on 
toiminnan kannalta relevantti siksi, että puhujan ja kuulijan välille syntyy sen myötä 
sosiaalista toimintaa koordinoiva interpersoonallinen suhde, joka määrittää 
toimintamahdollisuuksia ja interaktiotuloksia avaten samalla kuulijalle yleisten 
toimintavaihtoehtojen kautta mahdollisuuksia osallistua 
yhteisymmärrysorientoituneeseen kommunikatiiviseen toimintaan. Illokutionäärinen 
sidos syntyy, kun puhuja eksplisiittisessä puheaktissa esittää vaatimuksen, johon kuulija 
vastaa puheellaan tai toiminnallaan periaatteessa myöntävästi tai kieltävästi. Puhujan ja 
kuulijan välinen konkreettinen intersubjektiivinen suhde syntyy illokutionäärisen efektin 
voimasta. (Mt. 1981b 398 - 399, 1984, 201 - 203.)  

Habermas tulkitsee illokutionääriseen efektiin perustuvan vastavuoroisuuden samalla 
implikoivan myös vastavuoroista tunnustamista (Anerkennung): Vastavuoroinen 
tunnustaminen syntyy viime kädessä silloin, kun toinen osapuoli hyväksyy puheellaan ja 
toiminnallaan suoritetun kommunikatiivisen aktin. Puheakti on Habermasin mukaan 
hyväksyttävä silloin, kun se täyttää ehdot, joiden puitteissa kuulija voi asennoitua 
puhujan suorittamaan aktiin myöntävästi. Habermas korostaa, etteivät nämä ehdot voi 
yksipuolisesti täyttyä suhteessa joko puhujan- tai kuulijan perspektiiviin. Ne ovat 
enemmänkin sellaisten kielellisen vaatimuksen intersubjektiivisen tunnustamisen ehtoja, 
jotka puheaktityypillisesti antavat perustan interaktion seurausten kannalta relevanteille 
sidoksille. (Mt. 1981a, 401 - 404, 1981b, 113 - 114, 1998, 23.)35 Illokutionäärisen 
sidoksen synnyssä on kaksi vaihetta: Aluksi yksikön ensimmäisen persoona 
perspektiivistä puhuja esittää puheellaan/toiminnallaan joukon pätevyysvaatimuksia. 
Toisessa vaiheessa yksikön toisen persoonan perspektiivistä kuulija hyväksyy puhujan 
esittämät pätevyysvaatimukset ja tunnustaa puhujan vakavastiotettavuuden ikään kuin 
välillisesti hyväksymällä (tai hylkäämällä) tämän puheessa ja toiminnassa implikoidut 
pätevyysvaatimukset. (1981b, 184, 1989, 70, 1998, 34 - 35.)  

Kommunikatiiviselle toiminnalle ominainen intersubjektiviteetti on siis 
ymmärrettävissä elämismaailman, illokuution ja semanttis-veritatiivinen symmetrian 
(yhteisesti jaettu merkitys) konseptioiden avulla. Kommunikatiivinen toiminta edellyttää 
toimijoiltaan yhteistä elämismaailma. Se mahdollistaa yhteisesti jaetut kulttuuriset 
merkitykset, joita kommunikatiivisesti toimivat kompetentit yhteiskunnallistetut subjektit 
pitävät itsestäänselvyyksinä (ks. esim. Habermas 1981b, 449 - 452, 1989, 95- 104). 
Niiden tuottaman semanttis-veritatiivisen symmetrian perustalta mahdollistuvat puheen ja 
toiminnan illokutionääriset efektit, jotka ovat konstitutiivisia vastavuoroisille 
symmetrisille intersubjektiivisille sosiaalisille suhteille – so. kommunikatiiviselle 

                                                           
35 ”Diese Geltungsanspruche die nach dem Modell von Rechtsansprüchen die Beziehungen 
zwischen Personen betreffen und auf die intersubjektive Anerkennung angelegt sind, werden für 
die Gültigkeit von symbolischen Ausdrücken erhoben, im Standardfall für die Gültitgkeit des vom 
illokutionären Bestandteil abhängigen Satzes propositionalen Gehaltes.“ (1981a, 423.) Habermas 
(1981b, 113 - 114) korostaa illokuutioiden persoonia vastavuoroisesti sitovan voiman olevan 
periaatteellisesa mahdollisuudessa arvioida puheaktien pätevyytä ja ennen kaikkea 
mahdollisuudessa vastata kieltävästi johinkin kommunikatiivisessa aktissa implisiittisesti 
nostettuun pätevyysvaatimukseen. 
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toiminnalle (ks. esim. Habermas 1984, 203, 1998, 29, 34).36 Masscheleinin mukaan 
kasvatuksen varsinainen ydin on kohtaaminen, keskustelu, dialogi, interaktio.  

”Die pädagogische Beziehung, so war immer deutlich zu vernehmen, ist nicht auf eine 
instrumentelle Beziehung reduzierbar. Der Eigentliche Kern ist 
‚Begegnung’,Gespräch’, ‚Dialog’, ‚Interaktion’“  (Masschelein 1991a, 212). 

Näillä jokseenkin metaforisilla käsitteillä Masschelein pyrkii tematisoimaan sen, kuinka 
vastavuoroinen intersubjektiviteetti on pedagogisen toiminnan välttämätön perusta. 
Masscheleinin mukaan tästä perusolettamuksesta seuraa johdonmukaisesti pedagogisen 
toiminnan identifioiminen kommunikatiivisen toiminnan kanssa (1991a, 212 - 213). 
Korostaessaan intersubjektiivisen praksiksen perustavalaatuisuutta Masschelein ohittaa 
kuitenkin liian kevyesti sen, että ollakseen kommunikatiivista toimintaa pedagogisen 
toiminnan toimijoiden taustalla – niin aikuisten kuin lastenkin – tulisi olla yhteinen 
elämismaailma, joka määrittää toimintatilanteita (vrt. esim. Masschelein 1991a, 67 - 72). 
Kommunikatiivinen toiminta ja elämismaailma ovat ”komplementaarisia” käsitteitä 
(Habermas 1988, 87, 1999, 15). Masschelein itse toteaa asian hieman proosallisemmin: 
”Interaktion ist auch kein Austausch subjektiven Sinns, keine Reziprozität, sondern ein 
sich Treffen mit anderen in einer gemeinsamen Welt. Das Sprechen über etwas impliziert 
immer ein Sprechen mit, ansonsten ist es keien Seprechen, sondern Einwirken.“ (Mt. 
214). 

Pedagogiselta toiminnalta nähdäkseni kuitenkin puuttuu toiminnan konteksti ja re-
surssi, elämismaailma, siinä mielessä kuin habermasilainen kommunikatiivisen 
toiminnan käsite sitä edellyttää. Pedagoginen toiminta on vasta luomassa yhteistä 
elämismaailmaa sukupolvien välille. Kommunikatiivisessa toiminnassa henkilö kykenee 
ilmaisemaan itseään yhteisen elämismaailman tarjoamissa puitteissa (ks. esim. Ma-
sschelein 1991, 229, Habermas 1984, 195 - 196). Pedagoginen toiminta puolestaan tuo 
kasvavan ihmisen tähän yhteisyyden sfääriin. Mollenhauer on problematisoinut tämän 
myös käsitteillä sanomisen ulottumattomissa oleva ja sanottavissa oleva (Mollenhauer 
1985, 123). Se mahdollistaa kasvavan yksilön kyvyn ilmaista itseään toiminnan ja 
kielenkäytön muodossa anten tälle mahdollisuuden tulla julkisen kommunikatiivisen 
praksiksen ja reaalisen kommunikaatioyhteisön puitteisiin. 37 Pedagogisen toiminnan 
perusdilemma on siinä, kuinka sovittaa toisiinsa esikielellisen subjektin ja yhteis-
kunnallisen yksilön – enemmän tai vähemmän kompetentin kieli- ja toimintapeleihin 
osallistujan –välinen differenssi. Jokainen pedagoginen tapahtuma jakautuu kahtia. Sitä 
määrittävät toisaalta historiallisesti annetun elämänmuodon rakenteet ja järjestykset ja 
toisaalta ei vielä diskurssikykyiset impulssit, jotka (kasvavan) subjektin täytyy tunnustaa 
myös omikseen. Ongelma on siinä, kuinka yksilölliset erityisyydet ja kommunikaa-

                                                           
36 ”Die Welt als Inbegriff möglicher Tatasachen konstituiert sich nur für eine 
Interpretatiosngemeinschaft, deren anhörige sich innrehalb einer intersubjketiv geteilten 
Lebenswelt miteinander über etwas in der Welt verständigen. >Wirklich< ist was sich in wahren 
aussagen darstellen lässt, wobei sich >wahr< wiederum mit Bezugsnahme auf den Anspruch 
erkären lässt, den einer gegenüber Anderen erhebt indem er Aussage behauptet.“ (Habermas 1998, 
29.) 
37 Tämä ajatus on rekonstroitavissa jo Kantin pedagogiikasta ja valistusfilosofiasta.  
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tioyhteisö kulloinkin integroituvat. Pedagogisen toiminnan kulttuurinen funktio on, että 
se tuo kasvavan sanomattomissa olevan alueelta kielen, kulttuurin ja konvention, sanalla 
sanoen kommunikatiivisen toiminnan sfääriin. (Vrt. Habermas mt. 196 - 197, ks. myös 
Frank 1986, 116 - 131).  

Masschelein ei kuitenkaan missään vaiheessa tarkastele vakavasti kysymystä siitä, 
onko ylipäätään perusteltua väittää pedagogisen toiminnan täyttävän ne edellytykset, joita 
Habermas pitää kommunikatiivisen toiminnan kannalta välttämättöminä. Hänen 
mukaansa kommunikatiivisen toiminnan merkittävin edellytys on praktinen kielellisesti 
strukturoitunut intersubjektiviteetti, joka yhteiskunnallisessa toiminnassa konkretisoituu 
toimijoiden yhteisesti jakaman elämismaailman muodossa. (Habermas 1981b, 184, 185, 
187 - 191.) Kommunikatiivinen toiminta edellyttää elämismaailmallista kontekstia, joka 
on luonnehdittavissa kulttuurisesti siirtyneeksi ja kielellisesti organisoituneeksi 
tulkintamallien varastoksi. Siitä kommunikatiivisesti toimivat toimijat saavat 
kulttuurisiksi itsestäänselvyyksiksi luonnehdittavissa olevat todellisuudentulkintamallit, 
joista käsin he määrittävät ja tulkitsevat kulloisiakin toimintatilanteita ja antavat 
merkityksiä. Elämismaailma antaa toimijoille ikään kuin esitulkitut tavat määritellä 
tilanteita määrittäen samalla toimijoille heidän kulloinkin todellistuvan horisontin 
todellisuuteen. Olennaista on, että kommunikatiiviset toimijat toimivat aina tietyssä 
yhteisessä elämismaailmallisessa kontekstissa, jonka strukturoi mahdollisen 
yhteisymmärryksen intersubjektiviteetin muotoja. Elämismaailma tarjoaa toimijoille 
mahdollisuuden olla yhteisymmärryksessä maailmaa koskevista asiasisällöistä. Samalla 
se on Habermasin mukaan ikään kuin transsendentaalinen paikka, jossa puhuja ja kuulija 
kohtaavat toisensa. Sen puitteissa he voivat nostaa resiprookisti pätevyysvaatimuksia 
siitä, että heidän ilmauksena sopivat yhteen maailman (so. subjektiivisen, objektiivisen ja 
sosiaalisen maailman) kanssa. Elämismaailman kontekstissa he voivat niitä myös 
kritisoida tai vahvistaa kulloinkin esitetyt pätevyysvaatimukset. Elämismaailma 
mahdollistaa siis tosiasioita, arvoja, normeja ja subjektiivisia elämyksiä koskevan 
kielellisen yhteisymmärryksen: puhujat ja toimijat ovat yhteisymmärryksessä heidän 
yhteisesti jakamastaan elämismaailmasta käsin, vieläpä niin, että itse kommunikatiivisen 
toiminnan puitteissa he eivät voi etääntyä itse elämismaailmallisesta kontekstista ja ikään 
kuin asettua sen ulkopuolelle. (Mt. 184, 589 - 593, ks. myös 1989, 92 - 100, 1999, 37 -
40.)  

Pikemminkin elämismaailma kulttuurisine itsestäänselvyyksineen edustaa suhteessa 
yksilötoimijoihin jopa kielellisen yhteisymmärryksen intersubjektiviteetin muotoon 
rakentunutta sosiaalista aprioria, jonka rajat eivät ole ylitettävissä. Elämismaailma 
rajoittaa eräänlaisena esiymmärrettynä ja ohittamattomana – osin intuitiiviseksi ja 
anonyymiksi jäävänä – kontekstina toimijoiden kulloisiakin tilanteenmäärittelyjä, 
tulkintaprosesseja ja toimintainitiatiiveja. Toimijat eivät voi toteuttaa omia intentioitaan 
kommunikatiivisen toiminnan mediumissa, mikäli heidän toimintansa taustalla ei ole 
elämismaailmaan perustuvaa yhteisesti jaettua ymmärrystä itse toimintatilanteesta ja sen 
ehdoista ja siten objektiivisesta, sosiaalisesta ja subjektiivisesta maailmasta. (Ks. esim. 
Habermas 1981b, 194, 99 - 203.) Ongelmallisesti Masschelein tulee myös ohittaneeksi 
Habermasin kommunikatiivisen toiminnan konseption kannalta keskeiset 
kompetenssiteorettiset ja universaalipragmaatiset premissit.  
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”Die Intersubjektivität des Gesprächs ist selbst an eine bestimmte Bedingung 
gebunden. Sie darf nicht als eine subjektive Voraussetzung begriffen werden. 
(Eigenschaft oder Kompetenz eines Subjektes), sondern als eine Bedingung, die das 
Subjekt-Sein ermöglicht (…).” (Masschelein 1991a, 212.)  

Tältä osin Masschelein tarkemmin perustelematta ylittää alkuperäisen kommunikatiivisen 
toiminnan teorian puitteet. Sinänsä Masscheleinin yrityksen kritiikiksi riittäisi lyhyt 
toteamus siitä, kuinka Habermas itse korostaa jatkuvasti, että kommunikatiivisen 
toiminnan aktoreiden täytyy olla jo puhe- ja toimintakykyisiä yhteiskunnallistettuja 
subjekteja. Habermas käyttää muuten myös ilmausta ”aikuinen subjekti” (1986, 197, 
200). Habermas (1984, 549) korostaa selkeästi kommunikatiivisella toiminnalla olevan 
tiettyjä subjektiivisia ehtoja, jotka tekevät subjektista tietyssä elämismaailmallisessa 
kontekstissa puhe- ja toimintakykyisen ja jotka kiteytyvät kommunikatiivisissa 
kompetensseissa. Masscheleinin mukaan eräs intersubjektiviteetin keskeinen elementti on 
vastavuoroinen tunnustaminen, jossa toimijat vastavuoroisesti tunnustavat toisensa 
vakavasti otettavina interaktiopartnereina. Masschelein käyttää Habermasin tutuksi 
tekemää ilmausta vakavastiotettavuus – Zurechnungsfähigkeit – joka kuitenkin 
Habermasin mukaan on ominainen vasta yhteiskunnallistetuille puhe- ja 
toimintakykyisille subjekteille.  

Habermas (1984, ks. myös 1981a, 149 - 150, 1998, 36) luonnehtii kommunikatiivisen 
toiminnan yleisiä ehtoja seuraavasti: Osallistujien on pidettävä toisiaan vastavuoroisesti 
vakavastiotettavina (zurechnungsfähig). Tämä merkitsee sitä, että toimijat ovat jo 
jättäneet lapselle ominaisen egosentrismin taakseen. Lisäksi vakavasti otettavuuden 
edellytyksenä on kyky refleksiiviseen itsesuhteeseen. Toimijan on siis kyettävä 
itsekriittisesti arvioimaan oman toimintansa moraalista oikeutusta, kognitiivisia ja 
ekspressiivisiä ilmauksia. Toisin sanoen vakavasti otettavan on kyettävä tarvittaessa 
tarkastelemaan kriittisesti elämismaailmallisessa kontekstissa annettuina olevia 
itsestäänselvyyksiä, joihin arkipäiväinen sosiaalinen toiminta tukeutuu. (Habermas 
1981b, 116-117.) Edelleen on oletettava, että toimijat ovat vastavuoroisesti valmiita 
yhteisymmärrykseen (verstädigungsbereit). Tämä tarkoittaa sitä, että he olettavat 
vastavuoroisesti toisilleen disposition toimia puheelle immanenttien neljää 
pätevyysvaatimusta (ymmärrettävyys, totuus, oikeutus ja totuudellisuus) koskevan 
konsensuksen perustalta tai vaihtoehtoisesti kyvyn tuollaisen konsensuksen 
tuottamiseen.38 Yhteisymmärrykseen kykenevä puhuja kykenee valitsemaan kielelliset 
ilmaukset niin, että kuulija ymmärtää hänet juuri puhujan itsensä haluamalla tavalla. 
Edelleen kompetentti puhuja kykenee muotoilemaan lausesisällön niin, että se välittää 
jotakin kokemusta tai tosiasiaa ja että kuulija voi jakaa puhujan tiedon. Lisäksi 
kompetentti puhuja kykenee ilmaisemaan intentionsa niin, että kielellinen ilmaus välittää 
puhujan itsensä tarkoittaman sisällön ja että kuulija voi luottaa puhujan tarkoittavan juuri 
ilmaisemaansa asiasisältöä. Lisäksi kompetentin puhujan on kyettävä suorittamaan 
puheaktinsa niin, että ne täyttävät yleisesti hyväksytyt normit ja vastaavat hyväksyttyjä 
minäkäsityksiä ja että kuulija voi olla aktorin kanssa yhtä mieltä. (Habermas 1984, 245 - 
256.) 

                                                           
38 Ks. myös Apel 1994, 84. 
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Mikäli nämä ehdot eivät jossakin toimintatilanteessa täyty, ei ilmeisestikään ole 
perusteltua puhua kommunikatiivisesta toiminnasta ainakaan siinä merkityksessä, kuin 
missä Habermas käsitettä käyttää. Jürgen Oelkersin (1992, 15 - 23, 173) mukaan 
pedagogiselle toimintatilanteelle on ominaista toisen osapuolen kompetenssivaje, jonka 
poistamiseen pedagogiset interaktiot pyrkivät. Voimme helposti kuvitella, että 
pedagogisessa toimintatilanteessa kasvatettavan status muotoutuu juuri 
kommunikatiivisen toiminnan kannalta välttämättömien kompetenssien puuttumisen 
kautta. Kompetenssiteoreettisen kiertotien kautta kasvatettavan käsite on sangen 
yksinkertaisesti määriteltävissä kommunikatiivisen kompetenssien vajeen avulla: 
Kasvatettava ei vielä kykene muotoilemaan kieliopillisesti oikein muodostettuja ja 
ymmärrettäviä lauseita ja toimimaan tavoilla, jotka ovat ymmärrettävissä tietyssä 
elämismaailmallisessa kontekstissa tietyllä tavalla. Kasvatettava on kykenemätön 
tuottaman päteviä lauseita, joiden propositionaalinen sisältö vastaa yleistä käsitystä 
todellisuuden luonteesta. Edelleen kasvatettava voi olla kykenemätön ilmaiseman 
intentionsa tarkoittamallaan tavalla tai kykenemätön täyttämään yleisesti pätevinä 
pidettyjä normeja. (Vrt. Habermas 1984, 246.) Kommunikatiiviselle toiminnalle 
ominainen symmetria toimijoiden välillä edellyttää sitä, että kommunikatiivisen 
toiminnan molemmat osapuolet täyttävät nämä subjektiiviset kompetenssiehdot. Mikäli 
toimintatilanteessa toinen osapuoli ei näitä kommunikatiivisen toiminnan kannalta 
välttämättömiä kompetenssiehtoja täytä, ei ilmeisestikään voida puhua 
kommunikatiivisesta toiminnasta.  

Merkille pantavaa on, että Habermas sitoo toisiinsa yhteiseen elämismaailmaan 
sosiaalistumisen ja yksilöllisten kommunikatiivisten kompetenssien kehittymisen. 
Kommunikatiivisen toiminnan edellytyksenä olevat yksilölliset kommunikatiiviset 
kompetenssit kehittyvät sosialisaatioprosessissa, jossa yksilöstä kasvaa tietyn 
elämismaailman jäsen. Kommunikatiivisen toiminnan edellytyksenä oleva 
elämismaailma ei rakennu ainoastaan kulttuurisista todellisuuden tulkintamalleista ja 
yhteiskunnallis-institutionaalista järjestyksistä. Habermas pitää keskeisenä 
elämismaailman osana myös persoonallisuutta, joka rakentuu yleisten 
kommunikatiivisten kompetenssien ja niiden kulttuurispesifien ilmenemismuotojen 
kokonaisuutena. Siinä ilmenevät ne individuaaliset ominaisuudet ja valmiudet, jotka 
mahdollistavat kommunikatiivisen toiminnan. Elämismaailmaan sosiaalistuminen 
merkitsee puolestaan yksilön näkökulmasta riittävien puhe- ja toimintakykyisyyden 
mahdollistavien kompetenssien kehittymistä. Samalla kysymys on yksilön persoonallisen 
identiteetin kehittymisestä. (Ks. Habermas 1984, 594, ks McCarthy 1989, 516, 528.) 

”Dieser Hintergrund (elämismaailma A. K. huom.) besteht auch aus inividuellen 
Fertigkeiten, dem intuitiven Wissen wie man mit einer Situation fertig wird, und aus 
sozial eingelebten Praktiken, dem intuitiven Wissen, worauf man sich in einer 
Situation verlassen kann, nicht weniger als aus den trivialerweise gewussten 
Hintergrundüberzungen.“ (Habermas 1981b, 205.)  

Kommunikatiivisen toiminnan ja elämismaailman komplementaarisuuteen liittyy se, että 
niiden välillä vallitsee eräänlainen vastavuoroinen määrittely- ja uusintamisprosessi 
(Kreisprozess). Kommunikatiivinen toiminta ei ole mahdollinen ilman 
elämismaailmallista kontekstia. Toisaalta taas kommunikatiivinen toiminta tuottaa ja 
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pitää yllä symbolisesti strukturoitunutta elämismaailmaa. (Habermas 1989, 51, 1985, 368, 
ks. myös 1999, 69 - 75.) Masschelein näyttää Habermasista poiketen kuitenkin olettavan, 
että yhteisesti jaettu elämismaailma itsessään on jotakin, joka eksistoi ikään kuin 
riippumatta yksilöllisistä puhujista ja toimijoista ja heidän sosialisaatioprosessissa 
kehittyneistä kompetensseista. Näin hänen lähtökohtansa tulee muistuttaneeksi 
enemmänkin eräänlaista omintakeista intersubjektivistista eksistentialismia kuin 
habermasilaista kommunikatiivisen toiminnan teoriaa. Habermas itse toki pitää 
Heideggerin eksistentialismia eräänä esimerkkinä intersubjektivistisesta kielifilosofisesta 
käänteestä.39 Samalla hän kuitenkin kritisoi Heideggeria siitä, että tälle kielellinen 
oleminen näyttäytyy eräänlaisena subjektittomana alkuperämahtina eikä sinänsä anna 
enää tilaa yksilölliselle toiminnalle ja puhumiselle, joka muokkaa ja kehittää kieltä 
yksilöllisistä intentioista käsin. (Habermas 1989, 50.)  

Masscheleinin näkemys lähestyykin itse asiassa sellaista kielellisen 
intersubjektiviteetin konseptiota, jota Habermas itse todennäköisesti pitäisi jokseenkin 
ongelmallisena, koska siinä yksilösubjektin konstruktiivinen rooli peittyy anonyymin 
yksilöllisestä maailmatulkinnasta riippumattomaan kielellisen intersubjektiviteetin, jopa 
kielellisen järjestelmän, alle. Habermas nimittääkin tuollaista näkemystä varsin 
aiheellisesti ”strukturalistiseksi abstraktioksi” (ks. mt. 56). Kommunikatiivisessa 
toiminnassa on aina samalla kysymys todellisuuden jatkuvasta kielellisesti 
medialisoituneesta todellisuuden tulkinnasta. Habermas korostaakin sitä, kuinka 
konkreettisten puhuvien ja toimivien yksilöiden konstruktiivinen panos on keskeinen 
maailmaa koskevien kielellisesti välittyneiden konstruktioprosessien kannalta tosin niin, 
ettei todellisuuden tulkinta ole palautettavissa yksin todellisuutta konstruoivien 
yksilösubjektien uutta luovaan spontaniteettiin ja aktiviteettiin. Tällainenhan merkitsisi 
hänen mukaansa kääntymistä takaisin subjektifilosofiseen ajatteluun, joka palauttaisi 
Habermasin mukaan maailman merkityksellisen konstruktioprosessin yksilösubjektin 
toimintaan. 

”Interpretation ist der Grundbegriff eines Modells des kommunikativen Handelns (….) 
Der Grundbegriff der Interpretation macht deutlich, dass das Modell kommunikativen 
Handelns zwar die konstitutiven Leistung der Interaktionsteilmehmer betont, aber 
nicht zu einer subjektivistischen Position zurückkehrt (....).“ (Habermas 1984, 330, 
ks.myös Dews 1995, 170.) 

Kommunikatiivinen toiminta edellyttää yhtäältä sosiaalista kontekstia, yhteiskunnallista 
realiteettia, kielellisesti objektivoitavissa olevaa todellisuutta, joka on ilmaistavissa 
propositionaalisten lauseiden muodossa ja itse toimijoiden subjektiviteettia. 
Elämismaailmallisessa kontekstissa nämä kaikki elementit kietoutuvat toisiinsa. Niinpä 
todellisuuden jatkuva tulkinta kommunikatiivisen toiminnan mediumissa ei ole 
palautettavissa – kuten Masschelein esityksessään näyttää olettavan – pelkästään 
kielelliseen intersubjektiviteettiin. Toimijoiden vastavuoroisissa kommunikatiivisissa 
todellisuuden tulkinnoissa kohtaavat yhtäältä heidän yksilölliset tulkintansa ja 
perspektiivinsä ja kielellisenä traditiota aina jo yksilöiden toimintaa historiallisesti 
määrittävät yhteiskunnalliset normit, propositionaaliseen muotoon puettavissa oleva tieto 

                                                           
39 Ks. myös. Lafont 1994. 
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ja hyväksytyt tavat ilmaista omaa subjektiviteettiaan. Jälkimmäinen mahdollistaa 
merkitykseltään identtisten ilmausten (so. konkreettisen puheen ja toiminnan) käytön. 
Edellisestä puolestaan seuraa kaikkeen kommunikatiiviseen toimintaan yksilöllinen 
subjektiivinen ennustamaton momentti, joka ei jäännöksettä redusoidu kielelliseen 
intersubjektiviteettiin ja identtisiin merkityksiin. Samalla mahdollistuu periaatteellinen 
pelitila elämismaailmallisten konventioiden muokkaamiselle ja edelleen kehittämiselle. 
(Habermas mt. 331, 1989, 56 - 57.)  

”Die transzendentalen Leistungen haben sich nämlich keineswegs in die 
grammatischen Regelsysteme als solche zurückgezogen; vielmehr ist die sprachliche 
Synthesis das Ergebnis von konstruktiven Verständigungsleistungen , die sich in den 
Formen einer gebrochener Intersubjektivität vollziehen. Gewiß die grammatischen 
Regeln garantieren die Bedeutungsidentität der sprachlichen Ausdrücke; aber zugleich 
müssen sie Raum lassen für einen individuell abgeschatteten und innovativ 
unvorhersehbaren Gebrauch dieser als bedeutungsidentisch nur unterstellten 
Ausdrücke. Die Tatsache, dass die Intention der Sprecher von Standardbedeutungen 
der verwendeten Ausdrücke auch immer wieder abweichen, erklärt jenen Schatten von 
Differenz, der auf jedem sprachlich erzielten Einverständnis ruht: >Alles Verstehen ist 
daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen, alle Übereinstimmung in Gedanken und 
Gefühlen zugleich ein Auseinadergehen<.“ (Habermas 1988, 56.) 

Joka tapauksessa on selvää, ettei Habermasin tarkastelun valossa ole mahdollista vetää 
Masscheleinin tavoin johtopäätöstä siitä, että kielellisesti strukturoitunut 
intersubjektiviteetti olisi irrotettavissa subjektiivisista kompetensseista ja lopulta 
yksilöllisestä maailmatulkinnasta irralliseksi ilmiöksi. Habermasille kommunikatiivinen 
toiminta ei ole viime kädessä anonyymiä ennustamatonta tapahtumista, joka tuottaa 
suhteessa siihen sekundääriset subjektiiviset intentiot ja tulkinnat todellisuudesta. Siten 
ne eivät olisikaan aidosti yksilöllisiä ja subjektiivisia vaan pikemminkin annetun yleisen 
kielellisen struktuurin kulloinkin todellistuvaa manifestaatiota. Masschelein kuitenkin 
palauttaa Habermasia radikaalimmin subjektiivis-yksilöllisen yleiseen yliyksilölliseen 
kielelliseen intersubjektiviteettiin (vrt. esim. Frank 1984, 259 - 314). 

”Das Subjekt als intentionale Subjektivität ist sekundär gegenüber dem Subjekt, das 
im Gespräch angetroffen ist. (….) Nun ist auch dem Subjekt der Kommunikation eine 
gewisse Freiheit zueigen, nur darf sie nicht mit der Freiheit des intentionalen Subjekts 
verwechselt werden: es handelt sich um die Freiheit, auf kommunikativ vermittelte 
Erwartungen gegebenenfalls einzugehen. Freiheit ist die kommunikativ vermittelte 
Möglichkeit zu einer neuen Initiative, die auf die Person weist. Diese Freiheit besitzt 
das Subjekt nur aufgrund eines gegebenen (kommunikativ vermittelten) Angebotes. 
Aber wie das Subjekt auf das Angebot eingeht, wie es antwortet, kann niemand auch 
das Subjekt selbst nicht, im vorhinein Wissen. Die Art, in der das Subjekt darauf 
eingeht, macht erst seine kommunikative Identität aus. Der Struktur der 
kommunikativen Praxis zwingt den Handelnden, er selbst zu sein, ehe er im 
klassischen Sinn (reflexiv) er selbst sein kann. (…) Der Begriff des kommunikativen 
Handelns deutet an, dass die Lebenswelt (intersubjektiv geltende Bedeutungen, 
Normen und Kompetenzen) das soziale Handeln vermittelt, dass heisst die Geltung 
des subjektiven Sinn und das subjektive Handeln bestimmt. (....) Man gelangt dann zu 
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einer Vorstellung, in der das soziale Handeln (die Praxis) sich voll Macht eines 
Geschehens befindet, in dem es eigentlich keine Rolle spielt, sondern lediglich 
vorzogen wird. Oder es ergibt sich eine Vorstellung, in der man sich genötigt sieht, 
dem sozialen Handeln die schaffende Kraft zuzuerkennen, die aus jener Sicht im 
Geschehen selbst liegt. Nach Habermas wir das soziale Handeln zwar durch 
Lebenswelt vermittelt, aber diese Vermittlung realisiert sich im Gespräch.“ 
(Masschelein 1991a, 210 - 212, ks., myös mt. 87.) 

Habermasin alkuperäisessä kommunikatiivisen toiminnan ja intersubjektiviteetin 
konseptiossa on sitä vastoin olennaista, että maailman tuottava alkuperäinen kielellinen 
synteesi tapahtuu yksilöllisten tulkintojen ja elämismaailmallisesti annettuina olevien ja 
siinä mielessä kulttuuristen maailmaa koskevien tulkintatapojen välisessä jännitteisessä 
vastavuoroisessa suhteessa, jossa yksilöt ainakin periaatteessa omasta perspektiivistään 
käsin itse tulkitsevat todellisuuttaan.40 Tulkinnoissa hyödynnetään toki aikaisempia 
kulttuurisia ja kollektiivisia tulkintoja, mutta periaatteessa aina yksilöllisillä tavoilla niin, 
että kommunikatiivisessa toiminnassa samalla myös muokataan elämismaailmallisia 
konventioita uudelleen ja siten laajennetaan kielellisesti strukturoituneita tulkintoja 
maailmasta.41  

Kommunikatiivinen toiminta on – kuten Habermas (1989, 190 - 191) korostaa – yhtä 
aikaa yksilöllistymisen ja yhteiskunnallistumisen mediumi. Tässä tulee esille myös 
Habermasin implisiittinen sivistysteoria: Kommunikatiivinen toiminta on 
sivistysprosessien mediumi sikäli, että siinä välittyvät yksilöllinen todellisuuden tulkinta 
ja kulttuurisena perintönä jo annettuina olevat konventionaaliset tulkintamallit, niin että 
elämismaailmallisen konventioiden jatkuva rationaalinen kehittyminen 
(sivistysprosessit/rationaaliset oppimisprosessit) tulevat aktuaalisiksi. 

”Weil die Intersubjektivität sprachlicher Verständigung von Haus aus porös ist, und 
weil der sprachlich erzielte Konsens in der Übereinstimmung die Differenzen der 
Sprecherperspektiven nicht tilgt, sondern als unaufhebbar voraussetzt, eignet sich das 
verständigungsorientierte Handeln auch zum Medium von Bildungsprozessen, die 
beides in einem ermöglichen: Vergesellschaftung und Individuierung.” (Habermas 
1989, 56 - 57).  

Habermas painottaa, että juuri yksilöllisten puhuja- ja toimijaperspektiivien myötä 
arkipäiväisessä käytännössä (Praksis) on aina mukana helposti haavoittuva ei-identtisen 
(Nicht-Identische) momentti. Sen myötä todellisuuden tulkintojen on mahdollista irtautua 
elämismaailmallisesta määräytyneisyydestään niin, että arkikäytännöissä avautuu 
mahdollisuus elämismaailmallista kontekstia muuttaville oppimisprosesseille 
(kontextveränderde Lernprozesse) (Habermas 1998, 55). Samalla yksilön kokemus itsestä 
ei-identisenä muiden kanssa vasta mahdollistaa intersubjektiivisen tunnustamisen: 
                                                           
40 Tähän liittyy olennaisesti myös kysymys faktisiteetin (Faktizität) ja pätevyyden (Geltung) 
välisestä jännitteisesti suhteesta kommunikatiivisissa arkikäytännöissä. (Habermas 1998, 40 - 41, 
44, 53 - 54).  
41 Kulttuurisen elämänmuotojen rationaalisuus puolestaan on arvioitavissa sen mukaan, kuinka 
paljon vapausasteita tradition uudelleentulkinnoille kulloinkin on (ks. Habermas 1981a). 
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tunnustamisen edellytyksenä on yksilön tietoisuus absoluuttisesta erilaisuudestaan ja 
korvaamattomuudestaan. Vasta tuon tietoisuuden varassa itsensä tunnistaminen toisessa 
on – näin siis Habermas – mahdollinen. (Mt. 1989, 57.) Masschelein puolestaan olettaa 
nähdäkseni liian suoraviivaisesti vasta tunnustaminen konstituoivan yksilösubjektin 
tietoisuuden itsestä muista erillisenä olentona. Tämä kuitenkin merkitsisi sitä, että 
subjektiivista tietoisuutta tulisi edeltää jo subjektiton intersubjektiviteetti ja 
vastavuoroinen tunnustaminen. Masscheleinin viljelemä intersubjektiviteetin käsitteen 
radikalisointi oikeuttaa kuitenkin kysymään sitä, missä tuollainen yksilöllisestä 
toiminnasta ja puheesta irrallinen intersubjektiviteetti ylipäätään voisi eksistoida. 
Kärjistetysti ilmaistuna Masschelein näyttäisi olettavan, että kommunikatiiviset suhteet 
voisivat olla olemassa ilman lihaa ja verta olevia kommunikatiivisia (puhe-ja 
toimintakykyisiä Sic!) toimijoita – puhe (Gespräch) ilman kompetentteja puhujia.  

Pyrkiessään pitämään kiinni intersubjektiviteetin ensisijaisuudesta subjektiviteettiin 
nähden liukuu Masschelein lopulta metaforiseen ja epäanalyyttiseen kielenkäyttöön ja 
käsiteakrobatiaan: Hän pyrkii ilmentämään intersubjektiviteetin käsitettä täysin 
metaforisella ilmauksella ”Raum des Zwischen” (1991b, 205). Hämäräksi jää se, mihin 
Masschelein tällä oikeastaan viittaa. Mikäli tästä metaforasta pidettäisiin 
johdonmukaisesti kiinni, olisi ilmeisesti oletettava jonkin yksilöllisestä olemisesta – 
yksilöllisestä puhumisesta ja toiminnasta riippumattoman intersubjektiviteetiksi kutsutun 
ilmiön olemassaoloa. Paradoksaalisesti intersubjektiivinen välitila itsessään kuitenkin 
edellyttäisi jotakin, joiden välissä intersubjektiviteetti sijaitsee – jos nyt tällainen ilmaus 
intersubjektiviteetista puhuttaessa ylipäätään on mielekäs. Mikäli pidämme kiinni 
perustavasta oletuksesta, jonka mukaan intersubjektiviteetti on tavalla tai toisella 
kielellis-symbolisesti strukturoitunut, olisi ilmeisesti perustultua olettaa, että tuo 
intersubjektiviteetti edellyttää sellaisten puhuvien ja toimivien subjektien olemassaoloa, 
jotka kielenkäytöllään ja toiminnallaan pitävät yllä sellaista intersubjektiviteettia.  

Joka tapauksessa Habermasille tällainen metaforiikka olisi periaatteessa täysin 
vierasta: intersubjektiviteetti ei viittaa mihinkään yksilölliselle tietoisuudelle anonyymiin 
ja tavoittamattoman dimensioon. Tälläinen argumentaatio merkitsi hänen mukaansa 
paluuta metafyysiseen spekulatiiviseen ajatteluperinteeseen. Habermasin hahmotteleman 
intersubjektivistisen käänteen eräs keskeinen juonne onkin yritys irrottaa filosofia ja 
ihmistieteet metafyysisen ajattelun perinteestä. Eräs keskeinen askel kohti 
jälkimetafyysistä ajattelua on inhimillisen maailmassaolemisen ja siinä syntyvän tiedon ja 
laajemmin tietoisuuden tarkastelu prosessina, joka ei palaudu joko transsendentaalin 
subjektin aktiviteettiin tai johonkin yliyksilölliseen alkuperäiseen olemiseen, olipa 
kyseessä sitten absoluutti, kieli, struktuuri tai vaikkapa heideggerilainen oleminen. 
Tietoisuuden konstituutio näyttäytyykin konkreettisena kielellisensä tulkintaprosessisina, 
jossa yksilön maailmasuhdetta yhtäältä määrittää kielellisesti strukturoitunut ja 
yhteiskunnallis-historiallisen traditio annettuine todellisuuden tulkintamalleineen ja 
toimintapoineen ja jossa yksilö itse kuitenkin kykenee innovatiivisesta individuaalisesta 
perspektiivistään käsin tulkitsemaan todellisuutta tavoilla, joita traditiona siirtyvä kieli ei 
yksiselitteisesti enää determinoi. Vasta tämän tarkastelutavan tulisi Habermasin mukaan 
mahdollistaa subjekti- ja tietoisuusfilosofiselle perinteelle ominaisen transsendentaalin 
vapauden ja empiirisen määräytyneisyyden välisen kuilun ylittäminen. Tietoisuus 
todellisuudesta on kielellisesti strukturoitunut ja konstituoituu jatkuvassa 
tulkintaprosessissa, jossa syntetisoituvat sekä yksilöllinen produktiivinen vapaus tuottaa 
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uusia innovatiivisia tulkintoja että kielellisesti strukturoitunut traditio, joka aina kuitenkin 
määrittää ja rajoittaa maailmatulkintoja. Olennaista on, että yksilöllinen vapaus voi 
aktualisoitua vain kommunikatiivisen toiminnan mediumissa ja että historiallinen 
määräytyneisyys saa ilmaisunsa yksilöllisissä maailmatulkinnoissa. (Habermas 1989, 54-
57, 100 - 101,178 - 179, 182 - 183, 223 - 225, 231, 1999, 65 - 71.)  

Olennaista on, että yksilöllisen ja yleisen välillä vallitsee vastavuoroinen ja jopa 
dialektiseksi luonnehdittavissa oleva suhde (Habermas 1984, 582, 593). 
Elämismaailmallisesti rakentuneina traditioina siirtyvät sisällöt ovat osa yksittäisten 
persoonien tietoa konstituoiden ja strukturoiden siten myös persoonien 
maailmassaolemista. Ilman persoonien suorittamaa jatkuvaa kulttuurisen tiedon 
hermeneuttista omaksumista ja edelleenkehittämistä eivät traditiot kuitenkaan kykenisi 
säilymään ja kehittymään. Tässä merkityksessä persoonakohtaiset kulttuurin 
omaksumissuoritukset ovat tradition säilymisen kannalta välttämättömiä. Kulttuuri on 
kuitenkin myös samalla persoonille resurssi. Persoonat eivät ole pelkästään tradition 
kantajia, vaan persoonat kulttuurin omaksumisprosessissa muokkaavat itseään puhe – ja 
toimintakykyisinä subjekteina. Samalla he kuitenkin ylläpitävät vallitsevaa 
elämismaailmallista traditiota. 

”Jede kulturelle Überlieferung ist zugleich ein Bildungsprozess für sprach- und 
handlungsfähige Subjekte, die sich darin ebenso formieren, wie sie ihrerseits Kultur 
am Leben erhalten” (Habermas 1989, 101).  

Tämä sama yhteiskunnan ja yksilön vastavuoroinen konstituutio koskee myös spesifisti 
vaikkapa normatiivisia järjestyksiä. Olivatpa ne sitten muotoutuneet instituutioiksi tai 
vain pelkästään vapaasti leijuvia toiminnan konteksteja, ovat ne aina interpersoonallisten 
suhteiden järjestyksiä. Ainoastaan kommunikatiivisesti toimivien subjektien 
koordinaatiosuorituksista käsin interaktioverkot rakentuvat sosiaalisesti enemmän tai 
vähemmän integroiduiksi ja sosiaalisesti koossa pysyviksi ryhmiksi. 

”Aber wiederum wären die Personen als >Träger< dieser Interaktionsnetze falsch 
beschrieben. Wiederum konstituieren sich Gesellschaft und Individuum wechselseitig. 
Jede soziale Integration von Handlungszusammenhängen ist zugleich ein 
Sozialisationsvorgang für sprach- und handlungsfähige Subjekte, die sich darin ebenso 
formieren, wie sie ihrerseits die Gesellschaft als die Gesamtheit legitim geordneter 
interpersonalen Beziehungen erneuern und stabilisieren.“ (Mt.)  

Sosialisaatio- ja sivistysprosessit ovat yhtäältä yksilösubjekteista, persoonista riippuvia 
oppimisprosesseja, toisaalta taas nämä konkreettiset oppimisprosessit sijaitsevat itse 
elämismaailman eriytyneissä rakenteissa, kuten kulttuuri ja yhteiskunta. Tämä 
dynamiikka selittyy innovatiivisesta kielellisestä maailman tulkinnasta ja toisaalta 
elämismaailmallisista, so. tietyn tradition määrittämistä, oppimisprosesseista käsin. 
Kielen semanttiset säännöt määrittelevät tietyn kielijärjestelmän puitteissa mahdollisten 
lauseiden tai puheaktien pätevyysehdot. Näin kielellisessä traditiossa annettuna olevat 
merkitysyhteydet avaavat elämismaailmaan kuuluville mahdollisten toimintojen ja 
kokemusten horisontin. Kieli määrittää sitä, kuinka puhuvat ja toimivat subjektit 
kohtaavat jotakin maailmassa. Se, pätevätkö tietyn kielijärjestelmän standardien 
puitteissa jo lukkoonlyödyt mahdolliset todellisuudentulkinnat konkretisoituneissa 
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kielipelissä, ei kuitenkaan riipu ainoastaan kielijärjestelmästä itsestään, vaan myös 
konkreettisten yksilöiden intersubjektiivisissa suhteissa tuottamista maailmatulkinnoista 
ja siten toimijoiden todellistamista elämismaailmallisista käytänteistä ja niissä 
avautuvista innovatiivisista oppimisprosesseista käsin. (Habermas 1989, 101-104.) 
Habermas painottaakin sitä, että sosiaalisessa toiminnassa on kysymys kehämäisestä 
prosessista, jossa jokainen kompetentti toimija on itse asiassa on samalla sekä 
kulttuurisen tradition tuote että vakavasti otettujen tekojen initiaattori:  

”Handeln, oder die Bewältigung von Situationen, stellt sich als Kreisprozess dar, in 
dem der Aktor beides ist, der Initiator zurcehenbarer Handlungen und das Produkt von 
Überliferungen, in denen er steht, von solidarischen Gruppen, denen er angehört, von 
Sozialisatios- und Lernprozessen, denen er unterworfen ist.“ (Habermas 1981b, 204-
205, ks. myös 1984, 593.)  

Ensiksi mainitussa merkityksessä aktori on sosialisaatio- ja oppimisprosessin kautta 
kasvanut persoonaksi, joka on osa tiettyä historiallisesti määrittynyttä elämismaailmaa ja 
jonka todellisuudentulkintamallit määrittyvät tuon elämismaailman kautta (ks. myös 
1981b, 211, 213). Jälkimmäisessä merkityksessä toimijat eivät pelkästään määrity tietyn 
elämismaailmallisen kontekstin myötä vaan kykenevät käyttämään elämismaailman 
tarjoamia resursseja omassa innovatiivisessa maailmatulkinnassaan ja innovatiis-
kreatiivisessa toiminnassa, joka muokkaa ja uudistaa aikaisempia traditionaalisesti 
siirtyneitä elämismaailmallisia struktuureja (ks. myös Habermas 1994, 596). Merkille 
pantavaa on, että Habermas painottaa erityisesti sitä, että elämismaailmallisten 
traditioiden uudistaminen on modernissa elämänmuodossa yhä enemmän riippuvainen 
yksilöiden valmiudesta kritiikkiin ja heidän innovaatiokyvystään.  

Yksilöiden kyky irrottautua refleksiivisesti elämismaailmallisesta determinaatiosta ja 
siinä ennakolta jo määritellyistä normatiivisista yhteisymmärryksen muodoista on 
edellytys elämänmuodon rationaaliselle kehittymiselle ja kulttuuriperinnön jatkuvalle 
uudistumiselle. Toki yksilölliset innovatiiviset uudelleentulkinnat ovat mahdollisia vain 
yhteistoiminnallisten kommunikatiivisesti rakentuneiden tulkintaprosessien mediumissa, 
mutta pelkkä kielellinen intersubjektiviteetti sinänsä ei vielä mahdollista innovatiivisten 
maailmatulkintojen syntymistä. Ne ovat mahdollisia – kuten Habermas Masscheleinin 
tulkinnalle vastakkaisesti olettaa – vasta yksilöllisten tulkintaperspektiivien 
kommunikatiivisiin arkikäytänteisiin sedimentoitumisen myötä:  

”(…) und im Verhältnis von Kultur und Persönlichkeit zeigt sich daran, dass die 
Erneuerung von Traditionen immer stärker von der Kritikbereitschaft und 
Innovationsfähigkeit der Individuen abhängig wird. Als Fluchtpunkte dieser 
evolutionären Trend ergeben sich für die Kultur ein Zustand der Dauerrevision 
verflüssigter, reflexiv gewordenen Traditionen; für die Gesellschaft ein Zustand der 
Dauerrevison verflüssigter, erfelxiv gewordener Traditionen; für die Gesellschaft ein 
Zustand der Abhängigkeit legitimer Ordnungen von formalen Verfahren der 
Normsetzung und der Normbegründung; und für die Persönlichkeit ein Zustand 
kontinuierlich selbstgesteuerten Stabilisierung einer hochabstrakten Ich-Identität. 
Diese Trend können sich nur in dem Masse durchsetzen, wie die Ja/nein-
Ensheidungen, die kommunikative Altagspraxis tragen, nicht auf ein zugeschriebenes 
normatives Einverständnis zurück, sondern aus der kooperativen Steuerungsprozessen 
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der beteiligten selbst hervorgehen. Sie signalisieren deshalb die Entbindung des im 
kommunikativen Handeln angelegten Rationalitätspotentials.“ (Habermas 1981b, 219-
220.)42  

Tässä Habermasin esitys itse asiassa implikoi persoonan ja yksilön käsitteiden erottamista 
toisistaan 43. Persoonana ihminen on elämismaailmallisen tradition tuote määrittyen 
tiettyjen kollektiivisten todellisuudentulkintamallien, roolien ja normien kautta osaksi 
tiettyä yhteisöä (mt. 209). Yksilönä ihminen on puolestaan initiaattori, joka kykenee 
uudistamaan ja kehittämään traditiota. Kasvatus- ja sivistysteoreettisesta perspektiivistä 
on myös mielenkiintoista, että juuri tämän erottelun myötä Habermas itse asiassa tulee 
enemmän tai vähemmän implisiittisesti erottaneeksi toisistaan sosialisaation ja 
pedagogiseksi luonnehdittavissa olevan interaktiomuodon.  

Sosialisaation käsite on Habermasille kaksitahoinen: yhtäältä kaikki 
kommunikatiivinen toiminta on aina siinä mielessä myös sosialisaatiota, että sen 
mediumissa ihmiset jatkuvasti integroituvat vallitsevaan elämismaailmallisen kontekstiin 
ja uusintavat siinä ilmenevää traditiota jatkuvasti omalla toiminnallaan. Tämän 
sosialisaation määritelmän mukaisesti kaikki kommunikatiivisesti rakentunut sosiaalinen 
toiminta on aina samalla myös sosialisaatiota. Kommunikatiivinen toimintahan 
mahdollistaa integraation sosiaalisiin ryhmin pitäen näin yllä kollektiivisia 
elämänmuotoja. Samalla kommunikatiivisen toiminnan sosialisatorinen ulottuvuus turvaa 
persoonallisen identiteettiin siinä mielessä, että yksilötoimijoiden identiteetti rakentuu 
heidän omaksuessaan elämismaailmalliset konventiot osaksi persoonallisuuttaan. 
(Habermas 1981b, 214-215.) Toiseksi sosialisaatiolla on Habermasille spesifi merkitys 
primäärisosialisaationa. Tässä merkityksessään sosialisatoriset interaktiot ovat 
luonnehdittavissa sellaisiksi aikuisen ja kasvavan sukupolven välisiksi suhteiksi, joissa 
kasvava hankkii kommunikatiivisen toiminnan kannalta välttämättömät 
kommunikatiiviset kompetenssit. Tällöin sosialisaatioprosessit ovat oppimisprosesesseja, 
joissa subjektista kehittyy tieto-, puhe- ja toimintakykyinen subjekti (Ks. 1981b, 55-57, 
1984, 192, 215-224).  

Olennaista on, että varsinaiset pedagogiset suhteet eivät ole ehkä Habermasillekaan 
kumpaakaan näistä. Kasvavan ja aikuisen sukupolven väliset pedagogisoituneet 
interaktiomuodot – so. pedagoginen toiminta, josta modernin pedagogisen 
ajatteluperinteen nykykehittelyissä mielellään puhutaan (ks. Benner 1991, Mollenhauer 
1985) – olisivat ymmärrettävissä yksilöllistysmispotentiaaleina ja siinä mielessä kriittis-
innovatiivisia potentiaaleja avaavina käytänteinä. Ne eivät pelkästään pyri 
sosiaalistamaan kasvavaa sukupolvea vallitsevan elämismaailman struktuureihin. Niiden 
avulla pyritään tietoisesti mahdollistamaan heidän yksilölliset maailmatulkinnat, jotka 
konkretisoituvat innovatiivisina puhe- ja toimintatapoina. Modernille elämänmuodolle 
yhä välttämättömämmäksi muuttuva elämismaailman refleksiivinen uusintaminen (so. 
laajasti ottaen sivistys- ja oppimisprosessit) ei ole mahdollista ilman refleksiivisiä 
yksilöitä. Yksilöiden konstituutio ei puolestaan ole mahdollinen pelkästään tiukkojen 
                                                           
42 Habermas sitoo toisiinsa yksilön ja tunnustamisen käsitteen. Innovatiivisen maailmatulkinnan 
edellyttämän yksilöllisen autonomian stabilisoituminen ja ylläpito on mahdollista vain siinä määrin, 
kuin persoona tunnustetaan autonomisesti toimivana ja yksilöllisenä olentona (mt. 233). 
43 Ks. käsitteistä lähemmin esim. Henrich 1982a,Frank 1986. Palaan aiheeseen vielä tuonnempana.  
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reflektoimattomien sosialisatoristen mekanismien alaisuudessa, vaan edellyttää 
pedagogisoituneiden interaktiomuotojen kehittymistä ja institutionalisoitumista. 
(Habermas 1981b, 219 - 221.)  

Masschelein sivuuttaa ohjelmallisesti kuitenkin tämän kommunikatiivisten sivistys-, 
oppimis-ja sosialisaatioprosessien kannalta välttämättömän dialektisen suhteen 
tarkastelun. Hän ei ota vakavasti kysymystä siitä, kuinka ihmistä voidaan tarkastella yhtä 
aikaa sekä elämismaailman, kielen ja tradition määrittämänä persoonana että 
innovatiivisena yksilösubjektina. Näin hän korostaa nähdäkseni virheellisesti Habermasin 
avaamasta näkökulmasta dialektisena vastavuoroisena määrittelysuhteena näyttäytyvän 
yksilöllisen ja kielellisesti strukturoituneen yleisen jälkimmäisä poolia. Samalla 
yksilöllisestä toiminnasta irrotettu kielellinen intersubjektiviteetti alkaa väistämättä 
näyttäytyä anonyyminä yliyksilöllisenä alkuperämahtina. Tämä on kuitenkin vierasta 
Habermasin näkemykselle. Juuri konkreettisen yksilön elämismaailmallisiin 
struktuureihin palautumaton innovatiivinen ja siinä mielessä suhteessa yleiseen 
(elämismaailmallisesti konkretisoitunut kieli ja traditio) väistämättä ei-identtinen 
elementti on rationaalisen kulttuurisen uudistamisen ja kehittämisen välttämätön 
edellytys. Sen kehkeytyminen ei modernissa elämänmuodossa palaudu yksipuoliseen 
sosialisaatioon ja sen kautta tapahtuvaan yksilötietoisuuden kielelliseen strukturointiin.  

Yllättävää kyllä Masschelein välttää syystä tai toisesta tällaisen kasvatus- ja 
sivistysteoreettisen lähiluennan banalisoiden samalla Habermasin monisyisen 
intersubjektiviteetin konseption. Mitä sosialisatorisen interaktion konseptioon vielä tulee, 
korostaa Habermas itse asiassa sitä, että kommunikatiivisten kompetenssien kehittymisen 
mahdollistavaan sosialisatoriseen interaktioon on sisäänrakennettuna asymmetria. Tämä 
pätee erityisesti tilanteessa, jossa kasvava, joka ei ole vielä sosiaalistunut 
elämismaailmalliseen kontekstiin eikä vielä ymmärrä tietyssä kontekstissa pätevän 
sosiaalisen normin velvoittavaa luonnetta ja sitä, että normi koskee kollektiivisesti ja 
vastavuoroisesti kaikkia toimintatilanteeseen osallistuvia – myös häntä. Sosialisatoriselle 
interaktiolle ominainen asymmetria katoaa vasta, kun kasvava ymmärtää toimintanormin 
sitovuuden identtisesti muiden toimijoiden kanssa ja lisäksi ymmärtää normin koskevan 
myös häntä samalla tavoin kuin muitakin. (Habermas 1981b, 61 - 62.)  

Habermasille primaarisosialisaatiossa on yhtäältä kysymys kommunikatiivisten 
kompetenssien ja toisaalta normikonformistisen asennoitumisen synnystä. Symmetrinen 
kommunikatiivinen toiminta tulee kasvavan osalta mahdolliseksi vasta kun tämä on 
omaksunut – ”sisäistänyt”, kuten Habermasin käyttämä ilmaus kuuluu – aikuisen 
suhdehenkilön persoonallisen auktoriteetin muodossa välittyvän yhteiskunnallisen 
toimintanormin osaksi omaa persoonallista identiteettiään. Tämän sisäistämisprosessin 
myötä kasvava nimittäin vasta kykenee normikonformisetiseen asennoitumiseen, ja 
orietoitumaan kommunikatiivisen toiminnan edellyttämällä tavalla toimintaansa 
yhteisesti jaettujen normatiivisten pätevyysvaatimusten mukaisesti.44 (Mt. 64-65, ks. 
myös McCarthy 1989, 378-390.) 

Korostaessaan intersubjektiviteetin perustavalaatuisuutta Masschelein ohittaa liian 
helposti sosialisatorista interaktiota leimaavan strukturaalisen asymmetrisyyden, joka 
kuitenkin Habermasin mukaan näyttäisi edeltävän kommunikatiivisten kompetenssien 
                                                           
44 Samalla tietysti myös kasvavan toimintamotiivit strukturoituvat symbolisesti. Ne ovat toisin 
sanoen ilmaistavissa kollektiivisten kielellisten konventioiden avulla (ks. mt.). 
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kehittymistä (ks. mt. 65). Habermas näyttää olettavan, että kommunikatiivisia suhteita 
edeltäville sosialisatorisille interaktioille on ominaista auktoriteettistruktuuri. 
Suhdehenkilön auktoriteetti ja sen myötä annettuna olevat potentiaaliset sanktiot 
edustavat sosialisatorisessa interaktiossa kulttuurisia toimintanormeja. Kasvava saa 
ensikosketuksensa kulttuurisiin konventioihin juuri aikuisen auktoriteetin kautta. 
Sosiaalistuminen tiettyyn sosiaaliseen maailmaan merkitsee suhdehenkilön 
persoonallisen auktoriteetin sisäistämistä ja omaksumista omaksi persoonallisuuden 
piirteeksi. (Ks. mt.) Tämän primaarisosialisaatiolle ominaisen asymmetrian Masschelein 
jättää tulkinnassaan täydellisesti ilman huomiota. Samalla hän sivuuttaa Habermasille 
keskeisen kysymyksen sosialisatorisen interaktion luonteesta. Masschelein tulkitsee 
täysin virheellisesti Habermasia. 

„So ist kommunikative Praxis für Habermas die Bedingung von Kulturvermittlung. 
Die Interaktion, das Mitspielen und Mitsprechen hat keinegswegs eine 
Sozialisatiosprozess zur Bedingung (oder auf Seiten des Erziehers die Vermittlung 
vom Bedeutungen).” (Masschelein 1991a, 215.)  

Sosialisatorisen interaktion konseption valossa Habermas näyttää kuitenkin olettavan, 
että primäärisosialisaatio on edellytys kommunikatiivisen toiminnan kannalta 
välttämättömän normikonformistisen asenteen ja yhteisesti jaetun elämismaailmallisen 
kontekstin kehittymisen kannalta. Lisäksi sosialisatorinen interaktio on ymmärrettävissä 
vieläpä kulttuuristen merkitysten siirtämiseksi. Aikuinen nimittäin välittää 
sosialisatorisessa interaktiossa omalla auktoriteetillaan ja kasvavaan kohdistuvilla 
enemmän tai vähemmän implisiittisillä vaatimuksillaan vallitsevan kulttuurisen 
elämänmuodon merkitysrakenteita, joiden omaksumisen myötä kasvava oppii 
tulkitsemaan tarpeitaan ja artikuloimaan intentioitaan kollektiivisten konventioiden ja 
yleistyneiden käyttäytymis- ja toimintamallien mukaisesti niin, että kommunikatiiviselle 
toiminnalle ominainen toiminnan intersubjektiivinen koordinointi tulee mahdolliseksi. 
(Habermas 1981b, 55-58.)  

Masschelein ei eksplisiittisesti perustele sosialisatorisen interaktion konseption 
ignoroimista. Hän viittaa lähinnä siihen, että inhimilliseen elämänmuotoon ei tulla sisään 
vaan siihen synnytään. Mikäli olettaisimme, että elämänmuotoon tullaan, tulisi samalla 
olettaa jo jonkin elämämuotoon tulevan intersubjektiivisista suhteista riippumattoman 
subjektin olemassaolo. Tuollainen oletus puolestaan merkitsisi paluuta takaisin 
subjektifilosofiseen argumentaation ja Masscheleinin näkökulmasta sen olennaisen asian 
kieltämistä, että intersubjektiviteetti on aina ymmärrettävä ensisijaisena subjektiviteettiin 
nähden. (Masschelein 1991b, 215.)  

Toki on syytä muistaa, että Masscheleinin tulkinta on ainakin osin seurausta 
Habermasille ominaisesta sosialisaationkonseption kaksoismerkityksestä. Masschelein 
ottaa toki huomioon Habermasin näkemyksen siitä, että kommunikatiivinen praksis on 
kulttuurin välittämisen ja yksilön itsensä todellistamisen edellytys (mt.). Tämä on 
kuitenkin Habermasin näkökulmasta se sosialisaation elementti, joka on kaikessa 
sosiaalisessa toiminnassa aina läsnä. Siitä voidaan erottaa spesifi sosialisatorisen 
interaktion muoto, jonka tulisi tuottaa kommunikatiivisen toiminnan yksilölliset ja 
kollektiiviset edellytykset. Habermasille itselleenkin näyttää lopulta jäävän epäselväksi 
se, mikä näiden kahden sosialisaation muodon välinen suhde varsinaisesti on: Yhtäältä 
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Habermas korostaa, kuinka kulttuurisen tradition siirtäminen ja yksilöllisten identiteetin 
kehittyminen on mahdollista ainoastaan kommunikatiivisen toiminnan mediumissa. 
Toisaalta taas kommunikatiivinen toiminta itsessään edellyttää toimijoiden yhteisesti 
jakaman elämismaailmallisen kontekstin – siis laajasti ottaen tradition – ja toisaalta puhe- 
ja toimintakykyisten yksilösubjektin olemassaoloa. Näiden synnyn mahdollistaa 
Habermasin mukaan sosialisatorinen interaktio, jossa traditiota välitetään kulttuuriseen 
elämänmuotoon ei vielä sosiaalistumattomalle ja ei vielä puhe ja toimintakykyiselle 
kasvavalle. Jonkinlainen leikkauspiste primäärisosialisaation ja kommunikatiivisen 
toiminnan välillä näyttäisi olevan sellainen interaktiomuoto, jossa kasvavat osallistuvat jo 
kompetenttien aikuisten kanssa yhteiseen interaktioon, jossa he voivat omaksua ja 
sisäistää sosiaalisen ryhmän arvo-orientaatiot ja hankkia yleiset toimintakyvyt (Habermas 
1981b, 208).  

Ilmeisesti kysymyksessä ei voi kuitenkaan olla vielä aito kommunikatiivinen tilanne. 
Olennaista on kuitenkin se, ettei kysymyksessä voi olla myöskään strateginen 
vaikuttamiseen pyrkivä tilanne. Habermas korostaa eksplisiittisesti, ettei strategisen 
toiminnan avulla voi välittää traditiota eteenpäin. Tähän myös Masschelein useissa 
yhteyksissä viittaa pyrkiessään perustelemaan pedagogisen toiminnan identtisyyttä 
kommunikatiivisen toiminnan kanssa. Kummallista kyllä, tälle sosialisatoriselle 
interaktiolle ei Habermasin teoriasta käsin näytä kuitenkaan löytyvän tarkempaa 
analyysimahdollisuutta. Pedagogis-sosialisatorinen interaktio (Peukert) vaikuttaa olevan 
omalaatuinen interaktiomuotonsa, joka ei ole redusoitavissa joko strategiseen tai 
kommunikatiiviseen toimintaan. 
Keskustelua siirtymästä subjektifilosofiasta intersubjektivistiseen paradigmaan on käyty 
yhä enenevässä määrin jo 1970-luvulta saakka. Habermasin esittämissä filosofian 
historiaa koskevissa rekonstruktioissa erityisesti Hegelin hahmottelema teoria 
tunnustamisesta on näyttäytynyt historiallisena merkkinä siitä, kuinka modernin 
filosofian sisällä on sen alkuvaiheista saakka ollut subjektifilosofisen ajattelumallin 
ohella vahva tendenssi intersubjektivistiseen ajateltutapaan.45 Habermas on lähtenyt 
paradigmanvaihdoksen tunnustamisteoreettisessa perustelemisessa siitä, että kielellisesti 
tuotetun intersubjektiviteetin täytyy olla subjektiviteettia perustavampi asiasisältö, ja että 
                                                           
45 Hegelin tunnustamisen käsitteestä on keskusteltu varsin paljon. Kyseessä on erittäin monisyinen 
käsite, jonka tarkastelua ei ilmeisestikään ole syytä irrottaa varomattomasti Hegelin filosofian 
alkuperäisestä kontekstista. Tuoreesta suomalaisesta Hegelin tunnustamisen käsitteeseen 
kohdistuvasta tutkimuksesta on tässä yhteydessä syytä mainita Heikki Ikäheimon (2003) väitöskirja 
Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto. Tutkimus valottaa Hegelin tunnustamisen 
käsitteen ongelmakenttää oivallisesti.  
46 Olen rajannut praktisen itsesuhteen problematiikan tämän yksittäisen tutkimuksen ulkopuolelle. 
Sen tarkastelu ei ole välttämätöntä itsetietoisuuden kielianalyyttisen selitysmallin perusteita 
koskevan tarkastelun kannalta. On kuitenkin syytä korostaa sitä, ettei konkreettinen itsetietoisuus 
ole tyhjentävästi tarkasteltavissa ainoastaan episteemisen – tietävän refleksiivisen itsesuhteen – 
käsitteen valossa. Praktisen itsesuhde ja siten refleksiivinen itsemäärittely on itsetietoisuuden 
ilmiön ymmärtämisen kannalta toki merkityksellinen. Tältä osin itsetietoisuuden problematiikka 
sivuaa jo praktisen filosofian tai paremminkin moraalifilosofian aluetta. (Ks. Düsing, 1997, 229-
255, Sturma 1997, 188-219). Toki sivistyskäsitteen subjektiteoreettisten ulottuvuuksien kannalta 
kysymys praktisesta itsesuhteesta ja siten laajasti ottaen itsemäärittelystä on olennainen.   
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viimeksi mainittu on intersubjektiviteetille alisteinen, sen kautta määrittynyt tai jopa 
kielellisestä intersubjektiviteetista käsin geneettisesti johdettavissa. (Habermas 1999, 193 
- 208.)  

Käsillä olevassa tutkimuksessa lähden siitä oletuksesta, ettei paradigmojen välinen 
vastakkainasettelu ole viime kädessä ratkaistavissa muuten kuin tarkastelemalla 
perusteellisesti subjektiviteetin ja kielellisesti strukturoituneen intersubjektiviteetin 
välistä yhteyttä. Intersubjektivistisen paradigman oletettu ensisijaisuus on perusteltavissa 
ainoastaan osoittamalla intersubjektiviteetin todellakin olevan perustavampi asiasisältö 
tai ilmiö kuin se, mitä olemme tottuneet kutsumaan subjektiksi tai subjektiviteetiksi. 
Käsiteanalyyttisellä tasolla tarkasteluna ratkaisevaa on siis se, onko subjektiviteetin käsite 
johdettavissa intersubjektiviteetin käsitteestä vai ei. Tässä luvussa tarkastelen lähemmin 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välistä suhdetta. Tämä ongelma liittyy läheisesti 
kysymykseen inhimillisten itse- ja maailmasuhteiden (Selbst- und Weltverhältnissen) 
konstituutiosta.  

Keskeisenä lähtökohtana on itsetietoisuuden selitysmalleja koskeva filosofinen kiista, 
jota erityisesti Dieter Henrich, Jürgen Habermas ja Ernst Tugendhat ovat käyneet. Myös 
Manferd Frank kuuluu tähän filosofiseen konstellaatioon. Erityisesti artikkelinsa 
Subjektivität und Intersubjektivität (1999c) myötä hän on myös tämän filosofisen kiistan 
ehkä ensimmäisiä ja myös arvovaltaisimpia kommentaattoreita. Lisäksi hän on pyrkinyt 
omissa töissään täsmentämään joiltakin osin Henrichin esittämää kritiikkiä, erityisesti 
analyyttisen kielifilosofian ja toisaalta niin saksalaisen klassisen idealismin kuin myös 
varhaisromantiikan edustajien valossa. Yhtä kaikki Frank (ks. esim. 1991b, 160 - 164) 
myötäilee selkeästi Henrichin intersubjektivistista käännettä kohtaan esittämää 
ohjelmallista kritiikkiä, joka jo aikaisemman mainitsemani Henrichin (1981b) 
kiistakirjoituksen Was ist Moderne – Was Metaphysik. Zwölf Thesen gegen Jürgen 
Habermas ohella kulminoituu tämän mittavassa artikkelissa Noch einmal im Zirkel. Eine 
Kritik von Ernst Tugendhats semantischer Erklärung von Selbstbewusstsein (1989a). 
Siinä missä ensiksi mainittu osin varsin poleemiseenkin sävyyn selvittelee välejään 
Habermasin intersubjektivistisen ja jälkimetafyysisen projektin kanssa, tarkastelee Noch 
einmal im Zirkel lähinnä käsiteanalyyttisesti Tugendhatin alkujaan teoksessa 
Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung) kielianalyyttisen filosofian välineitä 
hyödyntävään itsetietoisuuden selitysmallia. Sen tulisi Tugendhatin mukaan osoittaa 
ulospääsy erityisesti saksalaiselle filosofiselle perinteelle ominaisesta metafyysistä 
ajattelutavasta, joka varsinkin itsetietoisuuden tarkastelun yhteydessä ovat ohjannut 
teoretisointiyritykset paradoksaalisiin ja siinä mielessä virheellisiin itsetietoisuutta 
koskeviin näkemyksiin. Kritiikki kohdistuu ns. itsetietoisuuden refleksioteoreettiseen 
selitysmalliin, joka hänen mukaansa on tyypillinen subjekti- ja tietoisuusfilosofiselle 
traditiolle. Tämä selitysmalli ei ole kuitenkaan käsitenalyyttisessa mielessä pätevä siksi, 
että refleksioteoreettisiin selitysyrityksiin sisältyy aina jo itsetietoisuuden käsite 
annettuna. (Tugendhat 1979, 60 - 63, ks. myös Düsing, 1997, 97 - 101, 2002c, 112.)  

Kasvatustieteellisen keskustelun kannalta Tugendhatin semanttisen selitysmallin 
tarkastelu on perusteltua siksi, että systemaattiset kasvatustieteelliset yritykset hahmotella 
intersubjektivistista käännettä ovat pääsääntöisesti nojautuneet suoraan tai epäsuorasti 
Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian nimekkeen alla tekemiin 
kehittelyihin, joiden keskeisissä käänteissä Habermas itse nojautuu Tugendhatin 
näkemyksiin, ja jotka esim. Frankin mukaan ovat Habermasin kehittelyitä 
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yksityiskohtaisempia ja analyyttisesti syvällisempiä (ks. Frank 1991c, 414). 
Intersubjektivistista käännettä kasvatustieteellisessä keskustelussa hahmotelleet 
kirjoittajat eivät kuitenkaan ole kiinnittäneet systemaattisesti huomiota Tugendhatin 
analyyseihin puhumattakaan siitä, että semanttista selitysmallia kohtaan esitettyä 
kritiikkiä olisi missään vaiheessa otettu vakavasti.  

Tugendhat kohdistaa kritiikkinsä ennen muuta Dieter Henrichin ympärille 
syntyneeseen ja Heidelbergin kouluksi (Heidelberger Schule) nimittämäänsä positioon, 
joka yrittää pitää hänen mukaansa perusteettomasti hengissä klassisen saksalaisen 
filosofisen perinteen käsitystä itsetietoisuudesta. Hänen kehittelemäänsä semanttiseen 
selitysmalliin sisältyy kolme toisiinsa liittyvää motiivia: traditionaalisen 
itsetietoisuusmallin, itsetietoisuuden refleksiomallin, kritiikki; pyrkimys osoittaa 
intersubjektiivisten suhteiden välttämättömyys itsetietoisuuden tai paremminkin 
itsesuhteen konstituution kannalta; edellisiin erityisesti praktisen itsesuhteen merkityksen 
korostaminen.46  

Traditionaalisten itsetietoisuutta koskevien teorioiden ongelma on Tugendhatin 
mukaan siinä, että ne ajautuvat viime kädessä paradoksaaleihin formulointeihin 
pyrkiessään kuvaamaan itsetietoisuutta. Perinteinen tietoisuuskonseptio ei tarjoa käyttöön 
sellaista käsitteellistä välineistöä, jonka avulla itsetietoisuus tai itsesuhde olisi 
mielekkäästi ja riittävällä käsiteanalyyttisellä tarkkuudella tarkasteltavissa. Hän ei tosin 
missään vaiheessa eksplikoi sitä, mitä hän varsinaisesti traditionaalisella 
itsetietoisuusteorialla tarkoittaa. Teoksessaan Selbstbestimmung und Selbtsbewusstsein 
(1979, 9-10) Tugendhat viittaa siihen, että uuden ajan filosofinen traditio Descartes’ta 
aina Hegeliin saakka on mieltänyt itsetietoisuuden perustavana asiasisältönä. 
Itsetietoisuus antaa perustan niin ihmisen autonomiselle olemassaololle, perustellulle 
tietämiselle tai tiedolle kuin myös metodisen pohjan filosofoimiselle. Viimeistään 
Fichtelle – näin siis Tugendhatin tulkinnan mukaan – itsetietoisuus ei ollut ainoastaan 
teoreettisen filosofian vaan myös praktisen filosofian ylin periaate. Näin 
itsetietoisuudesta on tullut modernissa filosofiassa järjellisen käytännön prinsiippi: 
järjellisen moraalisen praksiksen perusta on rationaalisissa itsetietoisissa subjekteissa 

Tugendhatille moderni ajattelu on siis olennaisesti subjekti- tai tietoisuusfilosofiaa 
sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän ei kuitenkaan lähemmin tarkastele 
mainitsemiensa subjekti- tai tietoisuusfilosofisen tradition edustajiksi nimeämiensä 
filosofien näkemyksiä lähemmin. Filosofian historialliset, argumentaatioanalyyttiset tai 
systemaattiset analyysit niin Descarts´n, Kantin kuin Fichten ajattelusta jäävät teoksesta 
puuttumaan muuttamia pinnallisia huomioita lukuun ottamatta. Kritiikin kärki 
kohdistuukin muualle kuin filosofian historiaan. Kohteena on nimittäin se, mitä hän itse 
nimittää Heidelbergin kouluksi. Tällä nimityksellä Tugendhat viittaa 1970-luvulla Dieter 
Henrichin saksalaista klassista idealismia koskevien tutkimusten ja niiden pohjalta 
edelleen kehittämien itsetietoisuutta ja tietoisuutta tarkastelevien ohjelmallisten yritysten 
ympärille muodostuneeseen tutkijapiiriin, johon Henrichin lisäksi voidaan ainakin 
periaatteessa laskea esim. Konrad Cramer ja Ulrich Pothast (ks. Tugendhat 1979, 10). 

Tugendhatille Heidebergin koulu on keskeinen kritiikin kohde, koska se edustaa 
parhaiten subjekti- ja tietoisuusfilosofista perinnettä, ja sitä voidaan pitää perinteisen 
itsetietoisuuden perustavaksi ja omaksi erityislaatuiseksi filosofiseksi ongelmaksi 
mieltävän filosofisen tradition edistyksellisimpänä versiona (mt. 10). Erityisesti 
Henrichin osalta tämä pitää paikkansa. Hänen tietoisuutta ja itsetietoisuutta koskevat 
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tarkastelunsa ovat ymmärrettävissä vain ja ainoastaan hänen Fichten Minän käsitettä47 ja 
Kantin transsiendentaalia deduktiota ja siihen liittyvää itsetietoisuusproblematiikka48 
koskevien tutkielmien muodostamassa kontekstissa (ks. Frank 1991b, 160-162). Hyvällä 
syyllä Henrichin omat näkemyksiä tietoisuudesta ja itsetietoisuudesta voidaan luonnehtia 
alkujaan jo saksalaisessa idealismissa kehkeytyneiden itsesuhteen ja tietoisuuden 
luonnetta koskevien pohdintojen edelleenkehitelyiksi.49 Sekä Heidelbergin koulun 
edustajille että Tugendhatille on yhteistä se, ettei traditionaalinen itsetietoisuutta koskeva 
teoreettinen malli ole heidän mukaansa tyydyttävä ja perustelu tapa tarkastella 
itsesuhdetta. 

Henrich ja Tugendhat ovat yhtä mieltä siitä, ettei traditionaalisesta itsetietoisuutta 
koskevasta käsityksestä ole mielekästä pitää kiinni, koska se ajautuu kehäpäätelmään. 
Perinteisen itsetietoisuuskonseption lähtökohtana on tunnetusti länsimaisen 
tietoisuusfilosofisen tradition tapa hahmottaa intentionaalinen tietoisuus optisen 
metaforan avulla, jolloin intentionaalisen tietoisuuden katsotaan suuntautuvan ikään kuin 
henkisen katseen tavoin tiedostettavaan kohteeseen (Frank 1991a, 188-189, 1991c, 
419.).50 Selitettäessä itsetietoisuutta optiseen skeeman perustuva intentionaalisen 
tietoisuuden mallin avulla ajaudutaan ratkaisemattomiin vaikeuksiin – kuten erityisesti 
Henrich on korostanut. Itsetietoisuus (ja siten myös itsetietoisen Minän synty) selitetään 
traditionaalisessa tietoisuusmallissa niin, että itsetietoisuuden katsotaan syntyvän 
mentaalisessa aktissa, jossa tietoisuus suuntautuu tietoisuuden subjektiin itseensä.51 
                                                           
47 Fichtes ursprüngliche Einsicht (1967), Fichtes Ich (1982b) ja Selbstbewusstsein. Eine kritische 
Einleitung in eine Theorie (1970). 
48 Identität und Objektivität (1976c). 
49 Henrich on ns. konstellaatiotutkimuksen puitteissa ulottanut alkujaan saksalaisen klassisen 
idealismin keskeisiin nimiin (Kant ja Fichte) kohdistuvan mielenkiinnon erityisesti Fichten 
ympärille Jenassa kehkeytyneeseen filosofiseen piiriin kuuluvien ajattelijoiden näkemyksiin ja 
toisaalta Fichteä edeltäneiden ajattelijoiden kuten Jacobin ja Reinholdin näkemyksiin. Erityisesti 
Hölderlinin ajattelu näyttää konstellaatiotutkimuksen myötä nousseen merkittävään asemaan. Joka 
tapauksessa konstellaatiotutkimustakin on ohjannut oletus siitä, että juuri tuo saksalaisen idealismin 
ja varhaisromantiikan ajanjakso tuotti sellaisen subjektiviteettia ja itsetietoisuutta koskevan 
keskustelun, jonka aineksilla on vielä annettavaa nykyaikaisille itsetietoisuutta koskeville 
tarkasteluille. (1991, 1989b, ks. myös Frank 1987, 1997.) 
50 Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tarkastella sitä, onko kyseinen kuvaustapa edes perusteltu tai 
ongelmaton lähtökohta tarkasteltaessa tietoisuuden luonnetta ylipäätään (vrt. esim. Pothast 1971). 
Myös nominalistiset näkemykset ovat jokseenkin ongelmallisia määrittäessään intentionaalisen 
tietoisuuden karkeasti vain tietoisuudeksi kielellisesti ilmaistavissa olevista asiasisällöistä. Oma 
ongelmansa on myös se, onko tietoisuus aina välttämättä intentionaalista. Tämän suuruusluokan 
filosofiset kysymykset jätän suosiolla tämän tutkimuksen ulkopuolelle. (Ks. esim. Frank 1986, 74 – 
77, 1991b, 212 - 214.)  
51 Frank luonnehtii optista mallia seuraavasti: ”Das optische Modell hält die Wissens-Realtion für 
die bewusste Beziehung eines Subjektes auf ein Objekt – in Analogie zum Sehsinn, der einen 
Gegenstand vor sich stellt und gewahrt. Im Falle des Selbstbewußtseins wäre das geschichtete 
Objekt ausnahmsweise das Subjekt selbst; davon abgesehen, hätte Selbtsbewusstsein keine 
epistemische Auszeichnung vor dem Bwusstsein nicht-subjektiver gegenstädlichkeiten.“ (Frank 
1991d, 419.) 
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Perinteisesti tästä tietoisuusaktin kääntymisestä itseensä on käytetty sangen kuvaavaa 
nimitystä itserefleksio. Itsetietoisuus, siis minän tietoisuus itsestä, ymmärretään minän 
itserefleksion tuloksena: Itsetietoisuus syntyy aktissa, jossa subjekti tarkastelee itse 
itseään tullen näin tietoiseksi itsestään. Refleksioteorian ongelma on siinä, ettei se 
mahdollista itsetietoisuuden johdonmukaista ja aukotonta selittämistä yksinkertaisesti 
siitä syystä, että itsetietoisuus joudutaan refleksiomallissa ottamaan aina jo annettuna. 
Subjektin itsetietoisuus nimittäin on itserefleksion välttämätön ja sitä edeltävä ehto. 
Subjekti voi tarkastella itseään refleksiivisesti ainoastaan silloin, kun subjektilla on jo 
tieto siitä, että juuri hän itse on refleksioaktin kohteena. Subjektilla täytyy siis tavalla tai 
toisella olla perustava tieto tai kokemus itsestä, jotta hän voi intentionaalisesti suunnata 
refleksioaktin itseensä, eikä mihinkään muuhun intentionaalisen refleksion mahdolliseen 
kohteeseen. Tuollainen refleksion suorittamiselle välttämätön tietoisuus on kuitenkin jo 
itsetietoisuutta. Koska itserefleksion subjektin on oltava aina jo itsetietoinen subjekti, ei 
sen synty ole siten geneettisesti selitettävissä itserefleksion avulla, vaan itsetietoinen 
subjekti joudutaan aina ottamaan refleksioteoriassa annettuna. (Henrich 1970, Tugendhat 
1979, 62, Frank 1991e, 422 - 423.)  

Koska itsetietoisuus jo sisältyy refleksioteoreettiseen selitysmalliin, on kysymys 
luonnollisesti kehäpäätelmästä, ja itsetietoisuus ilmiönä jää selittämättä52. Se joudutaan 
ykienkertaisesti vain ottamaan jo annettuna. Itserefleksio on ymmärrettävissä 
itserefleksioaktin subjektin – Minä – intentionaalisena suhteena itserefleksion 
kohteeseen, joka tässä intentionaalisen tietoisuuden erityistapauksessa on tietysti Minä 
itse. Näin itserefleksiossa on kysymys identiteettisuhteen Minä=Minä tietoisesta 
eksplikaatiosta. Koska kyseinen identifikaatio ei itsetietoisuuden tapauksessa voi 
ilmeisestikään perustua ajassa ja paikassa eksistoivaan materiaalista entiteettinä ja sen 
ominaisuuksia koskeviin aistihavaintoihin, täytyy refleksioaktin suorittajalla olla tieto 
siitä, että tämän relaation jäsenet ovat itse asiassa yksi ja sama. Tämä samuus on tietysti 
välttämätön edellytys sille, että on ylipäätään perustelua sanoa kyseessä olevan 
tietoisuuden, jossa tietoisuuden subjekti – Minä – on tietoinen itsestä. Mikäli 
refleksioaktin suorittajalla on kyseinen tieto tai paremminkin välitön varmuus 
identiteettisuhteesta Minä=Minä, on hänellä jo itse asiassa itsesuhde ja tieto tuosta 
itsesuhteesta. Henrichin mukaan tässä täyttyvät itsetietoisuuden alustavat minimiehdot ja 
vieläpä niin, että ne sisältyvät jo oletettuun itserefleksioaktiin. Näin itsetietoisuutta ei voi 
selittää itserefleksion käsitteellä. Itserefleksio on toki välttämätön itsetietoisuuden ilmiön 
elementti, mutta vasta sekundäärinen suhteessa sitä aina jo edeltävään välittömään 
itsetietoisuuteen, jonka mukanaan tuoma subjektiivinen varmuus itsestä mahdollistaa 
intentionaalisen tietoisuuden suuntaamisen itseensä – siis itserefleksion. (Henrich 1970, 
275, ks. myös Frank 1991, 28, 252 - 253, 422, Düsing 1996, 116 - 117, Mohr 1988, 68 - 
69, Sturma 1997, 130 - 131.)  

Lisäksi Tugendhatin esittämään kritiikkiin sisältyy enemmän tai vähemmän vahva 
oletus siitä, että erityisesti Fichten hahmottelema itsetietoisuuden teoria kuvastaa 
tyypillisesti subjektifilosofisen tradition virheellistä, kehäpäätelmään johtavaa tapaa 
käsitteellistää itsetietoisuuden ilmiötä. Kehäpäätelmä artikuloituu juuri itse itsensä 
                                                           
52 Tarkasti ottaen on mahdollista erottaa toisistaan tietoisuusteoreettinen kehäpäätelmä ja 
päättymätön iteraatio. Henrichin puhuu yleensä vain kehäpäätelmästä. (Ks. Düsing 1996, 97 - 101, 
116 - 118.)  
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asettavan Minän käsitteessä (Tugendhat 1979, 53, 63, ks. myös Pothast 1971, 39-46). Se, 
mitä Heidelbergin koulu ja Henrich etunenässä itsetietoisuusteorian kehittelyn alueella 
pyrkii tekemään, edustaa Tugendhatin mukaan juuri itsetietoisuuden refleksioteoreettista 
selitysmallia. Siinä Fichten muotoileman esikuvan mukaisesti pyritään itsetietoisuus 
määrittelemään episteemiseksi itsesuhteeksi, joka syntyy kaksipaikkaiseksi subjekti – 
objekti-relaatioksi kuvattavissa olevan optista – so. katseen – mallia mukailevan 
intentionaalisen tietoisuuden mediumissa. (Tugendhat 54 - 60, 70, ks. myös Frank 1991d, 
419 - 421, 425.)  

Tugendhatin ja Henrichin välistä kiistaa tarkastellessa on syytä pitää jatkuvasti 
mielessä, että refleksioteoria ja sille ominainen pyrkimys palauttaa itsetietoisuus 
kaksipaikkaiseksi subjekti – objekti-relaatioksi, on juuri myös Henrichin ja hänen 
oppilaidensa kritiikin kohteena. Lisäksi on syytä muistaa, että Henrichin mukaan 
subjektifilosofisen tradition ja itserefleksioteorian syntipukkina pidetty Fichte itse asiassa 
oli ehkä ensimmäisiä refleksioteoreettiseen itsetietoisuus- ja subjektiteorian ongelmat 
havainneita ajattelijoita, joka tosiasiassa pyrki kehittelemään refleksioteoreettisen 
kehäpäätelmän ylittävää itsetietoisuuden konseptiota. (Henrich 1967, 1982b, ks. myös 
Frank 199d1, 447 - 445, 583 - 588, ks. myös Düsing 1996, 106-108.) Tugendhat näyttää 
tältä osin tulkitsevan Henrichin väärin perustein refleksiofilosofian edustajaksi. Tulemme 
jatkossa huomaamaan, kuinka puolestaan Henrichin vastakritiikki perustuu taas 
Tugendhatia kohtaan esitettyyn kehäpäätelmäsyytökseen ja siten viimekädessä siihen, 
että itsesuhteen semanttinen selitysmalli on vain perinteisen refleksioteoreettisen 
itsetietoisuuskonseption eräs variantti. 

Merkille pantavaa on, ettei tässä lyhyesti hahmottelemaani teoreettista konstellaatiota, 
siinä käytyä keskustelua paradigmanvaihdoksen perusteista ja siihen olennaisesti 
kuuluvasta kysymyksestä subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä suhteen 
määrittelystä ole otettu kasvatustieteellisessä keskustelussa millään tavoin huomioon. 
Pedagogiselle intersubjektivistisen käänteen reseptiolle (viittaan tässä vain kyseisen 
käänteen vakavasti otettavimpiin edustajiin Helmut Peukertiin ja Jan Masscheleiniin) on 
ominaista harhakuvitelma siitä, että Habermasin vahvasti ohjelmallinen ja omia kriittisen 
teorian kehittelyjä palveleva luonnos käänteentekevästä filosofisesta 
paradigmanvaihdoksesta olisi ikään kuin saavuttanut yleisen hyväksynnän ja vakuuttanut 
koko filosofisen kentän siitä, että intersubjektivistinen ajattelutapa olisi jo itsestään 
selvästi vallitseva paradigma.53

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu erityisesti subjektifilosofian ja 
intersubjektiivisuusfilosofian periaatteelliseen vastakkainasetteluun ja siitä seuraavaan 
perustavaan kysymykseen subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä suhteesta. 
Tugendhatin positio on mielenkiintoinen, koska se keskittyy tarkastelemaan 
käsiteanalyyttisesti sitä, miten subjettifilosofian peruskäsitteeksi ottama itsetietoisuus on 
ymmärrettävissä kielellisesti strukturoituneen interpersoonallisen suhteen johdannaisena. 
Samalla intersubjektiviteetti tai interpersoonalliset suhteet on ymmärrettävä 
subjektiviteettia perustavanpana tai alkuperäisempänä ilmiönä. Habermasille ajatus 
                                                           
53 Tämä sama ignoranssi on leimallista myös suomalaiselle suhteellisen kapealle 
kasvatustietelliselle – tai sanoisiko kasvatusfilosofiselle – Habermas-reseptiolle, jonka puitteissa 
hänen perustavia teoreettis-filosofisia lähtökohtia koskeva keskustelu on tältä osin täydellisesti 
sivuutettu (ks. Huttunen 2003). 
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intersubjektivistisesta käänteestä liittyy oleellisesta hänen oman kriittisen teorian 
projektinsa yhteiskuntateoreettisiin ambitioihin. Siirtymä subjektifilosofiasta merkitsee 
intersubjektivistiseen paradigmaan viime kädessä siirtymistä yhteiskuntateoriaan tai 
sosiologiseen teoriaan, joka kykenee tarkastelemaan adekvaatisti modernin yhteiskunnan 
kehitystä. (1981b, 532-534.) Kasvatus- ja sivistysteorian ja 
yhteiskuntateorian/yhteiskuntafilosofian väliset yhteydet on rajattu tämän tutkimuksen 
ulkopuolelle. Mielenkiinnon kohteena on vain hyvin yleisellä käsitteellisellä tasolla 
tapahtuva subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisen suhteen tarkastelu. Tällöin 
perusteltu valinta intersubjektivistisen käänteen mahdollisuusehtojen analyysiin on juuri 
Tugendhatin positiota koskeva keskustelu, jossa paradigman vaihdosta ei vielä 
varsinaisesti kytketä suurisuuntaisen teoriaprojektin kehittelyyn. Merkille pantavaa on 
kuitenkin se, että mikäli siirtymä subjektifilosofiasta intersubjektiivisuusteoreettiseen 
selitysmalliin osoittautuu – kuten tulemme ehkä huomaamaan – jo käsiteanalyyttisesti 
ongelmalliseksi, menettää myös Habermasin kriittisen yhteiskuntateorian projekti ja sitä 
soveltava kriittisen kasvatustieteen projekti ainakin osin perusteensa. Tämän kriittisen 
kasvatustieteen kannalta elintärkeän kysymyksen tarkasteluun en kuitenkaan tässä työssä 
mene; jätän sen niille, jotka mieltävät itsensä kriittisen kasvatustieteen edustajiksi. 
Kokonaan toinen kysymys on se, missä määrin kriittisen yhteiskuntafilosofian tai 
kriittisen kasvatusfilosofian perusteista on välttämätöntä sitoa paradigmaattiseen 
muutokseen subjektifilosofiasta intersubjektiivisuusteoriaan. Myöskään tämä ei enää 
kuulu tutkimukseni aihepiiriin. 54  

Yllättävää on myös se, ettei subjektiviteetin problematiikkaa pedagogisessa 
kontekstissa käsitelevissä töissä ole systemaattisesti otettu tarkastelun kohteeksi 
Henrichin ja Frankin subjektiteoreettisia kehittelyitä, vaikka modernin pedagoginen 
ajatteluperinne nouseekin osin samoista filosofisista lähtökohdista kuin mihin Henrichin 
uudistettua subjektifilosofiaa hahmottelemaa projektikin sille keskeisten ja 
kysymyksenasettelujen osalta palautuu. Molempia yhdistävä aatehistoriallinen konteksti 
on juuri 1700 -1800-lukujen taitteen filosofinen ja intellektuaalinen kenttä – erityisesti 
jälkikantilainen filosofia – sille ominaisine filosofisine konstellaatioineen (ks. Henrich 
1991, Langewand 1991, 1999). Esimerkiksi Jürgen Oelkers (1985a) ohittaa 
subjektiviteetin problematiikkaa sivuavissa tarkasteluissaan tyystin tämän keskustelun. 
Norbert Ricken (1999) viittaa muuten varsin mittavassa ja vakuuttavassa teoksessaan 
Subjektivität und Kontingez Henrichin ja Frankin kehittelyihin pelkästään lyhyesti. Hän 
perustele rajaustaan sillä, että teoksen praktis-pedagogisista lähtökohdista käsin 
itsetietoisuuden käsitettä korostavat tarkastelut eivät ole sinänsä relevantteja (mt. 59). 
Kysymys on osin tietysti käsitteellisestä rajauksesta ja siitä, mitä teemoja subjektiviteetin 
konseption alla voidaan katsoa mielekkäästi käsiteltävän. Nähdäkseni kuitenkin modernin 
subjektikonseption ja ylipäätään subjektiviteettia koskevan ongelmakentän ulkopuolelle 
ei ole mahdollista sulkea itsetietoisuuden ja tarkemmin itsesuhteen eri muotojen 
tarkastelua (ks. esim. Sturma 1997, Düsing 1996). Subjektin käsitteessä avautuvaan 
                                                           
54 Esimerkkinä mainittakoon vain Andreas Gruschkan (esim. 1994) hahmottelema negatiivisen 
pedagogiikan projekti, joka nojautuu Adornon filosofiasta nousevaan käsitteeseen ”porvarillinen 
kylmyys”. Gruschka pyrkii osoittamaan varhaisen kriittisen teorian merkityksen kasvatus- ja 
yhteiskuntakritiikin kannalta. Samalla sen oiva esimerkki siitä, ettei kritiikki ja sen perusteiden 
osoittaminen välttämättä edellytä taustalleen intersubjektivistisen paradigman rakentamista.  
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ongelmakenttään liittyy läheisesti kysymys itsetietoisuudesta ja itsesuhteesta, siitä, miten 
subjekti on suhteessa itseensä ja miten se varsinaisesti on itse tietoinen itsestään. 
Itsetietoisuuden ongelmakentän rajaaminen tarkastelun ulkopuolelle merkitsi samalla itse 
subjektiviteetin ilmiölle olennaisen ja siitä erottamattoman elementin sulkemista 
tarkastelun ulkopuolelle. On nimittäin vaikea kuvitella sitä, mitä subjektiviteetti ilman 
itsetietoisuutta voisi ylipäätään olla. Modernin filosofisen perinteen ehkä keskeisintä 
antia tältä osin on se, että itse siihen asiasisältöön tai ilmiöön, johon me totutusti 
viittaamme ilmauksella subjekti, ilmeisestikin kuulua myös itsetietoisuus – itsesuhde – 
jossakin muodossa. Ilmeisestikään subjekti ei ole mahdollinen ilman itsetietoisuutta ja 
itsetietoisuudella itsellään on luontevaa olettaa olevan subjektin. Näin huolimatta siitä, 
mitä mieltä tahansa me kulloinkin olemme subjektin käsitteen filosofisesta statuksesta. 
(Ks. Henrich 1970, 1976a.)  

Näin onkin kysyttävä, onko subjektiksi ja itsetietoisuudeksi nimittämämme asiantila, 
joka meille jokaiselle on ilmeisestikin välittömästi tuttu ja johon me aina jo välittömästi 
luotamme, selitettävissä tai tehtävissä ymmärrettäväksi jommankumman näiden toisilleen 
vastakkaisilta vaikuttavien paradigmojen puitteissa. Nähdäkseni tämän 
vastakkainasettelun keskeinen seuraus on välttämättömyys erottaa toisistaan 
käsiteanalyyttisesti ainakin kaksi itsesuhteen muotoa, jotka ovat konstitutiivisia 
konkreettiselle itsetietoisuuden ilmiölle. Nämä itsesuhteen muodot ovat a)välitön 
itsesuhde, välitön luottamus ja kokemus omasta itsestä/luottamus itseen (unmittelbare 
Vertrautheit mit sich selbst), joka on ymmärrettävissä välittömäksi itsetietoisuudeksi 
(unmittelbares Selbstbewusstsein), ja b) eksplisiittinen itseä koskeva periaatteessa 
käsitteelliseen muotoon puettavissa ja kielellisesti artikuloitavissa oleva tieto itsestä 
(explizites Wissen von sich selbst).  

Henrichin mukaan itsetietoisuuden ilmiö sille ominaisine kokonaisvaltaisine 
struktuureineen ei ole tarkasteltavissa muuten, kuin hahmottamalla se näistä molemmista 
itsesuhteen muodoista kehkeytyväksi kokonaisuudeksi.55 Tämä huomio tekee 
ymmärrettäväksi sen, miksei itsetietoisuus ole selitettävissä yksin joko persoonien 
välisten tunnustamissuhteiden, vastavuoroisen intersubjektiviteetin tai itseriittoisen ja 
itsereferentiaalisen subjektiviteetin itsensä asettamisen aktin avulla. Henrichiin (1981b, 
1970, 1976a, 1987, 1998) nojautuen on lähdettävä pikemminkin siitä, että kyky käyttää 
kieltä mahdollistaa puhuvan yksilön eksplisiittisen tiedon itsestä, ja se toki hankitaan 
osallistumalla kielellisesti strukturoituneisiin interpersoonallisiin suhteisiin. Kyky käytää 
kieltä voi kuitenkin avautua ainoastaan yhdessä itsesuhteen spontaanin kehkeytymisen 
kanssa. Tästä seuraa, että näiden itsesuhteiden yhtäaikainen synty ja syntyedellytykset 
olisi otettava filosofisen tarkastelun kohteeksi. Itsesuhteen spontaani kehkeytyminen ja 
kielellinen eksplikaatio edellyttävät Henrichin mukaan kahta yhtä alkuperäistä 
momenttia. Toinen näistä edellytyksistä on subjektiviteetti, joka spontaniteettina ja 
aktiviteettina antaa perustan jokaiselle itse- ja maailmasuhteella. Toinen ehdoton 
edellytys on kielellisesti tuotettu intersubjektiviteetti, joka mahdollistaa itse- ja 
maailmasuhteiden kielellisen eksplikaation. Viime kädessä tämä merkitsee sitä, että 
Habermasin mukaan perustava kysymys siitä, onko intersubjektiviteetti ensisijainen 
itsetietoiseen subjektiin nähden vai ei, on Henrichin näkökulmasta periaatteessa väärin 
                                                           
55 Hans Ebeling (1987) erottaa Henrichin tutkimuksiin nojautuen eksistenssisubjektin ja 
kielisubjektin. 
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asetettu kysymys. Moderni filosofinen traditio itsessään on jo alusta saakka antanut 
viitteitä siitä, että subjektiviteettia ja intersubjektiviteettia on tarkasteltava toisiinsa 
nivoutuneina ilmiöinä (Henrich 1989b, 109 - 110). Artikkelissaan Die Anfänge der 
Theorie des Subjekts (1989b) Henrich kohdistaa kritiikinsä suoraan Habermasin 
teoriaprojektin ja sen historiallis-systemaattisiin perusteluihin, jotka löytyvät mm. 
teoksesta Philosophische Diskurs der Moderne (1996).  

”(…) Eine solche Situation muss auch Habermas daran erinnern, das 
>Intersubjektivität< ein Korrekturbegriff ist, der Vertrautheit mit einem Subjektsinn 
einschliesst, und dass >Sprache<, als Dimension der Grundaufklärung verstanden, 
womöglich selbst nicht verständlich ist, wenn in der Theorie ein solcher Subjektsinn 
gar nicht mehr in Anspruch genommen werden darf. Sie muss auch der Tatsache ein 
neues Gewicht geben, dass der Theorieprozess der Moderne Subjektivität und 
Intersubjektivität als theoretisch relevante Tatsachen in beinahe muß einem Atemzug 
in den Blick hat kommen lassen. Habermas´ Rückgriff auf die Gesamttradition der 
Moderne in seiner Vorlesung über deren Diskurs haben diesem Umstand noch nicht 
Rechnung tragen wollen.” (Henrich 1989 109 - 110.) 

Mitä tulee intersubjektiviteetin ja subjektiviteetin välisen suhteen tarkasteluun, on syytä 
muistuttaa Dewsin tavoin siitä, ettei Henrich intersubjektivistisen position kritiikissään 
kiistä sitä, etteikö kielellinen intersubjektiviteetti olisi välttämätön tietoisen refleksiivisen 
subjektin kehittymisen kannalta. Henrich ei vain oleta, että intersubjektiviteetti voisi olla 
ainoa ja riittävä ehto refleksiivisen subjektiviteetin kehittymiselle. Edelleen Dews 
huomauttaa osuvasti, että tässä valossa Henrichin ja Habermasin position välinen kuilu 
koskee ehkä enemmänkin terminologisia preferenssejä (ks. myös Dews 1995, 179). 

Saksalaisen klassisen filosofian klassikoista ennen muuta Johann Gottlieb Fichten 
filosofia vaikuttaa olevan ajankohtainen tässä keskustelukontekstissa. Kysymys ei ole 
ainoastaan siitä, että Fichte oli kiistatta ensimmäisiä systemaattisia subjekti- ja 
itsetietoisuusteoreetikkoja, jonka näkemysten rekonstruktiolla on historiallisen kontekstin 
ylittävää merkitystä (Henrich 1967, 1982b, vrt. Horstmann 1991, 280). Hän oli myös 
ensimmäisiä teoreetikkoja, joka pyrki systemaattisesti tarkastelemaan interpersoonallisten 
suhteiden ja itsetietoisuuden välistä suhdetta. Fichten varhaisfilosofiassaan 
hahmottelemaa vaatimuksen (Aufforderung) käsitteeseen perustuvaa 
interpersoonallisuusteoriaa pidetäänkin eräänä keskeisenä esimerkkinä yrityksestä 
hahmottaa itsestä ja maailmasta tietoisen empiirisen yksilösubjektin genesiksen 
interpersoonallisia tai intersubjektiivisia, jopa kommunikatiivisia ehtoja (Honneth 2001, 
Düsing 1986, 253, Girndt, 1981, Stolzenberg 1995, Siep 1992, Klotz 2002, Janke 1977, 
160, Theunissen 1977, 209, Wildt 1982, 270 - 278, Weischedel 1973). Näiden 
uudelleentulkintojen valossa Fichten filosofiaa voidaan pitää esimerkkinä siitä, kuinka 
subjekti- ja tietoisuusfilosofiseksi mielletyn tradition sisällä on jo alusta saakka katsottu 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin olevan teoreettisesti yhtä relevantteja tosiasioita.  

Fichte pyrki filosofiassaan osoittamaan, kuinka subjektiviteetista ja 
intersubjektiviteetista rakentuu kokonaisuus, jossa nämä ovat toisiinsa nivoutuneita ja 
vastavuoroisesti määrittyneitä. Empiirisen Minän – reaalisen järkiolennon – konstituutio 
ja rakenne ei ole yksipuolisesti johdettavissa itseriittoisen subjektiviteetin aktiviteetista. 
Sitä ei voi myöskään tehdä ymmärrettäväksi pelkästään interpersoonallisista suhteista ja 
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siten toisen tai kolmannen persoonan perspektiivistä käsin. Pikemminkin yksilöllisen 
tietoisuuden rakentumisen perusta on näiden molempien muodostamassa ykseydessä. 
Fichten filosofiaan sisältyvien subjekti- ja interpersoonallisuusteoreettisten 
perusargumenttien rekonstruktion avulla on mahdollista tematisoida sitä, kuinka 
subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat empiirisen tietoisuuden tarkastelun kannalta 
yhtä alkuperäisiä ilmiöitä. Fichten filosofian keskeinen opetus on meille ehkä juuri siinä, 
ettei kumpikaan toisilleen vastakkain asetetuista paradigmoista sellaisenaan kykene 
valaisemaan subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välistä jännitteistä suhdetta, joka on 
ylipäätään konstitutiivinen ihmisen tietoiselle maailmassa olemiselle. Tietoisen yksilön 
konstituution tarkastelussa tulisi ottaa huomioon nämä molemmat tietoisen elämämme 
aspektit, ilman että jompikumpi näistä elementeistä redusoitaisiin toiseen.  

Tästä seuraa myös se, että puhe paradigmaattisesta siirtymästä subjektifilosofiasta 
intersubjektiivisuusteoriaan näyttäytyy jokseenkin ongelmallisena (ks. Dews 1995). 
Paradigmojen välinen vastakkainasettelu vaikuttaa pikemminkin vanhentuneelta. Koska 
sekä subjektiviteetti että intersubjektiviteetti ovat samanaikaisia tai yhtäalkuperäisiä 
tietoisen maailmassolemisemme aspekteja, ei kumpikaan näistä momenteista voi olla 
ensisijainen toiseen nähden. Näin on myös mieletöntä pohtia sitä, kumpi näistä kahdesta 
Habermasin toisilleen vastakkaisiksi asettamista ja myös keskenään kilpailevina 
näyttäytyvistä paradigmoista voisi vaatia itselleen toista perustavamman ja 
ensisijaisemman aseman. (Henrich 1989.) 



4 Subjektifilosofian ja intersubjektivistisen position 
vastakkainsettelu filosofiassa 

4.1  Ernst Tugendhat ja itsetietoisuuden semanttinen selitysmalli  

Tarkastelen seuraavaksi Ernst Tugendhatin teoksessaan Selbstbewusstsein und 
Selbstbestimmung (1979) hahmottelemaa itsetietoisuuden semanttista selitysmallia. 
Voidaksemme ymmärtää Tugendhatin avaaman näkökulman itsesuhteeseen, 
subjektiviteettiin ja intersubjektiviteetin suhteeseen ja lopulta filosofiseen 
paradigmanvaihdokseen, on aluksi syytä tarkastella hänen yleisiä tietoisuusteoreettisia 
lähtökohtia. Hänen mukaansa tietoisuuden yleisen rakenteen (allgemeinen Struktur des 
Bewussteins) selvittäminen on itsetietoisuuden problematiikka koskevan tarkastelun 
välttämätön edellytys, sillä itsetietoisuudessahan ei ole kysymys mistään muusta kuin 
itseä koskevasta tietoisuudesta „Bewusstein von sich“ (mt. 21). Itsetietoisuus ei siis ole 
mikään oma erityinen tietoisuuden muotonsa, vaan vastaa rakenteeltaan mitä tahansa 
intentionalista tietoisuutta.  

Tugendhatin vaihtoehtoinen itsetietoisuuden malli perustuu hänen teoksessaan 
Vorlesungen zur Einführung in die Sprachanalytische Philosophie (1976) esittelemään 
perustavaan vakaumukseen siitä, ettei tiedossa ole pohjimmiltaan kysymys objektin 
representaatiosta, vaan paremminkin proposition ymmärtämisestä. Toinen teosta 
Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung edeltävä teoreettisia lähtökohtia tarkasteleva työ 
on artikkeli Phänomenologie und Sprachanalyse (1970). Näissä molemmissa hän 
perustelee näkemystään siitä, ettei tietoa tarkastella subjektin ja objektin relaationa, joka 
mielletäisiin katseen metaforan kautta, kuten Tugendhatin mukaan erityisesti saksalaisen 
klassisen filosofian epistemologisten näkemysten puitteissa on virheellisesti tehty. 
Tietäminen on aina siten tietoa siitä, että on olemassa jokin asiantila, ja siten aina 
sidoksissa kielelliseen artikulaatioon. (Henrich 1976, 101 - 102, 85 - 87, Soldati, 1988, 
Dews 1995, 175.) 

Tugendhatin peruspremissi on, että tietoisuus on aina välttämättä kielellistä 
tietoisuutta. Hänen mukaansa ei voi olla olemassa ei-propositionaalista intentionaalista 
tietoisuutta: "(…) intentionales Bewusstsein notwendig sprachlich ist" (1979, 20). Hän 
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olettaa, että kaikki intentionaalinen tietoisuus on vähintäänkin ilmaistavissa 
propositionaalisessa muodossa. Intentionaalinen tietoisuus on siten relaatio, joka eroaa 
muista relaatioista vain siinä, että se on ajallis-paikallisen entiteetin – persoonan – 
relaatio kielelliseen propositioon. Suuntautuminen objektiin perustuu intentionaaliseen 
suuntautumiseen, joka kohdistuu asiasisältöön, joka puolestaan voidaan ilmaista 
propositionaalisesti. Tugendhat painottaa, että propositionaalisnen asenne on kaiken 
tietoisuuden perusmuoto. Tästä seuraa, että intentionaalisen kohde – se maailmassa oleva 
jokin, johon intentionaalinen tietoisuus suuntautuu, ei ole kohde (Gegenstand) vaan 
nominalisoitu lause „ >dass p (der Fall ist)< „. (Tugendhat 1979, 19-21, 1970, 22, ks. 
myös Frank 1984, 285, Soldati 1988, 86-87.) Tietoisuus jostakin on persoonan suhde 
propositioon, tai tietoisuus vähintäänkin implikoi tuollaisen suhteen (ks. myös Frank 
1988, 19, 1984, 284). Samalla avautuu Tugendhatin mukaan täysin uusi lähestymistapa 
tietoisuuden perinteiseen ongelmakenttään. 

"Der Nachweis, dass alles intentionales Bewusstsein propositional ist, gibt dem 
sprachanalytischen Programm einer Satztheorie eine Bedeutung einen zusätzlichen 
historischen Stellenwert; wie die Frage der Ontologie nach dem Seienden als Seineden 
aufgeht in der Frage nach dem Verstehen des Satzes, so geht auch die Frage nach dem 
Bewusstsein auf die Frage nach dem Satzverstehen. (...)." (Tugedhat 1976, 103.) 

Sitaatista käy ilmi, miten paradigmaattinen käännös on perinteisen tietoisuutta koskevan 
kysymyksenasettelun kontekstissa ymmärrettävissä. Kyseessä on sanalla sanoen käännös 
tietoisuusteoriasta kieliteoriaan. Tietämisessä ei ole kyse kohteen havaitsemista 
(Vorstellung) vaan proposition ymmärtämisestä. Formaalisti muodossa ilmaistavissa 
>M*p*< propositio on kaikille kielellisille ilmaisuille yhteinen lausemuoto (Tugendhat 
1976, 72-76). Tästä seuraa Tugendhatin mukaan, että, “(….) die Frage nach dem 
Verstehen unserer sprachlichen Ausdrücke sich zwar nicht vollständig, aber im 
wesentlichen auf die Frage nach dem Verstehen von Zeichenbilden der Form >M*p*< 
reduziert” (mt. 77). Emme siis voi koskaan tietää jotakin kohdetta sellaisenaan. 
Tietämisessä on kysymys siitä, että kohteella on jokin ominaisuus. Toisin sanoen 
tietämisessä tiedämme, että jokin atribuutti pätee ko. kohteeseen. (Soldati mt.). 
Filosofinen käänne merkitsee viime kädessä, että tietoisuuden ongelma redusoidaan 
lauseiden ymmärtämistä ja sen ehtoja koskevaan problematiikkaan. Samalla kysymys 
siitä, mikä kohteellinen tietoisuus on tai mikä tekee sen ylipäätään mahdolliseksi, 
korvautuu kysymyksellä siitä, mikä tekee assertonisten lauseiden ymmärtämisen ja 
käytön mahdolliseksi. Perinteinen kysymys tietoisen olemisen tai tietoisuuden 
mahdollisuusehdoista korvautuu ymmärtämisen mahdollisuusehtoja koskevalla 
kysymyksellä.  

Huolimatta voimakkaasta vastakkainasettelustaan tietoisuusfilosofisen tai 
transsendentaalifilosofisen tradition kanssa ymmärtää Tugendhat oman teoriaohjelmansa 
itse asiassa trassendentaalifilosofian jatkumona. Kysymys on vain siitä, että hän jatkaa 
transsendentaalifilosofisen kysymyksenasettelun tarkastelua toisin välinein siirtymällä 
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kielen ja käsitteiden käytön analyysiin (1979, 23: ks. myös 1984, 279). 56 Hänen 
mukaansa Descartes´ ta aina Husserliin ulottuva traditio ei omista lähtökohdistaan käsin 
ole koskaan pystynyt asianmukaisesti ottamaan huomioon inhimillisen 
maailmassaolemisen kielellisyyttä. Tietoisuusfilosofinen/transsendentaalifilosofinen 
traditio ja kielianalyyttinen filosofia ovat pohjimmiltaan keskenään kilpailevia 
suuntauksia. Molemmat korvaavat perinteisen ontologisen kysymyksen olevasta ja itse 
kohteiden olemuksesta kysymyksellä siitä, mikä on se mediumi, jossa kohteet tavoitetaan 
ja jonka myötä niistä saadaan tietoa. Molemmat ovat ymmärrettävissä perinteisen 
ontologisen kysymyksenasettelun laajennukseksi tai täsmennykseksi, jonka myötä 
kysymys tietämisen kohteesta formuloidaan uudelleen kysymykseksi siitä, mikä on se 
suhde, joka mahdollistaa kohteita koskevan tiedon. Filosofinen tarkastelu ei siis enää 
suuntaudu tietämisen kohteeseen vaan tietämisen tapaan. (Tugendhat 1976, 77 - 80, 84 - 
85.) 

Kielifilosofisen position perusoletus on, että kohteellinen tietoisuus on aina lauseen 
ymmärtämisen jäsen (ein Glied eines Satzverständnisses). Tietoisuusfilosofia puolestaan 
olettaa, että lauseen ymmärtäminen on vain eräs tietoisuuden ilmenemismuoto tai tapa 
muiden joukossa. Siinä ontologian kohdeteoreettinen tarkastelutapa korvataan olevaa 
koskevan kokemuksen tai tietoisuuden tarkastelulla. Kielianalyyttinen filosofia 
puolestaan tarkastelee lauseita, joissa puhutaan kohteista(1979, 79). 
Tietoisuusfilosofisesta näkökulmasta suhde olevaan ymmärretään subjekti – objekti-
relaationa, jossa tietoisuus suuntautuu kohteeseen vieläpä niin, että tämä kaksipaikkainen 
relaatio on ymmärrettävissä optisen metaforan avulla. Kielifilosofisesta näkökulmasta 
puolestaan tietämisen kohteet tavoittava suhde perustuu kielellisten ilmausten käyttöön 
(1979, 85- 87, 1970, 18). Tugendhat toteaa selkeästi: "Es (tietoisuus) hat oder impliziert 
die Struktur Bewußtsein, dass p" (1979, 21). 

Ohjelmallisesti Tugendhat toki kritisoi ennen muuta saksalaista idealismia siitä, että 
sen edustajilla ja seuraajilla on ollut vahva taipumus loogis-ontologisten käsitteiden 
käyttöön, joka ei mahdollista sen ymmärtämistä, että itse tietoisuuden ilmiötä, tulisi 
tarkastella loogis-semanttisesti (1976 , 86, 89). Kielianalyyttinen positio sitä vastoin 
pyrkii tietoisuusteoreettisen käsitteistön semanttiseen analyysiin (1976, 104). Merkille 
pantava on, että se kehittää samalla aikaisemmalle filosofiselle traditiolle kilpailevan 
tietoisuuskonseption, joka ei jää pelkän käsiteanalyysin puitteisiin vaan laajenee myös 
tietoisuuden fenomenaalisen tarkastelun tasolle: Ilmiö, jota perinteisesti on kutsuttu 
>tietoisuudeksi<, ymmärretään nyt luonteeltaan kielellisesti strukturoituneeksi tai vielä 
vahvemmin ilmaistuna kieleksi. 57 Näin Tugendhat tulee kehittäneeksi periaatteessa 
eräänlaisen korvaavan tietoisuuden ontologian, joka on jossakin määrin ristiriidassa 
hänen alkuperäisen kielianalyyttisen motiivinsa kanssa. Avoimeksi tosin jää se, 
                                                           
56 Tugendhat käyttää jopa ilmausta “sprachphilosophisch gereinigte Frage der 
Transzendentalphilosophie” (1979, 88, ks. myös Frank 1991a, 181 - 186). Tranaadentaalifilosofian 
ja kielianalyysin syhdetta valottaa Aschenbergin monografia (1982). 
57 Samaan hengenvetoon Tugendhat luopuu perinteisestä puhetavasta. Mikäli tietoisuutta koskevat 
tarkastelut transformoidaan kysymykseksi siitä, mitä ovat lauseen ymmärtämisen 
mahdollisuusehdot, ei tietoisuuden käsitteellistäminen subjekti – objekti-relaationa ole enää 
mielekästä.Tugendhat painottaa, ettei sellaista subjekti – objekti-suhdetta voi olla ylipäätään siksi, 
että intentionalinen tietoisuus perustuu lauseen ymmärtämiseen (1976a, 102).  
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tavoitteleeko Tugendhat itse tuollaista fenomenaalista tarkastelunäkökulmaa, vai onko 
kyseessä vain osoitus siitä, ettei kielianalyyttinen ohjelma itsessään ole johdonmukaisesti 
vietävissä läpi tietoisuutta koskevien tarkastelujen alueella. Valaisevaa kuitenkin on, ettei 
Tugendhat sinänsä näytä kritisoivan transsendentaalifilosofialle ominaista tarkastelun 
suuntaamista tietoisuudeksi nimettyyn ilmiöön, vaan pikemmin 
transsendentaalifilosofiselle traditiolle ominaista kielenkäyttöä, joka ei mahdollista 
tietoisuuden asianmukaista, yksiselitteistä ja ristiriidatonta tematisointia.  

“Die Sprachanalyse wendet sich nicht dagegen, dass sich die 
Transzendentalphilosophie am Bewusstseins orientierte, sondern dass sie sich das 
Bewusstsein von Gegenständen zu einfach dachte, ohne zu berücksichtigen, dass wir 
sprachlich auf gestände mit Ausdrücken bezugnehmen, die als singuläre Termini in 
eine bestimmte logische (formalsemantisch) Satzstruktur gehören.” (1976, 86.) 

Vaikka tietoisuudella onkin ollut merkittävä asema modernissa filosofiassa, on se aina 
kuitenkin liitetty kohteellisen olevan käsitteeseen. Tietoisuus on aina suhteessa 
kohteeseen ja siinä mielessä kohteellista tietoisuutta. (Tugendhat 1976, 82, 130-131.) 
Tugendhatin mukaan transsendentaalifilosofisessa traditiossa tietoisuudelle 
konstitutiivinen subjekti – objekti-relaatio on ymmärretty ei-kielellisenä suhteena 
objektiiviseen kohteeseen (mt. 85). Hänen mukaansa kyseessä on perinteinen 
väärinymmärrys tietoisuudesta katsetta muistuttavana subjekti-objekti suhteena. 

”Die Idee einer vorsprachlichen Bezugsnahme auf Gegenstände impliziert, dass man 
sich diese Bezugsnahme als ein Vorsichhaben denkt. Der grundlegende neuzeitliche 
Begriff für dieses Vorsichhaben ist der Begriff der >Vorstellung<. Das Bewusstsein 
bezieht sich auf Gegenstände, indem es sie >vorstellt<“. (1976, 86, ks myös mt. 87, 
1979, 20 - 21.)  

Juuri tämä optisen mallin mukainen tapa käsitteellistää tietoisuus – ei tietoisuuden ilmiö 
sinänsä – on kielianalyyttisen filosofian kritiikin kohteena. 

”Dieser Terminus (tietoisuus esikielellisenä opitsen havainnon mallin mukaisena 
subjekti-objektirelaationa; A.K huom.) ist Hauptangriffspunkt einer 
sprachanalytischen Kritik der transzendentalphilosophischen Position. Die 
Sprachanalyse wendet sich nicht dagegen, dass sich die Transzendentalphilosophie am 
Bewusstsein orientierte, sondern dass sie sich das Bewusstsein von Gegenständen zu 
einfach dachte, ohne zu berücksichtigen, dass wir sprachlich auf Gegenständen mit 
Ausdrücke bezugnehmen, die als singuläre Termini – in eine bestimmte logische 
(formalsemantische Satzstruktur) gehören. Wie soll dann eine sprachliche 
Bezugsnahme auf Gegenstände ohne jede logische Struktur denkbar sein? Eben als 
Vorstellung. Was ist damit gemeint?“ (Tugendhat 1976, 86.) 

Tugendhat rinnastaa tietoisuuden käsitteen subjektin käsitteeseen ilmeisesti olettaen 
transsendentaalifilosofisen tradition kokonaisuudessaan lähteneen siitä, että tietoisuus ja 
subjekti ovat perimmältään yksi ja sama asia ja että juuri tämä tietoisuus tai subjekti on 
suorassa suhteessa kohteeseen (objektiin). Tämän näkemyksen valossa tietoisuus jostakin 
on tietoisen egon intentionaalinen suhde siihen olevaan, mistä ego on tietoinen. 
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Tugendhatin näkemys transsendentaalifilosofisen tradition tietoisuusteoreettisesta 
peruskonseptiosta on Dieter Henrichiä lainatakseni luonteeltaan egologinen. 58 Merkille 
pantavaa on, että subjekti – objekti mallin kritiikki palautuu Heideggerin varhaisiin 
tulkintoihin saksalaisesta idealismista. Kant-kritiikkinsä Heidegger hahmotteli alkujaan 
luennoissa, jotka on julkaistu tekstinä Kant und das Problem der Metaphysik (1991). 
Heideggerille maailmassa olemisessa ei ole ensisijaisesti kysymys subjektin ja objektin 
välisestä suhteesta: “das In-der-Welt-Sein nicht erst die Beziehung zwischen Subjekt und 
Objekt, sondern das was solche Beziehung zuvor schon ermöglicht, sofern die 
Transzendens den Entwurf des Seins von Seiendem vollzieht.” (Heidegger 1991, 235). 
Heidegger ei periaatteessa kiistä sitä, etteivätkö subjekti-objekti suhteet ole sinänsä 
mahdollisia. Subjekti-objekti suhde ei voi kuitenkaan hänen mukaansa olla inhimillisen 
maailmassa olemisen perusmuoto, vaan se mahdollistuu vasta sille perustavamman 
olemisen pohjalta. Heideggerin fundamentaaliontologia mahdollistaa sen, että subjektin 
käsite menettää transsendentaalin statuksensa eikä ole enää ymmärrettävissä inhimillisen 
maailmassaolemisen perustaksi. Tästä näkökulmasta subjektin näyttäytyy kielellisen 
ymmärtämistapahtuman johdannaisena. (Ks. myös Frank 1984, 248-257.)  

Teoksessaan Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung (1979) Tugendhat kehittelee 
lähtökohtiaan systemaattisesti pidemmälle ottaen tarkastelun kohteeksi filosofisen 
tradition kannalta keskeisen kysymyksen itsetietoisuudesta. Hänen mukaansa teoreettisen 
filosofian perustehtävä on lauseen ymmärtämisen mahdollistavien kielenkäytön 
implisiittisten edellytysten selvittäminen (mt. 44 – 45). Koska kaikki tietäminen (Wissen) 
ja objektiivinen (so. kohteita koskeva) tieto edellyttää ymmärtämistä ja on siten läpeensä 
intersubjektiivinen tapahtuma (mt. 45), on hänen mukaansa intersubjektiviteetti nähtävä 
inhimillisen maailmassaolemisen keskeisenä ja jopa perustavana muotona. Samalla 
Kantin ajatteluun palautuva transsendentaalin itsetietoisuuden tietoisuus- ja 
transsendentaalisfilosofinen konseptio menettää merkityksensä intersubjektiivisten 
sosiaalisten ja kielellisesti välittyneiden suhteiden konseption eduksi. Tugendhatin 
mukaan tietoisuusfilosofinen traditio uskoi tietämisen ja tiedon sekä niiden 
objektiviteetin olevan perusteltavissa yksipuolisesti esi-intersubjektiivisen 
itsetietoisuuden (vor-intersubjektives Selbstbewusstsein) avulla. (Tugendhat mt. ks. myös 
                                                           
58 Henrich on kuitenkin osoittanut, etteivät käsitteet kuten transsendentaali Minä tai tietoisuus 
sinänsä, viittaa yksilöitävissä olevaan tietoiseen egoon, vaan subjektiviteettiin (yleisessä 
merkityksessä), jonakin sellaisena, joka on tietoisuuden ja yksilöitävissä olevan itsestä ja 
maailmasta tietoisen empiirisen minän konstituution mahdollisuusehto. Tugendhatin 
transsendentaalifilosofiaan kohdistama kritiikki on tältä osin vähintäänkin ongelmallinen tai jopa 
virheellinen. Merkille pantavaa on, että saksalaisessa klassisessa idealismissa eräs keskeinen 
tarkastelun kohde oli käsitteellinen erottelu subjektiviteetin ylipäätään ja empiirisen subjektin 
välillä. Tähän liittyi kiinteästi kysymys siitä, miten näiden kahden välinen suhde on reaalisesti 
mahdollinen ja filosofisesti reflektoitavissa. (Ks. Düsing 1979, 201, vrt. myös Frank 1991e, 
Schrader 1972, Horstmann 1997.) Juuri Fichten filosofia on tyypillinen esimerkki siitä, ettei 
transsendentaalifilosofinen traditio operoi niin robustilla ja yksinkertaistavalla subjekti-objekti 
mallilla, kuin mitä Tugendhat antaa ymmärtää. Subjektin tai Minän käsite on fichteläisittäin 
ymmärrettävissä vain yhtenä empiirisen tietoisuuden konstituenttina, joka yhdessä objektin kanssa 
mahdollistaa tietoisen empiirisen minän tai järkiolennon kehkeytymisen.  
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Henrich 1976a). Mikäli edelliselle vastakkaisesti taas intersubjektiviteettiin perustuvan 
lauseen ymmärtämisen katsotaan olevan primaari asiasisältö, on kysyttävä sitä, eikö 
objektiviteetti (so. olemassa olevia entiteettejä koskeva tieto/tietoisuus) perustu sittenkin 
enemmän intersubjektiiviseen puheeseen kuin itsetietoisuuteen: ”(...) ob sich etwas wie 
Objektivität überhaupt im Selbtsbewusstsein und nicht viel mehr nur in der 
intersubjektiven Rede fundieren lässt” (1979, 45). 

Kysymys ei siis ole enää harmittomasta tietoisuuden ja itsetietoisuuden käsitteiden 
analyysistä, jonka tehtävänä olisi selventää analyyttisen filosofian metodisessa hengessä 
näiden perinteisten filosofisten peruskäsitteiden käyttötapoja (vrt. Horstmann 1987, 220). 
Tugendhatin positio on pikemminkin luonnehdittavissa kielianalyyttiseksi 
intersubjektivismiksi (“sprachanalytischer Intersubjektivismus”) tai jopa aprioristiseksi 
intersubjektivismiksi (“apriorischer Intersubjektivismus”) (ks. esim Frank 1988, 19, 
1996). Nämä osin ehkä poleemisiksikin tarkoitetut luonnehdinnat kertovat varsin hyvin 
siitä, mistä Tugendhatin ajattelussa loppujen lopuksi on kysymys. Hän tulee 
ontologisoineeksi intersubjektiviteetin faktisesti olemassa olevaksi ilmiöksi korvaten 
samalla traditionaalisen filosofisen fundamentalismin, joka oli taipuvainen ottamaan 
transsendentaalin subjektin konseption filosofiseksi perusperiaatteeksi uudella –sinänsä 
yhtä fundamentalistisella – ajattelutavalla, jossa nyt vain otetaan perusprinsiipiksi 
kielellisen intersubjektiviteetin käsite.  

Näin Tugendhatin filosofisessa ohjelmassa ei ole kysymys pelkästään kielianalyysin 
harjoittamisesta. Se on ymmärrettävissä samalla myös yritykseksi osoittaa ilmiöiden (so. 
fenomenaalisen tarkastelun; vrt. Tugendhat 1970) analyysin tasolla, kuinka kielellisesti 
strukturoitunut intersubjektiviteetti on inhimillinen maailmassa olemisen kannalta 
perustava tosiasia subjektiivisen intentionaalisen tietoisuuden viimekätinen 
selitysperusta.  

Kielianalyyttisen position perustavalla – jopa fundamentalistisella –orientoitumisella 
kieleen (vrt. Henrich 1977, 285-286) on ehkä yllättäväkin sivutuote: se johtaa 
tietoisuuden ja itsetietoisuuden ilmiöiden kielellistämiseen. Kysymys ei ole niinkään 
pelkästään ilmauksen >tietoisuus< ja merkityksen ja sen käyttötapojen määritelmällisestä 
selvittämisestä ja rekonstruktiosta (ks. mt. ), vaan Tugendhatin hahmottelema positio 
liukuu vääjäämättä pelkän käsiteanalyysin alueelta fenomenaalisen tarkastelun alueelle 
lähestyen siten tietoisuuden ja itsetietoisuuden ontologisogivaa tarkastelutapaa, jota hän 
tosin itse ohjelmallisesti on pyrkinyt välttämään (vrt. Tugendhat 1976, 9 - 22, 41). 
Tietoisuuden käsitteen käyttötapojen tiukka ja kielianalyyttisen perinteen mukaan 
metodisesti varmistettu tarkastelu ei näytä siis vielä riittävän. Tugendhat katsoo 
tietoisuuden ilmiön strukturoituvan kielellisesti (ks. myös Frank 1991c, 421). Hän ei siis 
operoi pelkästään käsiteanalyysin alueella. Olemassa olevien kohteiden tavoittamisen 
mahdollistama relaatio, joka transsendentaalifilosofisen tradition puitteissa on nimetty 
tietoisuudeksi, ajatellaan uuden paradigman myötä kieleksi tai vähintäänkin kielellisesti 
strukturoituneeksi(ks. esim. Tugendhat 1976, 85). Lisäksi hänen pyrkimystään leimaa 
eräiltä osin yritys pelastaa itsetietoisen autonomisen subjektin konseptio, jonka 
aikaisempi filosofinen traditio on toki onnistuneesti formuloinut, mutta jota se ei omista 
metodisista lähtökohdistaan käsin ole pystynyt vakuuttavasti perustelemaan. Vasta 
kielianalyyttinen menetelmä kykenee Tugendhatin mukaan osoittamaan sen, miten 
subjektiviteetti ja autonominen itsemäärittely on mielekkäästi ymmärrettävissä. 
Itsemäärittely on mahdollinen vain kielelliseen propositionaaliseen tietoon perustuvina 
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pohdintoina (ks. myös Tugendhat 1979, 161, 184 - 180). Tugendhat pyrkii siis 
osoittamaan, ettei subjektiviteetti ole ainoastaan filosofinen fiktio tai ei-oleva olevan 
negaatio, vaan reaalinen ilmiö, joka tosin on toisen suhteessa sille perustavamman ilmiön, 
nimittäin intersubjektiviteetin johdannainen (ks. myös Frank 1996, 274). 

4.2  Itsetietoisuuden kielianalyyttinen konseptio – tunnustamisen 
kielifilosofinen transformaatio  

Kielianalyyttisten premissien mukaisesti itsetietoisuus on Tugendhatin mukaan puhujan 
itseä koskevaa kielellisesti artikuloitavissa olevaa tietoa. Tugendhat ymmärtää kaiken 
intentionaalisen tietoisuuden olevan propositionaalista tietoa. Itsetietoisuus ei tee tässä 
suhteessa poikkeusta, vaan se on puhuvan persoonan propositionaalista tietoa, joka 
koskee häntä itseään. Viime kädessä propositionaalinen tieto on puettavissa yleiseen 
lausemuotoon >minä tiedän, että minä p<. Sivulauseessa >minä p< oleva predikaatti p 
viittaa puhujan johonkin ominaisuuteen. Itsetietoisuus on näin määriteltävissä puhujan 
propositionaalisen lauseen avulla itseensä ottamaksi tietäväksi itsesuhteeksi. Kyseessä on 
siis episteeminen itsetietoisuus. Tietävällä itsesuhteella Tugendhat tarkoittaa persoonan 
tietoa itsestä. Tässä yhteydessä voimme puhua ainoastaan propositionaalisesta tiedosta, 
joka artikuloituu lausemuodossa >minä tiedän, että minä p<, jossa >minä p < on puhujan 
mentaaliseen tilaan tai ominaisuuteen viittaava propositio. Itsetietoisuuden yleinen 
kielellinen struktuuri on formaalisti ilmaistavissa myös lauseella >minän tiedän: minä ϕ<, 
jossa ϕ viittaa puhujan mentaaliseen tilaan tai kokemukseen. Itsetietoisuus on siis kuten 
mikä tahansa tietoisuuden muoto. Koska tietoisuuden ylenen muoto on identtinen 
propositionaalisen tietoisuuden kanssa, täytyy myös itsetietoisuuden olla 
propositionaalista tietoa. Propositionaalinen asenne (propositional attitude; ks. myös 
Soldati 1988, 86-87)59 on Tugendhatille kaiken intentionaalisen tietoisuuden perusmuoto, 
eikä itsetietoisuus ei tee tästä poikkeusta. (Tugendhat 1979, 14, 19-20, 50, 1976a, 98, 
103, ks. myös Frank 1986, 72-73).  

Lähtökohtaoletuksena on, että itsetietoisuus on tietoa (Wissen). Näin sen täytyy olla 
myös propositionaalisesti artikuloitavissa. Tugendhat katsoo itsetietoisuuden 
paradigmaattiseksi tapaukseksi puhujan omaa mentaalista tilaa koskevan kielellisen 
atribuution. Sen episteeminen komponentti on propositionaalinen ilmaus, jolla 
proposition subjekti ilmaistaan identifioitavissa olevana puhuvana persoona, jolla on 
tietty ominaisuus juuri siinä ajassa ja paikassa, jossa puhuva persoona suorittaa 
propositionaalisen ilmauksen. Persoona on olennaisesti psykofyysinen ajassa ja paikassa 
oleva ja ominaisuuksiensa perusteella identifioitavissa oleva entiteetti ja persoonan 
itsetietoisuus on kyseisen persoonan tieto jostakin omasta ominaisuudesta tai 
mentaalisesta tilasta. (Dews 1995, 176, Soldati, 1988, 87.)  

Tugendhatin mukaan määrittelemällä itsetietoisuus tietäväksi itsesuhteeksi on 
mahdollista irrottautua traditionaalisesta itsetietoisuuden konseptiosta: Tietävä itsesuhde 
                                                           
59 Tugendhat puhuu jopa propositionaalisista tietoisuuden tavoista „propositionellen 
Bewusstseisnweisen“ (1976, 98). 
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ei synny itseriittoisesti yksinäisen Minän itserefleksiossa, jossa Minä-subjekti suuntaa 
intentionaalisen tietoisuutensa itseensä Minä-objektina, tullen tässä aktissa tai 
intentionalisessa suorituksessa tietoiseksi itsestään Minä-subjektin ja Minä-objektin 
identiteettinä. (Tugendhat 1979, 58 - 62, ks. myös Dews 1995, 176.) Itsetietoisuuden 
perusta on pikemminkin intersubjektiviteetissa, minän ja sinän välisessä alkuperäisessä 
suhteessa. Siinä toisen perspektiivistä otettu identifioinnin sisältämä suhteenotto 
potentiaaliseen >minä<-puhujaan (so. potentiaalisesti itsetietoiseen subjektiin) 
mahdollistaa, että potentiaalinen minä-puhuja oppii viittaaman (ich selbst bezeichnen) 
itseensä yksikön ensimmäisen persoonan pronominilla. Samalla hän oppii pukemaan 
omat mentaaliset kokemuksena välittömästi itseä koskevan propositionaalisen tiedon 
muotoon. (Tugendhat mt. 73- 74, 85-121-125, 127.).60

Itsetietoisuus perustuu persoonapronominien ja propositionaalisessa lauseessa olevien 
singulääristen termien käyttöä säätelevän ja niiden käytön mahdollistavaan sääntötietoon 
ja sen kompetenttiin hallintaan. Näin on oletettava, että opittaessa tai hankittaessa tämä 
kommunikaation kannalta keskeinen sääntötieto mahdollistuu myös tietävän itsesuhteen 
synty. Itsetietoisuus ei siis ole alkuperäinen ominaisuus. Se syntyy intersubjektiivisissa 
suhteissa. Kielellis-sosiaalisena ilmiönä sen genensis on selitettävissä viime kädessä 
persoonapronominien käyttösääntöjen oppimisen avulla. Tugendhat olettaa, että tiedoksi 
määritelty itsetietoisuus opitaan interaktiosuhteissa, joissa persoona oppii sekä 
persoonapronominien käytön vastavuoroisen käyttöjärjestelmän että propositioiden 
sääntöjärjestelmän, joka mahdollistaa omien tietoisuustilojen (nk. ϕ-tilat) artikuloinnin. 
Olennaista on, että tämän sääntötiedon hankkiminen voi tapahtua ainoastaan toisen 
persoonan perspektiivin kautta, ja yksikön ensimmäinen persoonan puhuja voi saavuttaa 
tietoisuutensa ja tietonsa itsestä ja maailmasta vasta suhteessa muihin ihmisiin. Vain 
toisen käyttämien kielellisten ilmaisujen kautta potentiaalinen minä-puhuja voi oppia 
persoonapronominien käytön ja identifioimaan itsensä yksikön ensimmäisen persoonan 
pronominilla. Samalla minä-puhuja voi tämän persoonapronominien vastavuoroisen 
viittausyhteyden implikoivan sääntötiedon omaksumisen myötä oppia määrittelemään 
itsensä itsetietoisena persoonana. Sanalla hän kykenee lokalisoimaan itsensä 
interpersoonallisten suhteiden verkostoon. Sääntötieto mahdollistaa nimittäin sen, että 
persoona voi samalla erottaa itsensä muista persoonista oman perspektiivinsä kautta. (Mt. 
ks. Frank 1991c, 428 - 229.)  

Tugendhatin itsetietoisuuskonseption yhtymäkohta hegeliläiseen tunnustamisen 
konseptioon on ilmeinen: >Sinä<-/>hän<- puhujan perspektiivistä ei >minä<-puhujaa 
                                                           
60 „Wer immer >ich< äussert ist ein solcher, auf den aus der Perspektive einer anderen Person als er 
bezuggenommen werden kann. Und diese Perspektive ist nun von der art, dass sich aus ihr (über 
Wahrnehmungsgrund Beschreibungen dessen, der den Ausdruck >ich< gebraucht) eine 
Identifikation der Entität, die er ist erreichen lässt. Dieser Werveisungzusammenhang in der 
Bedeutung von >ich< lässt zugleich deutlich werden, dass >ich< seinerseits als eine Äusserung zu 
verstehen ist, in der die Bezugnahme auf nichts anders als auf die Person, auf den >Sprcher< von 
>ich< impliziert ist. So scheint es unnötig zu werden, sich bei der Aufklärung von 
Selbstbewußtsein macht anderem als nach dem umzusehen, was mit dem geläufigen und trivialen 
Begriff einer Person gegeben ist, die als solche kompetenter Sprecher ist.“ (Henrich 1989a, 100 - 
101.) Kasvatustieteen alueella Mollenhauer (1986, 121 - 127, 130 - 132) on mm. Schleiermacheriin 
tukeutuen sivunnut tähän liittyvää pedagogista problematiikkaa.  
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ainoastaan identifioida, vaan hänet tunnustetaan vapaana autonomisena ja vakavasti 
otettavana persoonana.61 Vastavuoroisten interaktiosuhteiden ja persoonapronominien 
käytön implikoima tunnustaminen on olennaisesti vastavuoroista tunnustamista. 
Persoonanpronominien sääntötieto konstituoi persoonapronominien käytön symmetrisenä 
vastavuoroisena viittaussuhteena. Kun potentiaalinen >minä<-puhuja omaksuttuaan 
tämän sääntötiedon kykenee ottamaan suhteen toiseen henkilöön yksikön toisen tai 
kolmannen persoonapronominin avulla, tunnustaa hän samalla myös toisen persoonana 
niin kuin tämä toinen oli jo tunnustanut hänet. (Ks. Frank 1991c, 416.) Mikäli 
itsetietoisuus on ajateltavissa ainoastaan kielellisenä tietona, on toki luonnollista olettaa 
Tugendhatin tavoin, että itsetietoiseksi tuleminen tapahtuu kielellisissä 
interaktiosuhteissa. Näin itsetietoisuuden konstituutio on ymmärrettävissä ihmisten 
välisen intersubjektiviteetin tarkastelun avulla. Kun itsetietoisuus määritellään 
intersubjektiivisissa suhteissa syntyväksi kielelliseksi tiedoksi, on Tugendhatin tuntema 
mielenkiinto hegeliläisen tunnustamiskonseptiota ja siihen sisältyvää 
interpersoonallisuusteoriaa kohtaan hyvin ymmärrettävissä. 

Täysin kehittyneen itsetietoisuuden edellytyksenä on yhtäältä toisen persoonan tahto 
tulla tunnustetuksi ja toisaalta se, että itsetietoisuus tunnustaa vastavuoroisesti toisen 
persoonana. Siten Tugendhatin tärkeänä pitämä interpersoonallisille suhteille ominainen 
vastavuoroisuus perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. Itsetietoisuus voi tietää 
olevansa todella itsetietoisuus vain silloin, kun toinen persoona vahvistaa tämän 
itsetietoisuuden omalla tunnustamisen aktillaan ja kun itsetietoisuus samalla tunnustaa 
toisen itsetietoisuutena. Itsetietoisuus – joka Tugendhatin mukaan on aina tietoa omasta 
itsetietoisuudesta – ja vapaudesta, konstituoituu näin vastavuoroisen interpersonaliteetin 
mediumissa, johon itseensä sisältyy tunnustaminen ja tunnustetuksi tuleminen. Tästä 
Tugendhatin mukaan seuraa, että itsetietoisuuden käsitteen kokonaisuutta ajatellen 
intersubjektiviteetin ja yksilöllisen vapauden voidaan ajatella muodostavan jakamattoman 
ykseyden. 

„(...) kann kein Zweifel daran bestehen, dass Hegels Intention ist mit mit dem vollen 
Begriff des Selbstbewusstseins, die Intersubjektivität und die Freiheit 
zusammenzudenken” (Tugendhat 1979, 340).  

Interpersoonalliset vastavuoroiset tunnustamissuhteet ovat Tugendhatin mukaan 
konstitutiivisia itsetietoisuudelle. Tunnustamissuhteet eivät ainoastaan mahdollista 
persoonan eksplisiittistä tietoa itsestä, vaan antavat myös perustan refleksiiviselle 
itsesuhteelle ja siinä mielessä järjelliselle itsemäärittelylle62. (Mt. 293.) 

                                                           
61 Ks. myös Tugendhat 1987. 
62 Järjellisen itsemäärittelyn käsitteen puitteissa Tugendhat vaikuttaa olevan varsin pitkälti 
kantilaisilla linjoilla. Kant määrittelee refleksiivisen itsemäärittelysuhteen määrittelemällä 
persoonan subjektiksi, jonka toiminta on otettavissa vakavasti ja perusteltavissa. Moraalinen 
persoonallisuus on järkevän olennon ja moraalilain vapautta.Tästä seuraa, että persoona alistuu 
ainoastaan itse määrittelemiinsä lakeihin. (Ks. Sturma 1997, 207 mukaan.) Olennaista 
tugendhatilaisessa järjellisen itsemäärittelyn konseptiossa on tietysti se, että kyky järjelliseen 
itsemäärittelyyn kehityy interspersoonallisissa suhteissa, joissa persoona oppii kielen, joka 
ylipäätään mahdollistaa refleksiivisen järkeilyn.  
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Huolimatta selkeästi hegeliläisistä motiiveista korostaa Tugendhat Hegelin ajattelun 
jäävän kaikesta huolimatta oman traditionsa vangiksi. Vaikka Hegel kykenikin näkemään 
sen, että itsetietoisuus ja sen genesis ovat selitettävissä vastavuoroisista 
tunnustamissuhteista käsin, argumentoi hän kuitenkin subjekti- ja tietoisuusfilosofisen 
tradition puitteissa tavalla, joka määrittää hegeliläistä käsitteistöä ja erityisesti 
itsetietoisuuden konseptiota. Niinpä hegeliläinen tunnustamisen käsite täytyykin 
Tugendhatin näkökulmasta vapauttaa saksalaiselle idealismille ominaisesta formaalis-
ontologisesta käsitteellistämisen tavasta. Tugendhat ei siis ota idealistista tunnustamisen 
konseptiota sellaisenaan, vaan transformoi ja kehittelee Hegelin filosofiaan palautuvaa 
ajattelutapaa kielifilosofisesti. (Tugendhat 1979, 42.)  

Kysymyksessä on tunnustamisen käsitteen kielianalyyttinen asteittain tapahtuva 
uudelleenmuotoileminen. Vaikka Tugendhat ei eksplisiittisesti erittelekään 
ajatuskulkuaan tästä näkökulmasta, on transformaatio kiteytettävissä seuraavaan kolmeen 
askeleeseen: a) Tunnustamisen käsitteen vastavuoroisuuden idea tulkitaan uudelleen 
kielianalyyttisen filosofian välinein. Vastavuoroisuus määritellään kielelliseen 
yliyksilölliseen sääntöjärjestelmään perustuvaksi semanttis-veritatiiviseksi symmetriaksi. 
b) Itsetietoisuus samaistetaan persoonapronominien käytön mahdollistavan sääntötiedon 
ja kompetentin >minä<-puhujan itseä koskevan eksplisiittisen tiedon kanssa. c) 
Itsetietoisuuden kehittyminen ymmärretään alkuperältään interpersoonalliseksi 
prosessiksi. Tietävän itsesuhteen synnylle konstitutiivisen yksikön ensimmäisen 
pronominin kompetentin käytön mahdollistavan sääntötiedon omaksuminen on 
mahdollista ainoastaan interpersoonallisessa suhteessa, joka syntyy potentiaalisen 
>minä<-puhujan ja persoonapronominien käytön säännöt jo hallitsevan kompetentin 
>sinä-</>hän<-puhujan välille jälkimmäisen ottaessa ensiksi mainittuun suhteen yksikön 
toisen tai kolmannen persoonan pronominilla. Näin puhuja identifioi tai kuvaa 
(zuschreiben) potentiaalisen >minä<-puhujan itsetietoisena persoonana. Samalla tämä 
akti implikoi yksikön ensimmäisen persoonan puhujan vapauden ja autonomian 
tunnustamista.  

Semanttis-veritatiivisen symmetrian mielessä hegeliläisen tunnustamiskonseption ydin 
merkitsee sitä, että persoonien välinen vastavuoroisuus perustuu kielenkäytön sääntöjen 
yleiseen järjestelmään, jonka sekä puhuja että kuulija tasavertaisesti hallitsevat. 
Sääntöjärjestelmän hallinnan myötä syntyy persoonien välille semanttis-veritatiivinen 
symmetria. Sen mahdollistavana molemmat osapuolet voivat käyttää ja ymmärtää 
kielellisiä ilmauksia identtisesti. (Tugendhat 1979, 88 - 89, ks. myös Soldati 1988, Frank 
1986, 85 - 86.) Vastavuoroisuus on siis mahdollinen ainoastaan silloin, kun sekä puhuja 
että kuulija hallitsevat saman kielellisen sääntöjärjestelmän. Tugendhat palauttaa 
eksplisiittisesti vastavuoroisuuden konseption sääntökonformisteen näkemykseen 
kielestä. Persoonien välinen vastavuoroisuus on mahdollinen vain mikäli persoonat 
jakavat keskenään identtisesti kielenkäyttöä määrittelevän sääntötiedon, jonka varassa he 
voivat samalla tavoin käyttää ja ymmärtää kielellisiä ilmauksia identtisillä tavoilla (ks. 
myös Frank 1991c, 418 - 419). 

Tugendhatin kielianalyyttiseksi luonnehtima tarkastelutapa ilmenee tässä 
erityistapauksessa siinä, että hän pyrkii semanttisen ja ylipäätään kielifilosofisen käsittein 
osoittamaan perustelluksi perinteisestä tunnustamisen konseptiosta esiin nousevan 
oletuksen perustavasta inhimillisestä intersubjektiviteetista ja vastavuoroisuudesta, joka 
lopulta voi toimia myös itsetietoisuuden selitysperustana. Sellaisenaan viittaus semanttis-



104 

veritatiiviseen symmetriaan ei riitä. Kyseessä on vasta kielellisesti konstituoitunen 
interaktion strukturaalisen normaalitapauksen kuvaus. Erityisesti Tugendhatin 
tavoittelema itsetietoisuuden semanttisen selitysmallin formulointi edellyttää vielä 
vastavuoroisuuden mahdollistava semanttisen symmetrian genesiksen eksplikointia. (Ks. 
myös Frank 1986, 85.) 

Tugendhat pyrkii osoittamaan, kuinka tietäväksi itsesuhteeksi ymmärretyn 
itsetietoisuuden kehittyminen perustuu konformistiseen interaktioon, joka määrittyy 
kielellisen sääntöjärjestelmän kautta. Persoonalla voi olla tietoa itsestä ja omista 
tietoisuuden tiloista ainoastaan silloin, kun hän kompetentisti hallitsee 
persoonapronominien ja muiden singulaaristen termien käytön. Tugendhat samaistaa 
itsetietoisuuden yksikön ensimmäisen persoonan pronominin - >minä< - käytön 
mahdollistavaan sääntötietoon tai kompetenssiin ja singulääristen termien 
käyttökompetensseihin. Ne mahdollistavat termien käytön propositionaalisissa lauseissa 
ilmaisemaan kompetentin puhujan kokemusta omista mentaalisista tai intentionaalisista 
tiloista. Dieter Henrich eksplikoi Tugendhatin näkemyksen seuraavasti. Tietävä itsesuhde 
ei ole itseriittoinen (suissufizient) vaan alusta saakka sidoksissa semanttisten 
perusfunktioiden välisen keskinäisen vaihdannaisuuden mahdollistavaan järjestelmään, 
joka selittää niin psykologisten predikaattien merkityksen kuin myös yksikön 
ensimmäisen persoonan pronominien grammaattisesti mielekkään käytön:  

”Sie ist von Beginn an Einbegriffen in das Systeme der Wechselverweisungen 
semantischer Grundfunktionen, aus dem sich sowohl die Bedeutung 
>psychologischer< Prädikate wie auch der grammatischen ersten Person singularis 
erklärt.“ (Henrich 1989a, 98.)  

Ymmärtäessämme tietävän itsesuhteen ja grammaattisen sääntöjärjestelmän välisen 
yhteyden oikein ei meidän ole enää tarpeen olettaa, että pronominin >minä< käyttö 
itsessään edellyttäisi refleksioteorialle ominaista identiteettioletusta itse tietävässä 
itsesuhteessa. Mikäli identiteettioletuksen ei katsota olevan tietävälle itsesuhteelle 
välttämätön, vapautuu itsetietoisuuden semanttinen selitysmalli myös perinteisestä 
refleksioteoreettisesta kehäpäätelmästä, joka on seurausta siitä, että itsetietoisuuden 
katsotaan perustuvan refleksioaktin subjektina olevan Minän ja refleksioaktin objektina 
olevan Minän identtisyyteen ja vieläpä niin, että tämän identiteettisuhteen oletetaan 
edeltävän jokaista refleksioaktia. Näin se on välttämätön ehto sille, että itserefleksioakti 
olisi mahdollinen. Traditionaalisille itsetietoisuuden selitysyrityksille ominainen vaikeus, 
joka uhkaa itsetietoisuuden selitysmallien käsitteellis-loogista konsistenssia, on 
Tugendhatin mukaan vältettävissä ainoastaan silloin, kun itserefleksiota edeltävä 
identiteettioletus yksinkertaisesti sivuutetaan formuloimalla itsetietoisuuden käsite 
kokonaan kielianalyyttisen filosofian välinein. (Tugendhat 1979, 60, ks. myös Frank 
1986, 80.)  

Refleksioteorian ongelmaa voidaan Tugendhatin tavoin tarkastella kiinnittämällä 
huomiota itsetietoisuuden ehtona olevaan identiteettisuhteeseen. Tugendhatin mukaan 
refleksioteoreettisesti tarkasteluna itsetietoinen Minä syntyy tietävän ja tiedetyn 
identiteetissä. Tuon identiteettisuhteen tulisi syntyä vasta itserefleksioaktissa. 
Paradoksaalisesti identiteettisuhde on kuitenkin itserefleksion kannalta välttämätön: 
Itserefleksiossa subjektin on tiedettävä se, että itserefleksion objekti on hänen hän 
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kanssaan identtinen. Näin tiedetyn ja tietävän välinen identiteetti on jo olemassa ennen 
itserefleksiota. Samalla myös tuossa identiteettisuhteessa oleva itsetietoinen subjekti 
täytyy olettaa jo olevaksi. Kehäpäätelmän syy on siinä, ettei itserefleksio ole mahdollinen 
ilman, että refleksion subjekti jo tietää refleksion kohteen olevan identtinen hänen (siis 
refleksion subjektin) kanssa (Tugendhat 1979, ks. myös Frank 1991, Dews 1995, 175).  

Itsetietoisuuden refleksiomalli siihen liittyvine ongelmineen (kehäpäätelmät ja 
itsetietoisuuden jakautuminen kahtia subjekti- ja objektipooliin ja itsetietoisuuden 
käsittäminen välittömäksi itsesuhteeksi) on ohitettavissa vain luopumalla 
traditionaalisesta ajattelutavasta. Siinä itsetietoinen ja itseriittoisen subjekti tai 
substantivoitu Minä nähdään perustavaa laatua olevana ilmiönä. Tugendhat suositteleekin 
siirtymistä olennaisesti erilaiseen ajattelutapaan, jossa ihmisen kielellisyys ja 
intersubjektiiviset suhteet ymmärretään perustavampaa laatua olevina tekijöinä kuin 
itsetietoisuus ja subjektiviteetti. (Tugendhat, 1979, 57-60.) Tugendhatin mukaan 
esimerkiksi juuri J.G. Fichten Wissenschaflehren usein siteerattu ensimmäinen peruslause 
”Minä asettaa itse itsensä” on tyypillinen subjekti-tietoisuusfilosofisen ajattelumallin 
ilmaus. Fichteläinen itsensä asettamisen käsite heijastelee tyypillisesti 
refleksioteoreettista kehäpäätelmää. Fichtelle ominainen – tosin varsin vaikeasti 
tulkittavissa oleva ilmaus >asettaa< viittaa siihen virheelliseen näkemykseen, että minä 
ikään kuin itse tuottaa oman toimintana kautta itsensä tietoisena minänä. Minän tulisi 
syntyä tuossa itsensä asettamisen aktissa, mutta samalla kuitenkin itsensä asettamisen akti 
edellyttää jo Minän olemassaoloa. Asettamisen aktilla täytyy olla jo subjekti. Tämä 
subjekti on kuitenkin paradoksaalisesti minä, jonka pitäisi syntyä vasta tuossa 
asettamisen aktissa. (Mt. 1979, 63.) 

Suhteessa subjektifilosofiseen ajattelumalliin Tugendhatin teoriaprojektia on 
ymmärrettävissä yritykseksi etsiä itsetietoisuuden selitystä täysin vastakkaisesta 
suunnasta kuin mitä traditionaalisesti on tehty. Lähtökohtana on toisen tai kolmannen 
persoonan, ei yksikön ensimmäisen persoonan, perspektiivi (mt. 1979, 85). 
Itsetietoisuuden fenomenaalista luonnetta mahdollisimman hyvin vastaavan teoreettis-
filosofisen tarkastelun edellytys on Tugendhatin mukaan se, että itsetietoisuutta ei enää 
tarkastella optiseen metaforaan sidoksissa olevan subjekti-objekti-skeeman ja siitä 
johdetun refleksiomallin avulla (Tugendhat 1979, 36). Ongelmaa ei nimittäin ilmene 
silloin, kun itsetietoisuus määritellään ikään kuin kiertotietä analysoimalla sellaisia 
lauserakenteita, joissa me artikuloimme psyykkisiä tilojamme. (Tugendhat mt. Henrich 
1989, Frank, 1986, 72.) Tugendhatin mukaan tämä analyysi osoittaa sen, kuinka 
itsetietoisuuden ilmiö on perustavalla tavalla kielellisesti annettu (Tugendhat 1979, 18). 
Näin tulee myös ymmärrettäväksi se, miksi Tugendhat katsoo voivansa perustellusti 
väittää itsetietoisuuden perustuvan alkuperäiseen intersubjektiviteettiin, jonka hän 
määrittelee tosin hyvin rajatusti persoonapronominien ja singulääristen termien käytön 
semanttis-veritatiivisena symmetriana. Hän olettaa viime kädessä sanan >minä< käytön 
semanttis-lauseteoreettisen selventämisen samalla mahdollistavan episteemiseksi 
määritellyn itsetietoisuuden ilmiön selittämisen. Teesi kuuuluu seuraavasti: 

”Wir stehen hier also an einem Punkt, an dem die Klärung der Verwendung des Wortes 
>ich< auf die Klärung dere Verwendung von >ich<-Sätzen, und d.h. des epistemischen 
Selbtsbewussteins verweist“ (Tugendhat 1979, 86, ks myös Dews 1995, 176 - 176).  
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Persoonapronominin >minä< käytön ja ymmärtämisen selittäminen on näin avain sen 
kysymyksen selvittämiseen, mitä käsitteellä itsetietoisuus on mielekästä tarkoittaa 
(Tugendhat 1979, 83). Tutkimukseni kysymyksenasettelua silmällä pitäen on tärkeää 
kiinnittää huomiota vielä siihen, mitä Tugendhat intersubjektiviteetilla tarkoittaa. 
Kysymyksessä on vastavuoroinen viittausyhteys, joka mahdollistaa persoonapronominien 
käytön ja ymmärtämisen ja samalla itse asiassa säätele niiden käyttöä 
kommunikaatiotilanteissa. Tugendhat haluaa tehdä erityisen selväksi, että 
persoonapronominien käyttöön kuuluu olennaisesti niiden periaatteellinen 
vastavuoroisuus ja vaihdettavuus, joka muistuttaa läheisesti muiden indeksaalisten 
sanojen tai deiktisten ilmausten kuten >täällä<; >tuolla<; >nyt<; >taannoin< keskinäistä 
vastavuoroista viittaussuhdetta. Persoonapronominien osalta tämä merkitsee seuraavaa: 
Puhuja joka käyttää sanaa >minä< tietää, että samaan personaan voidaan toisen tai 
kolmannen persoonan perspektiivistä viitata sanoilla >sinä< tai >hän<, ilman että 
käsitteiden referentti (tai paremminkin ekstensio) muuttuu. „ Derjenige der nämlich 
>ich< sagt, weiss, dass auf denselben, auf den er mit >ich< bezugnimmt, andere Personen 
mit >er< bezugnehmen können“ (Tugendhat 1979, 87).63  

Sanan >minä< käyttö ja ymmärtäminen implikoi puhujan tiedon siitä, että vaikka 
häneen voidaan toisesta puhujaperspektiivistä ottaa suhde sanoilla >sinä< tai >hän< , 
pysyy persoona, johon perspektiivistä riippuen viitataan eri sanoin kuitenkin aina samana. 
Edellisen tiedon lisäksi Tugendhatin mukaan >minän< käyttö implikoi myös puhujan 
tiedon siitä, että hän identifioitavissa olevana yksilönä eroaa muista persoonista omaksi 
yksilökseen. Yksikön ensimmäisen persoonan pronominin käytöllä on tässä mielessä 
hänen mukaansa jopa puhujan yksilöllistävä merkitys:  

„(...) es gehört konstitutiv zur Verwendung von >ich<, das wer >ich< sagt erstens 
weis, dass dieselbe Person von anderen Sprecher mit >du< angesprochen und mit 
>sie</>er< bezeichnet werden kann, und zweitens, dass er damit eine einzelne Person 
von anderen, die er >sie< bezeichnen kann, heraushebt. Bestünde dieser 
Zusammenhang nicht, so würde >ich< nicht eine Entität bezeichnen können.“ (Mt.74.) 

Tugendhat painottaa sanan >minä< käytön implikoivan, että henkilöön, joka ottaa 
itseensä suhteen ilmauksella >minä< voidaan ottaa suhde ilmauksella >sinä< tai >hän<, 
jolloin ilmaukset >minä< ja >sinä< (tai >hän<) muodostavat itse asiassa vastavuoroisen 
viittausjärjestelmän (mt. 89). Sanan >minä< käyttö implikoi aina periaatteellisen 
intersubjektiviteetin olemassaolon. Tästä Tugendhat vetää sen johtopäätöksen, että sanan 
>minä< ymmärtämisessä ja käytössä näyttelee keskeistä roolia implisiittinen tai 
mahdollinen intersubjektiviteetti.  

„Wenn die Intersubjektivität im Verstehen des Wortes >ich< betont wird, so ist zu 
beachten, dass es sich um mögliche Intersubjektivität handelt, nicht um tatsächliche. 
Aber diese Möglichkeit der Intersubjektivität ist ihrerseits eine notwendige, weil sie 
aus der Bedeutung des Wortes >ich< folgt. Es ist notwendig, dass der, auf den ich mit 

                                                           
63 Persoonapronomien käytössä ilmenevä vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että lauseilla >minulla on 
jano< ja >hänellä on jano< on sama merkitys, koska niissä käytetyt persoonapronomit ovat 
periaatteessa vaihdannaisia ja niiden käyttö riippuu ainoastaan puhujan perspektiivistä, siitä onko 
puhuja lauseen subjekti vai onko puhuja tarkkailijan/havaitsijan roolissa.  
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>ich< bezugnehme, von anderen mit >er< (tai sanalla >sinä< A. K. ) (...) bezeichnet 
werden kann.“ (Tugendhat 1979, 87 - 88, ks myös Dews 1995, 176.) 

Tugendhat ymmärtää intersubjektiviteetin spesifisti, mutta sinänsä hänen 
käsiteanalyyttisiin tarpeisiin nähden perustellusti ja täysin riittävästi, 
persoonapronominien käytön sääntöjärjestelmän hallintaan perustuvan semanttisen 
symmetrian merkityksessä. Persoonapronominien käyttösääntöihin kuuluu olennaisesti, 
että eri puhujaperspektiivistä käsin voidaan yhteen ja samaan empiiriseen persoonaan 
viitata tai ottaa interpersoonallinen suhde eri persoonapronomineilla. Deiktisten 
ilmausten, kuten persoonapronominien, intersubjektiivinen merkitys perustuu niiden 
keskinäisen vaihdettavuuden grammaattisen aprioriin. Jokainen deiktinen ilmaus voidaan 
korvata samaan luokkaan kuuluvalla toisella deiktisellä ilmauksella niin, että se mistä 
puhutaan voidaan eri puhetilanteissa ja eri puhujaperspektiiveistä käsin identifioida eri 
ilmauksilla. Näin ilmauksen merkitys pysyy kaikesta huolimatta samana, koska sanat 
viittaavat aina samaan ajallisesti ja paikallisesti identifioitavissa olevan asiantilaan. 
(Tugendhat 1979, 88 - 89, ks. myös Frank 1986, 82.)  

Tugendhatin mukaan (1979) persoonapronominit saavat merkityksensä, 
vastavuoroisessa viittausyhteydessä. Puhuja ymmärtää ilmauksen >minä< merkityksen 
silloin, kun hän tietää tai ymmärtää sen, että toisen puhujan perspektiivistä on mahdollista 
ottaa persoonaan, joka käyttää ilmausta >minä< suhde ilmauksella >sinä</>hän< ilman 
että ilmauksen merkitys muuttuu. Ilmauksen >minä< oikeaan käyttöön kuuluu , „(...) dass 
der, der es verwendet, es so verwendet, dass er weiß, dass ein anderer seine Rede so 
aufnehmen kann, dass er auf dieselbe Person, auf die er mit >ich< bezugnimmt, mit >er< 
bezugnimt” (mt. 1979, 84, ks. myös 85). Peter Strawsoniin nojautuen Tugendhat olettaa 
persoonapronominien käyttötavan olevan identtinen deiktisten ilmausten kanssa. 
Deiktisten ilmausten käytön mahdollistavaan sääntötietoon kuuluu tieto niiden käytön ja 
puhujaperspektiivin välisestä yhteydestä. Se mikä puhujan perspektiivistä on sanottavissa 
vaikkapa ilmauksella >tässä<, on toisen puhujan perspektiivistä ilmaistavissa ilmauksella 
>tuolla<. Sama pätee myös persoonapronominien käyttöön: Sääntötiedon hallitseva 
puhuja tietää, että siihen, johon hän viittaa ilmauksella >minä< voidaan toisen persoonan 
perspektiivistä viitata pronomineilla >sinä</>hän< ilman referenssin muuttumista. 
(Tugendhat 1979, 84, Frank 1991c 426, 431, 435.)64

Mikäli jonkun henkilön voidaan katsoa olevan itsetietoinen, täytyy hänen hallita tämä 
sääntöjärjestelmä ja ehdottomasti ja tietää välittömästi, että eri persoonapronomineilla on 
mahdollista viitata tai ottaa suhde – konkreettisimmassa tapauksessa muodostaa 
(interpersoonallinen) suhde – identifioitavissa olevaan persoonana. Näin >minän< käyttö 
implikoi mahdollista intersubjektiviteettia, koska persoonapronominien käyttöön kuuluu 
aina implisiittisesti semanttis-veritatiivinen symmetria. Kun persoonapronomineja 
käytetään merkityksellisissä propositionaalisissa lauseissa, avataan samalla puhujan 
perspektiivistä mahdollisuus interpersoonalliselle suhteelle, koska puhuva persoona voi 
periaatteessa tietää toisen persoonan voivan ottaa häneen suhteen käyttämällä omasta 
perspektiivistään käsin toista persoonapronominia. Jokainen >minä<-sanan käyttö 
                                                           
64 Se, joka ilmaisee >minä-p< lauseen implikoi samalla mahdollisuuden tulla identifioiduksi toisen 
tai kolmannen persoonan puhujan perpektiivistä jonkin fyysisen havaintopredikaatin avulla (Frank 
1991d, 419).  
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implikoi periaatteellisen mahdollisuuden sille, että toinen voi sanoa >sinä< tai >hän< ja 
näin myös interpersoonallisen vastavuoroisen suhteen. Interpersonaliteetin 
mahdollisuusehto on viime kädessä on persoonapronominien grammatiikka. (Tugendhat 
1979, 135 - 136, ks. myös Frank 1986, 82 - 83.) Persoonapronominien käytössä on 
annettuna interpersoonallisuuden mahdollisuus. Sanoessani >minä< annan myös 
mahdollisuuden toiselle sanoa >sinä<. Persoonapronominien vastavuoroisella 
viittausjärjestelmällä on Tugendhatin mukaan kuitenkin vielä perustavampi merkitys, kun 
siirrymme tarkistelemaan itsetietoisuudeksi nimitetyn ilmiön genesistä. Nyt tulemme 
Tugendhatin hahmotteleman itsetietoisuuden semanttisen selitysmallin varsinaiseen 
ytimeen. Sen varsinainen perusoletus on, ettei yksikön ensimmäisen persoonan 
pronominin käyttö ole alkuperäinen, jo olemassa olevasta itseriittoisesta itsesuhteesta 
käsin syntyvä, eksplikaatio (vrt. Henrich 1970), vaan läpikotaisin intersubjektiivinen 
ilmiö, joka syntyy toisen kompetentin puhujan kielenkäytön kautta. Persoonapronominien 
vastavuoroisuus merkitsee loogisesti sitä, että puhujan sanoessa toiselle >sinä< avaa hän 
samalla tälle mahdollisuuden sanoa >minä< ja siten tulla tietoiseksi itsestä ja tulla sanalla 
sanoen itsetietoisuudeksi. 

Persoonapronominien käytön grammatiikalle ominaista vastavuoroista 
viittausjärjestelmää koskeva tieto mahdollistaa persoonapronominien käytön ja 
ymmärtämisen ja on siten samalla itsetietoisuuden mahdollisuusehto, joka ylipäätään 
konstituoi itsetietoisuuden ilmiön (Frank 1986, 82). Juuri tämä erityslaatuisuus antaa 
persoonapronominien käytölle niille ominaisen intersubjektiivisen ytimen ja konstituoi 
sen seurauksena itsetietoisuuden olennaisesti intersubjektiivis-kielelliseksi ilmiöksi. 
Tugendhat argumentoi yksinkertaistetusti seuraavasti: Koska sanan >minä< käyttö ja 
ymmärtäminen edellyttää puhujalta ja kuulijalta tietoa persoonapronominien 
keskinäisestä symmetrisestä viittaussuhteesta, implikoituu siinä samalla myös 
mahdollinen intersubjektiviteetti. Itsetietoisuuden edellytyksenä on persoonapronominien 
käyttöä koskeva sääntötieto, joka itsessään on luonnehdittavissa intersubjektiiviseksi 
siinä mielessä, että puhuja ja kuulija jakavat sen kollektiivisesti. Tästä on Tugendhatin 
mukaan perusteltua vetää johtopäätös, jonka mukaan kielellinen intersubjektiviteetti 
mahdollistaa itsetietoisuuden konstituution.  

Tugendhat formuloi intersubjektivistisen perusnäkemyksensä jo artikkelissaan 
Phänomenologie und Sprachanalyse (1970). Koska intentionaalinen tietoisuus on 
ymmärrettävissä ainoastaan propositionaalisesti strukturoituneena käsitteellisenä tietona, 
eikä esikielellisenä subjekti – objekti-relaationa, se perustuu primääristi lauseiden 
ymmärtämiseen. Tästä seuraa, että kielellinen intersubjektiviteetti on suhteessa 
subjektiviteettiin perustavalaatuisempi ilmiö. Ymmärtäminen on nimittäin aina 
intersubjektiivinen ilmiö, koska yksittäisen ilmaisun ymmärtämisen mahdollisuus on 
annettuna ainoastaan intersubjektiivisen yhteisymmärryksen kautta, joka puolestaan 
mahdollistuu kielenkäytölle konstitutiivisen semanttis-veritatiivisen symmetrian myötä. 
Tästä seuraa, että intersubjektiviteetti mahdollistaa subjektiivisen ymmärtämisen ja siten 
intentionaalis-propositionaalisen yksilötietoisuuden eikä päinvastoin.  

“Hat sich das Verstehen von Sätzen als primär erweisen gegenüber dem Meinen von 
Gegenständen, so stell sich die weitere Frage, wohin es überhaupt gehört. Dass ein 
Satz die primäre Bedeutungseinheit ist, scheint darin zu liegen, dass er die kleinste 
intersubjektive Verständigungseinheit ist. (…) Das scheint anzuzeigen, dass während 
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der Ansatz beim Subjekt-Objekt-Schema vom einzelnen Subjekt her gedacht war, das 
Verstehen von Sätzen von vornherein in die intersubjektive Verständigung gehört und 
sich von daher das >Subjekt< gegenüber der Intersubjektivität als sekundär erweist. 
Das darf freilich nicht nur behauptet, sondern muss im einzelnen nachgewiesen 
werden. (…) Der Ansatz beim Subjekt ebenso wie die Orientierung am Objekt wird 
bestritten, in dem die intersubjektive Verständigung in der Sprache zu neuen 
universalen Bezugssystem wird. Es ist, so allgemein formuliert, dasselbe Programm 
wie das der Hermeneutik. Aber es wird in der Sprachanalyse elementares gesetzt.” 
(Tugedhat 1970, 23.)  

Olennaista on, että persoonapronominien vaihdettavuuteen perustuvaa mahdollista 
intersubjektiviteettia koskevasta grammatiikan alueella muotoillusta teesistä Tugendhat 
johtaa empiirisen teesin siitä, että kielellisesti rakentunut intersubjektiviteetti on 
itsetietoisuuden kehittymisen välttämätön edellytys. Tämä johtaa edelleen oletukseen, 
jonka mukaan itsetietoisuuden kehkeytyminen perustuu persoonapronominien ja 
singulääristen termien käyttöä määrittelevän sääntötiedon hankkimiseen tai 
omaksumiseen. (Tugendhat 1979, 135 - 136.) Näin itsetietoisuus näyttäytyy ilmiönä, joka 
on ymmärrettävissä ainoastaan tarkastelemalla sitä merkityksellisen ilmausten 
välittämisen ja intersubjektiivis-kielellisten yhteyksien avulla (ks. myös Frank 1986, 84 - 
85, Henrich 1989a, 99). 

Tugendhat olettaa sinänsä perustellusti, että sanan >minä< käyttö kehittyy 
intersubjektiivisissa suhteissa. Tästä tuskin tietystikään ei voi olla epäilystä (ks. myös 
Henrich 1970, 1976a). Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan Tugendhat haluaa mennä 
askeleen pitemmälle ja osoittaa sen, että itsetietoisuus on kokonaisuudessaan rakentunut 
intersubjektiivisesti. Tämä on mahdollista ainoastaan identifioimalla itsetietoisuus 
yksikön ensimmäisen persoona käytön sääntötiedon kanssa. Vasta näin on mahdollista 
perustella itsetietoisuuden intersubjektiivinen olemus osoittamalla persoonapronominien 
sääntötiedon kiistatta intersubjektiivinen genesis. Toisin sanoen: osoittamalla se, kuinka 
persoonapronominien käyttö – erityisesti yksikön ensimmäisen persoonan pronominien 
käyttö – opitaan interaktiosuhteissa osoitetaan samalla se, kuinka itsetietoisuus syntyy. 
Itsetietoisuudessa ei siis ole mitään tavoittamatonta, salaperäistä ja ainoastaan 
metafyysiselle filosofoinnille avautuvissa olevaa itsessään alkuperäistä olemusta. 
Kielianalyyttisen rekonstruktion jäljiltä itsetietoisuuden perusta on intersubjektiivisissa 
suhteissa hankitussa sääntötiedossa siitä, kuinka puhuja voi propositionaalisia ilmauksia 
käyttäen tehdä itsensä ja oman mentaalisn tilansa muille identifioitaviksi.  

Itsetietoisuuden synty on korkealla abstraktiotasolla tarkasteltavissa yksikön 
ensimmäisen persoonan >minä<-puhujan ja yksikön toisen/kolmannen persoonan >sinä-
</>hän-< puhujan välisen suhteen erityistapauksena. Tugendhatin teesi on, että >minä-
<puhuja voi hankkia itseä koskevan tiedon – siis itsetietoisuuden – kun >sinä-</>hän-< 
puhuja ottaa persoonapronominilla ensiksi mainitun suhteen identifioiden tämän ajassa ja 
paikassa eksistoivaksi persoonaksi yksikön toisen tai kolmannen persoonan pronominilla. 
Tämän identifikaation kautta yksikön ensimmäisen persoonan puhuja oppii Tugendhatin 
mukaan välttämättömän sääntötiedon, joka mahdollistaa persoonapronominien käytön ja 
siten samalla myös itseä koskevan eksplisiittisen tiedon itsestä persoonana, joka voi 
persoonapronominin >minä< avulla tehdä itsensä muille identifioitavaksi ja ilmaista 
kielellisesti omia intentioitaan propositionaalisten lauseiden muodossa.  
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Itsetietoisuuden semanttinen selitys perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan 
oletukseen sitä, että itsetietoisuuden synnylle konstitutiivinen sääntötieto hankitaan 
interaktiivisissa suhteissa. Persoonapronominien merkityksellinen käyttö on mahdollista 
vain ja ainoastaan semanttis-veritatiivisen symmetrian ehtojen alaisuudessa. Semanttis-
veritatiivinen symmetria mahdollistaa tiedon siitä, että puhuja, joka sanoo >minä< 
tarkoittaa samaa persoonaa kuin puhuja, joka omasta perspektiivistään sanoo 
>sinä</>hän<. (Tugendhat 1979, 88, ks. myös Frank 1991c, 426.) 

Persoonapronomineille ja myös ylipäätään singulaarisille termeille ominaisesta 
semanttis-veritatiivisen symmetrian periaatteen avulla Tugendhat pyrkii perustelemaan 
itsetietoisuuden selitysmallinsa. Hänelle itsetietoisuus on puhtaasti kielellinen ilmiö. 
Itsetietoisuus ei ole mahdollinen ilman sääntötietoa, joka mahdollistaa oikean – siis 
pohjimmiltaan sääntökonformistisen – persoonapronominien ja singulääristen termien 
käytön. Persoonapronominien käytön sääntötieto avaa mahdollisuuden itsetietoisuuden 
ongelmakentän filosofiseen refleksioon. Kun itse sääntötieto ymmärretään 
intersubjektiivisesti rakentuneeksi, näyttäytyy myös itsetietoisuus alkuperältään 
intersubjektiivisena ilmiönä. Koska sääntötiedon omaksuminen tapahtuu empiiristen 
persoonien välisissä suhteissa, on itsetietoisuuden konstituutio olennaisesti 
interpersoonallinen tapahtuma ja sen viimekätinen perusta on interpersoonallisissa 
suhteissa eikä subjektin itserefleksiossa. Näin toisen tai kolmannen persoonan 
perspektiivi, joka ilmenee toisen tai kolmannen persoonan pronominin käytössä, joilla 
otetaan suhde potentiaalisen >minä<-puhujan, on yksikön ensimmäisen persoonan 
itsetietoisuuden konstituution kannalta perustavampi ja ensisijaisempi. (Ks. myös Frank 
1991c, 430.)  

Tugendhatin mukaan vastavuoroisesti toisiinsa viittaavien persoonapronominien 
käyttösääntöjen oppiminen merkitsee samalla myös itsetietoisuudelle konstitutiivisen 
sääntötiedon oppimista. Geneettisesti tarkasteltuna itsetietoisuus on tulosta tämän 
sääntötiedon oppimisesta. Tästä seuraa, että itsetietoisuuden synty on pohjimmiltaan 
ymmärrettävissä tuon sääntötiedon intersubjektiiviseksi oppimisprosessiksi, ja siinä 
mielessä myös itsetietoisuus kokonaisuudessaan on ymmärrettävissä jäännöksettä 
intersubjektiiviseksi ilmiöksi. 

Tugendhat rakentaa itsesuhteen semanttisen selitysmallin varsin yksinkertaisen 
argumentaatioketjun varaan. Intentionaalinen tietoisuus ymmärretään propositionaalisena 
tietoisuutena. Koska itsetietoisuus – kuten Tugendhat korostaa – on traditionaalisesti 
mielletty episteemisenä tietävänä itsesuhteena, on itsetietoisuus tietoa. Koska tieto ei 
kielianalyyttisten premissien alaisuudessa voi olla muuta kuin propositionaalista tietoa, 
täytyy itsesuhteenkin olla luonteeltaan propositionaalista, tosin sillä edellytyksellä, että 
kyseessä on puhujan tieto omasta mentaalisesta tilastaan. Propositionaalinen tieto on 
mahdollista pukea aina periaatteessa käsitteelliseen muotoon. Käsitteiden käyttöä 
määrittää aina kielellinen sääntöjärjestelmä, joka mahdollistaa ilmauksen adekvaatin 
käytön tietyn kokemuksen yhteydessä. Tugendhatin (1979) vahvoista nominalistisista 
premisseistä seuraa, että: ”itsetietoisuus artikuloituu yksittäistapauksissa kielellisesti 
muodossa <minä tiedän, että minä p> (1979, 25). Tässä ilmauksessa p viittaa siihen 
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mentaaliseen tilaan, jonka puhuja ilmaisee ja minä puolestaan viittaa persoonaan, jolla on 
kyseinen mentaalinen tila p, siis puhujaan itse.65  

Ratkaisevaa itsetietoisuuden semanttisen selitysmallin kannalta on, ettei ilmaus 
>minä< poikkeaa millään tavoin muista kielellisistä – tarkemmin deiktisistä – 
ilmauksista. Itsetietoisuutta ilmaisevan lauseen formuloinnin kannalta olennainen 
persoonapronominin >minä< ja asianmukainen käyttö opitaan sosiaalisessa interaktiossa 
ja niihin liittyvissä konkreettisissa kielen käyttötilanteissa joissa persoona oppii 
liittämään tiettyyn sisäiseen kokemukseen tai havaintoon tietyn kielellisen ilmauksen. 
Sama pätee kaikkiin propositionaalisiin ilmauksiin. (Tugendhat 1979, 39, 85.)  

Eräänlaisena perusmallina interaktiivisessa kontekstissa tapahtuvasta merkityksellisen 
ilmauksen oppimisesta voitaneen Tugendhatin tavoin käyttää wittgensteinilaista 
esimerkkiä siitä, kuinka tiettyyn kokemukseen liittyvän luonnollinen ilmaus korvautuu 
vuorovaikutustilanteessa tapahtuvan oppimisen seurauksena uudella kielellisellä 
symbolilla. Tällöin henkilö oppii käyttämään tiettyä puhujalle ja kuulijalle yhteistä 
symbolista ilmausta ilmaistessaan oman mentaalisen tilansa (Zustand) tai kokemukseensa 
(Erfahrung). Tunnettu esimerkki on seuraava: Henkilöllä – olettakaamme lapsella – on 
hammassärky. Hammassäryn tuntemukseen liittyy luonnollinen kivun ilmaus – 
sanokaamme vaikkapa – >auts<. Interaktiotilanteessa toisen tai kolmannen henkilön 
perspektiivistä on mahdollista tunnistaa havaintojen perusteella, että ensiksi mainitulla 
henkilöllä on hammassärky. Tällöin kolmannen perspektiivistä ensiksi mainittu henkilö ja 
hänen mentaalinen tilansa (siis kokemus omasta hammassärystä) on identifioitavissa 
myös lauseella >sinulla/hänellä on hammassärky<. Ensimmäisen persoonan puhuja oppii 
sekä oman välittömän kokemuksensa toisen toisen/tai kolmannen persoonan siihen 
kohdistaman kielellisen reaktion avulla ilmaisemaan itse oman hammassärkynsä 
ilmauksella >minulla on hammassärky<. Tämän esimerkin avulla Tugendhat haluaa 
osoittaa, kuinka ilmauksen oikea käyttötapa – tai paremminkin ilmauksen adekvaattia 
käyttöä määrittävä käyttösääntö – opitaan interaktiotilanteessa. (Tugendhat 1979, 99-100, 
103, 122 - 124, 127, Frank 1986, 85.)66 Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä merkitsee 
                                                           
65 Itsetietoisuus ei näin ollen ole tietoa isoloidusta Minästä (Ich tai Selbst). Itsetietoisuuteni on 
tietoani siitä, että minulla on jokin elämys, joka on puettavissa propositionaaliseen muotoon. En siis 
>tiedä< itseäni välittömästi. En myöskään >tiedä< jotakin elämystäni välittömästi. Itsetietoisuus on 
tietoani siitä, että minuun ajallisesti ja paikallisesti toisen tai kolmannen perspektiivistä 
identifioitavissa olevana persoonana, on liitettävissä predikaattimuodossa tietty kognitiivinen, 
emotionaalinen tai volitiivinen asiasisältö. Nominalististen premissien alaisuudessa en voi koskaan 
olla tietoinen vain itsestäni sellaisenaan. Minulla on itsetietoisuus vain ja ainoastaan siinä määrin, 
kuin pystyn kielellisessä ilmauksessa liittämään itseeni viittaavaan persoonapronominiin 
predikaatin, jonka kautta määrittelen persoonaani kyseisellä hetkellä kuvaavan psyykkisen tilan. 
(Frank 1986, 75.) 
66 Tugendhatin näkemys nojautuu vahvasti Wittgensteinin ajatteluun. Erityisesti Wittgensteinin 
filosofisten tutkimusten kappale 243, joka seuraa privaattikielen tarkastelua, on Tugendhatin oman 
argumentaation kannalta olennainen. ”Dieser Paragraph enthält schon die Elemente von 
Wittgensteins eigener positiven Auffassung der q-Sätze, und es mag nützlich sein, sie schon hier 
thesenhaft zur Kenntnis zu nehmen. Wenn es über Bewusstseinszustände eine intersubjektive 
Verständigung geben können soll. Es muss also einen Zusammenhang zwischen einem äusserlich 
beobachtbaren Verhalten und dem Bewustseinszustand geben. So viel ist es auch von der 
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sitä, että kielellisestä ilmauksesta tulee ikään kuin alkuperäisen käyttäytymiseksi 
luonnehdittavissa olevan kivun ilmauksen (esim. spontaani huuto) korvaava reaktio, jota 
koskevan havainnon varassa puhuja voidaan toisen tai kolmannen perspektiivistä 
identifioida persoonana, jolla on hammassärky. (Soladti 1988, 89.) 

Samalla puhujan ja kuulijan välille syntyy semanttinen symmetria. Puhuja tietää 
implisiittisesti ja välittömästi sen, mikä kokemus on mahdollista pukea tietyn kielellisen 
ilmauksen muotoon niin, että kuulija ymmärtää hänen ilmauksensa perusteella 
adekvaatisti sen, millaista kokemusta tai mentaalista tilaa puhuja parhaillaan ilmaisee. 
Semanttinen symmetria perustuu siis puhujan perspektiivistä siihen, että tämä tietää, 
millaista propositionaalista ilmausta käyttämällä hän voi ilmaista oman mentaalisen 
tilansa niin, että kuulija ymmärtää puhuja esittämän propositionaalisen ilmauksen 
perusteella sen, mikä puhujan mentaalinen tila on. Kuulijan perspektiivistä semanttinen 
symmetria perustuu puolestaan siihen, että kuulija hallitsee käyttösäännöt niin, että hän 
puhujan ilmauksen perusteella tietää, mikä puhujan mentaalinen tila parhaillaan on. 
Semanttinen symmetria merkitsee siis sitä, että ϕ-predikaattin (jolla on mahdollista 
ilmaista tai identifioida jokin mentaalinen tila) käyttöä lauseessa niin, että puhuja ja 
kuulija ymmärtävät sen samalla tavalla. (Tugendhat 1979, 88, 122, ks. myös Frank 
1991c, Soldati 1988, 87 - 88.) 

Edellisessä esimerkissä on kysymys sellaisen ilmauksen oppimisesta, jolla puhuja 
ilmaisee (ja esittää identifioitavissa olevaksi) oman mentaalisen tilansa. Sanan 
merkityksen ja käyttösäännön oppiminen tulee esille ehkä jopa edellistä paremmin 
tarkasteltaessa toisentyyppistä merkityksellisen ilmauksen oppimista, nimittäin ulkoiseen 
havaintoon liittyvää oppimista, jossa havainnon kohteeseen liitetään jokin predikaatti ja 
                                                           
 
Analogietheorie angenommen worden, aber nun ist entscheidend, von welcher Seite aus man die 
Wortbeziehung ansetzt. Die Analogietheorie glaubte den Namen sozusagen von innen der 
Empfindungen zuordnen zu müssen und das hatte zur Folge, das die Beziehung zwischen dem 
Ausdruck der Empfindung und der Empfindung einen bloss induktive und kontingente war, mit 
allen desaströsen Konsequenzen die sich daraus für die φ-sätze in 3. Person ergaben. Erfolgt die 
Zuordnung des Empfindungsnamens umgegehrt sozusagen von Aussen – und so erfolgt sie eben 
tatsächlich in der Art, wie wir unsere gewöhnliche Sprache lernen – so ergibt sich zwischen dem 
Ausdruck der Empfindung und Empfindung ein Wesenszusammenhang. Denn das Wort, das wir 
lernen, ist ja ein Empfindungswort, es steht für die Empfindung und nicht für das Verhalten; 
anderseits lernen wir die Verwendung, d.h. die Bedeutung des Emnfindungswortes nur im 
Zusammenhang mit dem Verhalten. Infolgedessen muss zwischen Empfindung und dem 
entsprechenden Verhalten – dem natürlichen oder konventionellen >Ausdrück der Empfindung< 
(und die Empfindung steht huer imer nur als Bespile für einen beliebigen φ-Stand) - ein in der 
Bedeutung des Wortes gündender, und d.h. ein analytischer Zusammenhang, ein 
Wesenszusammenhang bestehen. Das Auftreten des des Ausdrück der Emfindung ist nach 
Wittgenstein aus der 3. person ein sogennantes Kriterium, d.h. ein analytisches Indiz dafür, dass dei 
empfindung vorhanden ist, ein Indiz das heisst nicht: ein Garant Der >ich φ <Satz hingegen gründet 
sich nicht auf eien Beobachtung, sondern tritt – wie Wittgenstein in dem eben zitierten Paragraphen 
sagt - an die Stelle eines natürlichen Ausdrücks des φ -Standes, und die Äusserung des Satzes in 
der 1. Person ist also ihrerseits als Ausdrück des zustandes anzusehen.” (Tugedhat 1979, 99 - 100.) 
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siten opitaan kyseisen predikaatin merkitys. Klassinen esimerkki tässä tapauksessa lienee 
se, kuinka opitaan ilmauksen >punainen< merkitys. Se opitaan edellisen esimerkin tavoin 
intersubjektiivisessa kontekstissa, jossa toisen tai kolmannen perspektiivistä osoitetaan 
tavalla tai toisella henkilölle, kuinka tietyt havaittavat kohteet luokitellaan >punaisiksi<. 
Näin henkilö oppii ilmauksen >punainen< käyttösäännön, joka määrittää millainen kohde 
on luokiteltavissa punaiseksi. Edelleen myös tässä tapauksessa käyttösäänön luonteeseen 
kuuluu sen mahdollistama semanttinen symmetria, jonka myötä eri puhuja- ja 
kuulijaperspektiiveistä on mahdollista identifioida identtisesti tietty kohde >punaiseksi<. 
Opimme siis sanan >puiainen<, kun käytämme sitä tiettyyn kohteeseen. Me 
ymmärrämme sen kriteerinä sille, että myös tarkoittaa sanalla punainen samaa asiaa kuin 
me. Hän siis antaa kohteen värille yleisesti ottaen saman nimen kuin me. (Tugendhat 
1979, 101.)  

Tässä tapauksessa tarkastellaan predikaattia, jonka avulla on mahdollista luokitella 
jokin tietty kohde, kun taas edellisessä esimerkissä on kysymys siitä, että puhuja oppii 
ilmauksen, jolla hän korvaa aikaisemman kolmannen perspektiivistä kriteerinä olleen 
luonnollisen ilmauksen tai käyttäytymismuodon. Tällöin luonnollinen käyttäytymistapa 
korvautuu uudella käyttäytymismuodolla (so. kielellisellä ilmaisulla), joka toimi samalla 
myös uutena kriteerinä sille, että toisen tai kolmannen perspektiivistä on mahdollista 
identifioida puhujan mentaalinen tila tietynlaisena (mt. 99, 101). Esimerkiksi ilmaus 
>olen surullinen< on kriteeri sille, että myös toisen tai kolmannen perspektiivistä minut 
on mahdollista identifioida henkilönä, johon pätee tiettyjen ehtojen alaisuudessa 
predikaatti >surullinen< (mt. 88 - 89). 

Itsesuhteen semanttisen selitysmallin perusajatus on siinä, että ilmauksen >minä< 
käyttö opitaan edellä esitettyjen esimerkkien mukaisesta interaktiivisissa sosiaalisissa 
suhteissa. Tugendhat korostaa, ettei persoonapronominilla >minä< ole mitään sellaista 
eritysasemaa suhteessa muihin kielemme ilmauksiin, joka viittaisi erityiseen 
ensimmäisen persoonan perspektiiviin. Kun puhuja hallitsee persoonapronominin 
>minä< käyttösäännöt ja kykenee oikeissa lauseyhteyksissä käyttämään käsitettä >minä< 
adekvaatilla tavalla, voidaan Tugendhatin premissien mukaan puhujan katsoa olevan 
myös itsetietoinen persoona.  

Tugendhat selventää käsitystään persoonapronominien luonteesta rinnastamalla ne 
deiktisiin ilmauksiin kuten >täällä<, >siellä<, >tänään<, >eilen<. Tugendhatin mukaan 
ilmauksen >minä< käytölle on konstitutiivista, että se joka käyttää ilmausta >minä< tietää 
ensinnäkin sen, että toinen puhuja voi puhutella samaa persoonaa (siis >minä< -puhujaa) 
ilmauksella >sinä<, tai että häneen voidaan viitata tai hänet voidaan kuvata (bezeichnen) 
ilmauksella >hän<. Sama vastavuoroinen viittaavuus pätee myös deiktisiin ilmauksiin. 
Niitä käyttämällä puhujat voivat huolimatta toisistaan eroavista ajallis-paikallisesta 
positioista käsin viitata eri ilmauksilla samaan aikaan/paikkaan: Ilmaukseni >täällä< 
referentti voi olla on sama kuin toisen tai kolmannen perspektiivistä esitetyn ilmauksen 
>tuolla< referentti. Toiseksi >minä<-puhuja erottautuu käyttämällä ilmausta >minä< 
yksittäisenä persoonana muista henkilöistä, joihin hän itse voi viitata ilmauksella 
>sinä</>hän<. Mikäli tässä kuvattu pronominin >minä< käytön kautta tapahtuva 
erottautuminen persoonaksi ei tapahdu, ei ilmaus >minä< voisi Tugendhatin mukaan 
viitata mihinkään empiiriseen entiteettiin. Koska persoonapronominien käyttö on 
mahdollista vain silloin, kun puhuja hallitsee niiden käytön kannalta välttämättömän 
sääntötiedon, joka määrittää persoonapronominien suhteet vastavuoroisiksi symmetrisiksi 
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viittaussuhteiksi67, implikoi persoonanpronominien käyttö, kuten Tugendhat huomauttaa, 
puhujien pluraliteettia ja sitä että, puhujat voivat konstituoida persoonapronominien 
käytön avulla vastavuoroisia sosiaalisia suhteita. (Tugendhat 1979,75 - 76, 84.)  

Persoonapronomini >minän< käyttö ei siis ole ymmärrettävissä eräänlaiseksi 
isoloiduksi eksplikoinniksi, jossa puhuja identifioisi omaan havaintoonsa perustuen 
itsensä (Tugendhat 1979, 85)68. Minä-pronominin käyttö on olennaisesti sosiaalinen 
tapahtuma. Sen käyttö implikoi suhdetta toisen tai kolmannen persoonan perspektiiviin. 
Tugendhatin mukaan käsitteen >minä< käytössä on oleellista se, ettei puhuja identifioi 
siinä itseään vaan itse asiassa ilmaus mahdollistaa puhujan identifioimisen sosiaalisessa 
tilanteessa toisen kolmannen perspektiivistä käsin ilmauksella >sinä< tai >hän< (mt. 84 - 
85). Näin persoonapronomini <minä< poikkeaa vain yhdessä suhteessa muista deiktisistä 
ilmaisuista: puhuja itse ei identifioi sen avulla havaittavissa olevaa entiteettiä. Tugendhat 
varoittaa tulkitsemasta tätä huomiota kuitenkaan väärin. Tämä ei oikeastaan tarkoita 
mitään muuta kuin sitä, että >minä<-pronominin käyttöä ja siten itsetietoisuutta 
/itsesuhdetta ei ole mahdollista tarkastella muuten kuin niin, että ilmaukseen minä 
liitetään samalla myös minä puhujan mentaalista tilaa ilmaiseva predikaatti (ns. ϕ-
predikaatti) ( mt. 86). Itsetietoisuus tai itsesuhde ei siis ole puhuva minän havaintoon – 
jopa sisäiseen havaintoon – perustuvaa tietoa itsestä. Itsetietoisuus ei artikuloidu sinänsä 
jo kieliopillisesti ongelmallisessa lauseessa >minä tiedän minän<. Itsetietoisuuden 
tapauksessa ilmaukseen minään liitetään aina jokin predikaatti, jolla >minä<-puhuja 
ilmaisee oman mentaalisen tilansa. Toisin sanoen itsetietoisuus artikuloituu lauseessa 
>minä tiedän että minä p< , jossa p symboloi puhuja psyykkistä tilaa, jossa puhuja 
parhaillaan on (ks. myös Frank 1991c, 420). Itsetietoisuutta ei ole siis ole olemassa 
sellaisenaan. Tietoisuuden tietoisuus itsestä, tai minän tietoisuus minästä, ei ole 
Tugendhatin mukaan mielekäs tapa kuvata itsetietoisuutta. Itsetietoisuus on mahdollinen 
vain propositionaalisena tietona puhujan mentaalisesta tilasta.  

Koska itsetietoisuus on käsitteellisesti eksplikoitavissa olevaa tietoa, on sen synty 
selitettävissä intersubjektiivisissa suhteissa tapahtuvan käsitteiden käyttösääntöjä koskeva 
tiedon oppimisen avulla. Tämä koskee sekä päälauseessa käytettyä ilmausta >minä< kuin 
sivulauseessa käytettävää predikaattia, jolla puhuja ilmaisee mentaalisen tilansa. 
Semanttisessa selitysmallissa itsesuhteen syntyä tarkastellaan kahden puhujan välistä 
interaktiosuhdetta kuvaavan yksinkertaistetun mallin avulla. Suhde muodostuu 
ensimmäisen persoonan puhujan niin sanotun >minä<-puhujan ja toisen/kolmannen 
persoonan – >sinä<-/>hän<-puhujan välille. Tässä suhteessa ensimmäisen persoonan 
puhujan tulisi Tugendhatin mukaan oppia persoonapronominin >minä< käyttösääntö. 
Tämä tapahtuu niin, että ensimmäisen persoonan (potentiaalinen) puhuja oppii 
käyttämään ilmausta >minä< ikään kuin kiertotietä, alter egon kautta. Interaktiotilanteissa 
                                                           
67 Ensimmäisen persoonan puhuja voi viitata itseensä puhuvana entiteettinä – persoonana – 
ilmauksella minä, johon toisen perspektiivistä voidaan viitata vastavuoroisesti ilmauksella >sinä<. 
Jälkimmäisellä identifioidaan puhuja perspektiivin vaihdoksesta aiheutuvasta episteemisestä 
asymmetriasta huolimatta samana persoonana, johon puhuja viittaa sanalla >minä<. Sama pätee 
luonnollisesti myös kääntäen.  
68 Tietoisuusfilosofisen paradigman varassa minä-pronominin käyttö olisi ymmärrettävissä juuri 
näin (Tugendhat 1979, 71). Tällöin minä-pronominin käyttö ymmärrettäisiin viime kädessä tekona, 
jossa puhuja identifioi itse itsensä (mt. 79). 
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>minän< puhuja oppii sen, että toisen tai kolmannen perspektiivistä esitetyssä 
ilmauksessa >sinä</>hän> identifioidaan >minä<-puhujan ajallisesti ja paikallisesti 
määrittyneenä havaittavissa olevana persoonana, joka kykenee vuorostaan käsitteellä 
>minä< ilmaisemaan69 sen, että hän on identifioitavissa toisen tai kolmannen 
perspektiivistä ilmauksilla >sinä</>hän<. (Tugendhat 1979, 83, 87.)70 Mentaalisen tilan 
ilmaisemisen mahdollistavat predikaatteina käytettävissä olevat ilmaukset opitaan 
puolestaan siten että potentiaalinen >minä<-puhuja sisäistää tai oppii toisen/kolmannen 
perspektiivistä esitetyn predikaatin, jolla tämä identifioi potentiaalisen >minä<-puhujan 
mentaalisen tilan omien havaintojensa pohjalta.  

Teoksen Selbtsbewusstsein und Selbstbetismmung alkuosan muodostava >minän< 
käsitteen käytön periaatteita koskeva tarkastelu on ymmärrettävissä itse asiassa >minä<-
ilmauksen käyttösäännön selittämiseksi, jossa on kysymys jo samalla 
itsesuhteen/itsetietoisuuden selittämisestä. Esitykseen ei sisälly ainoastaan 
käsiteanalyyttiseksi luonnehdittavissa oleva analyysi itsetietoisuuden käsitteestä. Se on 
samalla sosiaaliontologinen kuvaus siitä, kuinka interaktiossa, jossa puhuja oppii 
käyttämään adekvaatisti ilmausta >minä< ja jossa puhuja sisäistää mentaalista tilaa 
koskevan propositionaalisen ilmauksen kielenkäyttösäännön, syntyy myös 
itsetietoisuuden ilmiö. Joka tapauksessa Dieter Henrichiin ja Manfred Frankin käyttämä 
nimitys itsetietoisuuden semanttinen selitysmalli kuvaa varsin hyvin Tugendhatin teoksen 
keskeistä sisältöä, vaikka Tugendhat itse ei kyseistä ilmausta missään vaiheessa 
käytäkään.  

Tugendhatin esityksen valossa vaikuttaisi siltä, että itsesuhde ja sen genesis olisi 
jäännöksettä selitettävissä yksinkertaisesti vain vaihtamalla lähtökohtana olevaa 
viitekehystä niin, että intentionaalinen tietoisuus ymmärretään propositionaaliseksi 
tiedoksi, jonka perusta on kielen käyttösääntöjen hallinnassa. Tällöin itsetietoisuuden 
ilmiön geneettinen perusta olisi interpersoonallisissa suhteissa ja siinä tapahtuvassa 
sääntötiedon oppimisessa. Samalla näyttäisi löytyvän ratkaisu traditionaalinen subjekti-
/tietoisuusfilosofian ongelmaan siitä, että itsetietoisuus joudutaan ottaman 
teoreettisissa/filosofisissa selitysyrityksissä annettuna ja sen seurauksena jopa 
                                                           
69 Tugendhat puhuu varsinaisesti siitä, että >minä<-puhuja ottaa ilmauksella >minä< suhteen 
persoonaan, joka kolmannen perspektiivistä on identifioitavissa. Puhujan suhde itseensä ei siis ole 
ajateltavissa hänen mukaansa identifikaationa, koska identifikaatio edellyttää jonkin kohteen 
havaitsemista ja identifioimista. >Minä<-ilmauksen avulla puhuja ei ota identifioivaa suhdetta 
itseensä. Tällainen ajattelutapa merkitsisi paluuta traditionaaliseen refleksioteoreettiseen 
itsetietoisuusmalliin. Itsensä identifioiminen edellyttäisi sitä, että >minä<-puhuja havaitsee minän 
kohteena, jonka hän identifioi ilmauksen >minä< avulla. (Tugendhat 1979, 84.)  
70 ”Wir haben gesehen, dass die Erklärung und damit die Bedeutung, des Wortes >ich< impliziert, 
dass derjenige der >ich< sagt , weiss, dass auf denselben, auf den er mit , andere Personen mit >er< 
oder >dieser Mensch < Bezug nehmen können (…) Wenn die Intersubjektivität im Verstehen des 
Wortes >ich< betont wird , so ist zu beachten, dass es sich um mögliche Intersubjektivität handelt, 
nicht um Tatsächliche. Aber diese Möglichkeit der Intersubjektivität ist ihrerseits eine notwendige, 
weil sie aus der Bedeutug des Wortes >ich<folgt. Es ist notwendig, dass der, auf den ich mit >ich 
bezugnehme>, von anderen mit >er< - und dann auch mit einem Name bezeichnet werden kann.” 
(Tugedhat 1979, 88.)  
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egologisesti ontologisoimaan ja absolutisoimaan trassendentaali tietoisuus itsensä ja 
maailmansa omassa itsereflektioaktissaan ja transsendentaalissa synteesissään tuottavaksi 
transmundaania alkuperää olevaksi Minäksi. Ennen kuin siirryn tarkastelemaan 
itsesuhteen semanttisen selitysmallin ongelmia, esittelen sitä, kuinka Tugendhatin vielä 
varsin abstrakti käsitys itsetietoisuuden kielellis-intersubjektiivisesta selittämisestä 
ilmenee Habermasin ajattelussa. 

4.3  Jürgen Habermasin pragmaattis-kommunikatiivinen tulkinta 
itsesuhteen semanttisesta selitysmallista 

Vaikka Habermas ei Tugendhatin tavoin palautakaan itsetietoisen yksilön, tämän 
identiteetin ja eri itsesuhteiden konstituutiota yksin persoonapronominien kompetentin 
käytön mahdollistaman sääntöjärjestelmän/-sääntötiedon oppimiseen (ks. myös Frank 
1991d, 448), hän pitää Tugendhatin semanttista selitysmallia oman teoriaprojektin 
kannalta keskeisenä (Habermas 1981a, 572, 1981b, 155 - 160, ks. myös Frank 1991d, 
415 - 416.) Huolimatta Habermasin ja Tugendhatin projektien eroavaisuuksista, on heille 
yhteistä sama lähtökohtaolettamus siitä, että tietoisuus tai paremminkin itsetietoisuus ja 
sen konstituutio on ymmärrettävissä toisen persoonan perspektiivin ja sen 
interaktiosuhteissa tapahtuvan sisäistämisen kautta. Siinä missä Tugendhat tarkastelee 
itsetietoisuuden ongelmaa lähes yksinomaan kielianalyyttisen filosofian metodein, on 
Habermas laajentanut tarkastelua sosiolingvistiikan, yhteiskuntateorian ja 
toiminnanteorian alueille. Samalla hän on sitonut oman varsin laajan teoriaprojektinsa 
intersubjektivistisen käänteen ideaan. Näistä temaattisista laajennuksista huolimatta hän 
kuitenkin nojautuu kommunikatiivisen toiminnan teorian keskeisissä käänteissä 
Tugendhatiin. (Ks. myös Dews 1995, 175.) Selvimmillään tämä näkyy Habermasin 
Henrichiä – ja subjektifilosofista traditiota kokonaisuudessaan – kohtaan esittämässä 
kritiikissä ja sen puitteissa esiin työstämässä intersubjektivistisen paradigman 
vaatimuksessa. Hänen mukaansa Tugendhat on osoittanut sen, kuinka subjektifilosofiseen 
ajattelutapaan sisältyvistä ongelmista on mahdollista päästä eroon muotoilemalla niiden 
lähtökohtana oleva ongelma subjektiivisesta itsetietoisuudesta uudelleen semanttisesti 
(Habermas 1981a, 530 - 531).  

Molemmat lähtevät eksplisiittisesti siitä, että itsetietoisuus on läpikotaisin kielellinen 
ja sosiaalinen ilmiö, jonka konstituution kannalta suhde toiseen persoonaan on 
perustavalaatuisempi ja alkuperäisempi kuin itsetietoisuuden subjektin välitön ja 
esikielellinen suhde itseensä. (Ks. myös Frank 1991d, 414 - 415, 447.) Tugendhatin 
mukaan itsetietoisuus – sekä episteemisenä että praktisena itsesuhteena – konstituoituu 
sosiaalisesti ja siis intersubjektiivisesti (1979, 293). Habermas korostaa vahvasti toisen 
perspektiivin konstitutiivista merkitystä itsesuhteen synnyssä painottaen sitä, että 
itsesuhteen subjekti tai tuon suhteen itse (Selbst) konstituoituu toisen persoonan 
performatiivisesta asennoitumisesta käsin. Näin alkuperäinen itsetietoisuus ei ole jotakin 
subjektissa itsessään ja yksin tämän kautta olevaa ja alkuperäistä tai sen ainutlaatuinen 
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dispositio, vaan kommunikatiivisesti tuotettu ilmiö. Subjektin itsesuhde syntyy vastaa 
kommunikatiiviselle toiminnalle ominaisissa intersubjektiivisissa suhteissa. 

”Denn das Selbst der originären Selbstbeziehung ist ein aus der performativen 
Einstellung einer zweiten Person konstituierte, aber nicht aus der 
Beobachterperspektive einer dritten Person vergegenständlichtes, >Mich<. Deshalb ist 
das ursprüngliche Selbstbewußtsein kein dem Subjekt innewohnendes, ihm zur 
Disposition stehendes, sondern ein kommunikatives erzeugtes Phänomen.” (Habermas 
1989, 217.)  

Kielellisen intersubjektiviteetin struktuurien tuottamaa ja asettamaa itsesuhdetta ei edellä 
mikään esikielellinen subjektiviteetti, koska kaikki mikä ansaitsee tulla nimetyksi 
subjektiviteetiksi tai jopa itse koskevaksi välittömäksi varmuudeksi, saa kiittää 
olemassaolostaan sivistysprosessien kielellisen mediumin individualisoivaa 
peräänantamatonta pakkoa.  

”Den durch die Struktur sprachlichen Intersubjektivität gesetzten und über die 
reziproken Beziehungen von Ego, Alter und Neuter verschränkten Selbstverhältnissen 
braucht vorsprachliche Subjektivität nicht voranzugehen, weil sich alles, was den 
Namen Subjektivität verdient, und sei es ein noch vorgängiges Mits-sich-Vertraut-sein, 
dem unnachgiebig individuierenden Zwang des sprachlichen Mediums von 
Bildungsprozessen verdankt, die nicht aussetze, solange überhaupt kommunikativ 
gehandelt wird.” (Habermas 1989, 34, ks. myös 1987b, 441.)  

Vastaukseksi Henrichin intersubjektivistista käännettä kohtaan esittämään kritiikkiin 
kirjoittamassaan tekstissä Metaphysik nach Kant (1987b, ks. myös 1989, 267 - 279) 
Habermas formuloi näkemyksensä kaikessa alastomuudessaan seuraavasti.  

„Die Reziproken, durch die Sprecherrollen festgelegten interpersonalen Beziehungen 
ermöglichen ein Selbstverhältnis, welches die einsame Reflexion des erkennenden und 
handelnden Subjekts auf sich als vorgängiges Bewusstsein keinegswegs voraussetzt. 
Vielmehr entsteht die Selbsbewusstsein aus einem interaktiven Zusammenhang. Ein 
Sprecher kann sich nämlich in performativer Einstellung an einen Hörer nur unter der 
Bedingung adressieren, dass er sich – vor allem Hintergrund potentiel Anwesender aus 
der Perspektive seines Gegenübers in demselbe Masse sehen und verstehen lernt, wie 
der Adressat dessen Perspektive auf sich seinerseits übernimmt.“ (Habermas 1987b, 
441, ks.myös Henrich 1989, 32.)  

Tämä intersubjektivistisen position uskontunnustus on miltei identtinen Tugendhatin 
alkuperäisen semanttisen position kanssa, joka keskittyi rajatusti persoonapronominien 
käytön kielianalyyttisen ja formaalisemanttisen analyysin avulla selittämään 
itsetietoisuuden ilmiön. Kommunikatiiviselle toiminnalle ominaiset vastavuoroiset 
puhujaroolit ovat toki yksinkertaisimmassa ja perustavimmassa muodossaan 
ymmärrettävissä Tugendhatin tavoin >minä<- ja >sinä-</>hän<-puhujan rooleiksi. 
Habermasin (1987b, 441) mukaan kommunikatiiviselle toiminnalle konstitutiivisen 
perspektiivinoton seurauksena syntyvää itsesuhdetta ja sen genesistä voidaan tarkastella 
suhteessa kolmen persoonapronominin muodostamaa järjestelmään, jossa 
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persoonapronominit ovat keskinäiseen vaihdettavuuteen perustuvien 
transformaatioehtojen kautta toisiinsa sidoksissa.  

Habermas hyödyntää tässä suoraan Tugendhatin muotoilemia perusperiaatteita. Hän 
ainoastaan laajentaa Tugendhatin pelkästään persoonapronominien ja predikaatioiden 
tarkasteluun keskittyvää analyysia kommunikatiivisen toiminnan käsitteellä. Tämän 
laajennuksen myötä hän voi lokalisoida Tugendhatin vielä formaalisti tarkasteleman 
yksikön ensimmäisen persoonan sekä toisen tai kolmannen persoonan välisen suhteen 
kommunikatiivisiin arkikäytänteisiin ja siinä mielessä yhteiskunnallis-kulttuuriseen 
kontekstiin. Tämä laajennus on välttämätön Habermasin yhteiskuntateoreettisen projektin 
kannalta. Pelkkä persoonapronominin käytön kielianalyyttinen tarkastelu ei vielä 
mahdollista yhteiskunnallisten interaktiosuhteiden – niiden institutionalisoituneiden 
muotojen – ja subjektikehityksen välisten yhteyksien analyysia, joka on itse kriittisen 
yhteiskuntateorian projektin kehittelyn kannalta keskeinen tehtävä (1981a, 531-532, 
1987b, 441, ks. myös Honneth 1992). Tämä ei poista kuitenkaan sitä tosiasiaa, että 
Tugendhat rekonstruoi itsesuhteen semanttisessa selitysmallissa perustavan 
interaktiologiikan, jonka tarkastelun varassa myös Habermasin on mahdollista 
terävämmin perustella kriittisen yhteiskuntateorian kannalta olennainen väite 
subjektiviteetin intersubjektiivisesta so. läpikotaisin yhteiskunnallisesta luonteesta.  

Huolimatta vahvasta nojautumisestaan Tugendhatin perusajatukseen toisen persoonan 
perspektiivin esisijaisuudesta selitettäessä yksikön ensimmäisen persoonan 
itsesuhteen/itsetietoisuuden konstituutiota, suhtautuu Habermas osin kriittisesti 
Tugendhatin formaalis-semanttiseen näkemykseen. Hänen mukaansa itsetietoisuuden 
ilmiö ei ole tyydyttävästi selitettävissä yksittäisten kielellisten ilmausten analyysin kautta. 
Tarkastelua on periaatteessa täydennettävä universaalipragmaattisesti ja laajennettava 
ilmauksen >minä< käytön tarkastelua niin, että pelkän deiktisen funktion lisäksi otetaan 
huomioon se, mikä merkitys yksikön ensimmäisen persoonan pronominilla on 
konkreettisessa kommunikatiivisen toiminnan konteksteissa. Tämän lisäksi Habermas 
haluaa liittää käsitteen >minä< tarkasteluun kysymyksen individualiteetista ja 
yksilöllisestä identiteetistä ja autonomiasta. (1987b, 440, 1981a, 530, ks. myös Frank 
1991d, 443.) 

Olennainen ero, jonka Habermas haluaa oman ja Tugendhatin position välille tehdä, 
liittyy identiteetin käsitteeseen. Teoksessaan Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung 
erottaa Tugendhat toisistaan kaksi persoonallisen identifikaation tapaa: yhtäältä voimme 
puhua numeerisesta identifikaatiosta toisaalta taas kvalitatiivisesta identifikaatiosta. 
Ensiksi mainittu perustuu siihen, että persoona voidaan erottaa joukosta muita ajassa ja 
paikassa eksistoivia entiteettejä omaksi entiteetikseen ja antaa sille numeerinen 
identiteetti. Jälkimmäisessä ei ole enää kysymys pelkästään siitä, että persoona 
identifioitaisiin toisen tai kolmannen persoonan perspektiivistä ajassa ja paikassa 
eksistoivia empiirisenä entiteettinä, vaan laadullisesta identifikaatiosta. Siinä persoona 
identifioi itse itsensä olentona, jolla on takanaan yksilöllinen elämänhistoriansa. Persoona 
tarkastelee omaa elämäänsä sellaisen perustavan näkemyksen valossa, joka turvaa hänen 
autonomiansa, ja joka refleksiivisessä itsesuhteessa lyö lukkoon sen, kuka hän 
tulevaisuuttaan silmällä pitäen haluaa oikeastaan varsinaisesti olla. Kysymyksessä on siis 
identiteetti, joka aktualisoituu persoonan praktisessa itsesuhteessa syntyvän 
itseidentifikaation myötä. (Tugendhat 1979, 282, 286 - 291, ks. myös Frank 1991d, 447 - 
449.)  
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Näistä ensiksi mainittu toisen persoona perspektiivin kautta tapahtuva identifikaatio 
mahdollistaa laadullisen identiteetin sikäli, että persoonapronominien käytön avulla 
opittu kyky identifioida itsensä numeerisesti (so. kielellisesti konstituoitunut numeerinen 
identiteetti). Kyky lokalisoida persoonapronominien käytön avulla itsensä sosiaalisiin 
suhteisiin ja erottaa itsensä samalla muista puhuvista persoonista on laadullisen 
identiteetin edellytys. Ilman sitä persoonan omaa elämää koskevat refleksiiviset 
pohdinnat ja oman elämän autonominen määrittely ei olisi ylipäätään mahdollisia. 
(Tugendhat 1979, 287 - 288, 290 - 291.) Persoonalla voi siis olla numeerinen identiteetti 
ilman, että tällä olisi vielä laadullista identiteettiä; persoonalla, jolla on puolestaan 
laadullinen identiteetti, sitä vastoin täytyy aina olla jo myös numeerinen identiteetti. 

Habermasin mukaan tämän kaksijakoisen identiteettikonseption toinen pooli vaatii 
vielä tarkennusta. Itseidentifikaatiossa ei ole kysymys vain siitä, että subjekti identifioisi 
itsensä persoonana, jolla on oma yksilöllinen elämänhistoriansa, tietty luonne jne. vaan 
itseidentifikaatioon sisältyy myös geneerinen identifikaatio. Yksikön ensimmäisen 
personaan pronominin käyttö ei merkitse pelkästään sitä, että puhuja esittää itsensä 
ajallisesti ja paikallisesti identifioitavissa olevana persoonana. Yksikön ensimmäisen 
persoonan pronominin käyttöön liittyy edellisen lisäksi se, että puhuja identifioi itsensä 
autonomisena puhe- ja toimintakykyisenä subjektina, joka voi odottaa muiden 
kaltaistensa kohtelevan vastavuoroisesti autonomisena yksilönä. (Habermas 1981b, 158 - 
159, 163.) Persoona ei ole mikä tahansa havaittavissa olevien ominaisuuksiensa 
perusteella identifioitavissa oleva objekti. Habermasin mukaan persoonan tapauksessa 
pelkkä ajallis-paikallinen identifikaatio ei missään tapauksessa ole riittävä ehto, vaan 
persoonan identifikaatioon kuuluu samalla tämän identifikaatio autonomisena subjektina 
(mt.). Pelkkä numeerinen identiteetti ei riitä selittämään vielä laadullista 
itseidentifikaatiota, vaikka siihen liitettäisiinkin Tugendhatin tavoin oletus oman 
elämänprojektin jatkuvasta praktisesta itsemäärittelystä. Tämä on mahdollista vasta 
geneerisen identiteetin kautta. Habermasin näkökulmasta Tugendhat ei tematisoi 
riittävästi sitä, että autonomia itse asiassa on yksilöllisen identiteetin välttämätön ehto. 

Habermas painottaa sitä, että käyttäessään ilmausta >minä< puhuja identifioi itse 
itsensä geneerisesti puhe- ja toimintakykyisenä subjektina ylipäätään. Toiseksi hän aina 
samalla identifioi itsensä numeerisesti tiettyjen havaittavissa olevien ominaisuuksiensa 
perusteella tietynlaiseksi empiiriseksi persoonaksi. Varsinaisen kehittyneen rationaalisen 
minä-identiteetin (Ich-Identität) tapauksessa ilmaukseen >minä< sisältyy mahdollisuus 
siihen, että puhuja voi identifioida itsensä autonomisena subjektina ja lisäksi identifioida 
itsensä sellaisten havaittavissa olevien ominaisuuksien perusteella, joka ilmentävät 
sellaista elämänhistoriallista jatkumoa, josta persoona itse voi ottaa vastuun. Vasta tässä 
merkityksessä voidaan Habermasin mukaan puhua aidosti yksilöllisestä identiteetistä. 
(Habermas 1981b, 162 - 163.)71 Itse asiassa Habermas sitoo yksikön ensimmäisen 
persoonan pronominin käytön kommunikatiiviseen kompetenssiin. Hänen mukaansa 
puhuja käyttäessään yksikön ensimmäisen persoonan pronominia ilmaisee itsensä 
kommunikatiiviseen toimintaan kykenevänä puhe- ja toimintakykyisenä subjektina. 
(Habermas 1981b, 159 - 160.) 

                                                           
71 Tässä törmäämme taas siihen, kuinka Habermas haluaa pitää projektissaan tiukasti kiinni 
autonomisen individin konseptiosta (ks. myös Dews 1995, 170). 



120 

Mitä identiteettiin käsitteen eri varianttien tarkasteluun tulee, ovat Habermasin 
esittämät tarkennukset lähinnä kosmeettisia. Voimme toki erottaa toisistaan periaatteessa 
kolme identifikaation muotoa: numeerisen, laadullisen ja geneerisen identiteetin 
(Habermas 1981b, 155). Edelleen voimme argumentoida Habermasin tavoin niin, että 
kehittyneen identiteetin tunnuspiirteenä on se, että puhuja ilmaisee itsensä kaikkien 
näiden kolmen identiteetin merkityksessä. Olennaista kuitenkin on, että sekä Habermas 
että Tugendhat olettavat identiteetin konstituoituvan sellaisissa kielellisissä suhteissa, 
joissa persoona tulee identifioiduksi kielellisillä ilmauksilla ja joissa persoona oppii 
identifioimaan itsensä kieltä käyttämällä. (Tugendhat 1979, 288, Habermas 1981b, 160 - 
161.) 

Joka tapauksessa persoonan tietoisuus omasta identiteetistä on sosiaalinen tai 
kielellinen konstruktio, joka syntyy persoonan omaksuessa muiden ihmisten häneen 
kohdistamat identifioivat puheaktit ja rakentaessa niiden avulla itse oman tavan 
identifioida itsensä muista erillisenä persoonana, tietyn elämänhistorian 
(sivistyshistorian/sosialisaatiohistorian) läpikäyneenä ja autonomisena itseään ja omaa 
elämää suhteessa muihin määrittelevänä autonomisena yksilönä, joka kykenee 
kollektiivisen kielen välinein myös ilmentämään itseään ja yksilöllistä autonomiaansa 
interpersoonallisesti kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määrittyneissä suhteissa 
(Habermas 1981b, 160 - 161). Persoonallinen identiteetti sen eri muodoissaan siis 
hankitaan ja opitaan osallistumalla kielellisesti strukturoituneisiin intersubjektiivisiin – 
kielellisesti välittyneisiin – interaktioihin. Persoona oppii osallistumalla sosiaalisiin 
interaktioihin ymmärtämään itsensä tiettynä persoonana.  

Tugendhatista poiketen Habermas korostaa sitä, että kommunikatiivisissa suhteissa 
identifioitavissa olevat ominaisuudet itsessään ovat aina jo kommunikatiivisesti tuotettuja 
ja syntyneet osallistumalla tiettyyn elämismaailmalliseen kontekstiin. Persoonalliset 
piirteet itsessään ovat tulosta kommunikatiivisissa suhteissa saaduista kokemuksista, 
jotka määrittävät ihmisen elämänhistoriaa. Ne eivät ole ikään kuin valmiina persoonassa 
niin, että ne voitaisiin jälkikäteen identifioida toisen perspektiivistä tavalla, joka tekee 
identifioitavan persoonan tietoiseksi näistä alkuperäisistä ominaisuuksista. Tugendhatin 
itsesuhteen semanttinen selitysmalli perustuu pitkälti tähän lievästi yksinkertaistavaan 
oletukseen. Habermas sen sijaan painottaa sitä, että itse persoonalliset ominaisuudet, 
joiden varassa persoona tulee muiden perspektiivistä käsin identifioiduksi 
kommunikatiivisen toiminnan mediumissa käytetyillä kielellisillä ilmauksilla, ovat 
syntyneet intersubjektiivisissa suhteissa.72 Toisin sanoen intersubjektiivisesti tapahtuvien 
identifikaatioiden perustana olevat persoonalliset ominaisuudet ovat itsessään 

                                                           
72 Habermasin mukaan mentaalisia tiloja ei voida toisen tai kolmannen perspektiivistä käsin 
identifioida riippumatta yksikön ensimmäisestä persoonasta käsin tapahtuvasta mentaalisten tilojen 
lingvistisestä artikulaatiosta (Dews 1995, 178). Tugendhat ei puolestaan edellytä toisen tai 
kolmannen persoonan perspektiivistä tapahtuvalle yksikön ensimmäisen persoonan puhujan 
identifioimiselle persoonana sitä, että tämä itse jo kykenisi artikuloimaan omat mentaaliset tilansa 
kielellisesti. Kielelliset identifikaatiot perustuvat toisen tai kolmannen persoonan perspektiivistä 
tehtyihin havaintoihin toisen ominaisuuksista tai käyttäytymisestä (Ks. esim. Tugendhat 1979, 76 - 
77, 84 - 85.) 



121 

intersubjektiivisen määrittymisen (so. jatkuvien identifikaatioiden) tulosta.73 Lisäksi 
persoonan identifikaatioon liittyy se, että interpersoonallisesta määrittymisestään 
huolimatta persoona on identifioitava persoonana, jolla on tieto itsestä autonomisena ja 
itse itseään määrittelevänä yksilönä. (Ks. myös Frank 1991d, 450 - 451.)  

”Die Eigenart der Person, gegenüber der Objektidentifizierung erklärt sich daraus, 
dass Personen die Identitätsbedingungen und sogar Kriterien, anhand deren sie inter 
diesen Bedingungen identifiziert werden können, nicht von Haus aus (vielleicht sollte 
man besser sagen: nicht von Natur aus) erfüllen. Sie müssen ihre Identität als Person 
erst erwerben, wenn sie überhaupt als eine Person und gegebenfals als diese bestimmte 
Person solle identifiziert werden können. Da nun Personen, wie wir gesehen haben, 
ihre Identität über sprachlich vermittelt Interaktionen erwerben, erfüllen sie die 
Identitätsbedingungen für Personen und die grundlegenden Identitätskriterien für eine 
bestimmte Person nicht nur für andere, sondern zugleich für sich. Sie selbst verstehen 
sich als Personen, die gelernt haben, an sozialen Interaktionen teilzunehmen; und sie 
verstehen sich jeweils als eine bestimmte Person, die als Sohn bzw. Tochter in einer 
bestimmten Familie, in einem bestimmten Lande aufgewachsen, im Geist einer 
bestimmten Konfession erzogen worden ist usw.“ (Habermas 1981b, 160-161.)  

Olennaista on, ettei yksilön identiteetti ole ainoastaan vain muita varten, vaan ennen 
muuta häntä itseään varten.74 Habermas painottaa Tugendhatia vahvemmin sitä, että 
konkreettisen yksilön identiteettiehdot eivät täyty vielä silloin, kun tämä toisen persoonan 
perspektiivistä identifioidaan numeerisen ja laadullisen ja geneerisen identiteetin 
merkityksessä. Sanan varsinaisessa mielessä voimme puhua identiteetistä vasta, kun 
puhuja itse kykenee liittämään itseensä identifikaatioiden kannalta välttämättömät 
predikaatit. 

Eine Person erfüllt die Identitätsbedingungen und -Kriterien, aufgrund deren sie von 
anderen numerisch identifiziert werden kann, erst dann, wenn sie imstande ist, sich 
selbst die entsprechenden Prädikate zuzuschreiben. Insofern ist die auf elementaren 
Ebene vorgenommene prädikative Selbstidentifizierung einer Person Voraussetzung 
dafür, dass sie von anderen als Person überhaupt, d.h. generisch, und als bestimmte 
Person, also numerisch identifiziert werden kann.“ (Habermas 1981b, 161.) 

                                                           
73 Tällainen primääri tieto syntyy Habermasin mukaan sosialisatorisissa suhteissa. Niissä persoona 
hankkii oman identiteettinsä kehittymisen kannalta välttämättömät ominaisuudet ja niitä koskevan 
tiedon. Nämä ominaisuudet puolestaan antavat kriteerit persoonan identifioimiselle ja siten 
persoonan ajallis-paikalliselle lokalisoimiselle tiettyyn elämänhistorialliseen yhteyteen, jonka 
sosiaaliset tilat ja historialliset hetket ovat symbolisesti strukturoituneita: ”Allein diese Art von 
primärer, aus gemeinsamen Interaktion, letzlich aus sosialisatoricshen Interaktion gewonnener 
Kenntnis erlaubt die raumzeitliche Einordnung einer Person in einen Lebeszusammenhang, dessen 
soziale Räume und historische Zeiten, symbolisch strukturiert sind. ” (Habermas 1981b, 160.)  
74 Tarkasti ottaen Tugendhat lähtee siitä, ettei yksikön ensimmäisen persoonan käytössä 
ilmenevässä itsesuhteessa ole kysymys itseidentifikaatiosta, vaan korkeintaan siitä, että puhuja 
tekee itsensä indentifioitavissa olevaksi. Toisin sanoen itseä koskeva propositionaalinen ilmaus 
antaa mahdollisuuden toisen tai kolmannen perspektiivistä tapahtuvalle yksikön ensimmäisen 
persoonan puhujan suorittamalle indentifikaatiolle.  
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Toisin sanoen minulla ei ole yksilöllistä identiteettiä sanan varsinaisessa mielessä vielä 
silloin, kun minut identifioidaan toisen tai kolmannen perspektiivistä empiirisenä 
entiteettinä, jolla on lisäksi vielä tietyt elämänhistorialliset määreet ja joka on 
periaatteessa tunnustettavissa autonomiseksi itse itseään määritteleväksi subjektiksi. 
Vasta kun itse olen tietoinen näistä identifikaatioista ja kykenen ilmaisemaan ne muille 
kommunikatiivisen toiminnan mediumissa, voimme sanoa, että minulla on identiteetti 
konkreettisena yksilönä. Habermasille identiteetti on kommunikatiiviseen toimintaan 
kykenevän puhe- ja toimintakykyisen subjektin ominaisuus: hän samaistaa minä-
identiteettin täysin kehittyneen kommunikatiivisen kompetenssin kanssa. (Habermas 
1981b, 159 - 160.) 

Tugendhat (1979, 288) ei sanojensa mukaan ole kiinnostunut tällaisesta 
identiteettiproblematiikasta, joka lähestyy osittain jo sosiaalipsykologista keskustelua 
identiteetistä. Hänelle identiteetti ei ole toinen nimi kommunikatiivisille kompetensseille 
ja siinä mielessä subjektiivisille dispositioille. Hän on vain rajatusti kiinnostunut siitä, 
kuinka persoona identifioidaan kielellisillä ilmauksilla jonakin, ja kuinka puhuja oppii 
noiden identifikaatioiden kautta interaktiosuhteissa esittämään itsensä periaatteessa 
identifioitavissa olevaksi persoonaksi. Tugendhat (290-291) erottaakin toisistaan 
kysymyksen minä-identiteetistä ja identifikaatiosta keskittyen tarkastelemaan ainoastaan 
sitä, miten persoona voidaan ylipäätään identifioida (ks. myös Habermas 1981b, 155). 
Tugendhat haluaa ilmiselvästi välttää spekuloinnit siitä, mikä identiteetti ilmiönä voisi 
olla tai millainen identiteetti näiden identifikaatioiden myötä mahdollisesti kehittyisi. 
Tämä rajaus on ymmärrettävissä toki hänen ohjelmallisesta lähtökohdasta käsin. Puhe 
identiteetistä ikään kuin olemassa olevana asiantilana tai ilmiönä vaikuttaisi Tugendhatin 
kielianalyyttisesta näkökulmasta ilmeisesti liiaksi mentalistiseen tai ontologisoivaan 
kielenkäyttöön taipuvaiselta puhetavalta. Vastuullista itsemäärittelyä ilmentävä 
identiteetin konseption myötä näyttää Habermas puolestaan tekevän myönnytyksen 
kritisoimalleen mentalistiselle subjekti-tietoisuusfilosofiselle paradigmalle75.  

Tugendhat puolestaan palauttaa identiteetin ongelman viime kädessä refleksiiviseen 
itsesuhteen (Sich-zu-sich Verhalten) konseptioon. Persoonallinen identiteetti tarkoittaa 
persoonan pohdintoja ja siitä, mitä hän on, mitä hän haluaisi olla ja kuinka hän voi itse 
määritellä omaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Tugendhatin näkökulmasta olisi 
periaatteessa virheellistä väittää, että jollakin henkilöllä on identiteetti, joka olisi 
sidoksissa minään tai itseen. Identiteetti ei ole jotakin, joka voidaan hankkia, omistaa tai 
joka voi hajota, olla epäselvä, kehittyä tai olla kehittymätön.76  

”Es mag sein, dass ein Teil der Verwirrungen, die sich in der Rede von >Identität< 
ergeben haben, daher zu verstehen sind, dass man über keinen Begriff verfügte, was es 
heisst, sich zu sich verhalten. (...) Das Identitätsproblem scheint mir nur zweierlei zu 
betreffen. Ersten, dass ich mich zu mir nur verhalte kann, indem ich mich als der oder 
der, so oder so verstehe, indem ich also eine Identität gewinne, und hier hat das Wort 

                                                           
75 „In diese Richtung weist jedenfalls der abendländische, in der jüdisch-christlichen Überlieferung 
artikulierter Begriff der unsterblichen Seele von Kreaturen, die sich in den alles durchdringen 
Blicken eines allgegenwärtigen und Zeiten überdauernden Schöpfers als vollständig individuierte 
Wesen erkennen.“ (Habermas 1981b, 163.) 
76 Vrt. esim. Habermas 1981b, 160, 1984, 192 - 193. 
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seine ganz natürliche Anwendung, und diese ist eine qualitative. Zweitens, wenn 
gesagt wird, der Identitätsbegriff sei ein Äquivalent des Ich-Begriffs, so geht es um 
darum, dass ich selbst mir die Wahl dieser Identität nicht abnehmen lasse, dass ich 
selbst wähle, und d.h. eine Identität im Modus der Selbständigkeit gewinne. (...) Im 
Überlegen und Wählen ist jeder auf sich selbst zurückgeworfen, und das auch dann, 
wenn er mit anderen gemeinsam überlegt; darin liegt die eigentümliche Vereinzelung 
der selbständigen Existens, aber diese Vereinzelung bedeutet nicht Eizigartigkeit, und 
dieses Zuruckgeworfsein aif sich bedeutet auch nicht, auf ein Ich oder Selbst 
zurückgefworfen zu sein, sondern es bedeutet, wie wir gesehen haben, eine Weise zu 
sein bzw. eine Weises des Sich-Verhaltens.“ (Tugendhat 1979, 290 - 291.) 

Joka tapauksessa Tugendhat antaa itsesuhteen semanttisen selitysmallia kehitellessään 
perusteet myös identiteetin ymmärtämiselle interpersoonallisissa suhteissa syntyväksi 
kielellisesti strukturoituneeksi ilmiöksi. Itsesuhteen semanttinen selitysmalli implikoi 
oletuksen siitä, että intersubjektiivisissa suhteissa tapahtuvat toisen perspektiivistä 
suoritetut identifikaatiot, joiden logiikan hän eksplikoi persoonapronominien ja 
predikatiivisten termien käytön rekonstruktion avulla, mahdollistavat sen, että yksikön 
ensimmäisen persoonan puhuja oppii myös ilmaisemaan omat ominaisuutensa, 
mentaaliset tilansa tai kokemuksensa tietyllä johdonmukaisella tavalla. Tällöin voisimme 
habermasilaisittain puhua minä-identiteetistä, joka on muotoutunut kommunikatiivisissa 
tilanteissa, joissa on säännönmukaisesti otettu yksikön ensimmäisen persoonan puhujaan 
suhde tietyillä ilmauksilla, joita tämä itse on myös oppinut lopulta käyttämään 
puhuessaan itsestä toisille. Näin intersubjektiivisissa suhteissa on itse asiassa rakentunut 
tai kehittynyt puhujalle tietty tapa puhua jostakin häneen itseensä liittyvästä asiantilasta ja 
hänellä voidaan katsoa olevan tietty identiteetti, joka on kommunikatiivisten suhteiden – 
tai tarkemmin: niissä jatkuvasti ja säännönmukaisesti toistuvien identifikaatioiden – tulos.  

Kärjistetysti ilmaistuna Habermasin ja Tugendhatin ero on siinä, ettei Tugendhatin 
tarkastelun valossa ole mitään periaatteellista eroa sillä, identifioidaanko puheakteilla 
ihminen tai pelkkä fyysinen objekti. Molemmissa tapauksissa identifioiminen noudattaa 
samaa logiikkaa: Ajassa ja paikassa oleva entiteetti identifioidaan havaittavissa olevien 
ominaisuuksiensa perusteella. Ainoa ero piilee siinä, mitä mahdollisesti tapahtuu 
identifikaation jälkeen. Persoonan ollessa kyseessä identifioitu persoona voi oppia itse 
käyttämään identifioinnissa käytettyä kielellistä ilmausta. Habermas korostaa sitä, että 
siinä missä entiteeteille ylipäätään on ominaista, että puhuja voi sanoa niistä jotakin, on 
persoona olennaisesti entiteetti, joka itse voi ottaa puhujan roolin ja käyttää itseensä 
suuntautuvaa ilmausta >minä< (Habermas 1981b, 159).77 Habermasille persoona on jo 
kompetentti puhe- ja toimintakykyinen ja siinä mielessä myös autonominen subjekti, joka 
on lisäksi tietoinen itsestään puhe- ja toimintakykyisenä subjektina. Tugendhatille 
persoona on vain ajallisesti ja paikallisesti identifioitavissa oleva entiteetti, joka tosin voi 
oppia käyttämään itse kielellisiä ilmauksia. Siinä missä persoonana olemisen ehto 
Tugendhatin näkökulmasta on se, että entiteetti voidaan toisen perspektiivistä identifioida 
persoonapronominilla, lähtee Habermas siitä, että persoonan olemisen välttämätön ehto 
                                                           
77 Tugendhatia voidaan jopa kritisoida Habermasin tavoin siitä, että tämä assimiloi persoonan 
osaksi mitä tahansa havaittavissa olevien fysikaalisten entiteettien joukkoa (ks. myös Dews 1995, 
178). 
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on se, että persoona on itse itselleen – ei vain toisille – persoona. Frank (1991, 450) 
viittaa siihen, että Habermas ilmiselvästikin haluaa laajentaa Tugendhatin käsitystä 
yksikön ensimmäisen persoonan pronominin funktiosta.  

>Minän< merkityksellisellä käytöllä ei ole pelkästään deiktistä funktiota, jonka avulla 
puhuja lokalisoi itsensä ajallisesti ja paikallisesti suhteessa muihin empiirisiin 
entiteetteihin (ks. Habermas 1981a 156 - 157). Ilmaus >Minä< on samalla myös 
ekspressiivinen ja representatiivinen ilmaus. Ekspressiivisenä ilmauksena yksikön 
ensimmäisen persoonan pronomini mahdollistaa sen, että puhuja voi ilmaista omia 
intentioitaan, halujaan, tarpeitaan ja tavoitteitaan. Ilmaus >minä< palvelee selkeästi itsen 
ja oman perspektiivinsä esittämistä (Selbstdarstellung) toisille niin, että nämä voivat 
omasta perspektiivistään käsin ymmärtää ja hyväksyä yksikön ensimmäisen persoonan 
puhujan kielelliset kuvaukset totuudellisina: juuri puhujan aidosti omasta 
perspektiivistään tarkoittamina ilmauksina, joilla puhuja itse ilmentää omaa kokemustaan 
puhetilanteessa. Habermas painottaa lisäksi yksikön ensimmäisen persoonan pronominin 
kommunikatiivista funktiota. Sen avulla puhujan kommunikatiivisessa roolissa oleva 
persoona ottaa implisiittisesti suhteen vähintäänkin yhteen kuulijaan 
kommunikatiivisessa roolissa olevaan persoonan. Kommunikatiivisesti avatun suhteen 
myötä voivat puhuja ja kuulija kohdata toisensa vähintäänkin potentiaalisina 
vastavuoroiseen kommunikatiiviseen toimintaan osallistuvina autonomisina ja 
yksilöllisinä persoonina, jotka huolimatta jo eri persoonapronominien käytönkin 
implikoimasta perspektiivien erilaisuudesta ymmärtävät toisiaan ja kykenevät toimimaan 
vastavuoroisesti. Yksikön ensimmäisen persoonan pronominin käytöllä on siis 
sosiaaliseen ryhmään integroivaa funktio. Ilmauksella >minä< puhuja mahdollistaa sen, 
että muut persoonat voivat tunnustaa hänen kuuluvan samaan sosiaaliseen yhteisöön. 
Yhdessä yksikön toisen ja kolmannen persoonan pronominien kanssa syntyy yksikön 
ensimmäisen persoonan pronominin performatiivisen käytön myötä noihin 
persoonapronomineihin tiukasti sidoksissa oleva interpersoonallinen suhde, joka 
aktualisoi sosiaaliseen ryhmään kuuluvuuden kannalta välttämättömän sosiaalisen 
suhteen puhujan ja kuulijan välille. Tosin sanoen yksikön ensimmäisen persoonan 
pronominin performatiivinen käyttö – ja siten persoonapronominien käyttöjärjestelmän 
hallinta – mahdollistaa sosiaalisen ryhmän toiminnan ja yksilön kuulumisen kyseiseen 
ryhmään. (Habermas 1981b, 159, ks. myös Frank 1991d, 450.)  

Habermasin etäisyyden otto Tugendhatin formuloimaan positioon vaikuttaa jokseenkin 
keinotekoiselta. Habermas ei allekirjoita Tugendhatille tyypillistä suhteellisen vahvaa 
nominalistista pohjavirettä (jota M. Frank kutsuu jossakin yhteydessä kieli-idealismiksi), 
jonka varassa tämä olettaa, että itsetietoisuus on mahdollinen vain propositionaalisena 
tietona. Intersubjektiviteetin ensisijaisuuden periaatteeseen tukeutuvat positiot toki 
joutuvat väistämättä kohtaamaan tämän ongelman. Mikäli oletamme itsetietoisuuden 
olevan tavalla tai toisella kielellisen kommunikaation johdannaisen, olemme myös tällöin 
myös varsin lähellä kantaa, jonka mukaan itsetietoisuus on vain persoonan kyvyssä 
ilmaista oma mentaalinen tilansa propositionaalisena ilmauksena (esim. >Minä tiedän, 
että minä olen rakastunut<). Valitettavasti Habermas itse ei näytä ottavan tähän 
kysymykseen suoranaisesti kantaa. Habermasin suhteellisen epäanalyyttinen puhe siitä, 
kuinka identiteetin, persoonallisuuden tai itsesuhteen/subjektiuden rakentaminen tapahtuu 
kielellisessä kommunikaatiossa (so. kommunikatiivisessa toiminnassa), oikeuttaa 
ymmärtämään ihmisen itsesuhteen puhtaasti alkuperältään sosiaalisena ilmiönä. Myös 
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hänen näkemyksensä on tulkittavissa niin, että siinä oletetaan itsetietoisuuden olevan 
viime kädessä luonteeltaan propositionaalista tietoa, tai vähintäänkin propositionaalisen 
ilmauksen muotoon puettavissa olevaa tietoa. Lisäksi Tugendhat itse vähintäänkin 
implikoi, että itsetietoisuuden edellytyksenä ovat riittävät kielelliset kompetenssit, joiden 
varassa puhe- ja toimintakykyinen subjekti kykenee ilmaisemaan oman mentaalisen 
tilansa muille kieliyhteisön jäsenille.  

Sosiaali- tai yhteiskuntateorian perspektiivistä on toki merkityksellistä ja jopa 
välttämätöntä laajentaa persoonapronominien käytön semanttista analyysia 
universaalipragmaattisesti niin, että myös elämismaailmallinen konteksti, joka määrittää 
persoonapronominien ja predikaatioiden käyttöä ja persoonapronominien merkitystä 
konkreettisten intersubjektiivisten suhteiden rakentumisen kannalta, tulee selvemmin 
tarkastelun kohteeksi (Habermas 1981b, 531 - 532, 1987, 432, ks. myös Frank 1991d, 
450.) Toki Tugendhatin analyysi kuitenkin aina implikoi persoonapronominien 
käyttöaspektin ja niiden käytölle ominaisen intersubjektiivis-sosiaalisen luonteen, vaikka 
hän ei tätä laajempaa sosiaalifilosofista kontekstia juurikaan huomioi. Mikäli oletamme 
Habermasin tavoin kommunikatiivisen toiminnan olevan mahdollisen ainoastaan 
historialliseen elämismaailman perustuvan kielellisesti tuotetun intersubjektiviteetin 
mediumissa, jonka puitteissa yhteiskunnallistetut subjektit kommunikaatioon osallistujina 
toimivat yhteisymmärryksessä ja orientoivat toimintojaan vastavuoroisesti, voimme 
Tugendhatin kielianalyyttiseen positioon viitaten yhtä hyvin sanoa, että semanttis-
veritatiivisen symmetrian täytyy olla kommunikatiivisen toiminnan konstitutiivinen ehto. 
Intersubjektiviteetti kielellisesti tuotetun intersubjektiviteetin merkityksessä ei ole 
mahdollinen muuten kuin, että kommunikatiivisesti toimivat puhe- ja toimintakykyiset 
subjektit hallitsevat yhteisen kielellisen sääntöjärjestelmän, joka mahdollistaa symmetrian 
heidän itseä ja maailmaa koskevien yksilöllisten tulkintojen välille niin, että he voivat 
vastavuoroisesti ymmärtää samalla tavoin jonkin maailmassa olevan asiasisällön. 
Habermasin projektista nousevat käsitteet kuten kielellisesti strukturoitunut 
intersubjektiviteetti, elämismaailma tai jopa praktinen intersubjektiviteetti ovat tiukasti 
ottaen vain sosiologisia tai yhteiskuntateoreettisia komplementaarikäsitteitä muuten niin 
abstraktille kielianalyyttiselle semanttis-veritatiivisen symmetrian konseptiolle. 
Semantiikan tasolla intersubjektiviteetin käsitettä on silti mahdollista tarkastella 
pelkästään semanttis-veritatiivisen symmetrian konseption puitteissa.  

Semanttis-veritatiivisen symmetrian konseptiota on mahdollista laajentaa niin, että 
kommunikatiivisille intersubjektiivisille suhteille ominaisen symmetrian katsotaan 
perustuvan historiallis-yhteiskunnallisiin ja kulttuuriseen käytänteisiin, so. yhteiseen 
traditioon ja yhteisesti jaettuun elämismaailmaan, johon sosiaalistumisen kautta 
subjekteista kehittyy puhe- ja toimintakykyisiä subjekteja, jotka käyttävät 
merkityksellisiä ilmauksia identtisesti huolimatta eri puhuja- ja kuulijaperspektiiveistä. 
Tämä laajennus ei kuitenkaan muuta oleellisesti Tugendhatin jo semanttis-veritatiivisen 
symmetrian konseptiossaan implikoimaa ajatusta kielellisestä intersubjektiviteetista 
inhimilliselle maailmassaolemiselle perustavana ilmiönä. Kyseessä on vain Habermasin 
kriittisen yhteiskuntateorian kannalta välttämätön laajennus, joka korostaa 
vastavuoroisten symmetristen intersubjektiivisten suhteiden yhteiskunnallisuutta ja sitä, 
etteivät identtisiin merkityksiin perustuvat vastavuoroiset suhteet leiju irrallaan 
yhteiskunnallis-kulttuurisista käytänteistä ja siten laajasti ottaen traditioista ja 
elämänmuodoista.  
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4.4  Dieter Henrich ja itsesuhteen semanttisen selitysmallin kritiikki 

Erityisesti Dieter Henrich on kehitellyt vahvaa kritiikkiä intersubjektivistista positiota 
kohtaan. Systemaattisin esitys löytyy hänen laajahkosta artikkelistaan Noch einmal im 
Zirkel (1989a), joka on suunnattu erityisesti Tugendhatia vastaan. Vaikka kritiikki 
kohdistuukin spesifisti vain itsetietoisuuden semanttiseen selitysmalliin, pätee se 
keskeisimmiltä osiltaan myös Habermasin laajennettuun itsetietoisuuden tarkasteluun (ks. 
myös 1991c). Varsin luonnosmaisessa tekstissään Was ist Metaphysik-was ist Moderne? 
Zwölf Thesen gegen Jürgen Habermas (1987) Henrich laajentaa kritiikkinsä koskemaan 
myös Habermasin positiota. 

Merkille pantavaa on, että itsetietoisuuden kielellisen tai intersubjektiivisen 
selitysyrityksen kritiikki on aina ollut Henrichin tietoisuusteoreettiseen projektiin 
keskeinen juonne. Jo Artikkelissaan Selbtsbewusstsein (1970) Henrich kritisoi 
wittgensteinilaista analyyttisen filosofian versiota siitä, että mentaalisia tiloja koskevien 
termien määritteleminen pelkästään kielellis-intersubjektiivisesti johtaa siihen, ettei 
mentaalisen problematiikan kielianalyyttisen reduktion jäljiltä voida enää puhua 
tietoisuudesta (mt. 272). Tietoisuuden problematiikan kielianalyyttisen ja 
intersubjektivistisen reduktion kritiikki jatkuu vuonna 1976 Die Grundstruktur der 
modernen Philosophie (1976a) julkaistussa itsetietoisuuden ja itsesäilytyksen välistä 
suhdetta tarkastelevassa tekstissä, jossa Henrich suoraan hyökkää itsesuhteen semanttista 
selitysmallia vastaan. Tässä yhteydessä Henrich muotoilee ilmeisesti ensimmäisen kerran 
intersubjektivistisen position kritiikin kannalta keskeisen teesinsä. Sen mukaan 
persoonapronomineja ja singuläärisiä termejä hyödyntävä refleksiivinen itsesuhde ja 
kriteeritön itseä koskeva kokemus ovat konkreettisen itseä ja maailmaa koskeva 
tietoisuuden – tietoisen elämän – kannalta yhtä välttämättömiä ja yhtä alkuperäisiä 
ilmiöitä. (Mt. 135 - 137, ks. myös Dews 199, 172, ks. myös Ebeling 1987.)  

Dews (1995, 170 - 171) toteaa Henrichin itsetietoisuuden ja itsesäilytyksen suhdetta 
käsittelevän artikkelin artikuloivan Henrichin subjekti- ja tietoisuusteoreettiset 
lähtökohdat, joiden puitteissa hän pyrkii puolustamaan subjektifilosofista traditiota ennen 
muuta Heideggerin ajatteluun palautuvaa kritiikkiä vastaan. Tämän hetken näkökulmasta 
Henrichin vuonna 1998 ilmestynyt artikkeli Subjektivität als Prizip antaa ehkä vielä 
selkeämmän kuvan Henrichin teoriaprojektin keskeisistä lähtökohdista ja sen 
nykyvaiheesta.78 Siinä Henrich kiteyttää interaktionistista ajattelutapaa kohtaan 
esittämänsä kritiikin varsin tyhjentävästi. 

„Der Gebrauch des Wortes (Personpronominit A. K.) setzt also bereits eine 
reflektierende Beziehung zu unserem Selbstverhältnis und nicht nur dieses Verhältnis 
selber voraus“ (Henrich 1998, 34).  

Itsetietoisuuden kehittymistä ei siis voi selittää yksikön ensimmäisen persoonan 
pronominin käyttötiedon interpersoonallisen omaksumisen kautta, koska tuollaisissa 
                                                           
78 Lyhyt mutta informatiivinen esitys Henrichin tietoisuusteoriasta löytyy Frankin (1991f) 
artikkelista Fragmente einer Geschichte der Selbstbewusstseinstheorie von Fichte bis Sartre (mt. 
583 - 599). Siinä Frank valottaa Henrichin ajattelua myös parin vaikeasti saatavissa olevan tekstin 
pohjalta. 
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yrityksissä joudutaan väistämättä edellyttämään itsetietoisuuden olemassaolo. 
Persoonapronominin >minä< käyttö tulee ymmärrettäväksi ainoastaan mikäli >minä<- 
puhujalla on jo (välitön) itsetietoisuus, joka edeltää persoonapronominin käyttöä. (Mt. 
34.) Vuodelta 1979 peräisin olevassa artikkelissaan Identität Henrich kiinnittää huomiota 
Tugendhatin kielifilosofisiin premisseihin. Tugendhatin verifikationistiseen positioon 
sisältyy käsitteellinen holismi, joka koskee singulaaristen termien käyttöä. Termejä on 
mahdollista käyttää ainoastaan yhden kaikenkattavan järjestelmän puitteissa. Tästä seuraa 
myös, että jokainen termi saa merkityksensä vain ja ainoastaan tuon järjestelmän sisässä 
ja suhteessa muihin järjestelmän termeihin. (Henrich 1979, 163, ks. myös Frank 1991, 
432.)  

Kielifilosofisesta lähtökohdasta seuraa kuitenkin joukko ongelmia. Kritiikissään 
Henrich tarkastelee useita erilaisia ja eritasoisia kehäpäätelmän variantteja, joiden varaan 
hän rakentaa oman esityksensä. Henrich pyrkii osoittamaan semanttisen selitysmallin 
ongelmalliseksi sen omista merkitysteoreettisista lähtökohdista käsin. Lähtökohtana on, 
että semanttis-veritatiivisen symmetrian periaate itsessään johtaa itsetietoisuuden 
tarkastelun alueella ylipääsemättömiin ongelmiin. Tugendhatiin kohdistuva kritiikki on 
Henrichille esimerkki itsetietoisuuden kielellis-intersubjektiivisten reduktion kritiikistä. 
Ilmeisestikin Henrichin kritiikki on ollut suorastaan destruktiivinen. Tugendhat ei 
käsittääkseni ole missään yhteydessä ainakaan julkisesti pyrkinyt vastaamaan kritiikkiin. 
Tässä yhteydessä pyrin valottamaan Henrichin kompleksista esitystä vain niiltä osin, kuin 
se tämän tutkimuksen kannalta on tarpeen. Kiinnitän huomiota lähinnä kolmeen 
semanttis-veritatiivisen selitysmallin ongelmaan.  

a) Selitysmallissa joudutaan edellyttämään potentiaalisen >minä<-puhujan 
itsetietoisuus annetuksi, koska hän ei muuten voisi ymmärtää toisen tai kolmannen 
perspektiivistä häneen otettua interpersoonallisten suhteenottoa; b) Tugendhatin mukaan 
toisen tai kolmannen persoonan perspektiivistä otetun suhteen tulisi selittää yksikön 
ensimmäisen persoonan itsetietoisuus. Henrichin mukaan kysymyksessä on kuitenkin 
vain >minä<-puhujaan suuntautuva takaisinkytkentä (Rückstoss), jolla toisen tai 
kolmannen persoonan perspektiivistä yksikön ensimmäisen persoonan puhujan persoonan 
oleminen vahvistetaan tai tunnustetaan; c) Kolmanneksi huomio kiinnittyy itse 
selitettävän itsetietoisuuden sisäiseen rakenteeseen (Verfassung): vaikka Tugendhat 
omien kielifilosofisten premissiensä mukaisesti määrittelee itsetietoisuuden itseä 
koskevaksi episteemiseksi (so. tietäväksi) itsesuhteeksi, sisältyy selitysmalliin itseensä 
myös välitön itsesuhde, joka vasta tekee ymmärrettäväksi itseä koskevan käsitteellisen 
tiedon interpersoonallisissa suhteissa tapahtuvan konstituution. Vaikka antaisimmekin 
Tugendhatille Henrichin tavoin myönnytyksen, että hyväksyisimme itse koskevan tiedon 
(episteemisen itsetietoisuuden) kehittymisen edellyttävän persoonapronominien ja 
singulääristen termien käyttöä koskevan kielellisen sääntötiedon interpersoonallista 
omaksumista, on omaksumisprosessin subjektilla (sic!) itsellään ilmeisestikin oltava 
välitön tietoisuus tai kokemus itsestään: muuten hänellä ei olisi mitään kriteeriä sille, että 
hän voisi ymmärtää toisen perspektiivistä esitetyn ilmauksen koskevan juuri häntä 
itseään. Kyseessä ei ole pelkästään geneettinen edellytys. Välitön itsesuhde aktualisoituu 
itsetietoisuudessa aina. Vaikka puhuja hallitseekin persoonapronominien käyttötiedon, 
täytyy ilmeisesti käyttötiedon yhteydessä myös puhujalla itsellään olla välittömästä 
itsetietoisuudesta nouseva kriteeri sille, että hän voi käyttää puhuessaan itsestä tiettyä 
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pronominia ja liittää siihen tietyn määreen, joka ilmaisee juuri hänen omaa mentaalista 
tilaansa.  

Tugendhatin hahmottaman position perustava ongelma nousee suoraan holistiselle 
näkemykselle luonteenomaisesta semanttis-veritatiivisen symmetrian periaatteesta. On 
nimittäin kyseenalaista, voidaanko itsetietoisuuden kehkeytyminen selittää toisen tai 
kolmannen persoonan puhujan perspektiivistä yksikön ensimmäisen persoonan puhujaan 
kohdistuvan – persoonapronominin ja singulaaristen termien käyttöön perustuvan – 
suhteenoton avulla. Toisin sanoen on kysyttävä sitä, onko persoonapronominin >minä< 
käytön oppiminen selitettävissä niin, että omaksuessan ilmauksen >sinä</>hän< ja tässä 
ilmauksensa saavan toisen perspektiivin oppii yksikön ensimmäisen persoonan puhuja 
käyttämään kompetentisti ilmausta >minä< ja tulee näin tugendhatilaisten premissien 
mukaisesti tietoiseksi itsestään.  

Tugendhatin teoriassa on tältä osin ratkaiseva sokea piste. Hän joutuu olettamaan 
itsetietoisuuden periaatteessa kahdella tavalla annetuksi. Ensinnäkin >hän<-ilmauksen 
edellytyksenä on puhujan tieto siitä, että toinen persoona on siinä mielessä itsetietoinen, 
että häneen voidaan viitata ilmauksella hän. Tällainen tieto ei ole mahdollinen muuten 
kuin niin, että henkilö on todellakin itsetietoinen. Tämä on seurausta Tugendhatin 
kielifilosofisista ja totuusteoreettisista premisseistä. Toiseksi henkilöllä (johon viitataan) 
täytyy olla tieto siitä, että kolmannen perspektiivistä esitetty >hän<-ilmaus viittaa 
todellakin juuri samaan henkilöön, johon hän itse voi viitata >minä<-ilmauksella. Hän-
perspektiivin kautta >minä<-puhuja oppíi kuvaamaan käsitteellisesti omaa tietoaan, joka 
hänellä on itsestään ollut jo ennen >hän<-ilmausta. Tämä mahdollistaa episteemisen 
itsetietoisuuden konstituution. (Ks. myös Düsing 1996.) Johtopäätös on kuitenkin se, että 
välitön itsetietoisuus (Selbstbewusstein) on episteemisen itsesuhteen kiistaton edellytys. 
Tämä ei sulje kuitenkaan pois sitä, että myös interpersoonallinen suhde on episteemisen 
itsesuhteen synnyn kannalta välttämätön. Persoona kykenee kuvaamaan omaa 
itsetietoisuuttaan >minä<-ilmauksella, mikäli hänellä on mahdollisuus 
interpersoonallisissa suhteissa oppia ilmausten >hän< ja >minä< käyttö. Näin sekä 
välitön itsetietoisuus ja interpersoonallinen suhde näyttävät olevan episteemisen 
itsesuhteen kehittymisen ymmärtämisen kannalta yhtä alkuperäisiä. Konkreettista 
itsetietoisuutta ei kuitenkaan voida tässä yhteydessä selittää pelkästään interpersoonallista 
suhteista käsin, vaan se joudutaan ottamaan jo annettuna, jotta >hän<-perspektiivin kautta 
tapahtuva episteemisen itsesuhteen genesis tulisi ymmärrettäväksi. 

add a) Henrich (1989a, 100 - 101, 126 - 127, 126 - 127) kiinnittää erityisesti huomiota 
siihen, kuinka persoonapronominien käytön implikoiman perspektiivin omaksuminen 
(aufnehmen) näyttäisi aina edellyttävän potentiaaliselta >minä<-puhujalta 
persoonapronominien sinä/hän ymmärtämistä. Yksikön ensimmäisen persoonan täytyy 
nimittäin jo ymmärtää yksikön toisen tai kolmannen perspektiivistä käsin käytetty >sinä-
</>hän-< ilmaus yrityksenä ottaa suhde juuri häneen. Yksikön ensimmäisen persoonan 
puhujan täytyy siis tietää, että juuri hän itse on se henkilö, johon toisen tai kolmannen 
perspektiivistä otetaan suhde ilmauksella >sinä</>hän<. Hänen täytyy hallita 
persoonapronominien käytön mahdollistama implisiittinen sääntötieto voidakseen 
ymmärtää sen, että toinen puhuttelee kommunikaatiotilanteessa juuri häntä. 
Persoonapronominien mielekkään käytön mahdollistavasta semanttis-veritatiivisen 
symmetrian periaatteesta seuraa, että persoonan joka ymmärtää ilmauksen >sinä</>hän< 
-merkityksen täytyy tuntea jo myös ilmauksen >minä< merkitys. Tällä on kuitenkin 
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itsesuhteen semanttisen selitysmallin konsistenssin kannalta merkittävä – sanoisiko 
fataalinen – seuraus: Henrichin mukaan yksikön ensimmäisen persoonan puhujalta itse 
asiassa edellytetään kahta asiaa. Hänellä täytyy jo olla sekä itsesuhde että 
persoonapronominien käytön mahdollistava sääntötieto. Henrichin mukaan nämä 
molemmat ovat kuitenkin jo eksplisiittisen itsetietoisuuden konstitutiivisia elementtejä. 
(Ks. myös Henrich 1970.) Itsesuhteen semanttisessa selitysmallissa Tugendhat siis 
konstruoi itsesuhteen ilmiön selittämiseksi hypoteettisen lähtökohtatilanteen, johon 
kuitenkin jo sisältyy yksikön ensimmäisen persoonan >minä<-puhujan – persoonan 
itsetietoisuus. Kyseisen mallin tulisi ylipäätään selittää tai tehdä ymmärrettäväksi 
itsetietoisuuden konstituutio. Näin semanttinen selitysmalli ajautuu kehämäiseen 
argumentaatioon. Hänen (mt.) mukaansa Tugendhat olettaa itsetietoisuuden syntyvän, 
kun toisen tai kolmannen perspektiivistä potentiaalinen >minä<-puhuja 
identifioidaan/kuvataan (zuschreiben) kielellisellä ilmauksella ja kun yksikön 
ensimmäisen persoonan puhuja oppii kuvauksen seurauksena kuvaaman myös itse 
itsensä: "Es wird mir (aus einer >er<-Perspektive) ein Wissen zugeschrieben von der 
Weise, in der meine >ich<-Äusserung aus der >er<-Perspektive aufgenommen werden 
kann (113)."  

Tugendhatin selitysmalli on kehämäinen silloin, kun johdonmukaisesti otetaan 
huomioon >minä<-puhujan näkökulma. "Se, mitä tämä >minä<-puhuja tietää, ei ole 
formuloitavissa ilman itsetietoisuuden sisällyttämistä - ja tosin niin, että samalla 
itsetietoisuus oletetaan annetuksi" (mt. 114). Kehäpäätelmä syntyy siitä, että ">minä<-
puhujan täytyy jo omasta puolestaan tietää edeltä käsin (vorab) sellaisen tiedon häneen, 
>minä<-puhujaan, kohdistettu kuvaus" (mt.). >Minä<-puhujalla täytyy siis olla tieto siitä, 
mitä >hän<-perspektiivistä esitetty kuvaus, joka koskee >minä<-puhujan itsetietoisuutta, 
tarkoittaa. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että >minä<-puhujalla täytyy olla jo 
itsetietoisuus. Muutoin hän ei voisi ymmärtää >hän<-perspektiivistä esitettyä kuvausta, 
joka koskee juuri hänen (>minä<-puhuja) itsetietoisuutta. >Minä<- puhujalla täytyy olla 
jo tieto omasta itsestään eli sanalla sanoen itsetietoisuus, eikä se voi syntyä toisen 
(>hän<-puhuja) esittämänä perspektiivin omaksumisen kautta. Tästä kehäpäätelmästä ei 
Henrichin mukaan seuraa se, että >hän<-puhujan pitäisi tosiasiallisesti kuvata >minä<-
puhuja itsetietoisena. Hän voi periaatteessa kuvata >minä-<puhujalle vain tämän tiedon, 
joka koskee säännönmukaista >minä<-pronominen käyttöä (Wissen). Ratkaisevaa 
nimittäin koko asetelmassa on, että siinä edellytetään yksikön ensimmäiseltä persoonalta 
kahta asiaa ennen kuin >hän<-puhuja ylipäätään kuvaa hänet omalla ilmauksellaan: 
Hänellä on tieto siitä, kuinka häneen voidaan viitata eri persoonapronomineilla; toiseksi 
hänellä ominaisuus, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua itsetietoisuudeksi. Näin siis siltä, 
ettei puhujan itsetietoisuus ei ole selitettävissä >hän<-perspektiivin kautta eikä sitä 
tarvitse edes pyrkiä selittämään kolmannen perspektiivin avulla. 

Henrich tulkitsee Tugendhatia niin, ettei toisen tai kolmannen suorittaman kuvauksen 
tai identifioinnin avulla voida selittää yksilön ensimmäisen persoonan itsetietoisuutta 
muuten kuin niin, että käytetyssä kielellisessä ilmauksessa tosiasiallisesti kuvataan 
itsetietoisuus (so. persoonapronominin ja predikaatin käyttö tietyssä tilanteessa viitatessa 
yksikön ensimmäisen persoonan mentaaliseen tilaan) yksikön ensimmäiselle persoonalle. 
Muuten yksikön ensimmäisen persoonan puhuja ei tietystikään voisi tuon ilmauksen 
omaksuminen (aufnehmen) kautta sananmukaisesti tulla itsetietoiseksi. Jotta yksikön 
ensimmäisen persoonan puhuja voi tietää käytetyn ilmauksen viittaavan juuri häneen, 
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täytyy hänen tietää siinä kuvatun itsetietoisuuden sisällön (esim. kokemus omasta 
hammassärystä) kuvaavan juuri hänen omaa kokemustaan. Tämä merkitse kuitenkin sitä, 
että hänellä itsellään on jo tieto omasta kokemuksestaan ja että hän on itsetietoinen. 
(1989a, 113 - 114.) Henrichin mukaan on nimittäin ratkaisevaa, että >hän<-
perspektiivistä esitetty tiedon kuvaus viittaa jo itsessään >minä<-puhujan 
itsetietoisuudelle konstitutiiviseen perusrakenteeseen (Grundzug). Näin ei voida 
myöskään väittää >minä<-puhujan itsetietoisuuden syntyvän hänen oman tietonsa myötä 
siten, että hän antisipoisi tietoa, joka hänelle kuvataan kolmannen perspektiivistä. Jos 
nimittäin lähdemme siitä, että >hän<-perspektiivistä kuvataan todellakin >minä<-puhujan 
tieto omasta itsestään (Wissen von sich), ei tällaista kuvausta voida esittää muuten kuin 
siinä tapauksessa, että puhujalla on jo kyseinen tieto. Tällöin puhujalle kuvataan 
kuitenkin itsetietoisuus. Puhujalle kuvatusta tiedosta (tieto käsitteen Selbstbewusstsein 
merkityksessä ) ei voi kuitenkaan enää perustellusti väittää, että se tosiasiallisesti 
konstituoituisi >hän<-perspektiiviin kohdistuvan suhteen kautta: Tieto, joka minulla on 
tietäessäni sen, että minulle kuvataan itsetietoisuus, edellyttää jo itsetietoisuuden 
refleksiivistä ymmärrettävyyttä minulle itsellemi ja siten tosiasiallista itsetietoisuuttani. 
(1989a, 125 - 126, ks. myös Frank 1994, 421, 434.)  

add b) Edellisestä seuraa, ettei itsesuhteen semanttiseen selitysmalliin sisälly 
kehäpäätelmä ainoastaan yksikön ensimmäisen persoonaan puhujan roolista käsin 
tarkasteltuna. Myös oletetun toisen tai kolmannen persoonan puhujan näkökulmasta käsin 
itse selitysmallissa joudutaan olettamaan yksikön ensimmäiselle persoonalle jo 
itsetietoisuus. Ilmauksen >sinä< mielekäs käyttö nimittäin edellyttää, että 
toisen/kolmannen perspektiivin puhujalla täytyy olla tieto siitä, että puhuteltu on 
ylipäätään identifioitavissa persoonapronominilla >sinä</>hän<. Tämä on seurausta 
semanttis-veritatiivisen symmetrian periaatteesta. Tugendhatin selitysmallin toinen 
ongelma syntyy siitä, että toisen tai kolmannen persoonan perspektiivistä 
persoonapronominilla >sinä</ >hän< yksikön ensimmäiseen persoona puhujaan 
kohdistettu suhteenotto on tiukasti ottaen mahdollista vain siinä tapauksessa, että 
toisen/kolmannen persoonan puhuja hallitsee persoonapronominien sääntötiedon. Tämä 
on sinänsä trivialiteetti. Tugendhat lähtee selitysmallissaan siitä, että itsetietoisuus 
konstituoituu toisen jo itsetietoisen (so. persoonapronomineja kompetentisti käyttävän) 
persoonan perspektiivien kautta.79 Tämä sääntötieto kuitenkin implikoi sitä, että mikäli 
                                                           
79 On sinänsä ironista, että Tugendhatin konstruoima interaktiotilanne muistuttaa vahvasti jo 
Fichten interpersoonallisuusteoriassaan hahmottamaa vaatimuksen (Aufforderung) aktia, jonka 
tulisi selittää empiirisen itsetietoisen individin konstituutio. Fichte olettaa, että vaatimusaktin 
suorittaja on jo reaalinen järkiolento, so. itsetietoinen yksilö, jonka vaatimusaktilla ottama suhde ei 
vielä itsetietoiseen, mutta kuitenkin potentiaaliseen järkiolentoon, on edellytys jälkimmäisen 
tulemiselle itsetietoiseksi järkiolennoksi. Itsetietoinen järkiolento vaatii siis omalla 
kommunikatiivisella teolla (Honneth 2001) potentiaalista järkiolentoa tulemaan itsetietoiseksi. 
Tugendhatin itsesuhteen semanttisessa selitysmallissaan kuvaama lähtökohtatilanne muistuttaa 
Fichten hahmottelemaa asetelmaa siinä, että persoonapronominin avulla otettu suhde ikään kuin 
vaatii potentiaalista >minä<-puhujaa itse käyttämään persoonapronomineja ja tulemaan siten 
itsetietoiseksi. Näin näyttäisi siltä, että Tugendhatin selitysmallin kannalta Fichte olisi sisällöllisesti 
katsoen mielenkiintoisempi historiallinen vertailukohta kuin Hegel ja tämän tunnustamiskonseptio, 
jota Tugendhat itse kiistatta sympatisoi. Ilmeisestikään Tugendhat ei tunne Fichten 
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persoona ottaa toiseen persoonaan mielekkäästi ja merkityksellisesti suhteen 
persoonapronominilla >sinä-</>hän<, täytyy >sinä-</>hän<-puhujan olettaa 
jälkimmäisen olevan jo persoona, johon voidaan perustellusti viitata kyseisillä 
pronomineilla. Näin yksikön ensimmäisen persoonan puhujaan kohdistuva suhteenotto 
periaatteessa implikoi oletuksen siitä, että tämä jo hallitsee myös persoonapronominin 
sääntötiedon ja on siten Tugendhatin esittämien premissien alaisuudessa jo itsetietoinen 
persoona. Toisen sanoen, mikäli sanon toiselle persoonalle >sinä<, identifioin tai 
tunnistan (Henrich käyttää tässä yhteydessä usein verbiä zusprechen, jolle on vaikea 
antaa yksiselitteistä käännöstä) hänet persoonana, joka täyttää riittävät ehdot voidakseen 
käyttää käsitettä >minä<. Suhteenotossa identifioin toisen persoonana, jolla on >minän< 
käsitteen käytön mahdollistava sääntötieto, koska minun on vähintäänkin implisiittisesti 
oletettava, että toinen ymmärtää kielellisen ilmauksen avulla tekemäni suhteenoton 
oikein.  

Semanttis-veritatiivisen symmetrian periaatteesta seuraa, että mikäli toisen tai 
kolmannen persoonan puhujan perspektiivistä joku totuudenmukaisesti identifioidaan 
sanalla >sinä< (tai >hän<) identifioidaan hänet samalla persoonana, joka jo myös 
hallitsee faktuaalisen semanttis-veritatiivisen symmetrian myötä ilmausten >siinä</>hän< 
komplementaari-ilmauksen >minä<. Mikäli hyväksymme oletuksen siitä, että 
itsetietoisuus on identtinen ilmauksen >minä< käyttöä koskevan sääntötiedon kanssa, on 
meidän myös hyväksyttävä tässä yhteydessä, että persoonan, johon toisen tai kolmannen 
persoonan perspektiivistä otetaan identifioiva suhde persoonapronominien avulla, täytyy 
jo ennen tätä identifikaatiota tai kuvausta olla persoona, joka hallitsee 
persoonapronominien sääntötiedon. Näin hän on itsetietoinen persoona. (Henrich 1989a, 
112 - 116.) 

Semanttis-veritatiivisen symmetrian vuoksi >minä<-ilmauksen ja >hän<-ilmauksen 
välillä vallitseekin huomattavasti monimutkaisempi – ja itse asiassa jo alusta saakka 
vastavuoroinen – suhde. Tätä Tugendhat ei kuitenkaan ota vakavasti (Henrich 1989a, 106 
- 107). Henrichin mukaan >hän<-ilmaus on ymmärrettävissä >minä<-puhujaan 
kohdistuvana takaisinkytkentänä (Rückstoss), joka ilmaisee >hän<-puhujan tiedon siitä, 
että persoonalla, johon ilmauksella >hän< viitataan, on tieto siitä, että hän voi käyttää 
ilmausta >minä< viitatessaan itseensä ja että tämä edelleen ymmärtää sen, että >hän< 
ilmaus viittaa samaan persoonaan kuin tämän >minä<-ilmaus. >Hän<-ilmauksen käytön 
ehto on se, että semanttis-veritatiivisen symmetrian periaatteen mukaisesti myös >minä<-
puhujalla täytyy olla tieto >minä<-ilmauksen käytöstä. Muuten häneen ei voisi viitata 
indeksaalisella ilmauksella >hän<. >Hän<-puhujan tieto on periaatteessa mahdollinen 
vain niin, että minä-puhuja käyttää tai on kyennyt käyttämään jo aikaisemmin >minä<-
ilmausta identifioimalla itsenä itsetietoisena persoonana. Näin >hän<-ilmaus on 
ymmärrettävissä jo aikaisemmin olleen >minä<-ilmauksen vahvistuksena ja jopa 
tunnustamisena, jonka edellytys on se, että >hän<-puhujan täytyy olla vakuuttunut 
>minä<-puhujan kyvystä käyttää ilmausta minä oikein ja säännönmukaisesti. Näin itse 
asiassa >hän<-ilmaus ei ole konstitutiivinen >minä<-ilmaukselle, vaan päinvastoin. 
                                                           
 
interpersoonallisuusteoriaa ja se asemaa tämän itsetietoisuusteoriassa. Fichte näyttäytyy hänelle 
vain problematisoimattomasti äärimmäisenä subjektifilosofisena ajattelijana (ks. myös Lütterfelds 
1982).  
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>Hän<-ilmausta on mahdollista käyttää vain silloin, kun toinen kykenee käyttämään 
asianmukaisesti >minä<-ilmausta. >Minä<-ilmauksen käyttö ei ole siten >hän<-
ilmauksen johdannainen. >Minä<-ilmausta ei opita käyttämään niin, että >hän<-ilmaus 
tuottaisi tavalla tai toisella >minä<-ilmauksen ja siten puhujan itsetietoisuuden. Puhujan 
>minä<-ilmaus ja siinä ilmenevä itsetietoisuus on konstitutiivinen >hän<-ilmaukselle. 
>Hän<-ilmaus on mahdollinen vasta silloin, kun toisella on tieto ja varmuus siitä, että 
entiteetti, johon >hän<-ilmauksella viitataan on todellakin itsetietoinen persoona. Tämä 
merkitsee sitä, että >minä>-puhujan tieto itsestä – so. itsetietoisuus – on konstitutiivinen 
>hän<-ilmaukselle. 80

Viime kädessä tämä tarkoittaa sitä, etteivät semanttis-veritatiivisen symmetrian 
periaatetta noudattavaan ja kompetenttien toimijoiden kollektiivisesti jakamaan 
vastavuoroisten indeksaalisten ilmausten järjestelmään perustuvat interpersoonalliset 
suhteet voi olla episteemisen itsesuhteen kehittymisen kannalta ensisijaisia. Persoonien jo 
olemassa oleva itsesuhde ja siitä koskeva välitön tietoisuus on interpersoonallisille 
suhteille konstitutiivinen niiden rakentumisen kannalta. Itsetietoisuutta ja episteemistä 
itsesuhdetta implikoivan >minä<-ilmauksen oppimisen edellytyksenä on välittömästi 
itsetietoinen subjekti, joka kykenee olemaan interpersoonallisissa suhteissa. Samalla 
>hän<-ilmauksen kääntäminen >minä<-ilmaukseksi edellyttäisi jo suhteellisen 
kehittynyttä tietoa omasta itsestä ja siitä, että se, johon >hän<-ilmaus viittaa tässä 
yhteydessä on >minä<-puhujaan ja ylipäätään käännettävissä >minä<-ilmaukseksi. 

add c) Henrich ei ainoastaan kritisoi interaktionistista positiota siitä, että tämä 
samaistaa itsetietoisuuden ilmiön kielellisesti strukturoituneen tiedon kanssa ja vieläpä 
tavalla, joka johtaa itsetietoisuuden semanttis-intersubjektivistisen selitysmallin 
kehäpäätelmään. Henrichin kannalta vielä olennaisempaa on, että argumentaation 
kehämäisyys implikoi interaktionaistisen position lähtökohtana olevan itseä koskevan 
eksplisiittisen tiedon (so. itserefleksio) konseption ohella kokonaan toisen itsesuhteen 
konseption, joka ei enää viittaakaan kielellisesti ajateltavissa olevaan refleksiivisen 
itsesuhteen muotoon. Tämä itsesuhde on ajateltavissa itsesuhteena, jopa 
itsetietoisuutena81, joka on vieläpä riippumaton kielellisesti strukturoituneesta tai 
                                                           
80 Henrichin esittämän Tugendhat-kritiikin motiivit esiintyvät hänen jo vuonna 1970 
julkaisemassaan artikkelissa Selbstbewusstsein, jonka loppuosassa hän kritisoi Hegelin filosofiaan 
palautuvia yrityksiä selittää itsetietoisuus jostakin muusta kuin itsetietoisuudesta itsestään käsin. 
Olennaista näille yrityksille on se, että vastavuoroiset interpersoonalliset suhteet nähdään perustana, 
josta itsetietoisuus on johdettavissa. Henrichin mukaan tämä näkemys on sikäli ongelmallinen, että 
siinä, joudutaan viime kädessä refleksioteorian tavoin olettamaan itsetietoisuus jo annettuna. 
Henrichiin Tugendhat-kritiikki ei ole ymmärrettävissä ainoastaan Tugendhatin semanttisen 
selitysmallin kritiikkinä. Semanttisen selitysmallin kritiikki nostaa esiin keskeiset ongelmat, jotka 
koskevat nähdäkseni kaikkia itsetietoisuuden kielelliseen konstituution perustavalaatuisuuteen 
nojautuvia teoriayrityksiä (vrt. 1989a, 116). 
81 Henrichin tekstejä lukiessa on syytä olla tarkka siitä, missä merkityksessä sana itsetietoisuus 
kulloinkin esiintyy. Hänen tapansa käyttää itsetietoisuuden käsitettä ei tältä osin ole täysin 
johdonmukaista. Tämä tietysti aiheuttaa tulkitsijalle ylimääräistä päänvaivaa. Tässä artikkelissa hän 
käyttää käsitettä nähdäkseni välittömän itsetietoisuuden merkityksessä. Kuitenkin artikkelissa 
Selbstbewusstsein (1970, 268, 276, ks. myös Frank 1991f, 592) Henrich käyttää käsitettä 
tarkastellessaan itsetietoisuuden ilmiötä kokonaisuudessaan. Tällöin siihen sisältyy myös itseä 
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artikuloitavissa olevasta refleksiivisestä itsesuhteesta ja jopa ajateltavissa sitä edeltäväksi 
esirefleksiiviseksi tietoisuudeksi. Henrich painottaa sitä, ettei semanttis-
intersubjektivistinen positio enää analyyttisesti tarkastele tätä itsesuhteen varianttia. 
Kuitenkin se sisältyy tarkemmin tematisoimatta itsetietoisuuden semanttiseen 
selitysmalliin. Olennaista on, että semanttisessa selitysmallissa jo edellytetty itsesuhde ei 
ole subjektin kielellisesti artikuloitunutta tietoa itsestä, vaan kysymyksessä on välitön, 
jopa esikielellinen kokemus tai varmuus itsestä (Selbstvertrautheit), joka on myös 
samalla kompetentin >minä<-ilmauksen käytön perusta. (Henrich 1989a 120 - 124, Frank 
1991d, 445 - 446.) 

Henrich pyrkii kritiikissään osoittamaan sen, että itsesuhteen semanttisessa 
selitysmallissa potentiaaliselta >minä<-puhujalta edellytetään kaksi itsetietoisuuden 
kokoisuuden kannalta olennaista elementtiä – välitön itsesuhde ja sääntötieto. Henrichin 
kritiikki on ymmärrettävissä seuraavasti: Hän yhtyy Tugendhatiin nähdäkseni siinä, että 
itsetietoisuus (Selbstbewusstsein) ja sääntötieto on erotettava ainakin kategorisesti 
toisistaan, koska näissä on periaatteessa kysymys kahdesta rakenteeltaan toisistaan 
poikkeavasta tiedon muodosta. Semanttisella tiedolla, joka mahdollistaa >minä< 
pronominien käytön sekä propositionaalisen tiedon muotoon puetun itsesuhteen ja 
itsetietoisuudella, välittömän varmuuden merkityksessä, on erilainen episteeminen status. 
Frank kirjoittaa. 

"Henrich wird in seiner Metakritik zeigen, dass in der semantischen Präsupposition 
eines reziproken Wissens (von der Vertauschbarkeit von >ich q< und >er q<) ein 
anderer Wissens-Begriff in Anschlag gebracht wird, als der es ist, den der 
Bewussteinsphilosoph im Sinn hat. Das Regelwissen, wie (zu handeln sei) hat eine 
andere Struktur als das unmittelbare Wissen, wie (es ist, in dem oder jenem 
psychiscshen Zustand zu sein) - und nur das letzere konstituiert eine cartesianische 
Gewissheit." (Frank 1991d, 427.) 

                                                           
 
koskevan välittömän varmuuden (Vertrautheit mit sich) lisäksi refleksiivinen käsitteellinen itseä 
koskeva tieto. Myös Subjektivität als Prinzip (1998, 36 - 38) implikoi puolestaan selkeästi sitä, että 
itsetietoisuuden ilmiö kokonaisuudessaan rakentuu kahdesta itsesuhteen muodosta nimittäin 
välittömästä itsetietoisuudesta (Kenntnis) ja itse koskevasta refleksiivisestä tiedosta (Wissen). 
Tämä sama motiivi löytyy myös Henrichin Fichte-tulkinnoista: Pelkkä Minän, so. subjektiviteetin 
aktiviteetin ja spontaniteetin, kautta annettu ja siinä aktualisoituva välitön kokemus itsestä ei vielä 
riitä, vaan itsetietoisuuden konstituutio edellyttää myös käsitteellistä tietoa: ”So ist das Ich, als 
drittes Moment, eines Begriffes von sich selbst Bedürftig” (1982b, 67). Olennaista joka tapauksessa 
on, ettei käsitteellinen tieto ole se itsesuhteen muoto, johon alkuperäinen itsetietoisuus välittömän 
itsetietoisuuden mielessä perustuu. Tuo alkuperäinen välitön itsetietoisuus tai välitön varmuus 
itsestä perustuu subjektiiviseen aktiviteettiin. (Henrich 1970, 260, 1982b, 67.) Näistä kahdesta 
itsesuhteen muodosta alkuperäinen itsetietoisuuteen – siis välitön itsetietoisuus/välitön kokemus 
varmuus itsestä vaikuttaa olevan jollakin tarkemmin tematisoimattomalla tavalla perustavampi kuin 
käsitteellinen refleksiivinen tieto (1970, 279 – 280, Frank mt. 596-599). Siitä huolimatta 
konkreettisen itsetietoisuuden ilmiön konstituutio edellyttää näitä molempia (ks. 1989). 
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Ongelmalliseksi Tugendhatin positio muuttuu kuitenkin siksi, että hän huomaamattaan ja 
omien premissiensä vastaisesti tulee sisällyttäneeksi sääntötiedon käsitteeseen jo 
(välittömän) itsetietoisuuden, vaikka hän ohjelmallisesti pyrkii pitämään erossa nämä 
kaksi itsesuhteen muotoa toisistaan. Tämän Tugendhat tekee vieläpä tavalla, joka näyttää 
itse asiassa reflektoimattomasti lähestyvän kritisoidun Heidelbergin koulun puitteissa 
muotoiltua näkemystä siitä, että meidän on aina olettava välittömän itsetietoisuuden 
olemassaolo, jota ei voi selittää minkään sille ulkoisen tai siitä riippumattoman tekijän 
avulla. (Henrich 1967, 12 - 17, 1970, 269 - 271, 280 - 281, 1982b, 62 - 66, 1989a, 94-95, 
Frank 1991f.)82 Juuri tähän Dieter Henrich pureutuu omassa kritiikissään. Analyysinsä 
aikaisemmissa vaiheissa Henrich on pyrkinyt osoittamaan sen, että Tugendhatin 
muotoilemaa positiota on välttämätöntä laajentaa ja täsmentää seuraavasti: Semanttinen 
selitysmalli on ymmärrettävä niin, että >hän<-perspektiivistä seuraa enemmän kuin "die 
identifikatorische Bezug auf das Einzelding, welches der Sprecher ist" (Henrich 
1989a,122). Ei riitä, että puhujalle kuvattaisiin vain ominaisuus käyttää sanaa >minä< 
asianmukaisten käyttösääntöjen alaisuudessa. Henrichin mukaan puhujalle täytyy kuvata 
myös tieto (Wissen), josta käsin merkityksellinen kielenkäyttö tulee puhujalle 
ymmärrettäväksi. Ratkaisevaa onkin nyt se, mitä puhujalle, jolla on tämä tieto, 
varsinaisesti kuvataan. Toisin ilmaistuna kysymys on siitä, mikä tämä tiedon muoto tai 
rakenne (Verfassung dieses Wissen) varsinaisesti on (mt. 123). Henrichin mukaan >hän<-
perspektiivistä esitetty >minä<-puhujaan kohdistetun kuvauksen täytyy olla muutakin 
kuin pelkkä >minä<-pronomiinin säännönmukaista käyttöä koskeva kuvaus. Hänen 
mukaansa on syytä erottaa toisistaan kaksi tiedon muotoa. 

"Man muss also die Regelkenntnis in dem Sinne, in dem sie Kenntnis und 
Beherrschung eines formalen Äusserungverhältnisses ist, von der Kenntnis zu 
unterscheiden, die dem >ich< Sprecher zugeschrieben werden muss und in Beziehung 
auf die oder Kraft deren Selbtsbewusstsein besteht. Und so ergibt sich die Frage, wie 
dieser Unterschied wiederum zu verstehen ist." (Henrich 1989a, 123.)  

Tugendhatin näkemys siitä, että (välitön) itsetietoisuus syntyy sääntötiedon seurauksena, 
on kuitenkin Henrichin mielestä kestämätön. Hänen mukaansa ei ole mielekästä olettaa 
sitä, että sääntötieto edeltäisi ajallisesti itsetietoisuutta. Kritiikkinsä Henrich pyrkii 

                                                           
82 Olennaista on, että myös Heidelbergin koulun lähtökohtana on Tugedhatin tavoin nk. 
refleksioteorian kritiikki. Henrichin keskeinen huomio on se, että Kantin jälkeinen klassinen 
saksalainen filosofia on tosin sysännyt liikkeelle ongelman "itsesuhteen sisäisistä ehdoista , 
kykenemättä kuitenkaan hallitsemaan tätä ongelmaa, jonka painovoimakenttään se itse joutui" (mt. 
95). Henrich huomauttaa kuitenkin jo Fichten aavistaneen, ettei refleksioteoreettinen ajattelumalli 
tee ymmärrettväksi sitä, miten tietävä itsesuhde on mahdollinen (mt. 95). Fichten näkemys johti 
Henrichin mukaan kahteen johtopäätökseen: "(1) Die Singularität der Wissensweise im 
selbstbezüglichen Wissen tritt noch eindringlicher hervor, woraus folgt, dass sich die Erwartung 
weiter befestigt und steigert, nur eine anormale von geläufigen Modellen abweichende Theorie 
könnte ihr entsprechen. (2) Die Tatsache des Selbstbewußtseins hat eine Verfassung, die es von 
sich aus nahe legt, nach einem seinerseits bereits anormalen Modell (der Verknüpfung von 
Reflexion und Identitätsverneinung) interpretiert zu werden, das aber einer formalen Analyse unter 
dem Gesichtspunkt seiner logischen Konsistenz nicht standhält." (Henrich 1989a, 95) 
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perustelemaan osoittamalla sen, kuinka Tugendhat itse ei pysty pitämään kiinni tästä 
keskeisestä käsitteellisestä erottelusta. Pikemminkin näyttäisi siltä, että Tugendhat itse 
sekoittaa toisiinsa itsetietoisuuden ja sääntötiedon ja vieläpä niin, että hänen 
argumentaatiomallissaan sääntötietoon (joka siis mahdollistaa persoonapronominien 
käytön) liittyy jo myös (välitön) itsetietoisuus. Näin itsetietoisuus ei olekaan geneettisesti 
johdettavissa sääntötiedosta, vaan Tugendhat joutuu olettamaan sen tavalla tai toisella jo 
annetuksi. Tällöin on perusteltua väittää Henrichin tavoin, että itsetietoisuus ja sen 
genesis jää tässäkin yhteydessä Tugendhatin osalta tarkemmin tematisoimatta.  

Henrich tekee kritiikissään hienovaraisen jaottelun käsitteiden (episteeminen) 
itsesuhde (Selbstverhältnis) ja (välitön) itsetietoisuus välillä (mt. 107-108). Henrichin 
esittämän kritiikin ymmärtämisen kannalta tämä käsitteellinen jaottelu on keskeinen. 
Tugendhatin teoreettiset ongelmat palautuvat siihen, että hän sekoittaa nämä itsesuhteen 
muodot toisiinsa. Koska hänelle itsetietoisuus ja episteeminen itsesuhde ovat identtisiä, 
on hänen mahdollista tehdä teoriansa kannalta keskeinen johtopäätös siitä, että (välitön) 
itsetietoisuus olisi interpersoonallisten suhteiden seurausta. Henrich ei toki missään 
vaiheessa kiellä sitä, etteikö interpersoonallisilla suhteilla olisi merkitystä episteemisen 
itsesuhteen synnyssä. Hän näyttää hyväksyvän sen, että tosiasiallisesti juuri episteeminen 
itsesuhde syntyy interpersoonallisissa suhteissa, mikäli >minä<-puhuja ottaa >minä<-
ilmauksen >hän<-puhujan perspektiivistä (mt. 108). Tugendhat tekee vain sen 
virheellisen olettamuksen, että (välitön) itsetietoisuus (Selbstbewusstsein) olisi sama kuin 
episteeminen itsetietoisuus. Tällöin hän voi väittää, että itsetietoisuus on selitettävissä 
semanttisen mallin avulla. Henrichin mukaan ongelma on siinä, että Tugendhatin 
semanttisessa selitysmallissa joudutaan kuitenkin olettamaan (välitön) itsetietoisuus jo 
annetuksi. Tämä on välttämätön edellytys sille, että kolmannen perspektiivistä voitaisiin 
ylipäätään esittää >hän<-ilmaus, jonka minä-puhuja voi ottaa ja kääntää omaksi >minä<-
perspektiivikseen episteemisen itsesuhteen merkityksessä. 

"Ein Selbstverhältnis im Wissen ergibt sich nun aus der Aufnahme der >ich<-
Äusserung aus der >er<- Perspektive insofern, als der jenige, der >ich<- sinnvoll 
äussern, davon weiss, dass der >er<-Sprecher ihm (dem >ich<.Spercher) selbst ein 
Wissen von des >er<-Sprechers Aufnahme seiner Äusserung zuschreiben muss. Über 
die Beziehung auf den >er<-Sprecher erfolgt also innerhalb des Wissen des >ich< 
Sprechers, das diese Beziehung umfasst und auf sie konzentriert ist, eine 
Selbstzuschreibung von Wissen: Der >ich<-Sprecher hat ein Wissen, kraft dessen, 
gewusst wird, dass er ein solches Wissen hat." (Henrich 1989a, 108.)  

Tämä välitön itsesuhde, luottamus itseen tai kokemus itsestä, joka esim. Frankin mukaan 
on aporeettisesti ymmärrettävissä implisiittiseksi esikielelliseksi tiedoksi 
(„vorsprachliches Wissen“) (Frank, 1991b, 163, 1991c, 246, 1991d, 586 - 587, 1986, 36, 
61, 95, 1994, 421, 434 – 436, 438) ei synny propositionaalisen itserefleksiivisen 
kuvausaktin tuloksena, vaan käsitteellistä itserefleksiota edeltää aina kyseinen itsesuhde. 
Itseä ja omaa mentaalista tilaa koskevan kuvauksen (so. itseä koskevan eksplisiittisen 
tiedon) mahdollisuusehtona on kyseinen välitön itsesuhde. Toisen sanoen omaa 
mentaalista tilaa koskeva ja sen eksplikoiva kielellinen kuvaus edellyttää aina 
itsesuhdetta, joka itsessään ei voi syntyä itseä koskevassa kuvauksessa. (Henrich 1998, 
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35.) Esittäessäni omaa psyykkistä tilaani koskevan kielellisen kuvauksen, täytyy minulla 
olla jo kyseistä tilaa koskeva välitön varmuus (Frank 1991d, 446). 

Olennaista siis on, että kielellinen kuvaus edellyttää jo olemassa olevan itsesuhteen 
kahdella tavalla: Puhujalla täytyy olla jo a) tieto tai kokemus itsestä, joka b) voidaan 
pukea eksplisiittisen kielellisen kuvauksen – so. tiedon – muotoon. Koska tämä tieto on 
itse asiassa tieto itsestä, täytyy puhujan olla jo tietoisuus, jolloin hän ilmeisetkin on 
tietoinen myös itsestään ja voimme lyhyesti ja ytimekkäästi sanoa puhujan oleva 
itsetietoinen. Toiseksi täytyy sillä, joka esittää itseään koskevan kuvauksen, olla olemassa 
oleva (välitön) itsesuhde, koska kyseessä olevan puhujan täytyy tietää, että hän 
kuvauksen esittäjänä on identtinen sen kanssa, jota mentaalisen tilan tai kokemuksen 
kuvaus koskee. (Henrich 1998, 34.) Propositionaalisen ilmauksen (>minä tiedän, että 
minä p<) avulla ei voi selittää kokonaisuudessaan itsetietoisuutta, koska kielelliseen 
kuvaukseen aina jo sisältyy kuvauksen suorittavan välitön itsesuhde (mt.).  

Henrichin teesi on, että välitön itseä koskeva luottamus tai kokemus (unmittelbare 
Selbstvertrautheit) vaikuttaa olevan kielellisesti refleksiivisen artikuloidun tai 
vähintäänkin artikuloitavissa olevan itsesuhteen ohittamaton edellytys tai 
mahdollisuusehto. Tätä se vaikuttaa olevan kaiken lisäksi kahdella tavalla: se on sekä a) 
rakenteellinen että b) geneettinen ehto. add a) Ilman tuollaista itsesuhdetta ei puhuva 
subjekti voisi ylipäätään ymmärtää propositionaalisen ilmauksen muotoon puettua häntä 
itseään tai hänen mentaalista tilaansa tai kokemustaan koskevaa kuvausta juuri häntä ja 
hänen tilaansa koskevaksi kuvaukseksi, olipa hän itse tuon kuvauksen esittäjä tai 
kohdistettiinpa häneen itseensä tuo kuvaus toisen tai kolmannen persoonan 
perspektiivistä käsin. (Frank 1991d, 446.) add b) Henrich korostaa painokkaasti sitä, että 
persoonapronominien ja singulaaristen termien mielekkään käytön intersubjektiivisessa 
kontekstissa mahdollistavan kielellisen sääntöjärjestelmän oppiminen tapahtuu vain, 
mikäli ei-vielä puhekykyinen subjekti kykenee oman alkuperäisen itseä koskevan 
välittömän itsetietoisuuden avaaman perspektiivin puitteissa lokalisoimaan itsensä 
sosiaalisten suhteiden verkkoon. Lisäksi subjektin täytyy ymmärtää se, milloin juuri 
häneen otetaan interpersoonallinen suhde, jossa toisen tai kolmannen persoonan 
perspektiivistä hänelle kuvataan tietty havaittavissa oleva ominaisuus tai mentaalinen tila. 
Henrich (mt. 1998) ei toki kiistä sitä, etteikö toisen tai kolmannen perspektiivistä esitetty 
kielellinen kuvaus olisi välttämätöntä kielellisen sääntökompetenssin kehittymisen 
kannalta. Ensimmäisen persoonan potentiaalinen minä-puhuja voi oppia puhumaan vain, 
kun hän tulee puhutelluksi.  

Periaatteessa Tugendhatin pitäisi kyetä osoittamaan se, kuinka >minä<-puhujan 
itsetietoisuus kehkeytyy ainoastaan sääntötiedon omaksumisen yhteydessä. Tugendhatin 
selitysmallin ongelma on se, että >hän<-perspektiivistä esitetty puhujaan kohdistuva 
kuvaus sisältää olennaisesti muutakin kuin pelkän sääntötiedon kuvauksen. 

"Denn es war dem Sprecher Wissen in einem Sinne zugesprochen worden, das sich 
von Disposition zur sprachlichen Äusserungen unterschiedet, was auch vorausgesezt 
werden muss, wenn von Selbstbewusstsein in einem normalen. also nicht 
verschobenen und depravierten Sinn die rede soll sein können." (Henrich 1989a, 123.)  

Tämä merkitsee sitä, että sääntötiedon kuvaukseen liittyy myös itsetietoisuutta koskeva 
kuvaus. Mikäli sääntötiedon kuvaukseen liittyy itsetietoisuuden kuvaus, on itsetietoisuus 
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jo oletettava annetuksi. Säännön käyttö edellyttää myös tietoa siitä, että jokin tapaus 
tunnistetaan kyseisen säännön tapaukseksi, siis sellaiseksi, johon sääntöä voidaan 
soveltaa. Itsesuhteen ollessa kysymyksessä tämä huomio johtaa Henrichin mukaan jälleen 
kerran siihen, ettei itsetietoisuutta voi selittää sääntötiedon avulla. >Minä<-ilmauksen 
käyttäminen nimittäin edellyttää käyttäjän tietoa siitä, että juuri hänen tapauksensa on 
sellainen, jossa hän itse voi käyttää adekvaatisti ja säännönmukaisesti ilmausta >minä<. 
Tämä merkitsee sitä, että puhujalla on tieto tai kokemus omasta itsestään. Ilman tällaista 
tietoa puhuja ei voi tunnistaa tapausta omanaan. Tämä ilmeisestikin välitön tieto tai 
varmuus ei ole kuitenkaan sama asia kuin sääntötieto. Se ei myöskään voi olla seuraus 
sääntötiedon soveltamisesta. Kyseinen tieto on edellytys sille, että puhuja voi soveltaa 
sääntöä tiettyyn tapaukseen, joka >minä<-ilmauksen ollessa kyseessä, on puhuja itse. 
Pelkkä käyttösäännön tunteminen (Wissen) ei Henrichin mukaan selitä vielä sitä, että 
puhuja kykenee tietyssä tilanteessa tunnistamaan itsenä tuon käyttösäännön soveltamisen 
tapauksena. Puhujalla on oltava välitön tieto omasta itsestään (so. itsetietoisuus) 
voidakseen soveltaa >minä<-ilmauksen käyttösääntöä itseensä. Tämä edellyttää puhujalta 
sellaista tietoa, joka ei ole palautettavissa sääntötietoon. Kysymyksessä on puhujan tieto 
omasta itsestä, joka on ymmärrettävissä edellytyksenä sille, että puhuja voi soveltaa 
sääntötietoa –tässä tapauksessa tietoa ilmauksen >minä< adekvaatista käytöstä itseensä. 
(Mt.124.) 

Jälleen kerran voidaan esittää kysymys siitä, mikä itseä koskevan tiedon (Das Wissen 
von sich) sisältö ja muoto (Verfassung) varsinaisesti olisi. Selvältä vaikuttaa se, ettei 
Tugendhatin yritys suuntaudu tarkastelemaan ainoastaan sellaisen persoonan kielellistä 
käyttäytymistä, joka käsittää merkityksellisesti ja mielekkäästi persoonapronominin 
>minä<. Tieto, jota hän itse asiassa tarkastelee, on puhujan tietoa itsestään. Juuri tämä 
tieto, so. itsetietoisuus, on ratkaiseva. Vasta se selittää persoonapronominin >minä< 
käytön. Persoonapronominin käyttö ei siis ole selitettävissä ja ymmärrettävissä 
pronominin ilmaisuehtojen kautta, vaan sen edellytyksenä on puhujan (välitön) 
itsetietoisuus. Tämä ei tietystikään merkitse sitä, etteikö persoonapronominin käytössä 
juuri tämä tieto itsestä saa kielellisen muodon. (Mt. 123 - 124.) Minä-pronominin käyttöä 
koskevan sääntötiedon oppimisen kautta toki opimme identifioimaan itsemme (tai toisen 
itsetietoisena). Tästä ei kuitenkaan voi vetää sitä johtopäätöstä, että välitön itsetietoisuus 
itsessään olisi kielellistä ilmausta koskevan sääntötiedon tulos tai itsessään jopa 
kielellisesti rakentunut.  

Olennaista on, että ilman tuollaista itseä koskevaa välitöntä varmuutta ei 
potentiaalinen yksikön ensimmäisen persoonan puhuja ylipäätätän voisi oppia toisen 
käyttämien kielellisen ilmausten ja niissä häneen otetun perspektiivin itseensä 
omaksumisen kautta käyttämään persoonapronomineja, liittämään niihin singulaarisia 
termejä ja näin muodostamaan itseensä ja omiin mentaalisiin tiloihin viittaavia 
propositionaalisia lauseita. Toisen tai kolmannen persoonan kielellisten ilmausten avulla 
suoritettu suhteenotto – ja siten interpersoonalliset kielelliset suhteet – ovat edellytys 
sille, että potentiaaliselle >minä<-puhujalle voi ylipäätään kehittyä riittävä kielellinen 
sääntötieto, mutta ilman välitöntä itseä koskevaa varmuutta tämä ei kuitenkaan olisi 
mahdollista. Artikkelissaan Noch einmal im Zirkel Henrich toteaa: 

„Das Wissen, das ich habe, wenn ich weiss, das mir Selbstbewußtsein zugeschrieben 
wird, setzt die Verständlichkeit von Selbstbewußtsein und mithin wirkliches 
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Selbstbewustsein voraus. Vielleicht werde ich durch die Anmutung aus der >er <-
Perspektive ursprünglich dazu gebracht, solches Selbstbewußtsein in mir spontan 
auszubilden. (…) Die Anmutung ersetzt also nicht die spontane Ausbildung jenes 
Wissen, das Wissen von sich ist.” (Henrich 1989a, 126.) 

Tiedon (Wissen) ja välittömän itsetietoisuuden (Selbstbewusstein) välinen käsitteellinen 
erottelu näyttää olevan Henrichin esittämän kritiikin kannalta keskeinen, joskin jossakin 
määrin vaikeasti ymmärrettävissä oleva, lähtökohta. Artikkelissaan Heinrich esittää 
tämän erottelun ole välttämätön ihmiselle ominaisen itsetietoisuuden ilmiön 
ymmärtämisen kannalta. Itse asiassa Henrich menee omassa näkemyksessään jopa niin 
pitkälle, että tieto ja itsetietoisuus ovat kaksi toisiinsa redusoimatonta mutta silti yhtä 
lailla inhimilliselle eksistenssille välttämätöntä ja ominaista itsesuhteen muotoa. Henrich 
tosin näyttää ajattelevan, että (välitön) itsetietoisuus on ymmärrettävissä jossakin määrin 
perustavammaksi ja alkuperäisemmäksi itsesuhteen muodoksi. (Ks. 1989a, 127 - 128.) 

Tässä vaiheessa lienee paikallaan esittää lyhyt yhteenveto. Mikäli itseä koskeva 
varmuus – välitön itsesuhde – täytyy aina jo edellyttää, on oletettava, että 
subjekti/subjektiviteetti on jotakin sellaista, mikä ei ole selitettävissä tai tehtävissä 
ymmärrettäväksi viittaamalla pelkästään kielellisesti strukturoituneeseen 
intersubjektiviteetin jonakin subjektiviteettia edeltävänä ja sille perustavalaatuisempana 
ja jopa alkuperäisempänä ilmiönä. Pikemminkin subjektiviteetti on jotakin, joka siihen 
eksplisiittisesti kohdistuvien interpersoonallisten oletusten tai odotusten 
myötävaikutuksella voi avautua ja tulla kielellisesti strukturoituneisiin 
interpersoonallisiin suhteisiin. Mitä tässä yhä selkeämmin ongelmaksi muodostuvaan 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisen suhteen ongelmaan tulee, näyttää siltä, että 
ne vastavuoroisesti edellyttävät toistensa olemassa oloa. Kumpikaan näistä ei ole 
suhteessa toiseen perustavampi –puhumattakaan siitä, että jompikumpi näistä olisi 
palautettavissa toiseen. Niin hyvin kuin vastavuoroisuus – traditionaalista käsitettä 
käyttääkseni tunnustaminen – voikin olla mielekäs regulatiivisena periaatteena, joka 
antaa perusteet olemassa olevien sosiaalisten formaatioiden kritiikille (ks. esim. Honneth 
1992, vrt. myös Frank 1991d), vaikuttaa enemmän kuin ilmeiseltä, ettei 
vastavuoroisuuden idean vahvasti motivoimat selitysyritykset mahdollista 
itsetietoisuuden ja tämän genesistä koskevaa teoriaa. Itsetietoisuus – olipa kyseessä sitten 
sääntötieto, esikielellinen/esirefleksiivinen itseä koskeva välitön varmuus tai nämä 
molemmat – sisältyy intersubjektivistisiin selitysyrityksiin ilman, että sitä tarkemmin 
tematisoitaisiin puhumattakaan siitä, että se kyettäisiin selittämään uskottavasti (Henrich 
1989a, 126). 

Edellisestä seuraa, että Tugendhatin ja Habermasin hahmottelema ajatus perustavasta 
paradigman vaihdoksesta jää viime kädessä ilman riittäviä perusteita. Koska 
subjektiviteetti ja sen myötä välitön itsetietoisuus ei ole selitettävissä intersubjektivistinen 
premissien alaisuudessa, on ilmeisesti myös ennenaikaista puhua käänteentekevästä 
paradigmanvaihdoksesta subjekti-/tietoisuusfilosofiasta intersubjektivistiseen 
paradigmaan. Intersubjektivistista käännettä koskevat kriittiset huomiot oikeuttavat 
nähdäkseni välitilinpäätökseen, jonka Dieter Henrich on artikkelissaan Subjektivität als 
Prinzip (1998) kiteyttänyt seuraavasti:  
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”Es ist nun auch deutlich geworden, dass es keinen guten Grund dafür gibt, einen 
Antagonismus zwischen einer Philosophie der Subjektivität und der Verständigung 
über Intersubjektivität anzusetzen und für unauflösbar zu halten. Auch in der 
Geschichte der Moderne sind beide Themen nahezu zur gleichen Zeit entfaltet worden. 
Zwar sind der Verständigugn über Intersubjektivität durch die Sprachtheorie unseres 
Jahrhundetrs ganz neue Probleme und Perspektiven gegeben hat worden. Wer aber 
eine Epoche der Bewusstseinsphilosophie eine Epoche der Theorie der 
Kommunikation nachfolgen lässt, um dieser so ein historisierendes Zertifikat ihrer 
Überlegenheit zuzuchansen, geht fehl in der vertsändigumg über die sich entfaltende 
Moderne und handelt sich dazu noch ein uneinlösbare Plicht ein die wissende 
Selbstbeziehug aus der Kommunikation genetisch herzuleiten ” (Henrich 1989a. 43.)  

Tämä Henrichin varsin osuvalta vaikuttava diagnoosi merkitsee kahta asiaa. 
Subjektiviteetti ei voi enää olla siinä mielessä yleinen filosofinen prinsiippi kuin mitä 
aikaisempi filosofinen traditio ja sen kriitikot ovat ainakin osittain kuvitelleet sen olevan. 
Subjektiviteetti itsessään ei ole miellettävissä kaiken tietämisen, toiminnan ja olemisen 
ainoaksi perustaksi, jolloin subjektin oma eksplikatiivinen ja itserefleksiivinen tieto 
omasta itsestään olisi ymmärrettävissä myös maailmaa koskevan tiedon perustaksi. 
Henrich on pyrkinyt osoittamaan sen, ettei subjektin käsitettä tarvitse ymmärtää niin, että 
subjektiviteetti otettaisiin kaiken olemisen absoluuttiseksi perustaksi ja viimekätiseksi 
instanssiksi, joka omilla, jopa vallankäytöksi ja esineellistämiseksi miellettävissä olevilla, 
tietämisen ja toiminnan akteillaan määrittää todellisuutta. (mt. 43.) Tietoinen 
subjektiviteetti on mahdollista ja perusteltua ymmärtää vain sidoksissa ajalliseen ja 
paikalliseen määräytyneisyyteen, joka aina jo välttämättä rajoittaa ja määrittää 
subjektiviteettia mahdollistaen samalla myös konkreettisen (itsetietoisen) subjektin 
konstituution. 83  

Siitä, ettei ”subjektivismi” (emt. 42) tai subjektiivinen idealismi ole Henrichin mukaan 
enää adekvaatti subjektiteoreettinen ajattelumalli (mt. 32, 43), ei kuitenkaan seuraa, että 
intersubjektiivisuusteoreettinen paradigmaan olisi ainoa vakavasti otettava vaihtoehto 
(mt. 33). Itsetietoisen subjektin kehittyminen ei ole nimittäin myöskään johdettavissa 
pelkästään kommunikaatiosta. Itsetietoisen empiirisen Minän kehittyminen edellyttää 
toisaalta perustavaa spontantiteettia ja aktiviteettia mutta myös toisia subjekteja ja siten 

                                                           
83 "Wenn zweihundert Jahre nach dem Beginn der Subjektphilosophie Fichtes von Subjektivität als 
Prinzip soll ausgegangen werden können, dann setzt die Begründungen voraus, die sich auf die 
philosophischen Problemlagen unserer Zeit einlassen können und die in Beziehung auf sie 
überzeugen. Desgleichen darf sich eine erneuerte Subjektphilosophie nicht unter den 
Grundverdacht bringen, den Heidegger am beredtsten formuliert hat: das sich die theoretische 
Gewalttat, deren Fichtes Werk von Beginn an bezichtigt wurde, aus einer tieferliegenden 
Verfehlung erklärt nämlich aus der Überzeugung, dass das Leben des Menschen nurüber Machtakte 
einer universalen Selbstermächtigung eigentlich geführt werden konne. Über die Weise, wie sie ihr 
Prinzip formuliert und das Prinzip begreift, wird sich eine erneuerte Subjektphilosophie vielmehr 
mit den Erfahrungen von Begrenztheit und Ambivalenz ein Einklang bringen aufgrund deren das 
seiner selbst bewusste und in Platons Sinn und sich selbst besorgte Leben in Wahrheit zuallererst in 
Philosophieren gezogen werden". (Henrich 1998, 32.)  
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sosiaalisia suhteita, joissa mahdollistetaan yhteisen kielen omaksuminen ja kasvaminen 
yhteiseen kulttuuriin.  

"Dies Für-sich-Sein lässt sich durchaus nicht aus Kommunikation herleiten. Doch ist 
es, wie die Analyse der wissenden Selbstbeziehung zeigt, auch nicht selbstgewirkt. Es 
muss aus unverfügbarem Grund spontan aufkommen. Wohl aber ist zu verstehen und 
zu erwarten, dass Subjekte, die in ein zeitliches Dasein eintreten und die in ihm 
erlöschen, der Anleitung, der Begegnung und der Begleitung durch andere Subjekte 
bedürfen. Daraus erklärt sich dann auch, dass ihre Gedanken nur in einem mit der 
Aneignung der gemeinsamen Sprache einer Kultur zu Reife kommen könne, in die das 
Subjekt hineinwächst. Es lässt sich so weiter auch verstehen, dass die 
Lebensmöglichkeiten, die sich ihnen in ihrem Fur-sich-Sein erschließt, in der 
Beziehung mit andern Subjekten zur Erfüllung kommen kann.“ (Henrich 1998, 42 – 
43.) 

Empiirisen yksilöllisen itsetietoisen subjektin itsetietoisuus kokonaisuudessaan (Henrich 
viittaa tähän kokonaisuuteen myös ilmauksella "Für mich Sein") ja sen kehitys eivät ole 
redusoitavissa yksin Minän spontaniteettiin ja aktiviteettiin ja näiden mahdollistaan 
kykyyn toimia maailmassa ja olla välittömästi tietoinen omasta aktiviteetistaan. 
Subjektikonstituutio ei myöskään ole palautettavissa yksin sosiaalisiin suhteisiin. Ne 
edellyttävät jo aina toimintakykyisiä subjekteja, jotka kykenevät määrittämään ja 
identifioimaan itsensä yksilöinä ja suhteuttamaan itsensä muihin. Kielellisen 
intersubjektiviteetin kautta yksilölle avautuu toki mahdollisuus ilmaista oma välitön 
kokemuksensa omasta itsestään ja välittää se muille saman kieli- ja 
kommunikaatioyhteisön jäsenille. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että itsetietoisuus olisi 
palautettavissa kieleen ja sen kautta rakentuneisiin intersubjektiivisiin suhteisiin tai että 
itsetietoinen subjektiviteetti olisi kielen ja intersubjektiviteetin johdannainen (vrt. esim. 
Mohr 1988, 75). Myös Dews painottaa tulkinnassaan sitä, että Henrich katsoo sekä 
välittömästi itsetietoisen subjektiviteetin että kielellisesti välittyneen kommunikatiivisen 
kontekstin näyttelevän tärkeää roolia lingvistisesti kompetentin, täysin refleksiivisen 
yksilösubjektin kehityksessä: ”(…) one should also remember that Henrich in no sense 
contests the necessary (but not sufficient) role of the intersubjective communicative 
competent, fully self-reflective subject” (Dews 1995, 179). 

Tugendhatin ja Henrichin välisen vastakkainasettelun merkitys on erityisesti siinä, että 
sen avulla voimme tematisoida kaksi ihmiselle välttämätöntä itsesuhteen muotoa. 
Voidaksemme ymmärtää itsetietoisuuden rakentumista meidän on ymmärrettävä, kuinka 
itsesuhteessa on aina kysymys sekä välittömästä ja samalla esirefleksiivisestä 
itsetietoisuudesta (Unmittelbares Selbstbewusstsein, Vertautheit mit sich Selbst) ja 
kielellisesti rakentuneesta tiedosta, joka on ilmaistavissa esim. persoonapronominien 
käytön kautta. Nämä kaksi itsesuhteen muotoa on kuitenkin syytä erottaa tosistaan, koska 
ne eivät palaudu toisiinsa. Henrichin Tugendhatiin kohdistama kritiikki 
kompleksisuudesta huolimatta onkin sen varsinainen johtopäätös kiteytettävissä 
yksinkertaisesti. Manfred Frank kirjoittaa artikkelissaan Subjektivität und 
Intersubjektivität  seuraavasti. 

"Damit ist sichergestellt, dass auch das semantische Regelwissen über die sinnvolle 
Verwendung von >ich<, wie Tugendhat es ansetzt, qua Wissen die Dimensionen der 
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Selbstvertrautheit in sich aufnehmen muss und faktisch auch aufnimmt. Dann kann 
uns aber die semantische Restriktion von Tugendhats Ansatz nicht länger hindern zu 
schliessen, das dem kompetenten Gebrauch von >ich< seinerseits ein vorsprachliches 
Wissen von sich zugrunde liegt (auch wenn dieses nicht in jedem Falle aktuell und 
explizit präsent sein muss). Gäbe es dieses unmittelbare Selbstverhältnis nicht, so 
würde kein Sprechersubjekt je einen Teilsatz mit einem φ-Prädikat als ihm 
zugeschrieben verstehen können, auch schon gar nicht, wenn ihm diese Zuschreibung 
aus der Perspektive eines anderen Sprecher-Subjekt widerfährt.(...) Und so dürfen wir 
schliessen: das Wissen, das dem >ich<- Sprecher aus der >er<-perspektive 
zugesprochen wird, sei anders und mehr als die Beherschung der Regel von der 
Konvertibilität der deiktischen Ausdrücke. Und dieses Mehr sei eben das 
Selbstbewusstsein, zu dessen Erklärung die semantische Theorie angetreten war und 
an dessen Kompexität sie noch grandioser gescheitert ist, als sie es den 
>traditionellen< Theorien vorwarf." (Frank 1991d, 446.)  

Tugendhatin argumentaatio on kehämäinen, koska siinä edellytetään ja otetaan huomioon 
välitön itsetietoisuus sitä kuitenkaan itse teorian puitteissa tarkemmin tematisoimatta tai 
selittämättä. Kehäpäätelmä ei ole semanttisen selitysmallin tarjoamin välinein enää 
hallittavissa eikä eliminoitavissa. Henrichin mukaan tämä huomio osoittaa kuitenkin 
alustavasti tien Tugendhatille ominaisten kehämäisten selitysyritysten välttämiseen 
tarjoten samalla huomattavasti selkeämmän näkökulman itsesuhteen ongelmaan.  

"(...) es (das Zirkel) lasse sich ihm durch eine einfache Unterscheidung, nämlich der 
zwischen der Zuschreibung von Wissen und der von Selbstbewusstsein, mit 
leichtigkeit entkommen."(Henrich 1989a, 127).  

Tugendhatin ongelma näyttää olevan siinä, ettei hän kykene tekemään tätä erottelua, 
koska semanttisessa selitysmallissa tarkasteltu >minä<-puhujan tieto, joka olisi kuvattava 
kolmannen persoonan perspektiivistä, on aina kuvaus >minä<-puhujan omaa itseä 
koskevasta tiedosta (emt.), olipa tuossa tiedossa sitten kysymys itsetietoisuudesta 
(Selbstbewusstsein) tai ilmauksen >minä< käyttöä koskevasta sääntötiedosta (käsitteen 
Wissen varsinaisessa merkityksessä). Tässä suhteessa Henrichin oma positio näyttää 
erityisen mielenkiintoiselta. Erityisesti esseekokoelmassaan Fluchtlinien (1982a) hän on 
kehitellyt kahden itsesuhteen käsitteen pohjalta ajatusta siitä, että joudumme mieltämään 
ihmisen aina yhtä aikaa subjektina ja persoonana. Tämän jaottelun juuret löytyvät 
Henrichin mukaan hänen Tugendhatiin kohdistamastaan kritiikistä (1989a, 132). Henrich 
esittää johtopäätöksenään seuraavaa.  

"Man muß die im >ich<-Gebrauch wirklich gelegene Perspektive auf die 
Identifikation der Entität, welche der >ich<- Sprecher ist von jenem Selbstverhältnis 
im Wissen unterscheiden, in dem sich der>ich<-Sprecher dann immer schon befindet, 
wenn er aus einem Wissen von jener Perspektive auf mögliche Identifikation heraus 
das Personalpronomen der ersten Person singularis sinnvoll verwendet. Zu den 
Konsequenzen, welche sich aus dieser Unterscheidung schon an der Wurzel ergeben, 
gehört es, dass jede Person sich selbst als Subjekt von der Entität, als die sie in der 
Welt existiert und an die sie sich auch in ihrem Begriff gebunden weiss, zugleich auch 
muss unterscheiden können und wirklich unterscheidet." (Mt.)  
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Myös Habermasin esityksistä löytyy useita esimerkkejä subjektiteoreettisesta 
kehäpäätelmästä (ks. myös Frank 1991d, 414). Myös hänen intersubjektivistisiin 
tarkasteluihin näyttää aina suodattuvan itsesuhteessa olevan subjektiviteetin konseptio, 
jota ilman puhe empiirisen subjektikehityksen intosubjektiivisesta luonteesta ei näytä 
olevan mahdollista, mutta jonka tulisi tavalla tai toisella olla intersubjektiviteetin 
johdannainen tai jonka ytimen tulisi olla rakentunut intersubjektiivisesti (Habermas 
1982a, 115-116 1989, 32, 34, 209, 211). Johdonmukainen intersubjektivistisesta 
semantiikasta kiinnipitäminen ei näytä olevan aivan yksinkertaisesti mahdollista: 
Habermas kirjoittaa (ilmeisen huolimattomasti) kuinka puhe- ja toimintakykyiset 
subjektit muokkaavat (sich formieren) itseään sivistysprosesseissaan (1989, 101). 
Individualiteetti kehittyy (sich bildet) intersubjektiivisissa tunnustamissuhteissa (mt. 
191). Itsesuhde ei synny itserefleksiossa, vaan kielellisessä kommunikaatiossa, johon 
itseään sivistävä, kieli- ja puhekyvyssä itseään ilmaiseva (sich äusserndes Subjekt) 
subjekti osallistuu (mt. 34, ks. myös 1984, 197). 

4.5  Henrichin subjekti- ja itsetietoisuusteorian lähtökohtia- subjekti, 
persoona ja individi  

Itsetietoisen subjektin ongelma kuulunee kiistatta modernin filosofian keskeisimpiin 
teemoihin. Syyttä modernia filosofiaa ei ole joskus jopa kutsuttu subjekti- tai 
tietoisuusfilosofiaksi. Vaikka juuri tällaiselle määrittelylle onkin leimallista kriittinen 
asenne erityisesti saksalaisen klassisen idealismin puitteissa kehittynyttä itsetietoisuuden 
konseptiota kohtaan, on perinteisen subjektifilosofisen tradition avaaman 
ongelmanasettelun ohittamattomuutta jatkuvasti korostettu erityisesti saksalaisella 
kielialueella. Dieter Henrich ja Manfred Frank ovat painottaneet kuitenkin sitä, että 
ainakin analyyttisesti olisi syytä erottaa toistaan kolme käsitettä: subjekti, persoona ja 
individi. Heidän mukaansa vasta tämän käsitteellisen jaottelun myötä olisi mahdollista 
hahmottaa sellaista ”uudistettua subjektifilosofiaa”, joka ottaa vakavasti itsetietoisuuden 
ja subjektiviteetin aseman ihmisen tietoisen maailmassa olemisen eräänä välttämättömänä 
dimensiona antamatta sille kuitenkaan varhaisemman filosofisen tradition tavoin 
viimekätisen filosofisen deduktioprinsiipin statusta. Erityisesti Henrich on 1960-luvulta 
saakka kehitellyt subjektiteoreettisia näkemyksiään suhteessa saksalaiseen klassiseen 
filosofiaan, sille osin vastareaktiona kehittyneeseen varhaisromantiikkaan sekä 1900-
luvun jälkipuoliskolla yleistyneisiin yrityksiin redusoida itsetietoisuus kokonaisuudessaan 
kielellisesti strukturoituneeseen intersubjektiviteettiin. Seuraavaksi tarkastelen sitä, 
kuinka Henrich määrittelee subjektin ja persoonan käsitteet ja lisäksi sitä, miksi tämä 
erottelu perustuu Henrichin itsetietoisuutta (Selbstbewusstsein) ja itsesuhteen 
(Selbstverhältnis) eri muotoja koskeviin tarkasteluihin. Lisäksi esittelen sitä, kuinka 
Frank laajentaa tarkastelua individin konseptiolla84.  

                                                           
84 Frank yhtäältä laajentaa Henrichin teoriaprojektia, mutta on myös eräs harvoista Henrich-
kommentaattoreista. 
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Henrichin mukaan itsestä ja maailmasta tietoista ihmistä voidaan tarkastella subjektina 
ja persoonana. Nämä käsitteet valottavat maailmassa olevan ihmisen maailmasuhteen eri 
momentteja: Subjektiviteetti viittaa siihen, että ihminen itse määrittää aina omassa 
toiminnassaan ja olemisessaan itseään ja maailmaansa. Persoonan käsite viittaa 
puolestaan siihen, että ihminen on aina jo samalla jossakin suhteessa empiiriseen 
maailmaan määrittyen aina myös ajallis-paikallisesti sen kautta. Empiirisen ihmisen 
oleminen todellistuu näin subjektiviteetin ja persoonallisuuden jännitteisessä suhteessa, 
sillä subjektina se määrittää aina itse toiminnallaan maailmaa mutta ei persoonana voi 
koskaan voi olla itseriittoisesti irrallaan maailmasta. Yhtä vähän kuin ihminen pelkkänä 
subjektina itse voi täysin määrittää todellisuuttaan ja irrottautua ulkoisesta maailmasta, on 
ihminen pelkkänä persoonana alisteinen ulkoiselle määräytyneisyydelle. Empiirinen, 
suhteessa maailmaan ja maailmassa oleva yksilö ei siis ole joko subjekti tai persoona, 
vaan se on välttämättömästi molempia: Subjektina ihminen kykenee itse aktiivisesti 
toimimaan ja määrittämään itseään ja persoonana hän on kuitenkin jo aina myös omien 
aikaisempien kokemustensa, oman historiansa ja oman maailmansa määrittämä. 
Subjektiviteetti transsendentaalina vapautena on olemassa vain persoonallisen 
määräytyneisyyden kautta ja persoonallinen määräytyneisyys on mahdollinen vain mikäli 
yksilö subjektiviteettina kykenee ylipäätään toimimaan suhteessa maailmaan. (Henrich 
1982, 107 - 113, 112 - 114, 141,154 - 157.) Henrich toteaa yksiselitteisesti: ”Wir sind 
ursprünglich beides, Person und Subjekt, und das eine nur insofern wir das andere sind“ 
(mt. 137). 

Subjektin ja persoona käsitteiden tarkastelu liittyy läheisesti itsetietoisuuden 
problematiikkaan. Ensimmäisen kerran nämä käsitteet esiintyvät vuonna 1970 
ilmestyneessä artikkelissa Selbstbewusstsein - Kritische Einleitung in eine Theorie. 
Henrichin itsetietoisuusteorian projektin keskeinen motiivi on, että itsetietoisuuden 
ilmiöön sisältyy erilaisia toisistaan käsitteellisesti erotettavissa olevia itsesuhteen 
muotoja. Itsetietoisuus kokonaisuudessaan on sikäli moniulotteinen ilmiö, että se 
rakentuu erilaisten itsesuhteiden kompleksiteettina redusoitumatta mihinkään näistä 
yksittäisistä itsesuhteista. Itsetietoisuuden filosofiassa – olipa kysymys sitten klassisesta 
mannermaisesta subjekti- ja tietoisuusfilosofisesta traditiosta tai analyyttisesta filosofiasta 
– ilmenneet ongelmat ja aporiat ovat pohjimmiltaan seurausta kyvyttömyydestä tunnistaa 
sitä, että itsetietoisuudesta puhuttaessa on mahdollisuus viitata toisistaan poikkeaviin 
mutta silti koko itsetietoisuuden ilmiön kannalta yhtä merkittäviin itsesuhteisiin. Vaikka 
eri itsesuhteen muodot on kyettävä ainakin käsitteellisesti erottamaan toisistaan, korostaa 
Henrich kuitenkin johdonmukaisesti sitä, että konkreettisessa itsetietoisuudessa nämä 
itsesuhteen muodot ovat sen konstitutiivisina elementteinä aina läsnä. Lisäksi niiden 
muodostama ykseys on kyettävä ottamaan myös filosofisen tarkastelun kohteeksi. (Mt. 
ks. Frank 1991, 591.) 

Keskeinen itsesuhteen muotojen käsitteellinen erottelu on välittömän esirefleksiivisen 
ja refleksiivisen itsesuhteen välillä. Jälkimmäisestä on periaatteessa mahdollista erottaa 
kaksi eri versiota (ks. myös Sturma 1997): klassinen refleksioteoria, joka kuvaa 
itsetietoisuuden subjektin ja objektin kaksipaikkaisena relaationa ja  sen kielifilosofiseksi 
luonnehdittavissa oleva muunnos, josta formaalein esimerkki lienee analyyttisen 
filosofian vaikutuspiirissä kehittynyt näkemys itsesuhteesta, joka ilmenee yksikön 
ensimmäisen persoonan pronominin käytössä. Tämä kielellisesti strukturoituneen 
itsesuhteen konseptio on lisäksi laajennettavissa pelkän yksikön ensimmäisen persoonan 
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pronominin käytöstä ylipäätään itseä ja omaa mentaalista tilaa koskevaksi implisiittiseksi 
propositionaaliseksi tiedoksi, joka strukturoituu kielellisesti (muodossa: > minä tiedän, 
että minä φ<) ja perustuu semanttis-veritatiiviseen symmetriaan ollen siinä mielessä 
ymmärrettävissä julkiseksi ja intersubjektiiviseksi tiedoksi (Erkenntnis) (vrt. Tugendhat 
1993). Välitön itsesuhde eroaa edellisestä siinä, että kysymyksessä on ei-kielellinen tai 
esikielellinen kokemus itsestä. Se on luonteeltaan välitöntä kokemusta tai välitöntä tietoa 
(Unmittelbares Wissen) ja siinä mielessä privaattia. Tämä kokemus ei ole vielä 
puettavissa käsitteellisen tiedon muotoon. Sille on ominaista välitön varmuus omasta 
tietoisuudesta. Tämä varmuus ei kuitenkaan ole vielä itseä koskevaa tietoa siinä mielessä, 
että se olisi strukturoitunut kielellisesti85. Välitön itsesuhde eroaa propositionaaliseen 
tietoon puettavissa olevasta itsesuhteesta myös siinä mielessä, että siinä ilmenevä 
varmuus on samalla immuuni erehtymiselle (Irrtumsimmun) ja kaiken epäilyn 
ulkopuolella: periaatteessa mikä tahansa propositionaalinen tieto voi osoittautua uusien 
havaintojen perusteella vääräksi, mutta välitön varmuus omasta tietoisuudesta ja siten 
itsestä ei koskaan. (Henrich 1970, 1982, 152, Frank, 1991, 1994, 401, 421 - 422, 428.)86

Käsitteellisen erottelu perustuu Henrichin formuloimaan itsetietoisuuden 
refleksioteoreettisen selitysmallin kritiikkiin, jonka mukaan jokainen yritys selittää 
itsetietoisuus itserefleksion avulla johtaa kehäpäätelmään sikäli, että selitysmallissa 
joudutaan jo olettamaan refleksion suorittavalta välitön varmuus siitä, että 
intentionaalisen refleksioaktin kohteena on juuri hänen oma tietoisuutensa.87 
Refleksioteorian kritiikkiin nojautuen Henrich muistuttaa erityisesti vielä siitä, ettei 
itsetietoisuudessa ilmenevää itsesuhteiden samanaikaisuutta saa missään tapauksessa 
ymmärtää niin, että kyseessä olisi identifikatorinen suhde –itseidentifikaatio (Selbst-
Identifizierung) – tai että itsetietoisuudelle konstitutiivinen kahden itsesuhteen 
koeksistenssi syntyisi identifikaation kautta. Tällainen johtaisi Henrichin mukaan takaisin 
refleksioteoreettiseen kehäpäätelmään. Itseidentifikaatio edellyttää välitöntä varmuutta 
siitä, että identifikaation kohde on identifioiva itse. Toiseksi identifikaatioakti tapahtuu 
käsitteellisesti, jolloin sen edellytyksenä on välittömän itsetietoisuuden lisäksi myös itseä 

                                                           
85 Henrich ei sulje pois praktista itsesuhdetta. Palaan tähän individualiteetin käsitteen yhteydessä. 
86 Henrich painottaa sitä, että vaikka onkin perusteltua ottaa vakavasti välitön itsesuhde ja sen 
implikoima eriytymätön kartesiolainen varmuus ja vieläpä ymmärtää se Kantin ja Fichten 
transsendentaalin Minän konseptiota mukaillen objektiivisen tiedon mahdollisuusehtona, ei tästä 
seuraa sitä, että itsetietoisuus voisi olla filosofisen deduktion – ylipäätään filosofisen analyysin – 
itseriittoinen perusperiaate. Tässä mielessä ei ole enää paluuta ”konstituutioidealismiin”. (Henrich 
1998, vrt. 1976a, 110 - 111.) Deduktiossa on nimittäin kysymys tosien lauseiden johtamisesta, 
mutta mikäli erehtymättömän varmuuden antava itsesuhde ymmärretäänkin esipropositionaaliseksi, 
ei-käsitteelliseksi ja siinä mielessä anonyymiksi kokemukseksi, on kysyttävä sitä, miten jostakin ei-
kielellisestä olisi ylipäätään dedusoitavissa tosia propositioiden muotoon puettuja kielellisiä 
lauseita. (Ks. myös Frank 1994, 428-429.) 
87 ”Jede Rückbezug des Ich auf sich setzt eine Vertatrautheit mit ihm voraus”. Tämä merkitsee sitä, 
että ennen refleksinaktia on jo olemassa itsetietoisuus tai itsesuhde, joka tosin on luonnehdittavissa 
välittömäksi kokemukselliseksi itsesuhteeksi. (Mt. 267, 1982, 172.) 
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koskeva vähintäänkin implisiittisesti käsitteelliseen muotoon puettavissa oleva tieto88. 
Näin jokaisessa identifikaatiossa nämä kaksi itsesuhdetta ovat jo välittömästi läsnä ja 
siinä mielessä itsetietoisuus on todellistunut ennen onnistunutta identifikaatiota. (Mt. 268, 
278, 1982a, 172.) Tässä valossa meidän on vain oletettava, että nämä kaksi itsesuhteen 
muotoa ovat tavalla tai toisella samanaikaisesti konkreettisen itsetietoisuuden 
elementteinä läsnä antaen sille sen ominaisen perusstruktuurin (Henrich 1982a, 144 - 
151).89  

Refleksioteorian haaksirikosta ei voi vetää johtopäätöstä, jonka mukaan refleksiivinen 
tietävä itsesuhde sellaisenaan olisi merkityksetön itsetietoisuuden ilmiön tarkastelun 
kannalta. Kysymys on vain siitä, ettei itsetietoisuuden ilmiö redusoidu yksin tietävään 
itsesuhteeseen. Samalla siitä ei voi vetää myöskään sitä johtopäätöstä, että 
itsetietoisuuden teoria olisi mahdottomuus. Henrich korostaa refleksioteoreettisen 
tarkastelutavan voivan toki selittää eksplisiittisen itseä koskevan tiedon mutta ei 
itsetietoisuutta sellaisenaan ja kokonaisuudessaan, ymmärrettiinpä sitten itsetietoisuus 
Minän tekona/aktina tai ei, koska refleksio aina jo edellyttää refleksion suorittavan 
välitöntä tietoisuutta itsestä. (Mt. 265 - 266.)  

Niinpä Henrich esittääkin, että itsetietoisuudessa kaksi itsesuhteen muotoa 
(refleksioteorian eksplisiittisesti käsittelemä tietävä itsesuhde ja siinä aina implisiittisesti 
oletettu välitön itsesuhde) ovat aina jo läsnä (m. 278). Tästä huomiosta puolestaan seuraa, 
että itsetietoisuutta koskevien tarkastelujen tulisi lähteä liikkeelle siitä perusoletuksesta, 
jonka mukaan molemmat itsesuhteen muodot ovat itsetietoisuuden kannata yhtä 
relevantteja.  

Subjektin ja persoonan käsitteiden käytön kriteerit palautuvat itsesuhteen käsitteisiin. 
Se puhummeko subjektista vai persoonasta riippuu siitä, mihin itsetietoisen 
maailmassaolemisen elementtiin me itse asiassa haluamme viitata. Subjektin itsesuhteelle 
on ominaista välittömyys, välitön kokemus itsestä. Subjektin käsite on tässä synonyymi 
käsitteille Ich tai Selbst. Toisin sanoen subjekti tai subjektiviteetti viittaa tietoisuudelle 
perustavaan määrittelemättömään aktiviteettiin tai tietoisuuden aktiiviseen periaatteeseen, 
joka mahdollistaa refleksiivisen tietoisuuden ja ylipäätään intentionaalisen 
suuntautuneisuuden. Näin välitön itsetietoisuus on ymmärrettävissä tuon aktiviteetin 
kokemuksena itsestä. Subjektin käsite ei siis viittaa ajallisesti ja paikallisesti 
identifioitavissa olevaan yksilösubjektiin, egoon tai toimijaan, vaan perustavaan 
spontaniteettiin ja aktiviteettiin, jolla on välitön kokemus itsessään ja joka mahdollistaa 
muun kohteellisen tietoisuuden (Fichten Ich, itseensä kääntyvä toiminta, intellektuelle 
Anschauug; Kantin Ich denke). Kyseessä on ei-egologinen subjektikäsite, joka juontaa 
juurensa jo kantilaisesta ja jälkikantilaisesta filosofiasta: transsendentaali Minä on 
mahdollista ymmärtää juuri intentionaalisen tietoisuuden mahdollistavana aktiviteettina 
tai spontaniteettina, joka on läsnä kaikessa tietoisuudessa ja joka mahdollistaa myös 
tietoisuuden tietoisuudesta itsestä. Samalla se implikoi myös vapautta, autonomiaa ja 
järjellisyyttä. (Mt. 277, Frank 1991f, 586 - 587.)  
                                                           
88 Käsitteellinen tieto taas edellyttää itsetietoisuutta jo olemassa olevana ilmiönä, koska se mitä 
käsitteellä sanotaan on ymmärrettävissä ainoastaan siitä asiasisällöstä (Sachverhalt) käsin, johon 
käytetty käsite pätee (Henrich 1982, 172).  
89 Jätän tässä tarkastelun ulkopuolella itsetietoisuuden kolmannen elementin, tietoisuuden 
anonyymina dimensiona tai tapahtumana (Henrich 1970). 
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Henrich siis ymmärtää subjektiviteetin kahdella tavalla: Se on aina spontaniteettia90 ja 
siihen sisältyy aina jo välitön itsesuhde, joka on ajateltavissa subjektiviteetin 
itseolemisena (Für-sich-Sein der Subjektivität) ja itseä koskevana varmuutena. (Henrich 
1998, 42, ks myös 1970, 1976a). Henrich katsoo uudistavansa perinteistä ja osin 
aiheellisestikin kritiikin kohteeksi joutunutta subjektifilosofiaa. Hän korostaa sitä, että 
uudistetun subjektifilosofian puitteissa subjektiviteetin ongelma on ymmärrettävissä 
oikealla tavalla. Enää ei ole mielekästä pitää kiinni itseriittoisen yksittäisen (solitär) 
subjektin tai egon konseptiosta: Kysymys on itsen ja spontaniteetin ykseydestä, joka on 
eräs tietoisen maailmassaolemisen välttämätön ja konstitutiivinen momentti ja siinä 
mielessä tietoiselle elämälle ominaisen perussuhteen eräs aspekti. Olennaista on, että 
perussuhteen eräänä momenttina se on sidoksissa muihin momentteihin redusoitumatta 
kuitenkaan niihin. Lisäksi ihmisen tietoinen maailmassaoleminen voi konstituoitua vasta 
kun subjektiviteetti yhdessä muiden konstitutiivisten elementtien kanssa muodostaa 
ykseyden, josta Henrich käyttää nimitystä tietoinen elämä (bewusstes Leben) (Henrich 
1989a, 1982a, 1981b, 1998 ).91

Persoonan käsitteen Henrich ottaa esille kritisoidessaan lähinnä Wittgensteinin 
ajatteluun juontuvia kielianalyyttisia tarkastelutapoja, jotka palauttavat itsetietoisuuden 
kielenkäyttöön ja intersubjektiivisiin konstellaatioihin. Tällä käsitteellä hän viittaa 
maailmassa olevaan entiteettiin, joka havaittavissa olevien ominaisuuksiensa perusteella 
voidaan intersubjektiivisissa suhteissa verifioidusti identifioida kielellisen ilmausten 
avulla ja joka näissä suhteissa myös itse oppii käyttämään itseä koskevissa 
identifikaatioissa niitä kielellisiä ilmauksia, joilla myös muut hänet ovat jo identifioineet. 
Persoonasta puhuessamme viittaamme samalla eksplisiittiseen tietävään itsesuhteeseen, 
joka poikkeaa edellisestä siinä, että se on kielellisesti strukturoitunutta tietoa itsestä (ja 
omista mentaalisista tiloista tai havaittavissa olevista ominaisuuksista). Persoonalle 
konstitutiivinen tieto itsestä opitaan kielellisesti välittyneissä intersubjektiivisissa 
suhteissa, joissa puhuja omaksuu toisen tai kolmannen perspektiivistä suoritetut häneen - 
tai tarkemminkin hänen havaittavissa oleviin ominaisuuksiinsa - kohdistuvat 
                                                           
90 Spontaniteettinsa ja aktiviteettinsa varassa subjektiviteeti ei pelkästään ole itselleen ja itsensä 
kautta rajoittuen pelkästään omaan itseriittoisen olemisensa puitteisin, vaan se myös ikään kuin 
avautuu maailmaan: subjektiviteetti on maailmatietoisuuden välttämätön ehto (Henrich 1999, 43). 
Pohtiessaan subjektiviteettia Henrich toki menee vielä askeleen pitemmälle: Hän nimitäin olettaa 
subjektiviteetin ja sille ominaisen välittömän itsesuhteen viitaavan subjektiviteetin itsensä tuolle 
puolelle sellaiseen tietoisuuden perustaan, jota refleksiivinen tietoisuus itsessään ei enää voi olla ja 
jota se ei voi saavuttaa. Varhaisromantiikkaan nojautuen Henrich esittää, että tämä perusta on 
ajateltavissa absoluutiksi (Absolut) (Mt. 43 - 44.) Myös Fichten subjektiteoreettisessa ajattelussa 
esiintyy sama motiivi. Wisssenschftslehre nova methodossa tietoisuuden perustana näyttäytyy järki 
ja sen absoluutti pitäminen (Sollen), jonka ihminen voi vain rajallisesti tavoittaa oman itse- ja 
maailmatietoisuuden mediumissa (vrt. Weibel 1996). 
91 Subjektiviteetin ei-egologinen uudelleenmäärittely immunisoi uudistetun subjektifilosofian 
Heideggerin ajatteluun palautuvaa subjektifilosofian kritiikkiä vastaan. Subjektiviteetin käsitteen 
ottaminen edelleen filosofisen ajattelun prinsiipiksi ei väistämättä johda näkemykseen, jonka 
mukaan yksilösubjekti omavaltaisessa toiminnassaan alistaa kaiken muun oman tahtonsa alle 
(1998, 32.) Tämän näkemyksen Henrich esittää alkujaan jo Fichteä koskevissa tutkimuksissaan 
(1967, 1981b).  



147 

identifikaatiot tai predikaatiot oppien niiden avulla myös itse identifioimaan itsensä.92 
Vasta intersubjektiivisissa suhteissa opittu kieli mahdollistaa laajemminkin tietävän 
itsesuhteen kehittymisen. Välittömästä subjektiivisesta itsesuhteesta käsin tapahtuva 
eksplisiittisen itsesuhteen eriytyminen ei ole mahdollista muuten kuin intersubjektiivisen 
kanssakäymisen puitteissa opitun ja omaksutun kielen mediumissa. Henrichin teesi, että 
ihmistä (tietoista elämää) on mahdollista – ja välttämätöntä – tarkastella sekä subjektin 
että persoonan käsitteiden näkökulmista, perustuu itsetietoisuusteorian keskeiseen 
lähtökohtaan, jonka mukaan välitön itsetietoisuus ja refleksiivinen itsetietoisuus ovat 
konkreettisen itsetietoisuuden dimensioita tai elementtejä, jotta aktualisoitavat yhtä aikaa 
konkreettisen itsetietoisuuden ollessa kyseessä tulee ymmärrettäväksi. (Henrich 1970, 
1976a, 111 - 112, 1982, 155 - 158, 172.)  

Eksplisiittisellä itsesuhteella Henrich tarkoittaa kielellistä tietoa, joka persoonalla on 
itsestään ja omista mentaalisista tiloistaan. Tältä osin Henrich on samaa mieltä kuin 
Tugendhatkin. Kyseessä on nimittäin kielellisesti artikuloitavissa oleva tieto. Hän ei 
kuitenkaan mene niin pitkälle, että olettaisi >minä<-puhujan tiedon olevan ainoa 
itsesuhteen muoto. Tugendhatin edustama kanta on nimittäin hylättävissä jo siksi, että 
persoonapronominin >minä< käyttösäännön hallinnan ja sanan >minä< käytöllä 
ainoastaan artikuloidaan subjektiviteetille ominainen itsesuhde (Henrich 1998, 36) tai 
itsetietoisen puhujan tieto siitä, että puhujalla on itseä koskeva tieto. Olennaista on, että 
se mikä artikuloidaan kielellisesti ilmaistavissa olevan tiedon muodossa on jo 
subjektiivinen itsesuhde (Selbstbezüglichkeit; Selbstverhältnis), joka on – kuten Henrich 
korostaa – ajateltavissa välittömänä itseä koskevana varmuutena. (Ks. myös 1967, 23 - 
25, 29 - 30, 34, 1982b, 66 - 68.)  

Kyseessä on „(...) Selbstverhältnis dessen der von sich als Wissendem weiss“ (mt. 36). 
Henrich olettaa, että tätä itsesuhdetta ei voi samaistaa puhuvan persoonan itseä koskevan 
tiedon puitteissa rakentuvaan itsesuhteeseen. Ensiksi mainittu on toki itseä koskevassa 
tiedossa aktualisoituvan itsesuhteen edellytys tai välttämätön ehto, sillä tieto itsestä 
artikuloi ensiksi mainitun varmuuden, tosin niin, että samalla syntyy kokonaan toinen 
itsesuhteen muoto: itseä koskeva eksplisiittinen refleksiivinen tieto. 

Henrichin itsetietoisuusteorian keskeiseksi kysymykseksi nouseekin se, miten näiden 
kahden itsesuhteen muodon keskinäinen yhdessäolo on varsinaisesti ymmärrettävä. 
Frankin mukaan juuri tämä jää vielä avoimeksi. Ilmeisesti propositionaalinen tietoisuus 
on jollakin tavoin riippuvainen esipropositionaalisesta varmuudesta: Kuten jo Fichte 
aikoinaan havaitsi, jokainen intentionaalinen tietoisuus (ja siten myös propositionaalinen 
tieto, kuten nykyisten kielifilosofisten premissien alaisuudessa on perusteltua sanoa) 
implikoi aina esi-intentionaalista itsetietoisuutta. Vaikka esipropositionaalinen tieto 
vaikuttaa olevan propositionaalisen tiedon ”mahdollisuusehto” tai ”perusta”, jää viime 
kädessä epäselväksi se, miten tämä konkreettisen tietoisuuden rakenteelle ja jopa sen 
genesikselle perustava suhde on ylipäätään ajateltavissa. (Frank 1994, 430 - 438, 1991, 
589.) Henrich viittaa lyhyesti siihen, että propositionaalinen tieto ikään kuin kehkeytyy 
subjektiivisesta aktiviteetista ja välittömästä itsesuhteesta käsin ”isoloivaksi 
eksplikaatioksi” (1970, 1976, 112). Tämä edellyttää tietysti osallisuutta 
interpersoonallisiin suhteisiin. Siinä mielessä subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ja 
subjektius ja persoonana oleminen ovat konkreettisen yksilöllisen itsetietoisuuden 
                                                           
92 Ks. Tugendhatin formuloima itsesuhteen semanttinen selitysmalli. 
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kannalta ”yhtä alkuperäisiä”. (Henrich 1982, 137 - 140, 1989, 96 - 97, 1998, 42-43.) 
Frankin alustavasti hahmottelema individin konseptio näyttäisi olevan tulkittavissa 
yritykseksi hahmottaa näiden välisen suhteen rakentumista 

Teoksessaan Die Unhintergehbarkeit von Individualität (1986) Manfred Frank kulkee 
Henrichin teoriaprojektin jalanjäljissä – tosin täydentäen sitä yksilön käsitteellä. 
Henrichin tavoin hän korostaa, ettei ihmisen maailmassaolemiseen redusoidu vain joko 
subjektiuteen tai persoonuuteen. Koska sekä subjektin että persoonan käsitteet ovat 
kumpikin tahoillaan yksin vielä riittämättömiä konkreettisen ihmisen 
maailmassaolemisen tarkastelun kannalta, vaikuttaa individin käsite välttämättömältä.  

Mitä subjektin ja individin käsitteiden väliseen suhteeseen tulee, korostaa Frank ettei 
ei-egologisesti ymmärretty subjekti, transsendentaali Minä, Selbst, viittaa mihinkään 
erityiseen tai yksilölliseen (Einzelnes/Besonderes), vaan päinvastoin yleiseen 
(Allgemein), joka on ominaista ja yhteistä kaikille itsestä ja maailmasta tietoisille 
inhimillisille olennoille. Subjektiviteetti ei siis vielä sanan varsinaisessa mielessä yksilöi 
ketään. Näin siksi, ettei subjektiviteetti ja siihen aina jo sisältyvä välitön varmuus voi olla 
havainnon (sinnliche Wahrnehmung) ja siihen perustuvan kielellisen identifikaation 
kohde. Kielellisesti välittyneen identifikaation mahdottomuudesta huolimatta jokaisella 
itsestä ja maailmasta tietoisella olennolla on kiistatta kuitenkin varmuus tietoisuudestaan 
ja siten myös itseä koskeva varmuus. Kyseessä on siten yleinen tietoiselle maailmassa 
olemiselle ja tietoiselle elämälle ominainen piirre, joka ei vielä sinänsä tee kenestäkään 
yksilöä: individin ja subjektin käsitteet eivät siis yksinkertaisesti vain ole synonyymejä 
keskenään. (Frank 1986, 94 - 99.) Edellisen valossa vaikuttaisi houkuttelevalta tulkita 
persoonan käsitettä niin, että persoona olisi samalla myös yksilö. Frank haluaa tehdä vielä 
selkeän eron persoonan ja individin käsitteiden välillä siksi, ettei myöskään edellä 
persoonaan liitetty havaintoihin perustava kielellinen identifikaatio (tai sen 
periaatteellinen mahdollisuus) kuitenkaan mahdollista individualisaatiota. Vaikka 
persoonan käsitteen avulla onkin mahdollista välttää ajassa ja paikassa eksistoivan 
entiteetin idealistinen reduktio yleiseen subjektiviteettiin/transsendentaaliin Minään 
ylipäätään, ei persoonan käsitteen kannalta keskeinen kriteeri – havaittavissa olevien 
ominaisuuksien pohjalta tapahtuva identifikaatio – mahdollista vielä sitä, että persoonaa 
voitaisiin pitää sanan varsinaisessa mielessä yksilönä. (Mt. 99, 1988, 23.)  

Persoona on olemassa oleva muiden kaltaistensa joukossa. Kaikki persoonan 
havaittavissa ja kielellisesti kuvattavissa olevia ominaisuuksia koskevat ja niitä 
indentifioivat predikaatit ovat ilman predikaattien merkityksen muuttumista siirrettävissä 
tarvittaessa koskemaan myös muita persoonia ja tilanteita, mikäli olosuhteet vaativat tai 
oikeuttavat näiden predikaattien käyttöä. Persoonan käsitteen avulla on mahdollista 
tematisoida ihmisen asema ajallisesti ja paikallisesti aina määrittyneenä ja 
identifioitavissa olevana entiteettinä (Frank 1986,100, ks. myös Frank 1994, 410).93 
Koska persoonaan liitettävissä olevat identifioinnit tapahtuvat kielellisten ilmausten 
avulla, perustuvat ne semanttis-veritatiivisen symmetrian mahdollistamaan 
intersubjektiivisten, yhteisesti jaettujen ja siinä mielessä myös yleisten eikä tiukasti 
ottaen yksilöllisten, kielellisten ilmausten semantiikkaan. Yleiset kielelliset konventiot 
määrittävät sitä, kuinka persoona identifioi itsensä, ja kuinka toiset hänet kulloinkin 
identifioivat. Näin se mitä persoona mahdollisten kielellisten identifikaatioiden kohteena 
                                                           
93 Empiirinen määräytyneisyys on luonteeltaan kielellisesti strukturoitunutta. 
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kulloinkin on, määrittyy aina traditiona annettujen kollektiivisten kielenkäytön muotojen 
ja konventioiden – siis yleisen, ei yksityisen – kautta. Persoona konstituoituu 
intersubjektiivisesti kollektiivisen kielenkäytön mediumissa, edustaen siinä mielessä 
yleistä ei yksilöllistä. (Mt. 100 - 101, 116.)  

Individin käsitteellä Frank haluaa kuitenkin tematisoida sen konkreettisen ihmisen 
maailmassa olemiselle ominaisen ulottuvuuden, ettei itsestä ja maailmasta tietoinen 
ihminen ole pelkkä kielellisen struktuurin – so. yleisen – tuote tai johdannainen. 
Konkreettisen ajassa ja paikassa olevan ihmisen itse- ja maailmatietoisuus ei redusoidu 
puhtaasti kieleen ja kielelliseen intersubjektiviteettiin tai struktuuriin ja sen 
mahdollistamaan tapaan käyttää merkityksellisiä ilmauksia tietyllä kieli- ja 
puheyhteisössä aina jo annettuna olevalla tavalla. (Frank 1996, 88.) Samalla hän haluaa 
välttää konkreettisen ihmisen tarkastelun liukenemisen kehottoman, ajattoman, 
paikattoman ja pelkästään välittömässä itsesuhteessa olevan subjektiviteetin – 
tietoisuuden sinänsä – konseptioon, josta käsin ei olisi mahdollista eikä edes tarpeen ottaa 
huomioon, kuinka maailmassaoleminen on aina jo paikallistunut interpersoonallisiin ja 
siten vähintäänkin implisiittisesti kielellisesti välittyneisiin suhteisiin palautumatta niihin 
kuitenkaan jäännöksettä. (Ks. myös Henrich 1982, 156.) Frank muistuttaa myös siitä, 
ettei indvidinä oleminen ole minkä tahansa yksittäinen fysikaalinen olion (Einzelnding) 
vaan itsetietoisen olion (Selbtsbewusstses Wesen) ominaisuus. Määre >itsetietoinen< ei 
kuitenkaan irrota individin käsitettä persoonan käsitteeseen kytkeytyvistä 
kielifilosofisista ja intersubjektivistisista implikaatioista. Yksilösubjekti ei ole pelkkä 
subjekti ylipäätään (Subjekt überhaupt) vaan itsetietoinen yksilö, joka merkityksiä 
tuottavana toimijana toisten individien jo tulkitseman maailman pohjalta itse antaa 
aktiivisesti uusia merkityksiä. Individit ovat itsetietoisia siinä merkityksessä, että niillä on 
välitön itsetietoisuus ja että ne sen lisäksi itse omiin singulaarisiin motivaatioihinsa 
perustuen avaavat maailmansa omien tulkintojensa kautta. Koska tulkinnat ovat 
käsitettävissä ainoastaan sanojen ja lauseiden merkityksinä, ei individualiteetti koskaan 
ole irrallaan kielestä ja intersubjektiivisista suhteista. (Frank 1986, 120, 1988, 23.) 

Aivan samalla tavoin kuin Frank pyrkii välttämään subjektiviteetin ottamisen tietoisen 
maailmassa olemisen tarkastelun ainoaksi lähtökohdaksi, pyrkii hän individin käsitteen 
avulla välttämään personaliteetin semantiikan idealisaation, jossa ihmisen maailmassa 
oleminen palautuu yksilöllisistä tulkinnoista riippumattomaan kieli- ja 
merkitysjärjestelmään, joka yksipuolisesti sanelisi persoonan käsitystä itsestä ja 
maailmasta säännönmukaisesti samalla tavoin riippumatta subjektiivisista intentioista. 
(Mt.) Individin konseptiotaan Frank (1986, 121) luonnehtii hermeneuttiseksi. Individi on 
maailmaa jatkuvasti tulkitseva ja ennen muuta uusin ja eri tavoin tulkitseva instanssi. 
Individin kyky maailman produktiiviseen uudelleentukintaan on ymmärrettävissä 
subjektin ja persoonan käsitteitä käyttämällä seuraavasti: Persoonana ihminen on aina 
sidoksissa persoonien väliseen kontekstiin. Se määrittää semanttis-veritatiivisen 
symmetrian periaatteen mukaisesti persoonien tulkintaa maailmasta antamalla käytetyille 
käsitteille tai kielellisille ilmauksille identtisen merkityksen, joka mahdollistaa esim. 
mentaalisia tiloja artikuloivien ilmausten ymmärrettävyyden yksittäisen puhujan ja 
kuulijan eri perspektiiveistä riippumatta. Intersubjektiviteetti mahdollistaa tämän 
prestabiloidun tulkintojen harmonian. Subjektiivinen elementti taas mahdollistaa sen, 
ettei ihminen ole kaikesta huolimatta kielen merkitysjärjestelmän johdannainen vaan 
kykenee käyttämän kieltä ja merkityksellisiä ilmauksia luovasti uusilla ja innovatiivisilla 
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tavoilla. Subjektiuden myötä emme pelkästään vain uusinna kielellistä 
merkitysjärjestelmää toistamalla vallitsevia konventioita ja niiden mukaisia semanttisia 
standardeja. Yksilön kielenkäyttö laajentaa kulloisiakin ”semanttisen normaliteetin 
rajoja”. (Frank 1986, 121, 124 , 125, 126, 128, 1988, 21, ks. myös Henrich 1982, 137 - 
144.)  

Individin käsitteeseen sisältyy itsesuhteen konseptio, joka ei redusoidu joko subjektille 
ominaisen välittömään itsesuhteeseen tai persoonan tietävään itsesuhteeseen. Se ei ole 
subjektiivista itseä koskevaa välitöntä varmuutta (Selbstkenntis, Selbstvertrautheit) eikä 
itseä koskevaa käsitteellistä tietoa (Wissen), jossa on kysymys intersubjektiivisesti 
jaettujen semanttisten standardien mukaisesti tapahtuvasta omien mentaalisten tilojen 
kielellisestä artikulaatiosta/tematisoinnista tai eksplikaatiosta. Tämä itsesuhde on 
luonnehdittavissa praktiseksi itsesuhteeksi. Kyseessä on yksilön refleksiivinen ja samalla 
myös innovatiivinen suhde omaan olemiseen sellaisena kuin se tietyssä elämäntilanteessa 
ilmenee. Koska yksilölliset itseä ja maailmaa koskevat näkemykset eivät ole suljettuja ja 
jatkuvasti samanlaisina toistuvia vaan periaatteessa aina ja jatkuvasti avoimia uusille 
tulkinnoille, ovat ne myös aina tulevaisuudeltaan avoimia. Näin myös praktisella 
itsesuhteella on avoin tulevaisuuteen suuntautunut luonne. Ihmisen ajallisuus, hänen 
paikallistuminen muiden puhuvien ja kieltä käyttävien persoonien joukkoon ei merkitse 
siis pelkästään ajallista ja paikallista määrittymistä invarianttina säilyvien, vallitsevia 
kielellisiä konventioita hyödyntävien identifikaatioiden mukaisesti. Se tarjoaa myös 
mahdollisuuden itse suunnitella omaa elämäänsä ja määrittää itseään ja tulevaisuuttaan 
antamalla omalle olemiselleen sellaisia semanttisia määreitä, jotka eivät palaudu muiden 
persoonien aikaisemmissa intersubjektiivisissa tilanteissa suorittamiin määrittelyihin, 
vaan nousevat spontaanista yksilön subjektiivisesta kyvystä luoda uusia merkityksiä ja 
tulkintoja. (Frank 1986, 102, 1988, 21 - 24, 27.) Kysymyksessä on olennaisesti 
itsemäärittely (Selbstbestimmung), joka toki ei ole mahdollinen muuten kuin sekä 
subjektiivisen itseä ja omaa vapautta koskevan varmuuden että itseä ja omaa asemaa 
suhteessa muihin maailmassa oleviin persooniin koskevan eksplisiittis-käsitteellisen 
refleksiivisen tiedon varassa.  

Edellä todetussa tullaan hyvin lähelle Fichten näkemyksiä konkreettisesta 
yksilöllisestä itsetietoisuudesta itsesuhteiden ykseytenä. Hänen mukaansa absoluuttinen 
järki konkretisoituu ihmisen maailmasuhteessa, jossa välitön, tietävä ja praktinen 
itsesuhde muodostavat itsetietoisuuden kokonaisuuden. Itsetietoisuudessa järjen 
absoluuttinen pitäminen tulee yksilölle itselleen tietoiseksi mahdollistaen näin järjellisen 
toiminnan ja siten sen kautta tapahtuvan järjen todellistumisen havaintomaailmassa. 
Nähdäkseni Henrichin näkemys praktisesta itsesuhteesta ja sen yhteydestä subjektin ja 
persoonan itsesuhteisiin muistuttaa ratkaisevasti fichteläistä ajattelutapaa. Anonyymi 
tietoisuusdimensio (1970) tai tietoinen elämä (bewusstes Leben) (1982a) todellistuu 
subjektina ja persoonan olemisen ja siinä mielessä yksilöllisen maailmasuhteen kautta. 
Tietoinen elämä on Henrichin mukaan pohjimmiltaan sitä, mikä eri tavoin ilmenee meille 
absoluuttina. Ihminen todellistaa tätä absoluuttia omassa elämässään ja omassa 
toiminnassaan. Praktisessa itsesuhteessa konkretisoituu ihmisen jatkuva tarve oman 
maailmassa olemisen tulkintaan ja ymmärtämiseen (Selbstdeutung; Selbst- / 
Weltverständnis). 

Tämä perustava tarve syntyy subjektina ja persoonana olemisen väistämättömästä 
jännitteestä. Subjektina ihminen kokee oman määrittelemättömyytensä ja vapautensa 
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välittömästi; persoonana ihminen taas kokee jatkuvasti myös määrittyvänsä muun kuin 
itsensä kautta. Itseä koskevat tulkintayritykset nousevat Henrichin mukaan tästä ihmisen 
jatkuvasti omassa maailmassaolemisessaan kokemastaan ristiriidasta. Itseä koskevissa 
tulkinnoissa ja viime kädessä niihin perustuvassa praktisessa toiminnassa ihminen pyrkii 
ratkaisemaan tämän perustavan ristiriidan yksilöllisellä tavalla löytämällä välityksen 
näiden kahden ristiriitaiselta vaikuttava maailmassaolemisen dimension ja niistä 
nousevien ristiriitaisten tulkintojen välillä. Tämä tapahtuu tosin niin, ettei itsemäärittely 
palaudu yksin subjektiiviseen autonomian, mutta se ei ole myöskään alisteinen 
empiiriselle määrittymiselle. Itsemäärittely aktualisoituu itsekeskeisyyden 
(Selbstzentrierung) ja itsensä relativoinnin (Selbstrelativierung) välisessä jatkuvassa 
kehämäisessä vastaliikkeessä (Gegenläufigkeit). Praktisen itsesuhteen tulisi olla aina 
myös järjellinen itsesuhde, joka mahdollistaa yksilön järjellisen toiminnan omassa 
maailmasuhteessaan. Onnistunut itsemäärittely merkitsee maailmasuhteen ja siinä 
aktualisoituvan tietoisuuden modifioitumista yksilön omassa elämässä ja toiminnassa. 
Samalla praktinen itsesuhde mahdollistaa yksilön tietoisen oman elämänsä ohjaamisen ja 
viime kädessä itsensä ylläpitämisen konkreettisessa maailmasuhteessa (Selbsterhaltung). 
(Henrich 1982a, 113 - 122, 144, 156 - 158, 162, 180-181, 1985, 45 - 46.) 

Henrichin ja Frankin hahmottelujen taustalta löytyy nähdäkseni vahva integroiva ja 
systematisoiva pyrkimys. Tarkoituksena on tuoda eri filosofisista perinteistä nousevat 
ihmisen itse- ja maailmatietoisuutta koskevat tarkastelut hyvin yleisellä tasolla yhteen ja 
hahmottaa niiden avulla vähintäänkin alustavat minimipuitteet ihmisen tietoisen 
maailmassaolemisen tarkastelulle. Henrich painottaa, kuinka erilaiset filosofiset 
näkemykset ihmisen maailmassaolemisesta eivät ole niinkään kilpailevia tai toisensa 
poissulkevia ja ainutkertaisia yrityksiä. Pikemminkin filosofisten positioiden moninaisuus 
kertoo meille ihmisen maailmassa olemisen – tai tietoisen elämän (bewusstes Leben) – 
moninaisuudesta ja kompleksisuudesta. Jokainen filosofia on ymmärrettävissä viime 
kädessä jonkin tietoisen elämän dimension refleksioyritykseksi. Koska tietoinen elämä 
itsessään tuottaa erilaisia filosofisia tulkintoja, ei mikään yksittäinen filosofinen 
ajattelutapa voi vaatia itselleen erityisasemaa suhteessa muihin. Tällaiset yritykset 
olisivat aina viime kädessä reduktionistisia. Subjektin, persoonan ja individin käsitteiden 
avulla Henrich ja Frank haluavat välttää yksipuolisen reduktionismin pyrkien samalla 
valaisemaan sitä, kuinka ihmisen maailmassa olemisen eri ulottuvuudet nivoutuvat 
yhteen ja kuinka niitä olisi mahdollista ja välttämätöntä tarkastella ykseytenä (Einheit). 
(Henrich 1982a, 90 - 98,125, 134, 153.) 

4.6  Paradigmakiistan tuolle puolen  

Dieter Henrich ja häneen ajattelussaan vahvasti nojautuva Manfred Frank ovat 
kritisoineet lingvistisen käänteen edustajia vahvasti intersubjektivistisesta 
reduktionismista tai apriorisesta intersubjektivismista. Vaikka esitetyn kritiikin taustalta 
löytyykin varsin kompleksisia subjekti- ja tietoisuusteoreettisia (Henrich 1970, 1998), 
kielifilosofisia (Frank 1991, 1986) ja osin aatehistoriallisia (Henrich 1989b) motiiveja, on 
kritiikin kova ydin hahmotettavissa varsin helposti. Henrich (1987) on esseessään Was ist 
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Metaphysik – Was moderne? Zwölf Thesen gegen Jürgen Habermas selvitellyt välejään 
Habermasin kanssa. Kritiikin kohteena onerityisesti Habermasin hahmottelema 
intersubjektivistinen paradigmanvaihdos ja ennen muuta hänen pyrkimyksensä perustella 
se ohjelmallisesti osoittamalla kielellisen intersubjektiviteetin ensisijaisuus suhteessa 
itsetietoisuuteen ja subjektiviteettiin. 

Henrichin (1987) mukaan Habermasin osin ohjelmallisesti hahmottelema, osin 
filosofian kehitystendensseistä rekonstruoima, paradigmaattinen käänne kielellisen 
kommunikaation ja intersubjektiviteetin tarkasteluun on erityisesti 
universaalipragmatiikan ja semantiikan muodossa tarjonnut kiistatta uusia välineitä 
filosofian vanhojen kysymysten ja tehtävänasettelujen tarkasteluun. Kokonaan toinen 
kysymys on kuitenkin se, missä määrin teoreettinen sysäys on tulkittavissa 
käänteentekeväksi historialliseksi paradigmanmuutokseksi. Henrich kyseenalaistaa 
oletuksen, jonka mukaan filosofiassa keskeisen aseman saavuttaneesta itsetietoisuuden 
konseptiosta voitaisiin hyvällä syyllä luopua ja kohdistaa perustavalaatuiset filosofiset 
tarkastelut yhteisessä elämismaailmassa sijaitsevaan kommunikatiiviseen yhteisöön ja 
sille ominaisiin intersubjektiivisen kansakäymisen ja kielenkäytön muotoihin. (Mt. 30.) 

Henrich painottaa Habermasin osin virheellisesti olettavan subjektifilosofisen 
perinteen lähteneen siitä usein Kantin filosofiaan liitetystä käsityksestä, jonka mukaan 
itseriittoinen yksilösubjekti olisi kaiken tietämisen, toiminnan ja järjenkäytön perusta ja 
siten myös viimekätinen filosofinen prinsiippi. Intersubjektivistinen käänne puolestaan 
merkitsisi sitä, että itsetietoisen subjektiviteetin konseptio korvattaisiin interaktioyhteisön 
primaatilla (mt. 34). Intersubjektivistinen käänne merkitsee Henrichin mukaan 
Habermasille oikeastaan vain oletetun subjektifilosofisen argumentaatiotavan 
kääntämistä päinvastaiseksi. Habermasin yksinkertaistavan tulkinnan näkökulmasta 
subjektifilosofinen argumentaatiotapa merkitsee sitä, että esimerkiksi kommunikaation tai 
interaktion synty selitettäisiin jo autonomisten valmiiden subjektien keskinäisen 
kohtaamisen avulla. Henrichin näkökulmasta Habermas puolestaan pyrkii vain 
käänteisesti selittämään itsesuhteiden ja puhuvien subjektien kehittymisen kielellisesti 
organisoituneesta holistisesta elämismaailmasta käsin, joka itsessään on ymmärrettävä 
itseriittoiseksi ja aina itse kielellisessä kommunikaatiossa toimijoille itselleen 
tematisoimattomaksi jääväksi alkuperäiseksi dimensioksi. Viime kädessä kyseessä on 
itsetietoisuuden redusoiminen kielelliseen interaktioon. (Mt. 30 - 31, 34 - 35, 41.) 
Henrichin (mt. 33) näkökulmasta tämä merkitsee kuitenkin vain siirtymää dogmaattisesta 
subjektivismista dogmiin siitä, että kielellinen interaktio itseriittoisesti edeltäisi 
itsetietoisuutta. 

Henrichin ja myös Frankin kritiikkiin sisältyy vielä perustavalaatuisempi huomio: 
Habermasin hahmottelema intersubjektivistinen käänne jää lopultakin vain luonteeltaan 
ohjelmalliseksi. Intersubjektivistisen käänteen perusteleminen on sidottu vahvasti 
oletukseen kielellisen intersubjektiviteetin ensijaisuudesta (Henrich 1987, 34). Molemmat 
nimittäin ovat pyrkineet – ja onnistuneetkin – varsin vakuuttavasti osoittamaan sen, 
kuinka yritykset perustella kielellisesti strukturoituneen intersubjektiviteetin ensijaisuus 
suhteessa subjektiviteettiin näyttävät säännönmukaisesti epäonnistuvan. Näin siksi, että 
niissä joudutaan jo kuitenkin aina olettamaan jonkin subjektiivisen ja jollakin tasolla 
välittömästi itsereferentiaalisen ja tietoiseen kokemiseen (Besinnung) kykenevän 
subjektin olemassaolo jotta intersubjektiivisten suhteiden konstituutio tulisi ylipäätään 
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ymmärrettäväksi. (Henrich 1987, 39 - 40, 1989, Frank 1991, 414, 452.) Henrich kirjoittaa 
osuvasti:  

”Wenn es aber auch wahr ist, dass Subjektivität nur dort sich ausbildet, wo Menschen 
als solche angesprochen sind, so ist ebenso wahr, dass nur dort ein Gespräch 
auskommt, das diesen Namen verdient, wo die Inter-Akteure anders sind als die 
Dramaturgen und >Sprecher< der semantischen Grundtheorie und der Theorie des 
kommunikativen Handelns.” Einer muss an sich halten und der >Besinnung< fähig 
sein, um als Freund ein Wort sagen zu können. Und diese Fähigkeit zum Einhalten 
lässt sich nicht als eines der Zwischenstadien begreifen, deren die Verständigung 
vielleicht bedarf. Sie bildet sich auf der Grundlage jenes Selbstverhältnisses aus, das 
mit der Sprachfähigkeit als solches verbunden ist.“ (Henrich 1987, 39 - 40) 

Näin keskeinen intersubjektivistisen käänteen perusteluun käytetty argumentti 
intersubjektiviteetin ensisijaisuudesta vaikuttaa perusteettomalta. Koska argumentaatiossa 
kehämäisesti joudutaan ottamaan subjektiviteetti jo annettuna, ajaudutaan 
intersubjektivistisessa argumentaatiomallissa lopulta subjekti-ja tietoisuusfilosofisesta 
traditiosta tuttuun tarkemmin tematisoimattomaksi ja perustelemisen ulkopuolelle 
jäävästä oletukseen alkuperäisestä ja ohittamattomasta subjektiviteetista. (Frank 1991d, 
469, 476.) Palaan hieman tuonnempana uudelleen tähän kysymykseen tarkastelemalla Jan 
Masscheleinin kasvatustieteellisessä – tai sanoisimmeko kasvatusfilosofisessa 
kontekstissa – hahmottelemaa intersubjektivistisen käänteen versiosta. Pyrin osoittamaan 
sen, että vaikka Masschelein ohjelmallisesti edustaakin vahvaa intersubjektivistista 
apriorirismia, on myös hänen esitykselleen, kuten ylipäätään intersubjektivistisille 
ohjelmille, leimallista, että sinä joudutaan ottamaan kaikesta huolimatta 
intersubjektiivisiin suhteisiin palautumaton subjektiviteetti annetuksi tematisoimatta enää 
tarkemmin tuota subjektiviteetin konseptiota.  

Toisaalta taas voidaan ajatella Henrichin tavoin, että ei ole ylipäätään perusteita pitää 
subjektifilosofian ja intersubjektivistisen paradigman vastakkainasettelua 
ratkaisemattomana ja ohittaa samalla koko ongelma korvaamalla kysymys 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisestä suhteesta intersubjektiviteetin käsitteellä.  

„(...) gibt es keinen guten Grund dafür, einen Antagonismus zwischen einer 
Philosophie der Subjektivität und der Verständigung über Intersubjektivität anzusetzen 
und für unauslösbar zu halten“ (Henrich 1998, 43).  

Näin olennaiseksi kysymykseksi nouseekin se, miten subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin välinen suhde on ymmärrettävissä. Sen sijaan, että tyydymme 
pitämään vain yllä kiistaa kahden filosofisen ajattelumallin tai paradigman välisestä 
vastakkainasettelusta, tulisi filosofinen tarkastelu kohdistaa kysymykseen siitä, kuinka 
subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti nivoutuvat toisiinsa tietoisen elämän jatkuvassa 
kehkeytymisessä. (Mt. 42-43.) Henrich ei siis pyri kiistämään intersubjektiviteetin 
merkitystä. Näin jo siksi, ettei hän omissa kehittelyissään argumentoi egologisesti. Ei-
egologisessa tietoisuuskonseptiossaan Henrich sanoutuu irti siitä, että itseriittoinen 
subjekti voisi olla perustellusti ainoa filosofinen prinsiippi, joka yksin kykeni selittämään 
itseä ja maailmaa koskevan tietoisuuden konstituution (ks. Henrich 1998). Koska enää ei 
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ole perusteltua argumentoida egologisesti94, avautuu myös mahdollisuus ottaa vakavasti 
kielellisen intersubjektiviteetin ongelma, ohittamatta kuitenkaan subjektiviteetin ja 
itsetietoisuuden ongelma-aluetta tai tarkastelemalla sitä ainoastaan kielen johdannaisena. 
Näin siksi, että subjektiviteetti ja sille ominainen välitön itsetietoisuus ei ole johdettavissa 
kielellisestä kommunikaatiosta tai selitettävissä sen avulla: subjektiviteetti on välttämättä 
ymmärrettävä tietoisen maailmassaolemisen eräänä ja redusoimattomana 
ohittamattomana ehtona tosin niin, ettei maailmassaoleminen palaudu kokonaisuudessaan 
siihen. 

Lähtökohdaksi voidaan ottaa Henrichin teesi siitä, että subjektiviteettia ja 
intersubjektiviteettia on tarkasteltava teoreettisesti samanarvoisina asioina (Henrich 1987, 
1998, 42, 2002, 15). Siinä missä Habermas vaikuttaa useissa yhteyksissä tekevän oman 
positionsa riippuvaiseksi perusoletuksesta, jonka mukaan itseriittoinen 
intersubjektiviteetti (elämismaailma ja sen tuottama semanttis-veritatiivinen symmetria) 
olisi ensisijainen suhteessa kaikkeen subjektiiviseen (Habermas 1989, 39, Dews 1995, 
179), ei Henrich halua vain edustaa Habermasin ohjelmalliselle näkemykselle käänteistä 
kantaa. Pikemminkin hän korostaa näiden molempien luonnetta yhtä alkuperäisinä ja yhtä 
ohittamattoman tietoisen maailmassaolemisen konstituentteina. Henrich luonnostelee 
ajatuksensa Habermasia vastaan suunnatun kiistakirjoituksensa Was ist Metaphysik –was 
ist moderne? kymmenennessä teesissä, jossa hän toteaa kielikyvyn avautuvan yhdessä 
itsesuhteen spontaanin synnyn kanssa. Hänen keskeinen motiivinsa on oletus 
subjektiviteetista ja intersubjektiviteetista yhtä alkuperäisinä ilmiöinä niin, ettei 
kumpikaan niistä ole ensisijainen toiseen nähden. Henrichin mukaan tämä näkökulma 
ylittää yksipuolisen intersubjektivistisen ja toisaalta egologisen subjektifilosofian 
näkökulmat. Kysymys kielellisen intersubjektiviteetin ja subjektiviteetin välisestä 
suhteessa on mielekkäästi hahmotettavissa vasta ottamalla tarkastelun lähtökohdaksi 
oletus niiden samanaikaisuudesta ja yhtäaikaisesta kehkeytymisestä tai avautumisesta, 
jonka erityisesti tulisi olla filosofisen selvitystyön kohteena. (Ks. myös Henrich 1979, 
135.) Viimekätinen perustelu on siinä, ettei kielellinen intersubjektiviteetti ja sen 
mahdollistama refleksiivisen itsetietoisuuden kehittymisen kannalta perustavalaatuinen 
persoonapronominien ja predikatiivisten ilmausten käytön oppiminen ole mahdollinen 
                                                           
94 Egologinen tietoisuuskonseptio edustaa ajattelutapaa, jota Habermas osin poleemisestikin 
nimittää subjektifilosofiaksi. Henrich itse pyrkii toki sanoutumaan irti projektinsa eri käänteissä 
tuollaisesta yksipuolisesta produktioidealistisesta subjektivismista. Habermasin kritiikin valossa 
tämä pyrkimys näyttää kuitenkin johtavan absolutistiseen painotukseen. Yksilöllinen itseä ja 
maailmaa koskeva tietoisuus ei olekaan enää itsetoiminnallisen ja itse itseään ylläpitävän subjektin 
intentionaalisen aktiviteetin tulos, vaan sen perusta näyttää olevan anonyymissä absoluuttisessa 
tietoisuusdimensiossa. (Habermas 1981a, 528 - 529.) Habermas kritisoi Henrichin ajattelua tältä 
osin taipumuksesta kääntyä metafysiikkaan jopa mystiikkaan ja itämaisen ajattelun akosmismiin 
(mt., vrt. esim. Henrich 1985, 2003, 295). Lisäksi Henrich on työstänyt näkemystään suhteessa 
varhaisromantiikkaan (1991). Ilman tuollaisia kytkentöjä ajatuksen tietoisuudesta anonyyminä 
dimensiona on vienyt ehkä pisimmälle Henrichin oppilas Ulrich Pothast teoksessaan Über einige 
Fragen der Selbstbeziehung (1971). Olen rajannut metafysiikan roolia koskevan keskustelun työni 
ulkopuolelle ja tulen käsittelemän sitä myöhemmin sivistyksen (Bildung) konseption tarjoamassa 
kontekstissa. Joka tapauksessa kysymys metafyysisen ajattelun asemasta on Henrichille keskeinen 
(1982a, ks. myös Dews 1995, 179 - 182.) 
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ilman jonkinasteista välitöntä itsesuhdetta. Viimeksi mainittu on kielellisesti välittyneiden 
intersubjektiivisten suhteiden välttämätön konstitutiivinen elementti, jopa niiden 
mahdollisuusehto, joka aina jo sisältyy intersubjektiivisiin kommunikaatiosuhteisiin.  

”Denn es erweist sich, dass das funktionieren der sprachlichen Kommunikation ein 
Selbstverhältnis der >Sprecher< einschliesst - als eine seiner konstitutiven 
Bedingungen, die in ihm ebenso ursprünglich ist wie die Form des Satzes mit Subjekt 
und Prädikat.(....) ist zu sagen, dass sich die Sprachfähigkeit nur in einem mit 
spontanen Hervorgang von Selbstverhältnis entfalten kann. Dieser Hervorgang bedarf 
seinerseits der Aufklärung.“ (Henrich 1979, 135.)  

Vaikka Henrichin formuloima ajatus tuntuukin kiehtovalta, jää epäselväksi kuitenkin se, 
kuinka tämä paradigmariidan ylittäviä näköaloja avaava teesi olisi varsinaisesti 
ymmärrettävissä ja millaisia systemaattisia teoreettisia näkemyksiä se voisi ylipäätään 
mahdollistaa. Nähdäkseni kuningasajatus subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin 
yhtäläisesta alkuperästä on parhaiten ymmärrettävissä erottamalla käsitteellisesti 
toisistaan kaksi itsesuhteen konseptiota. Henrich-Tugendhat debatin keskeisintä antia on 
erottelua välittömän itsesuhteen (välitön kokemus itsestä) ja eksplisiittisen tietävän 
itsesuhteen (kielellisesti strukturoituneen itseä koskevan tiedon välillä). (Ks. myös 
Henrich 1998, 36 – 37.) Ainoastaan tämä kategorisen erottelun antamaa taustaa vasten 
voimme ymmärtää Henrichin esittämää kritiikkiä ja siihen sisältyvää vastaehdotusta. 

Kuinka sitten näiden kahden itsesuhteen (ks. edellä) välinen tietoiselle elämälle 
konstitutiivinen suhde on ylipäätään ajateltavissa? Tietoinen elämä, joka kehkeytyy 
täyteen muotoonsa ihmisen suhteessa maailmaan (so. perussuhteessa), on mahdollinen 
ainoastaan siten, että nämä molemmat itsesuhteen muodot ovat aktualisoituvat siinä 
samanaikaisesti. Vaikka nämä itsesuhteen muodot ovatkin käsitteellisesti erotettavissa 
toisistaan, konstituoivat ne empiirisen tietoisuuden ainoastaan yhdessä. Ne tulevat 
tietoisuuden elementeiksi samanaikaisesti tässä ja nyt (im Nu), ilman että jompikumpi 
edeltäisi toista. Konkreettisen empiirisen tietoisuuden rakenteessa (Verfassung) ovat 
molemmat itsesuhteen aspektit tai dimensiot läsnä ainoastaan samanaikaisesti ja 
välittömästi keskinäisen vuorovaikutuksen kautta olemassa. Ne ovat olemassa (…) „in 
einem Schlag und in unauflösbare Wechselimplikation“ (Henrich 1998, 36), kuten 
Henrich näiden välisen suhteen ilmaisee. Tästä seuraa myös se, ettei kumpikaan näistä 
itsesuhteen muodoista ole geneettisesti johdettavissa toisesta. (Henrich 1987, 36, ks. 
myös 1981b.)  

Juuri tässä tulevat esiin systemaattisesti perusteet sille, miksi Henrich haluaa nähdä 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin yhtä alkuperäisinä ilmiöinä. Itsesuhteiden 
alkuperäisyyttä koskevasta teesistä käsin on mahdollista ymmärtää myös teesi siitä, 
subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti ovat yhtä alkuperäisiä ilmiöitä konkreettisen 
tietoisuuden konstituution kannalta. Siitä, että molemmat itsesuhteen muodot nivoutuvat 
konkreettisessa tietoisuudessa toisiinsa, seuraa Henrichin mukaan ensinnäkin „(...) daß es 
auch kein anonymes oder allgemeines und als solches schlechthin singuläres Subjekt des 
Wissens geben kann“ (Henrich 1998a, 37).95 Tämä merkitsee sitä, ettei 

                                                           
95 Henrich korostaa sitä, ettei hänen oman positionsa ole täysin yhteneväinen aikaisemman 
subjektifilosofian kanssa (1998, 37). Habermas kritisoi Henrichin positioa väärin perustein. 



156 

intersubjektiviteetin ongelma-alue ole suljettavissa itsetietoisuuden konstituutiota 
koskevien tarkastelujen ulkopuolelle. Näin itse asiassa Henrich perustelee 
intersubjektiviteetin välttämättömyyttä koskevan oletuksen itsetietoisuuden 
kokonaisrakenteesta käsin. Itsetietoisuuden rakenne välittömän itsesuhteen ja 
refleksiivisen itsesuhteen ykseytenä antaa perusteen sille, että subjektiviteetin ohella 
itsetietoisuuden konstituution tarkastelussa on otettava huomioon myös kielellinen 
intersubjektiviteetti palauttamatta kuitenkaan itsetietoisuuden kokonaisrakennetta 
virheellisesti interpersoonallisen kielellisesti välittyneisiin suhteisiin. Näin siksi, että 
itsetietoisuus on olemassa vain näiden kahden itsesuhteen muodostaman välittömän 
ykseyden kautta.  

Henrich pyrkii osoittamaan, että itsetietoisuus on mahdollista edelleen pitää filosofisen 
tarkastelun lähtökohtana tai vähintäänkin merkittävänä – ehkä jopa merkittavinpänä – 
filosofisena ongelmana. Lisäksi hän korostaa, ettei kielifilosofis-intersubjektivistisesti 
perusteltu tarkastelutapa enää edes näyttäydy subjektiviteetin ja itsetietoisuuden vakavasti 
ottavan filosofian destruktiivisena vastustajana. Pikemminkin Henrich näyttää 
painottavan sitä, että intersubjektivistinen näkökulma on vaivatta assimiloitavissa 
subjekti- ja tietoisuusfilosofista traditiota jatkavaan ja edelleen kehittelemään filosofiaan. 
Habermas (1989, 31-32) sitä vastoin kiistää ainakin ohjelmallisesti tällaisen 
paradigmakiistaan ylittävän ajattelutavan mahdollisuuden, luonnehtien sitä lähinnä 
kestämättömäksi kompromissiksi. 

Vaikka subjektiviteetti ja siten itsetietoisuus ei tästä näkökulmasta ole edelleenkään 
menettänyt keskeistä asemaansa filosofisten tarkastelujen kohteena, ja vaikka 
subjektiviteetin voidaan edelleen katsoa olevan tavalla tai toisella perustava ilmiö, ei 
subjektiviteettia kuitenkaan voida Henrichin mukaan hyväksyä ainoaksi prinsiipiksi. 
Tämä johtuu siitä, että meille tulisi olla toki selvää, ettei itseä koskeva tieto voi yksin 
itsestään käsin avautua olemisemme absoluuttia perustaa koskevaksi tiedoksi (vaikkapa 
introspektion avulla) ja siten myös maailmaa koskevaksi tiedoksi. Näin filosofian 
systeemiksi kehittymistä ei ole enää mahdollista mieltää prosessiksi, jonka metodi 
noudattaisi sitä tapaa, jolla itsetietoisuus tulee tietoiseksi itsetietoisuudestaan. Toisin 
sanoen: vaikka pidämmekin kiinni Henrichin tavoin subjektiviteetin ja itsetietoisuuden 
merkityksellisestä asemasta ei itsetietoiseksi tuleminen – so. itserefleksio – voi olla 
filosofisen metodin esikuva. (Henrich 1998, 43.)96 Artikkelissaan Subjektivität als Prinzip 
Henrich pyrkii luonnostelemaan uudistetun subjektifilosofian perusteita, joiden varassa 
voimme edelleen ottaa vakavasti subjektiviteetin ja itsetietoisuuden problematiikan ja 
osoittaa uudelleen ja uudella tavalla sen, kuinka subjektiviteetti on olennainen filosofinen 
lähtökohta. (1998, 33.) 

Eksplisiittisen tietävän itsesuhteen mahdollistava kyky käyttää kieltä voi kehittyä vain 
ihmisten välisissä kielellisten suhteiden verkossa, jossa toimimalla kielelliset konventiot 
tavalla tai toisella opitaan. Tämän myönnytyksen Henrich toki tekee kielifilosofis-
                                                           
 
Subjektille Henrichin tarkoittavassa mielessä ei voi antaa maailmaa transsentoivaa statusta (vrt. 
Habermas 1989, 435).  
96 On myös syytä muistaa, että subjektifilosofiseen traditioon itseensä on alusta saakka sisältynyt 
myös subjektikriittisiä teemoja. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Fichten myöhäisfilosofia (ks. 
esim. Iber 1999, 250 - 268). 



157 

intersubjektivistisesta positiosta käsin nousevalle subjektikritiikille. Samalla hän 
kuitenkin korostaa, että subjektiviteetin ja sille ominaisen implisiittisen itsesuhteen täytyy 
olla mukana itse tuossa eksplisiittisen itsetietoisuuden kehkeytymisprosessissa. Ilman 
subjektiviteettia ja sen välitöntä itsesuhdetta (Für-sich- Sein) ei eksplisiittisen itsesuhteen 
kehittyminen ole mahdollísta. Subjektiviteetin kautta tai siinä annettuna oleva itsesuhteen 
varassa voi kuitenkin kehkeytyä eksplisiittinen tietävä itsesuhde ainoastaan 
interpersoonallisen kohtaamisen myötä. Subjektiviteetti kehittyy (bildet sich) siellä, missä 
ihmisiä puhutellaan sellaisena ( Henrich (1987, 39).  

Tietävä itsesuhde avautuu pelkästä subjektin välittömästä itselle olemisesta (Für-sich-
Sein der Subjektivität) käsin ainoastaan toisen persoonan suorittaman suhteenoton 
mahdollistamana. Tietävän itsesuhteen synty perustuu pelkästään subjektiiviseen 
aktiviteettiin ja spontaniteettiin. Näin se ei siis ole puhtaasti itse aiheutettu 
(selbstgewirkt). Henrichin mukaan tietävä itsesuhde avautuu spontaanisti 
subjektiviteetista käsin, mutta aina vain ikään kuin toisen kautta. Tämä toinen on 
sosiaalisissa suhteissa ja niiden tuottamissa ja sosiaalisissa järjestyksissä ruumiillistuva 
konkreettinen – sanoisimmeko puhuva toimiva ja toimiva (Habermas) – yksilö 
(saksalaisen klassisen filosofian vaikutushistoriallisesta perspektiivistä ilmaistuna: 
järjellinen olento). Vaikka Henrich painottaakin tietävän itsesuhteen kehittymisen 
tapahtuvan tavalla tai toisella spontaanisti subjektiviteetista ja sen välittömästä 
itsesuhteesta käsin, ei tässä avautumisessa ole kysymys maailmattoman transmundaanin 
transsendentaalin egon itseriittoisesta itsekonstituutio- ja itsensä ylläpitämisen 
prosessista. Näinhän juuri Habermas kritiikissään tulkitsee Henrichin näkemystä 
(Habermas 1981a, 526 - 532, 1989, 267-279). Refleksiivinen itsetietoisuus (ja sen myötä 
itsetietoisuus kahden itsesuhteen ykseytenä) kehkeytyy ainoastaan, kun subjektiviteetti ja 
sen välitön itsesuhde avautuu interpersoonalliseen maailmaan. Tämä ei Henrichin 
mukaan ole kuitenkaan mahdollista ilman persoonallisen toisen johdatusta, joka on 
mahdollista vain interpersoonallisessa suhteessa. Juuri tässä spesifissä mielessä Henrich 
voi täysin oikeutetusti sanoa: „Entwicklung, in der die wissende Selbstbeziehung 
aufkommt, (ist) von außen angeregt“ (Henrich 1998, 38).  

Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että itsetietoisuuden kokonaisuuden 
rakentumisen kannalta välttämätön intersubjektiviteetin konstituutio edellyttää 
potentiaalisesti itsetietoisen entiteetin puolelta jo subjektiviteettia. Ainoastaan 
subjektiivisen aktiviteetin ja sen välittömän itselle olemisen (Für-Sich -Sein der 
Subjektivität) myötä voi potentiaalisesti itsetietoinen entiteetti ylipäätään tulla suhteeseen 
toisen persoonan kanssa niin, että tämä toinen voi omalla puheellaan ja toiminnallaan 
ottaa suhteen potentiaaliseen itsetietoisuuteen antaen samalla potentiaaliselle 
itsetietoisuudelle mahdollisuuden tulla itsestä ja maailmasta tietoiseksi yksilöksi. 
(Henrich 1970, 1976a, 1987, 34 - 40, 1989, 42 - 43, ks. myös Ebeling 1987.) 

Henrichin esityksen valossa vaikuttaa selvältä, kuinka subjektiviteetti ja 
intersubjektiviteetti ovat ymmärrettävissä empiirisen tietoisuuden konstituution kannalta 
yhtä alkuperäisiksi (gleichursprünglich) ja yhtä välttämättömiksi ilmiöiksi. Henrichiä 
seuratakseni nämä molemmat ovat ihmisen perussuhteen ohittamattomia konstituentteja. 
Voimme olla eksplisiittisesti tietoisia ja saada tietoa (Wissen) itsestämme ja 
maailmastamme vain olemalla subjektiviteettimme varassa osallisina ihmisten välisissä 
suhteissa, jotka toki ovat miellettävissä kielellisesti strukturoituneeksi ja siinä mielessä 
laajasti ottaen kulttuuris-yhteiskunnallisiksi järjestyksiksi (Ordnung).  
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Nähdäkseni ohittamaton yhtäläinen alkuperä (Gleichursprünglichkeit) on edelleen 
eksplikoitavissa subjekti(-viteetti) ja persoona - käsitteiden avulla. Henrich käyttää 
teoksessaan Fluchtlinien (1982a) näitä käsitteitä tematisoidessaan oman ajateltunsa 
keskeisiksi lähtökohdiksi ottamiaan tietoisen elämän ja perussuhteen konseptioista. 
Olemme persoonia siinä mielessä, että määritymme aina intersubjektiivisten suhteiden 
myötä tiettyä kieltä käyttäviksi ja sen myötä itseämme ja todellisuutta tietyllä kulttuuris-
yhteiskunnallisesti normittuneella tavalla tulkitseviksi puhujiksi ja toimijoiksi.97 
Kielelliset konventiot mahdollistavat samalla sen, että kykenemme persoonina 
lokalisoimaan itsemme intersubjektiivisten suhteiden verkossa suhteessa muihin 
kanssapuhujin- ja toimijoihin yhtäältä samankaltaisina ja toisaalta aina muista 
kaltaisistaan erotettavissa olevana erillisenä entiteettinä, jonka on mahdollista ilmaista 
omat intentionsa kielellisten ilmausten avulla niin, että muutkin ymmärtävät semanttis-
veritatiivisen symmetrian varassa nuo ilmaukset huolimatta episteemisestä 
asymmetriasta98, joka on seurasta toisistaan eroavista puhuja- ja kuulijaperspektiiveistä. 
Samalla ihminen on aina myös subjekti, joka spontaniteettinsa ja välittömän itseä 
koskevan varmuutensa varassa kykenee tulemaan interpersoonallisiin suhteisiin ja 
olemaan avoin siinä välittyville herätteille, jotka mahdollistavat refleksiivisen itsesuhteen 
kehittymisen myötä koko itsetietoisuuden ilmiön aktualisoitumisen. Ihminen 
konkreettisena maailmassa olevana yksilönä on toki näitä molempia. Subjekti ihminen on 
siksi, että sen perustava maailmasuhde (jossa aktualisoituu sekä tietävä itsesuhde että 
tietävä suhde objekteihin) voi kehkeytyä vain alkuperäisestä spontaniteetista ja itselle 
olemisesta käsin: persoona ihminen on väistämättä siksi, että kehkeytyminen tietoiseen ja 
refleksiiviseen maailmassa olemiseen (bewusstes Sein) tapahtuu vain yhtäaikaisesti ja 
yhdessä interpersoonallisen suhteiden muotoutumisen kanssa. Yksilö on persoonana jo 
aina intersubjektiivisessa suhteissa ja niistä riippuvainen. (Henrich 1987, 1998, 42.) 99

Henrichin ohjelmallisten huomioiden pohjalta jää kuitenkin varsin epäselväksi, miten 
itsesuhteen spontaanin kehkeytymisen ja kielellisen refleksiivisen itsesuhteen toisiinsa 
kietoutuminen olisi tästä eteenpäin ylipäätään tarkasteltavissa. Henrichin mukaan juuri 
tämä on olennaisesti valaistusta vaativa ongelma Ratkaisevaa on siis Henrichin sanoin se, 
”(....) kuinka tietoisen elämän itsesuhde ja sen sidoksisuus kanssaihmisten välisiin 
suhteisiin ja kommunikatiiviseen vaihtoon ovat oikealla tavalla ajateltavissa (1987, 38. )  

Henrichin esityksen pohjalta jää valitettavasti avoimeksi se, miten tämän 
perussuhteelle (Grundverhältnis) ominaisen yhteennivoutumisen syntyminen ja 
mahdollinen rakenne (Verfassung) – ja siten ylipäätään koko perussuhde – voitaisiin ottaa 
perinpohjaisen tarkastelun kohteeksi. Tietysti saattaa olla, että Henrich hahmottaa 
eteemme niin kompleksisen ilmiön, että se ei ole enää filosofis-käsitteellisen refleksion 
tavoitettavissa. Henrich on itse tietoinen tästä ongelmasta ja ottaa sen kieltämättä 
vakavasti. Viime kädessä Henrichin analyysien viitoittaman tien päässä näyttää olevan 

                                                           
97 Habermasin elämismaailman konseption analyysit valottavat tätä olemisemme ulottuvuutta 
varsin kattavasti. Kasvatustieteen alueelle erityisesti Mollenhauer käsitellyt Mollenhauer (1985, 22 
– 51, 83 – 92, 102-104) ja Benner (1991a, 64 - 66 72-73) ovat sivunneet tätä tematiikkaa.  
98 Epsiteemisestä asymmeriasta koskevasta keskustelusta ks. Tugendhat 1979, 88 - 99, Frank 1986, 
82 – 89, Sturma 1997, 117 - 120)  
99 Dews (1995, 180 - 182) esittelee nämä käsitteet varsin selkeästi.  
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metafyysiikan vähintäänkin osittainen rehabilitaatio (Henrich 1982a, 178 - 181, ks. esim. 
Dews 1995, Frank 1991d, 597 - 599). 

Uppoutumatta sen syvemmälle Henrichin metafysiikan rehabilitaatiopyrkimysten 
syövereihin voidaan Henrichin ohjelmallista teemaa subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin yhtäalkuperäisyydestä tarkastella jälkikantilaisen filosofian 
kontekstissa kehittyneen interpersoonallisuusteorian rekonstruktion valossa. Kuten 
Henrich (1989b) itsekin on huomauttanut, on modernin filosofinen traditio alusta saakka 
enemmän tai vähemmän systemaattisesti tematisoinut subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin välisen suhteen problematiikkaa tavalla, joka antaa viitteitä hänen 
hahmottelemasta tavastaan käsitteellistää subjektiviteetti ja intersubjektiviteetti tietoisen 
maailmassaolemisen kannalta yhtä alkuperäisinä tekijöinä (ks. myös Düsing 1989, 181). 
Erityisesti tämä diagnoosi pätee Fichten varhaisfilosofiassaan muotoilemaan vaatimuksen 
käsitteeseen. Yllättävää kyllä, Henrich ei ole tietääkseni missään yhteydessä tarkastellut 
Fichten interpersoonallisuusteoriaa ja sen sisältämiä subjekti- ja 
interpersoonallisuusteoreettisia implikaatioita, vaikka Henrich on itsetietoisuutta 
koskevan teoriaprojektinsa keskeisissä käänteissä argumentoinutkin Fichten filosofian 
syvällisen analyysin kautta (1967, 1982b). Artikkelissaan Noch einmal im Zirkel (1989a, 
96 - 97), Henrich huomauttaa lyhyesti, että Fichte – mutta myös Hegel ja Kierkegaard – 
ymmärsi sen, että yhdessä tietävän itsesuhteen kanssa tapahtuu avautuminen suhteessa 
toisiin, jotka jo samalla tavalla ovat tietävässä itsesuhteessa. Tämä kuitenkin merkitsee 
sitä, että intersubjektiiviset suhteet edellyttävät aina jo elementaarisen – jopa tietävän - 
itsesuhteen olemassaoloa. Tässä mielessä itsesuhteen konseptio tarjoaa perspektiivin 
intersubjektiviteetin ymmärtämiseen eikä päinvastoin.  

”In den Gesprächen mit Helmut Fahrenbach, die bis frühen fünfziger Jahre, habe ich 
die Meinung vertreten, dass alle diese Begründungen (erilaiset intersubjektiivisuutta 
korostavat sosio-ontologiset lähtökohdat Heideggerista Buberiin ja pragmatistiset ja 
marxsilaiset interaktioteoriat, joilla Henrich viittaa käsittääkseni Habermasiin; A. K.) 
nicht überzeugen, weil sie nicht tief genug greifen. Man sieht das daran, dass sie 
Selbst immer noch ein elementares aber wissendes Selbstverhältnis voraussetzen und 
in Anspruch nehmen müssen – sei es Heideggers Projekt des Daseins, sei es in den 
Gliedern der praktischen Interaktion. Doch hat man sich damit nicht auf etwa auf die 
Konsequenz festgelegt, nunmehr bestreiten müssen, dass in einem mit dem wissenden 
Selbstverhältnis die Öffnung für die andere sich vollzieht, die gleichermasen in 
solchen Selbstverhältnis stehen. Insofern wird die Verständigung über wissende 
Selbstbeziehung in dem gleichen Masse, in dem sie die Verständigung über andere 
Wissenweisen ermöglicht, zu einer Perspektive für die Verständigung über 
Intersubjektivität - und zwar in der Weise, die auf Fichte, aber auch auf Hegel 
zurückgeht und in Kierkegaard ihre moderne Gestalt angenommen hat.” ((Henric 
1989a, 96 – 97.)  



5 J. G. Fichten interpersoonallisuusteoria 

5.1  Fichten interpersoonallisuus- ja subjektiteoreettisia lähtökohtia 

Modernissa Fichte-tutkimuksessa yleistyneen näkemyksen mukaan Fichte kehitteli 
interpersoonallisuusteoriansa oikeusfilosofisen teoksensa Grundlagen des Naturechts 
alkuosassa, jossa hän käsitteli tunnustamisen käsitettä. Fichte pyrki osoittaman, kuinka 
vaatimus on empiirisen itsetietoisuuden – ja yksilöllisen järkiolennon genesiksen – 
välttämätön ehto. Fichten interpersoonallisuusteoria on tulkittavissa yritykseksi osoittaa 
transsendentaalifilosofisen argumentaation, kuinka sosiaaliset suhteet ja kokemus 
persoonallisesta toisesta (laajemmin yhteiskunnallinen kokemus; Lauth 1989b) ovat 
välttämättömiä itsestä ja maailmasta tietoisen subjektin/persoonan – tai kuten Fichte 
ilmaisee järkiolennon (Vernunftwesen) – ajallisen konstituution kannalta. Tietoisen 
järkiolennon genesis perustuu vaatimuksen aktiin, joka kohdistetaan potentiaalisen 
järkiolentoon toisen persoonan perspektiivistä.100 Tietoisen järkiolennon empiirinen 
genesis edellyttää siis toisen – jo itsestä ja maailmasta tietoisen henkilön (todellisen 
järkiolennon) – suorittamaa vaatimusta. Ilmauksella edellyttää on tässä yhteydessä 
omalaatuinen empiiris-transsendentaalinen kaksoismerkitys: Empiirisesti vaatimus on 
teko joka edeltää ajallisesti tietoisuuden konstituutiota. Transsendentaalisloogisesti 
vaatimus on puolestaan ymmärrettävissä tietoisuuden välttämättömänä 
mahdollisuusehdoksi.101  

Fichte-tutkimuksessa on erityisesti Reinhard Lauthin jo klassiseksi muodostuneen 
artikkelin Das Problem der Interpersonalität bei J. G. Fichte (1989a, alkut. 1962) 
vaikutuksesta yleistynyt lukutapa, jossa interpersoonallisuusteoriaa ei tarkastella spesifisti 
oikeusfilosofisena analyysina, vaan Fichten yrityksenä hahmotta tietoisuuden 
                                                           
100 Ks myös Düsing 2002b, 108. 
101 Grundlagen des Naturechtsissa Fiche kehittelee interpersoonallisuusteoriaansa käsitteiden 
tunnustaminen ja vaatimus varassa. Näistä ensiksi mainittu on nähdäkseni olennaisempi erityisesti 
yksilösubjektin genesistä tarkasteltaessa (vrt. Wildt 1992). Tätä tulkintaa puoltaa vaatimuksen 
käsitteen saama asema Wissenschaftslehre nova methodossa. Siellä Fichte ei edes enää viittaa 
tunnustamisen  käsitteeseen.  
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interpersoonallisia ja yleisiä sosiaalisia mahdollisuusehtoja (ks. myös Lauth 1989b). 
Tässä merkityksessä tunnustamisen teoria on luettavissa Wissenschafstlehren 
temaattisena laajennuksena. Siinä missä Wissenschaftslehren eri versiot tarkastelevat 
tietoisen subjektin ongelmaa formaalilla – sanoisimmeko transsendentaaliloogisella –
tasolla ja työstävät esille tietoisen subjektiviteetin yleisiä välttämättömiä ehtoja (ks. esim. 
Tilette 1997, 9 - 10, 13, Klotz 2002, 55 -138, Soller 1997, Düsing, 1995, Schüssler, 1997, 
Düsing 1997, 2002, 28, Lauth, 1994a, 66 - 67, 1994b, 350 - 351), sijoittaa Fichte 
interpersoonallisuusteoriassan subjektiviteetin ongelman konkreettisemmin sosiaalisten 
suhteiden alueelle. Lauthin (1989a, 1989b) tavoin on syytä painottaa Wissenschafslehren 
subjekti- ja tietoisuusteorian ja Grundlagenissa hahmotellun interpersoonallisuusteorian 
muodostamaa kiinteää temaattista ykseyttä.  

Fichte-tutkimuksessa keskeinen kysymys on ollut se, millainen asema 
interpersoonallisuusteorialla koko Fichten filosofian kontekstissa varsinaisesti on ja mikä 
sen suhde Wissenschaftslehreen, jonka eri versioita pidetään Fichten filosofian 
varsinaisena kovana ytimenä (ks. esim. Baumanss 1972, 167, Cesa 1992). Ongelmaksi on 
lähinnä noussut se, onko interpersoonallisuusteoria erillinen opinkappaleensa Fichten 
filosofiassa vai tulisiko se ymmärtää pikemminkin tiukasti itse Wissenschaftslehren 
keskeisiin kysymyksenasetteluihin kiinnittyvänä tarkennuksena. Ensiksi mainittua 
tulkintaa näyttäisi puolustavan ainakin se, että Fichte kehittää systemaattisesti 
interpersoonallisuusteoriaansa oikeusfilosofian (Grundlagen des Naturrechts) ja 
moraalifilosofian (Sittenlehre) konteksteissa. Mikäli Wissenschaftslehre ymmärretään 
prima filosofiaksi, olisivat kyseiset kirjoitukset luonnehdittavissa lähinnä perinteisessä 
mielessä käytännöllisen filosofian alaan kuuluviksi102. Näin myös Fichten hahmottelema 
interpersoonallisuusteoria olisi ymmärrettävissä lähinnä praktisen filosofian osa-alueeksi 
(vrt. Siep 1992). Tällaista tulkintaa tukee myös se, että Naturrechts ja Sittenlehre ovat 
ymmärrettävissä Wissenschaftslehren erityistieteellisiksi sovellusalueiksi, joiden 
peruslauseeksi on otettu jokin Wissenschftslehren peruslauseista (Baumanns 1972, 167).  

On myös esitetty, että Fichten tapa käyttää Wissenschaftslehren keskeisiä argumentteja 
praktisen filosofian alaan kuuluvissa töissään heijastelee sitä, että praktisen järjen 
ensisijaisuus olisi pohjimmainen Fichten filosofian perustava motiivi (Siemek 1984). 
Tämän merkitsisi sitä, että itse Wissenschaftslehre tulisi nähdä lähinnä pyrkimykseksi 
hahmottaa perusteita praktiselle filosofialle. Eräs perinteinen tulkinta Fichten filosofiasta 
eettisenä idealismina edustaa tyypillisesti juuri tällaista näkemystä. Nähdäkseni Fichten 
filosofian ylenpalttiseen eettisoimiseen ei kuitenkaan ole syytä. Fichten filosofiaan kuului 
toki keskeisesti se, että erityistieteet perustuvat viime kädessä Wissenschafslehreen. Tästä 
huolimatta Wissenschaftslehreä on mahdollista tarkastella irrallaan erityistieteellisistä 
motiiveista. Tämä ei luonnollisestikaan poista sitä tosiasiaa, että Fichten filosofisessa 
kokonaisjärjestelmässä erityistieteiden dedusointi tapahtuu Wissenschafstlehrestä käsin 
(ks. esim. Lauth 1965). Toki on selvää, että Wissenschaftslehrellä vaikuttaa olevan on 
vahvoja praktisen filosofiaan viittaavia implikaatioita, eikä vähiten siksi, että vapauden 
käsite ja järjen absoluutti pitäminen (Sollen) ovat ymmärrettävissä koko hänen filosofisen 
systeeminsä keskeiseksi lähtökohdaksi (ks. esim. Lauth 1989c, 150).  
                                                           
102 Praktisen ja teoreettisen filosofian suhde ei Fichtellä ole yksiselitteinen. Esimerkiksi Siemek 
edustaa kantaa, jonka mukaan traditionaalinen jako käytännölliseen ja teoreettiseen filosofiaan ei 
ilmeisestikään Fichten filosofisen järjestelmän kontekstissa ole mahdollista (1984, 106 - 113). 
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Toki on syytä muistaa, että vapauden käsite ei Fichten koko filosofiassa ole mitenkään 
yksiselitteinen. Kirjoituksessaan Über den Begriff der Wissenschaftslehre Fichte esittää 
että Wissenchaftslehren transsedentaalifilosofisesta perspektiivistä käsin vapaus on 
välttämätön inhimillisen hengen toimintatapa (die Handlungsart des menschlichen 
Geistes). Vapaus on siis pikemminkin eräs inhimillisen tietoisuuden toimintatapa tai 
muoto, joka on sille itselleen välttämätön103, Wissenschafslehren valossa sillä ei vielä voi 
olla eritystä, esimerkiksi moraaliin, liittyvää merkitystä. Jälkimmäisessä olisi kysymys 
vapauden käsitteen erityisestä määrittelystä (1965, 134, 141 - 142.) Vapaus tässä yleisessä 
määrittelemättömässä merkityksessään on siis transsendentaalin itse itsensä asettavan 
Minän vapautta. Minän aktiviteetti ja vapaus inhimillisen hengen toimintatapana ovat 
Wissenschafstlehren tasolla tarkasteltuna yksi ja sama inhimillisen tietoisuuden 
konstituentti. Tämä tekee ymmärrettäväksi sen, ettei vapaus vielä tässä merkityksessään 
ilmeisestikään sisällä mitään moraalisia tai siveysfilosofisia implikaatioita.  

Lisäksi on muistettava, että Fichtelle teoreettinen ja praktinen olivat kaksi inhimillisen 
järjen eri momenttia. Tämän osoittaa hyvin jos se, että Grundlagen der gesamten 
Wissenschaftslehressä (1965) Fichte tarkastelee yhtäältä teoreettisen tiedon ja toisaalta 
praktisen kokemuksen perusteita. Vaikka Fichte eksplisiittisesti tekeekin erottelun, joka 
pinnallisesti katsoen saattaakin näyttäytyä perinteisenä erotteluna teoreettisen ja praktisen 
filosofian välillä, on ilmeistä, ettei ainakaan Wissenschafslehren sisällä kyseine erottelu 
ole mahdollinen (vrt. Siemek mt.). Praktinen ja teoreettinen momentti ovat aina 
inhimillisessä tietoisuudessa yhtäaikaisesti läsnä. Fichtelle inhimillinen Järki voi olla 
olemassa vain näiden kahden sen momentin välittömässä ykseydessä. (ks. esim. mt. 399.) 

Nämä huomiot eivät tietystikään anna vastausta kysymykseen siitä, mikä 
interpersoonallisuusteorian asema Fichten filosofian kokonaiskontekstissa lopultakin on. 
Nähdäkseni vaikuttaa kuitenkin siltä, että interpersoonallisuusteoria on huomattavasti 
elimellisempi osa Fichten filosofista systeemiä kuin mitä tulkinta 
interpersoonallisuusteoriasta praktisen filosofiaan alaan kuuluvan opinkappaleena antaisi 
ymmärtää. Tästä antaa viitteitä jo se, että Wissenschaftslehre nova Methodossa Fichte 
käsittelee eksplisiittisesti interpersonaliteetin problematiikkaa. Lisäksi Grundlagen des 
Naturrechtsin (1966) alkuosa, jossa Fichte ensimmäisen kerran systemaattisesti kehittelee 
interpersoonallisuusteoriaansa, kiinnittyy temaattisesti juuri ensimmäiseen 
Wissenschaftslehreen. Myös Sittenlehren alussa Fichte kertaa Wissenschaftslehressä 
kehittelemänsä tietoisuusteoreettisen näkemyksensä. Nämä viittaavat nähdäkseni siihen, 
ettei Fichten interpersoonallisuusteoria ilmeisestikään ole ymmärrettävissä Fichten 
ajattelun irrallisena osa-alueena, vaan sen voidaan katsoa elimellisesti kuuluvan 
Wissenschaftslehressä hahmoteltuun trassendentaalifilosofiseen systeemiin.  

Franz Bader (2001) on Lauthiin tukeutuen edustanut kantaa, jonka mukaan 
interpersoonallisuusteoriaa on tarkasteltava yhteydessä Wissenschaftslehren 
kysymyksenasetteluihin. Pisimmälle vietynä tällaiset tulkinnat ovat johtaneet 
näkemyksiin, että interpersonaliteetin ongelmakenttä olisi varsinaisesti 
sisäänrakennettuna itse Wissenschaftslehressä, jopa niin että sen keskeisenä tavoitteena 
voidaan katsoa olevan intersubjektiviteetin ja inhimillisen yhteisöllisyyden 
perustelemisessa (ks. esim. Baumanns 1972, 171). Erityisesti Alex Philolenko on 
                                                           
103 Kyseessä on periaatteessa tietoisuuden aktiviteetti tai spontaniteetti, kuten Henrich painottaa 
(1967, 1970, 1981b). 



163 

teoksessaan La liberté humaine dans la Philosophie de Fichte (1966) edustanut tätä 
kantaa (ks. myös Philolenko 1996, 172). Ennen muuta Lauth on ollut taipuvainen 
näkemään itse Wissenschaftslehressä vahvoja viitteitä siitä, että interpersonaliteetin 
problematiikka sisältyy jo itse Wissenschaftslehreen. Toki on selvää, kuten esim. Wilhelm 
Weichsedel on teoksessaan Der frühe Fichte (1973 alkut. 1939) painottanut, että Fichten 
ajatteluun kuuluvan olennaisensa osana vahvan sosiaalifilosofisen painotuksen, joka 
korostaa juuri sitä, että ihminen on luonteeltaan sosiaalinen, intersubjektiivinen olento 
(ks. myös Lauth 1989a, 186, Düsing 1986, 185).  

Lauthin (1989a, 184) tavoin voidaan todeta, että interpersoonallisuusteoria on itse 
asiassa Fichten ajattelussa yhtä vanha teema kuin itse Wissenschaftslehrekin. Tätä 
tulkintaa tukee, että vuonna 1794 julkaistussa Bestimmung des Gelehrtenissä Fichte 
korostaa sitä, että ihminen on olennaisesti yhteiskunnallinen ja sosiaalinen olento (ks. 
erityisesti Düsing 1986, 204 - 208). Grundlagen der gesamten Wissenschaftslehressä 
Fichte ei kuitenkaan vielä systemaattisesti tarkastele interpersonaliteettia. Vasta 
Wissenschafstlehre nova methodossa Fichte tematisoi ensimmäisen kerran 
Wissenshaftslehren kontekstissa jo muualla esiin nostamansa kysymyksen 
interpersonaliteetista. Sitä voidaankin pitää osoituksena siitä, että Fichte itse ilmeisesti 
katsoi interpersoonallisuusteorian kuuluvan kiinteästi yhteen Wissenschaftslehren kanssa.  

Interpersoonallisuusteorian sitominen Wissenschaftslehreen tuottaa luonnollisesti 
tulkitsijalle uuden ongelman siitä, mikä varsinaisesti Wissenschaftslehren 
kysymyksenasettelu oli. Fichte ei tunnetustikaan kuulu yksiselitteisimpien ajattelijoiden 
joukkoon. Tästä kertoo jo se, että nykyisessä Fichte-tutkimuksessa on useita 
tulkintalinjoja, jotka painottavat Fichten filosofian eri piirteitä. Brachtendorf (1995) on 
omassa varsin mittavassa ja systemaattisessa tutkimuksessaan Fichtes Lehre vom Sein 
eritellyt ainakin neljä jossakin määrin erilaisia painotuksia sisältävää tapaa lukea Fichten 
teoreettista filosofiaa.  

Ensinnäkin Fichten teoreettista filosofiaa, joka ottaa – kuten tunnettua 
peruskäsitteekseen – Minän voidaan tulkita puhtaasti subjektimetafyysisenä 
ajatusrakennelmana, jossa subjektin merkitys maailman konstituution perustana korostuu 
äärimmäisyyksiin saakka. Subjektiviteetti on ymmärrettävissä subjektin päättymättömänä 
kääntymisenä omaan itseensä, jopa (empiirisen) maailman kustannuksella. Tällainen 
tulkinta palautuu jossakin määrin ongelmalliseen käsitykseen saksalaisesta idealismista 
lähinnä metafyysisenä virtauksena, joka pohjimmiltaan rakentuu kolmen tietomuodon 
(teologian, subjektiteorian ja maailmaa koskevan tiedon) varaan. Näistä tietomuodoista 
seuraa puolestaan kolme spesifin metafyysisen ajattelun teemaa: Jumala, sielu ja 
maailma. Niiden välisen suhteen tarkasteluun saksalaisen idealismin voidaan katsoa 
keskittyneen. Minän käsitteeseen liittyvää problematiikkaa voidaan tästä perspektiivistä 
pitää juuri Fichten filosofian erityisyytenä. Minä tai teologisesta tarkasteltuna sielu on 
ymmärrettävissä kaiken olemisen kulminaatiopisteeksi. Sielu määrittää itse itsensä ja 
maailmansa. Tältä osin saksalainen idealismi ja Fichten filosofia erityisesti on 
ymmärrettävissä olennaisesti länsimaisen ontologian ja metafysiikan tradition jatkajana – 
tosin sillä erotuksella, että klassinen idealismia saattoi ymmärtää itsensä metodisempana 
ja systemaattisempana ontologian ja metafysiikan ohjelmana. ( Mt. 56 - 57.) 

Seuraava tulkintamahdollisuus on se, että kysymyksessä on ns. refleksiofilosofian 
systemaattinen kehitelmä, joka pyrkii tarkastelemaan itserefleksion mahdollisuuksia ja 
rajoja. Tämä teema liittyy ainakin osittain edellä mainitsemaani subjektimetafyysiseen 
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tulkintavarianttiin. Siinä missä jälkimmäisessä korostuu ylipäätään tietoisen Minän 
kääntyminen omaan itseensä eräänlaisena perustava tietoisen subjektin olemisen tapana, 
tematisoi refleksioteoreettista kantaa edustava tulkinta systemaattisemmin Fichten 
teoreettiseen filosofiaan kuuluvaa refleksion konseptiota ja sen mahdollisuuksia. 
Erityisesti Wolfgang Janke on Fichte tutkimuksessaan Sein und Reflexion - Grundlagen 
der kritischen Vernunft (1970) esittänyt tulkinnan, jonka mukaan Fichten teoreettisen 
filosofian keskeinen kysymys on olemisen ja refleksion välinen suhde. Refleksion 
huipentuma oli Janken mukaan Fichtelle se, että refleksio saavuttaa aseman, jossa se on 
ymmärrettävissä absoluuttisen olevan (Sein) kuvana. Tämän tulkinnan mukaan Fichten 
käsitys refleksiosta olisi ymmärrettävissä itsessään ei näkyvän olemisen ensimmäisenä 
näkynä. Toisin sanoen refleksio olisi jotakin sellaista, jossa absoluuttinen oleminen 
(absolutes Sein) tulee reflektoivalle subjektille ensimmäisen kerran näkyväksi. Fichten 
teoreettinen filosofia olisi siis filosofiaa refleksiosta (sanalla sanoen juuri 
refleksiofilosofiaa, kuten esim. Habermas käsitettä negatiiviseen sävyyn käyttää) jonka 
kautta tiedostavan subjektin olisi mahdollista tiedostaa se, mitä oleminen (absoluutti) on. 
Näin ollen Fichten filosofia olisi ymmärrettävissä ainoastaan metafysiikkana, joka 
edelleen kytkeytyy teologiseen argumentaatioon Jumalasta. Koska absoluuttinen 
oleminen olisi periaatteessa sama kuin Jumala, olisi refleksio ymmärrettävissä prosessina, 
jossa tiedostava subjekti kokee pohjimmiltaan Jumalan olemassaolon. (Ks. myös Janke 
1993.)104

Kolmas mahdollinen Fichte-tulkinta olisi erityisesti Peter Baumannsin (1972) 
näkemys Fichten filosofiasta eräänlaisena eettisenä antropologiana: sen tehtävänä on 
osoittaa, kuinka praktisen toiminnan kannalta välttämätön tahdonvapaus ja spontaniteetti 
ovat kaikesta empiirisestä määräytyneisyydestään huolimatta mahdollisia. Tämä 
tulkinnan mukaan Fichte olisi tyypillisesti ajattelija, joka lähti modernin subjekti-
konseption keskeisestä perusongelmasta – siitä, kuinka subjekti on ymmärrettävissä 
yhtäaikaa sekä tahdonvapaana että empiirisesti määräytyneenä olentona. (Brachtendorf 
mt.)  

Neljäs mahdollinen tulkinta Fichten filosofian luonteesta on se, että Fichte on 
ymmärrettävissä ennen muuta itsetietoisuuden käsitettä tarkastelevana teoreetikkona. 
Erityisesti Dieter Henrichin ja hänen muutamien oppilaidensa (nk. Heidelbergin koulun) 
systemaattisten rekonstruktioiden myötä Fichten filosofia on viimeisen kolmen 
kymmenen vuoden aikana noussut systemaattisen mielenkiinnon kohteeksi. Henrich on 
korostanut sitä, että Fichten itsetietoisuutta koskevan teoretisoinnin lähtökohtana oli 
Descartes'ta Kantiin ulottunut ajattelumalli, jonka itsetietoisuus on Minän itserefleksion 
tulosta. Fichten merkitys on siinä, että hän osoitti ko. refleksiomallin 
perustelemattomuuden itsetietoisuuden tarkastelussa ja samalla alustavasti hahmotteli 
ulospääsyä refleksioteoreettisen ajattelumallin umpikujista. (Brachtendorf mt.) 

Näille kaikille Fichten filosofiaa koskeville tulkinnoille on yhteistä se, että ne lähtevät 
tavalla tai toisella siitä, että Fichten filosofia on subjektifilosofiaa, jonka kova ydin 
                                                           
104 Tämä on nähdäkseni ymmärrettävissä samalla myös hyvin yleiseksi kuvaukseksi siitä, miten 
sivistys (Bildung) voisi Fichten filosofiasta käsin olla ymmärrettävissä. Olen kuitenkin rajannut 
tutkimukseni ulkopuolelle pohdinnat sivistyksen käsiteen absolutistisesta tulkinnasta, sen 
mahdollisuuksista ja rajoista. Tiettyjä yhtymäkohtia olisi mahdollista vetää myös Henrichin 
käsitteeseen tietoinen elämä.  
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kiteytyy käsitteessä Minä (olipa tämä ymmärretty metafyysisesti tai yleisenä 
tietoisuusteoreettisena periaatteena). Tältä osin Fichte on luokiteltavissa tyypillisesti 
subjektifilosofisen tradition edustajaksi. Kuva Fichtestä modernin subjektifilosofian 
tyylipuhtaana edustajana olisi kuitenkin jossakin määrin yksinkertaistettu. 1960-luvulta 
saakka on modernissa Fichte-tutkimuksessa kehittynyt yhä selkeämmin 
subjektifilosofisia tendenssejä korostavien tulkintojen rinnalle linja, jonka mukaan Fichte 
ei olekaan täysin varauksettomasti ja jopa kritiikittömästi luettavissa subjektikeskeisen 
ajattelun edustajaksi – pikemminkin näyttäsi siltä, että Fichten filosofiassa oli kehitteillä 
myös vahva sosiaaliontologinen juonne (vrt. Cesa 1992, 55-56). 

Mitä Grundlagen des Naturrrechtsissä tarkasteltuun interpersoonallisuusteoriaan 
tulee, lähtee Fichte siinä liikkeelle Wissenschafstlehressä formuloimastaan subjekti- ja 
tietoisuusteoreettisesta peruslauseesta, jonka mukaan tietoisuuden perusta on 
transsendentaalin Minän itsensä asettamisen aktissa. Fichte korostaa kuitenkin sitä, että 
itsensä asettamisen akti voi tapahtua vain suhteessa johonkin maailmassa olevaan, so. Ei-
Minään (1965, 330). Pelkkä absoluutin Minän intelligenssi tai spontaniteetti ei siis ole 
vielä riittävä ja edes ainoa empiirisen tietoisen järkiolennon syntyehto, vaan Minän täytyy 
asettaa itselleen myös ulkomaailma (Ausserwelt) ja tulla siten siitä tietoiseksi.105 (Mt. 
335.) Fichten ajattelun erityispiirre on siinä, että Minän itsensä asettaminen ja Ei-Minän 
asettaminen ovat konkreettisen tietoisuuden kaksi momenttia. Itsetietoisuus ja 
maailmatietoisuus aktualisoituvat ikään kuin välittömästi ja yhtäaikaisesti. Tietoisuuden 
kehkeytyminen ei kuitenkaan selity tyhjentävästi näiden kahden asettamisen aktin ja 
niistä seurauksena olevan itsetietoisuuden ja maailmatietoisuuden komplementaarisuuden 
kautta.  

Tietoisuusteoreettisen argumentaation kolmannessa vaiheessa Fichte pyrkii 
osoittamaan, että tietoinen järkiolento voi olla olemassa ainoastaan sosiaalisissa 
interpersoonallisissa suhteissa. Empiirinen subjekti voi ymmärtää olevansa järkevä ja 
maailmassa toimiva individuaalinen järkiolento ainoastaan silloin, kun hän samalla 
olettaa muiden järkiolentojen olemassaolon. Tuollainen oletus edellyttää, että järkiolento 
tietää olevansa vastavuoroisissa sosiaalisissa suhteissa muiden järkiolentojen kanssa.106 
Fichten interpersoonallisuusteorian perustava intentio kristallisoituu vaatimuksen 
käsitteessä. Tällä käsitteellä Fichte viittaa interpersoonalliseen tekoon107, joka konstituoi 
vastavuoroisen tunnustamissuhteen ja empiirisen itsestä ja maailmasta tietoisen 
järkiolennon. Vaatimuksen kautta toinen, joka ei ole vielä ymmärrettävissä todelliseksi 
tietoiseksi järkiolennoksi, pyritään saamaa tietoiseksi itsestä järkiolentona ja vielä lisäksi 
todellistamana absoluuttia järkeä omassa yksilöllisessä toiminnassaan (ks. esim. 
Schussler 1997, 32 - 34, Zasczyk, 1992, 21 - 24, Cesa 1992, 58, 61, 69). 

Kyseessä on metaforisesti ilmaistuna potentiaaliseen järkiolentoon toisen 
perspektiivistä käsi kohdistuva sysäys (Anstoss)108. Sen tulisi saada liikkeelle prosessi, 
jossa potentiaalinen järkiolento tulee tietoiseksi omasta perustavasta subjektiviteetistaan 
                                                           
105 Naturrechtsin toinen lause kuuluu: "Durch dieses Setzen seines Vermögens zu freien 
Wirksamkeit setzt, und bestimmt das Vernunftwesen eine Sinnenwelt ausser sich." 
106 Tältä osin Fichten interpersoonallisuusteoria ennakoi Hegelin tunnustamisteoriaa (ks. esim. Siep 
1992, Düsing, 1986).  
107 Honnethin (2002) tulkinnan mukaan kyseessä olisi jopa ”kommunikatiivinen teko”.  
108 Anstossin käsitteestä Fichten filosofiassa ks. myös Soller 1997 ja Eidam 1997 
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ja järjellisestä vapaudestaan (minän absoluuttisuudesta) kyeten sen myötä itse omassa 
itsenäisessä tietoisessa toiminnassaan realisoimaan järjellistä vapauttaan. Fichte korostaa 
sitä, että vaatimus on aina vaatimusta itsenäiseen toimintaan. Interpersoonallinen 
vaatimus mahdollistaa sen, että vaadittu voi ymmärtää olevansa tahtova ja toimiva 
järkiolento, joka – Henrichiä mukaillakseni – omassa perussuhteessaan (Grundverhältnis) 
voi oman itsenäisen toimintansa mediumissa aina myös transformoida empiirisen 
määrittymisensä rajoja. Perustava kokemus itsestä autonomisena olentona tulee kuitenkin 
mahdolliseksi vain toisen järkiolennon suorittaman onnistuneen vaatimuksen myötä. 
Samalla vaatimusakti mahdollistaa potentiaalisen järkiolennon tietoiseksi tulemisen. (Ks. 
mm. Ivaldo 1989, Düsing 1989.) 

Vaikka Fichte Wissenschaftslehren eri versioissa tarkasteleekin subjektiviteetin109 ja 
tietoisuuden –R. Lauthia lainatakseni tietoisen olemisen (bewusst-sein) – moniulotteista 
ongelmakenttää, voidaan häntä samalla pitää myös uraa uurtavana 
intersubjektiivisuusteoreettikona (ks. Honneth 2002, 38). Itsetietoisen yksilön genesis ei 
ole mahdollinen ilman interpersoonallisia suhteita. Vaatimusakti tapahtuu ainoastaan 
konstituoimalla intersubjektiivinen pelitila. Toiseen kohdistuvassa vaatimuksessa 
vaaditulle pyritään avaamaan mahdollisuus omaan itsenäiseen toimintaan. Tämä on 
mahdollista vain niin, että vaatimuksen suorittava persoona rajoittaa omaa vapauttaan 
vaatimuksen kohteena olevan potentiaalisen järkiolennon vapauden nimissä. Fichte 
painottaa sitä, että vaatimusaktiin sisältyy problemaattinen tai hypoteettinen 
tunnustaminen. Vaatimuksen kohteena oleva tunnustetaan hypoteettisesti järkiolentona. 
Ainoastaan näin voi vaatimuksen kohteena oleva tulla tietoiseksi hänelle avautuvasta 
toiminnallisesta pelitilasta. Vaatimus ei ainoastaan tähtää siihen, että vaadittu tulee 
tietoiseksi vapaudestaan. Samalla vaatimuksen akti konstituoi vastavuoroisen 
tunnustamissuhteen, joka ei ainoastaan perustu vaatimuksen suorittavan järkiolennon 
suorittamaan yksipuoliseen ja siinä mielessä hypoteettisen tulkintaan. Fichte liittää oman 
vapauden – so. oman järjellisyyden – tiedostamiseen sen, että ihminen samalla tiedostaa 
myös vaatimuksen suorittaneen olevan samanlaisen järkiolennon. Tämän seurauksena 
vaatimuksen kohteena oleva tunnustaa myös vaatimuksen suorittaneen vastavuoroisesti 
järkiolentona.  

Juuri tässä on Fichten interpersoonallisuus- ja subjektiteorian radikaali ydin: Vaatimus 
itsenäiseen toimintaan, vastavuoroisten tunnustamissuhteiden rakentuminen, 
vaatimusaktin ymmärtäminen ja siihen liittyvä kokemus omasta vapaudesta ja 
empiirisestä määrittymisestä ovat kaikki tietoisuudelle konstitutiivisia elementtejä, jotka 
aktualisoituvat välittömästi yhtä aika ikään kuin yhdessä iskussa (auf einen Schlag). 
Vaatimus mahdollistaa siten tietoiselle maailmassaolemiselle tai perussuhteelle 
konstitutiivisten elementtien välittömän ykseyden syntymisen110. Mukailen luennassani 
erityisesti Henrichin hahmottelemaa tietoisuusteoreettista näkemystä, jonka mukaan 
tietoisuus rakentuu toisiinsa redusoimattomien, mutta ainoastaan tietoisen elämän 
perussuhteessa ja siten vasta keskinäisessä suhteessa merkityksensä saavien, elementtien 
ykseytenä (Henrich 1970, 1982a).  
                                                           
109 Myös Düsing (2002a, 23) korostaa sitä, kuinka erityisesti Fichte antoi varhaisfilosofiassaan 
subjektiteorialle transsendentaalin idealismin muodssa keskeisen aseman. 
110 Fichte ymmärsi tietoisuuden eri momenteista välittömästi tässä ja aktualisoituvaksi ykseydeksi 
(ks. esim. Weibel 1996, 444 - 445). 
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Jotta vaatimusaktilla olisi ylipäätään merkitystä, täytyy vaatimuksen suorittajan 
ensinnäkin hypoteettisesti tunnustaa vaatimuksen kohde potentiaaliseksi järkiolennoksi. 
Vaatimusaktin onnistuminen kuitenkin edellyttää, että vaadittu ymmärtää hänen 
kohdituvan vaatimusaktin. Näin vaatimusaktin ymmärtäminen edellyttää vaatimuksen 
kohteen itsetietoisuutta (ks. myös Baumans 1972, 184). Ymmärtäessään vaatimuksen 
häm on jo samalla järkiolento, joka tiedostaa oman vapautensa ja empiirisen 
määräytyneisyyden ja lopulta sen, että persoonallinen toinen on myös vapaa järkiolento, 
joka on tunnustettava sellaisena. Nämä kaikki elementit ovat tietoiselle 
maailmassaolemiselle konstitutiivisia. Fichte pyrki muotoilemaan sellaisen 
tietoisuusteorian, jossa ihmisen tietoinen maailmassaoleminen näyttäytyy 
konstitutiivisista elementeistä rakentuvana jakamattoman ykseytenä, joka ei ole 
palautettavissa johonkin sen yksittäisistä momenteista. Tietoisuus näyttäytyy Fichtelle 
momenttiensa jakamattomana kompleksisena111 ykseytenä osittain ainakin siksi, että hän 
havaitsi minkä tahansa tietoisuuden elementin tarkastelun johtavan viime kädessä siihen, 
että samalla on aina huomioitava myös muut tietoisuudelle konstitutiiviset elementit. 
Mitään tietoisuuden yksittäistä elementtiä ei ole mahdollista tarkastella irtaallaan itse 
tietoisuuden kokonaisuudesta.112 Fichteen nojautuen onkin mahdollista todeta, että 
itsetietoisuus ja interpersoonallisen suhteet ovat yhtä konstitutiivisia ja yhtä alkuperäisiä 
empiirisen järkiolennon itsetietoisuuden kehittymisen kannalta.  

Fichten interpersoonallisuusteoriaa koskevassa tulkinnassani lähden siitä, ettei Fichteä 
voi pitää esim. Honnethin (2002) tavoin sellaisen intersubjektivistisen paradigman 
esitaistelijana, joka olettaisi subjektiviteetin olevan riippuvainen sitä edeltävästä 
intersubjektiviteetista. Pikemminkin Fichten interpersoonallisuusteorian ydin on siinä, 
että subjektiviteetti ja interpersoonalliset suhteet ovat yhtä välttämättömiä ja yhtä 
alkuperäisiä tekijöitä niin, ettei kumpikaan niistä voi konkreettisen empiirisen 
itsetietoisuuden kehkeytymisen tarkastelussa olla ensijaisempi suhteessa toiseen. Kuten 
Frank (1991d, 463) on huomauttanut, ei Fichte sulkenut intersubjektiviteettia tietoisuuden 
konstituutioehtojen tarkastelun ulkopuolelle. Hän ei kuitenkaan olettanut itsetietoisuuden 
ilmiön selittyvän tyhjentävästi interpersoonallisten suhteiden avulla. 

Fichte kehitteli interpersoonallisuusteoriaansa ns. Jenan kauden aikana. Julkaistussa 
muodossa interpersoonallisuusteoria esiintyi ensimmäisen kerran Grundlagen des 
Naturrechtsissä ja System der Sittenlehressä. Erityisesti ensiksi mainitulla on ollut vahva 
vaikutushistoria Fichten interpersoonallisuusteoriaa koskevissa tarkasteluissa. Merkille 
pantavaa on, että samaan aikaan Fichte luennoi Wissenschaftslehrestä ja kehitteli sitä 
edelleen. Osia näistä kehittelyistä Fichte julkaisi otsikolla Versuch einer neuen 
Darstellung der Wissenschaftslehre. Luentojen pohjalta on myöhemmin myös julkaistu 
Wissenschaftslehren versio, joka on nimetty Wissenschafstlere nova methodoksi.113 Siinä 
Fichte kehitteli jo aikaisemmin hahmottelemia subjekti- ja tietoisuusteoreettisia 
näkemyksiä. Työni kannalta on mielenkiintoista erityisesti se, että juuri Nova methodossa 
subjekti- ja tietoisuusteoreettisiin kysymyksenasetteluihin nivoutui kiinteästi myös 
                                                           
111 Ks. myös Düsing 2002a, 27 - 28. 
112 Yksinkertaisimmillaan Fichten huomio näkyy Minän ja Ei-Minän vastavuoroisena dialektisena 
määrittelysuhteena, joka on konstitutiivinen tietoiselle maailmassaolemiselle niin, ettei tietoisuus 
redusoidu yksin jompaankumpaan näistä. 
113 Nova methodosta on julkaistu kaksi eri editiota, jota poikkeavat toisistaan vain vähäisin määrin.  
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interpersoonallisusteoreettinen tarkastelu, jonka avulla Fichte pyrki ratkomaan subjekti- 
ja tietoisuusteoriaansa liittyviä ongelmia. 

Kuten edellä totesin, kehitteli Fichte interpersoonallisuusteorian keskeiset 
perusargumentit Grundlagen des Naturrechtsin alkuosassa. Vaikka Fichte tarkasteleekin 
Wissenschaftslehre nova methodossa interpersoonallisuusteoriaa eksplisiittisesti osana 
Wissenschaftslehreä, seuraa Fichte Zöllerin mukaan Naturrechtsissä ja Sittenlehressä 
valittua esitys- ja analyysitapaa, joka keskittyy konkreettisen empiirisen järkiolennon 
itsetietoisuuden mahdollisuusehtojen tarkasteluun.114 Siinä esitetyt 
interpersoonallisuusteorian perusargumentit ovat miltei identtisiä alkujaan 
Naturrechtsissä esitettyjen näkemysten kanssa. (Zöller 1998, 655.) Merkille pantavaa on, 
että vaikka Fichte kehitteli interpersoonallisia suhteita koskevat näkemyksensä yhtäältä 
oikeusfilosofiaksi ja toisaalta moraalifilosofiaksi luokiteltavissa olevissa kirjoituksissaan, 
interpersonaliteetin konseptio ei ole irrotettavissa Wissenschaftslehren 
tietoisuusteoreettisista kysymyksistä. Tähän antaa viitteitä se, kuinka sekä Naturrechtsin 
että Sittenlehren alussa muotoillut tietoisuusteoreettiset argumentit täsmentävät ja 
modifioivat alkujaan ensimmäisessä Wissenschaftslehressä esitettyjä näkemyksiä Minän 
ja Ei-Minän välisessä perussynteesissä aktualisoituvasta kohde- ja maailmatietoisuudesta. 
Naturrechts liittää mukaan interpersoonallisen suhteen. Tämä enteilee sitä, kuinka 
interpersonaliteetti saa Wissenschftslehre nova methodossa on keskeisen roolin 
tietoisuuden konstituutioehtoja tarkasteltaessa.  

Siinä missä Naturrechtsissä Fichte laajentaa tietoisuutta koskevaa alkuperäistä 
tarkastelua interpersoonallisuuden konseptiolla antaen sille vahvan sosiaalifilosofisen 
juonteen, kytkee hän Wissenschaftslehre nova methossa interpersoonallisia suhteita 
koskevat näkemyksensä takaisin Wissenschaftslehren kontekstiin. Siinä hän 
systemaattisesti kehittelee Naturrechtsissä alustavasti muotoilemaansa näkemystä siitä, 
etteivät objektitietoisuus ja itsetietoisuus ole mahdollisia ilman interpersoonallisia 
suhteita, jotka ovat kiteytettävissä käsitteillä vaatimus ja tunnustaminen (Düsing 2002b, 
108). Fichten interpersoonallisuusteoriassa ei siten enää ole kysymys pelkästään spesifisti 
oikeusteoreettisesta tai siveysopillisesta tarkastelusta (ks. myös Ivaldo 1989, 162). Osin 
se on toki niitäkin, mutta tietoisuusteoreettiset implikaatiot ovat keskeisiä erityisesti 
käsitteen Aufforderung (vaatimus) yhteydessä. Wissenschaftslehre nova methodossa 
interpersoonallisen vaatimuksen käsite näyttäytyy olennaisesti yrityksenä ratkaista 
tietoisuusteoriaan sisältyviä ongelmia. Siinä Fichte ottaa uuden askeleen sekä 
subjektiviteettia että itse- ja maailmatietoisuutta koskevassa teoriaprojektissaan, joka sai 
alkunsa ensimmäisessä Wissenschaftslehressä (ks. esim. Zöller 1998, 656). 
Interpersoonallisuusteorian toinen peruskäsite – Anerkennung – (tunnustaminen) sisältää 
selkeämmin oikeusfilosofisia implikaatioita. Fichte viittaa Grundlagen des 
Naturrechtsissä tunnustamisen käsitteellä ennen muuta oikeuspersoonien vastavuoroisten 
suhteiden rakentumiseen. Vaatimuksen käsitteen avulla hän puolestaan tarkastelee 
spesifimmin konkreettisen itsestä ja maailmasta tietoisen yksilöllisen järkiolennon 
konstituutioehtoja.  

Tulkinnassani nojaudun Dieter Henrichin edustamaan kantaan. Sen mukaan Fichten 
ajattelun ydin on ennen muuta tietoisuus- ja subjektiteoreettisessa kysymyksenasettelussa 
                                                           
114 Myös Cesa (1992, 63) painottaa Nova Methodon merkitystä Fichten interpersoonallisuustoerian 
kehittymisen kannalta.  
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(Henrich 1967, 1981a). Fichten filosofian voidaankin väittää olevan pohjimmiltaan 
itsetietoisuuden filosofiaa. Sen keskeinen kohde on itsetietoisuuden ongelma ja samalla 
sen tavoitteena on osoittaa, kuinka itsetietoisuus on mahdollista ymmärtää filosofisen 
perustelun prinsiippinä. (Ks. Wildt 1982, 202.) Määritellessään nova methodossa 
filosofiansa keskeistä kysymyksenasettelua Fichte käyttää rinnakkain sekä 
itsetietoisuuden että tietoisuuden käsitteitä (ks. esim. 1979, 135, 189), eikä varsinaisesti 
erota itsetietoisuuden ja tietoisuuden ongelma-alueita toisistaan. Fichten ajattelutapa 
näkyy myös Versuch einer neuen Darstellungissa, jossa korostuu näkemys siitä, että 
tietoisuus on aina yhtäältä tietoinen itsestä ja toisaalta itsetietoisuus on mahdollisen 
ainoastaan maailmatietoisuuden komplementtina (1970, 213-217). Tämä käy hyvin ilmi 
myös Wissenschaftslehre nova methodon keskeisistä käänteistä. Merkille pantavaa on, 
että siinä objektitietoisuus ja sen mahdollisuus näyttää ajoittain nousevan jopa 
itsetietoisuutta keskeisimmäksi ongelmaksi siinä missä Versuch einer neuen Darstellung 
der Wissenschaftslehressä systemaattisesti esitelty intellektuaalisen havainnon käsite 
suuntaa tarkastelua itsesuhteen problematiikkaan – tosin niin että siihen sisältyvät 
yhtäaikaisesti niin itseä koskeva välitön kokemus kuin myös itseä koskeva käsitteellis-
eksplisiittinen tieto (ks. esim. Henrich 1967).  

Wildt (mt.) korostaa Henrichiin nojautuen sitä, että Fichten käsitys itsetietoisuudesta 
on suhteellisen kompleksinen, sillä se kattaa niin välittömän, tietävän kuin praktisenkin 
itsesuhteen käsitteet. Hän viittaa tässä yhteydessä Henrichin ja Tugendhatin käymään 
debattiin itsesuhteen luonteesta. Tämän keskustelun merkittävin anti on ollut 
käsitteellinen erottelu näiden kolmen itsesuhteen muodon välillä (Henrich 1989). Tässä 
keskustelussa Tugendhat (1979) on painottanut sitä, että nk. reflektioteoreettisen 
tietoisuuskonseptioon sisältyvät paradoksaaliset ongelmat ovat ainakin osin ohitettavissa, 
mikäli itsetietoisuutta ei määritellä ensisijaisesti subjektin tiedoksi itsestä vaan subjektin 
omia toimintamahdollisuuksia koskevaksi refelektiiviseksi pohdinnaksi, jolla subjekti 
määrittelee itse oman toimintansa tavoitteita. Itsereflektioksi traditionaalisesti nimitettyä 
itsesuhdetta ei siis ole mielekästä ymmärtää itsereflektion suorittaman Minän 
intentionaalisena tekona, jossa reflektion suorittava Minä oman aktinsa kautta 
paradoksaalisesti tuottaisi itseään koskevan tiedon (so. episteemisen itsesuhteen) ja jopa 
viime kädessä itsensä. Itsereflektio merkitsee Tugendhatin mukaan pikemminkin omien 
tekojen perusteiden pohdintaa ja niiden määrittelyä, sanalla sanoen praktisen toiminnan 
tavoitteiden ja päämäärien reflektiota, praktista itsesuhdetta (mt. 137 - 162). Hän ei 
kuitenkaan ota huomioon sitä, että Fichtelle itselleen toiminnan käsite ja siihen läheisesti 
liittyvä tavoitteiden refleksiivisestä määrittely olivat kuitenkin keskeisiä käsitteitä. Niiden 
avulla hän pyrki ratkaisemaan (itse-) tietoisuuden refleksioteoriaan liittyviä ongelmia.  

5.2  Ekskurssi Fichten toiminnan käsitteesen 

Dogmaattisen materialismin (dogmaattischer Materialismus) ja idealismin (Idealismus) 
välisen ristiriidan ylittämistä koskeva vaatimus näyttelee Fichten ajattelussa merkittävää 
roolia. Kokemuksen ja tietoisuuden selittäminen ei ole mahdollista kummankaan näiden 
kahden aikaisemmalle filosofiselle perinteelle ominaisen ajattelumallin avulla. 
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Dogmaattisen materialismin edustajat, mikäli he johdonmukaisesti pitävät kiinni omasta 
lähtökohdastaan, olettavat jonkin tietoisuudesta riippumaton olion an sich olemassaolon. 
Tämä olio vaikuttaa kausaalisesti tietoisuuteen sen ulkopuolelta tuottaen siten havainnon, 
kokemuksen ja lopulta tuota oliota koskevan tiedon ja tietoisuuden. Idealismin edustajat 
puolestaan olettavat yksin tietoisuuden vapaan toiminnan tuottavan tiedostuksen kohteen. 
Nämä kaksi positiota ovat Fichten mukaan keskenään täysin sovittamattomia ja tahoillaan 
kykenemättömiä selittämään kokemuksen ja tietoisuuden mahdollisuutta. (1970, 188,199 
- 200, 1965, 310, 1979, 20 - 21.) Fichte pyrkii ylittämään näiden kahden kannan välisen 
ristiriidan osoittamalla, että kokemuksen, tietoisuuden ja siten samalla tietoisen 
empiirisen minän (so. yksilöllisen järkiolennon) konstituutio edellyttää sekä aktiivisen 
transsendentaalin minän - siis intelligenssin ja toisaalta tuota aktiivisuutta määrittävän 
tietoisuudelle ulkoisen materiaalisen maailman olemassaoloa. (Fichte 1965, 310 - 311.)  

Siinä missä pitäytyminen näiden kahden position välisessä dualismissa ei vielä 
merkitse laadullisesti uuden ja erilaisen näkökulman avaamista, tulisi Fichten myös 
kriittiseksi idealismiksi luonnehtiman position antaa siihen mahdollisuus. Fichte pyrkii 
hahmottamaan kokemuksen rakentumista käsitteiden Minä ja Ei-minä avulla. (1965 311, 
1979, 55.) Hänen mukaansa Wissenshaftslehren kriittinen idealismi lähtee liikkeelle 
näkemyksestä, jonka mukaan Minä ja Ei-Minä ovat vastavuoroisessa vaikutussuhteessa 
toisiinsa. Wissenschafstelehre nova methodossa Fichte luonnehtii omaa filosofista 
projektiaan seuraavasti:  

"Die kritische Idealismus (...) - geht von dem absolut vereinigten Accidens beyder (das 
Ding an sich ja Henki A.K. huom.) - oder von der Wechselwirkung des Ich und Nicht-
Ich aus. Sie werden erst hinterher bey ihm zu Substanzen, nicht wie bei dem 
Materialismus, dass er davon ausgeht. (...) Ich und Nich-Ich werden bey ihm von 
anfang unzertrennlich vereinigt angetroffen, da hingegen der Dualismus beyde trennt, 
und ohne Ende nicht vereinigen kann". (Fichte 1979, 55.)  

Wissenschaftslehren varsinainen ydin on juuri Minän ja Ei-Minän (subjektin ja objektin) 
välisen jännitteisen vastavuoroisen suhteen tarkastelussa. Tavoitteena on hahmottaa 
konkreettisen empiirisen inhimillisen tietoisuuden rakentuminen toisilleen vastakkaisten 
mutta aina myös samalla toisistaan riippuvaisten ja samalla myös toisiaan määrittävien 
momenttien dynaamisena ykseytenä. Konkreettinen ihminen on ristiriitainen ja 
jännitteinen olento, joka tasapainoilee kahden sille konstitutiivisen momentin – Minän ja 
Ei-Minän – välisessä voimakentässä. Fichtelle ihminen on käsitteen Minän merkityksessä 
rajoittamaton ja vapaa, käsitteen Ei-Minä merkityksessä puolestaan aina jo rajoittunut, 
empiirisesti määrittynyt. (Janke 1977, 112, 122, 124 - 125.) Minä ja Ei-Minä ovat 
tietoisuuden tai tietoisen maailmassa olemisen konstitutiivisia komponentteja. Tietoisuus 
rakentuu, kehittyy ja muotoutuu Minän ja Ei-Minän yhteen kietoutumisen ja välittymisen 
kautta.115 Vaikka Minä ja Ei-Minä ovatkin keskenään jännitteisiä ja ristiriitaisia 
komponentteja ja Fichteä lainatakseni: toisilleen vastakkain asetettuja, eivät ne koskaan 
ole absoluuttisia ja toisistaan erillisiä. Niistä rakentuu pikemminkin monimutkainen 
kokonaisuus, jossa nämä kaksi dimensiota kytkeytyvät tai kietoutuvat toisiinsa. Tälle 

                                                           
115 Tähän tietoisuudelle konstitutiivisen välittymiseen Fichte viittasi myös käsitteellä 
Einbildungskraft (ks. esim. Düsing 2002b, 109). 
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tulkinnalle antaa perusteita Fichten Grundlagen der gesammten Wissenschaftslehressä 
esittämä toteamus siitä, että lause ”Minä asettaa itse itsensä Ei-Minän kautta 
määrittyneenä” on varsinainen Wissenschafstlehren päälause, sen terävä kärki, johon 
Wissenschfatslehren kolmen peruslauseen kautta etenevä deduktio varsinaisesti tähtää 
(1965, 150). Minän ja Ei-Minä ja ovat alusta saakka erottamattomasti yhdessä (1978, 55).  

Wissenschaftslehre Nova Methodossa (1978) toiminnan käsite (Tätigkeit/ Handlung) 
saa Minän ja Ei-Minän välisen vastavuoroisen suhteen tarkastelussa keskeisen aseman. 
Fichte olettaa, että tietoinen subjekti tai empiirinen Minä, yksilöllinen järkiolento 
(Individuum; Vernunfwesen) on mahdollinen vain ja ainoastaan toiminnassa ja toiminnan 
kautta. Hän pyrkii selittämään empiirisen tietoisuuden rakentumisen toiminan käsitteen 
avulla (mt. 54). Juuri toiminta on se mediumi, jossa Minä ja Ei-Minä syntetisoituvat 
empiiriseksi tietoiseksi Minäksi. Samalla toiminnassa syntyy empiirisen Minän tietoisuus 
itsestä ja maailmasta. Tietoisuus realisoituu toiminnassa, jossa transsendentaalin Minän 
spontaani aktiviteetti suuntautuu Minälle ulkopuoliseen toiminnan kohteeseen, ja jossa 
toiminnan kohteen (Ei-Minä) työstämisen kautta Minä itse määrittää aina myös itseään ja 
maailmaansa (ks. myös 1965, 299 - 300, 313.) Tietoisuus itsestä ja maailmasta on näin 
toiminnan tulos ja mahdollistuu vasta toiminnan molempien dimensoiden aktualisoituessa 
yhtäaikaisesti. (1979, 62 - 63, ks. myös Cogliandro, 2001, 182.) Fichten alkujaan 
lähtökohdakseen ottama perusajatus tietoisuudelle konstitutiivisesta Minän ja Ei-Minän 
välisestä vastavuoroisesta määrittelysuhteesta toki säilyttää edelleen keskeisen asemansa. 
Sitä tarkastellaan nyt kuitenkin toiminnan konseption näkökulmasta. Minän ja Ei-Minän 
välinen vastavuoroinen määrittely ja jopa dialektiseksi luonnehdittavissa oleva 
välittyminen tapahtuu toiminnassa. Sen viimekätinen perusta on silti transsendentaalin 
Minän alkuperäisessä aktiviteetissa, joka voi potentiaalisesti suuntautua toiminnan 
kohteeseen (Ei-Minään). (Fichte 1978, 68-69.)  

Fichten filosofiassa toiminnan käsitteellä on omalaatuinen kaksoismerkitys. Yhtäältä 
toiminta on määrittelemätöntä puhdasta aktiviteettia, toimintaa ylipäätään (Tätigkeit) ja 
toisaalta konkreettista reaalista toimintaa (Handlung), joka suuntautuu empiirisessä 
havaintomaailmassa konkreettiseen kohteeseen vaikuttaen siinä kausaliteetin (Causalität; 
Reelle Wirksamkeit) käsitteen merkityksessä. Vasta jälkimmäisessä on kysymys 
toiminnasta sanan varsinaisessa mielessä (vrt. myös Lauth 1994, 75-76).Toiminta – 
käsitteen Handlung merkityksessä – ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman perustavaa 
transsendentaalin Minän aktiviteettia (Tätigkeit), joka voi modifioitua suuntautumaan 
objektiin (ks.myös Schrader 1972, 54). Nova Methodon §4 on toiminnan käsitteen 
ymmärtämisen kannalta keskeinen. Siinä Fichte erottaa systemaattisesti toisistaan 
käsitteet Tätigkeit ja Handeln. Ideaalisen toiminnan (ideale Tätigkeit) Fichte rinnastaa 
käsitteisiin tietoisuus (Bewusstsein) ja intelligenssi (Intelligenz) (Fichte 1978, 49) ja siten 
viime kädessä käsitteeseen transsendentaali Minä. Jälkimmäisessä tapauksessa 
kysymyksessä on reaalisesti vaikuttava toiminta tai vaikutus objektien muodostamassa 
maailmassa (reale wirkende Thätigkeit). Handlung on empiirisesti realisoituvaa 
konkreettista toimintaa, joka tosiasiallisesti vaikuttaa objekteista rakentuvassa 
empiirisessä maailmassa. Tätigkeit ei vielä ole empiiristä ja empiirisesti havaittavaa 
konkreettista havaintomaailman kohteisiin suuntautuvaa ja niihin vaikuttavaa toimintaa. 
(Fichte 1978, 57, ks. myös Fichte 1965, 418, ks. Lauth 1984, 75 -76, 86.) Handlung 
käsitteen merkityksessä toiminnalle on ominaista, että se on aina empiirisesti 
määrittynyttä, koska sillä on jokin tavoite ja se on suuntautunut johonkin (kohteeseen). 
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Tätigkeitin ja Handlungin välistä eroa on mahdollista luonnehtia niin, että abstrakti ja 
empiiriselle tietoisuudelle itselleen anonyymiksi jäävä aktiviteetti konkretisoituu 
kohteelliseksi toiminnaksi aktiviteetin suuntautuessa tavoitteen mukaisesti kohteeseen, 
joka samalla määrittää konkreettista tekoa rajoittaen ja määrittäen samalla abstraktin 
toiminnan mahdollistamaa vapautta. (Fichte 1978, 51). Pelkkä määrittelemätön 
aktiviteetti, jota Fichte luonnehtii myös vietiksi (Trieb) (ks. esim. Fichte 1978, 62) ei 
sellaisenaan mahdollista empiiristä tietoisuutta, vaan tietoisuus aktualisoituu vasta 
perustavan aktiviteetin murtautuessa konkreettiseksi toiminnaksi, jonka mediumissa se 
määrittyy objektin eli Ei-Minän tuottaman rajoitteen kautta. Minän perustava aktiviteetti 
on toki eräs tietoisuuden mahdollisuusehdoista sikäli, että se mahdollista empiirisen 
Minän toiminnan. Aktiviteetin täytyy kuitenkin modifioitua – tai Fichten sanoja 
lainatakseni murtautua – konkreettiseksi kohteelliseksi toiminnaksi, jossa aktualisoituvan 
subjekti-objekti tai Minä-Ei-Minä-suhteen myötä tietoisuus itsestä ja maailmasta tulee 
mahdolliseksi. (Fichte 1978, 62.) 

Toiminnan konseption avulla Fichte tematisoi Grundlagen der gesammten 
Wissenchaftslehreä seuraten niin itsensä asettavan Minän absoluuttia vapautta ja 
määrittelemättömyyttä kuin myös Ei-Minä tuottamaa määräytyneisyyttä. Ideaalinen 
toiminta ilmentää juuri ihmiselle ominaista aktiviteettia ja spontaniteettia ja perustavaa 
vapautta, johon Fichte viittaa varhaisemmassa Wissenschaftslehressä Minän käsitteellä: 
Ideaali toiminta on transsendentaalin Minän määrittelemätöntä aktiviteettia. Ei-Minän 
tuottama määräytyneisyys puolestaan aktualisoituu konkreettisessa reaalisessa 
toiminnassa, jossa transsendentaalin Minän määrittelemätön aktiviteetti modifioituu 
suuntautumaan empiirisessä havaintomaailmassa olevaan toiminnan kohteeseen (1978, 
71 - 72). Reaalinen toiminta sanan Handlung merkityksessä on siis toimintaa, joka 
suuntautuu varsinaisesti toiminnan havaintomaailmassa olevaan kohteeseen, joka ei enää 
ole Minä itse vaan Ei-Minä. Samalla Ei-Minä määrittää konkreettista reaalista toimintaa 
ja sen aikaan saamia vaikutuksia. Ensimmäisessä Minä itsessään on määrittelemätöntä ja 
rajoittamatonta, kun taas jälkimmäisessä Minä määrittyy ja rajoittuu empiirisesti 
toiminnan konkreettisen kohteen tuottaman vastuksen (Widerstand) kautta. (Fichte 1979, 
393.) Toiminnan vapaus perustuu Minän aktiviteettiin tai intelligenssiin. Sen empiirinen 
realisoituminen edellyttää kuitenkin toiminnan suuntautumista toiminnan kohteesee (Ei-
Minä). Samalla Ei-Minä määrittää konkreettista toimintaa ja sen suuntautumista 
empiirisesti. (Fichte 1978, 27, 48, 55.) Toiminta on yhtä aikaa sekä vapaata että 
määrittynyttä. Jo Grundlagen der gesammten Wissenschfatslehressä Fichte tematisoi 
nämä kaksi toiminnan muotoa mm. käsitteillä sentripetaalinen toiminta ja sentrifuuginen 
toiminta (Fichte 1965, 407). Ensiksi mainittu on Minän itseensä kääntyvää toimintaa, 
jossa Minä asettaa ensimmäisen Wissenschaftslehren peruslauseen mukaisesti itse itsensä 
rajoittamattomana. Jälkimmäinen on Grundlagenin terminologiaa käyttääkseni 
objektiivista toimintaa, joka suuntautuu kohteeseen, so. Ei-Minään (objektive Tätigkeit). 
Siinä Minä asettaa itseään vastaan Ei-Minän (ks myös mt. 392 - 393.) 

Grundlagenissa esitetty näkemys ihmisestä yhtäaikaisesti määrittelemättömänä ja 
määrittyneenä olentona on ymmärrettävissä nova Methodossa hahmottuvan 
transsendentaalin toiminnanteorian valossa niin, että konkreettinen itsestä ja maailmasta 
tietoinen ihminen – individi – konstituoituu ideaalin ja reaalisen toiminnan keskinäisen 
yhteen nivoutumisen ja välittymisen kautta (1978, 72). Ideaali toiminta ihmiselle 
ominaisena aktiviteettina mahdollistaa, että ihminen on periaatteessa vapaa olento, joka 
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kykenee asettamaan itse omalle toiminnalleen tavoitteita. Konkreettisen toiminnan 
käsitteeseen sisältyy puolestaan oletus sitä, että ihmisen omasta periaatteellisesta 
vapaudestaan käsin toiminnalleen asettamien tavoitteiden realisointi rajoittuu aina 
empiirisesti eikä voi siten koskaan todellistua riippumatta empiirisestä 
määräytyneisyydestä yksinkertaisesti siitä syystä, että konkreettisella toiminnalla täytyy 
olla aina jokin kohde johon se suuntautuu ja johon kohdistuvassa suhteessa toiminnan 
tavoite pyritään realisoimaan. Samalla Fichte liittää toisiinsa tietämisen, kokemuksen ja 
toiminnan käsitteet: Tietoisuuden kohde – siis Ei-Minä – tiedostetaan ainoastaan 
kokemuksessa. Kokemus puolestaan on mahdollinen vain konkreettisen toiminnan kautta 
(mt. 54). Näin tieto on ymmärrettävissä subjektin oman toiminnan tulokseksi. 
Kohdetietoisuus perustuu reaaliseen havaintomaailmassa tapahtuvaan toimintaan 
(Handeln), joka on vaikuttamista reaalisessa havaintomailmassa (mt. 123).  

Toiminta on myös itsetietoisuuden kannalta perustava. Eksplisiittinen tietoisuus 
omasta aktiviteetista tai spontaniteetista, joihin Fichte viittaa käsiteillä Tätigkeit ja Trieb, 
ei ole mahdollinen ilman objektiin suuntautuvaa toimintaa, jossa on kysymys Ei-Minän 
kautta määrittyneestä ja rajoittuneesta aktiviteetista (ks. myös Cogliandro 2001, 182). 
Oman aktiviteetin tiedostamisen edellytys on, että määrittelemätön puhdas toiminta 
(Tätigkeit) kohtaa vastustuksen tai rajoitteen (1978, 56-57, 62), joka määrittää sitä 
empiirisesti. Tämä on mahdollista ainostaan kohteen – Ei-Minän – kautta. 
Määrittelemättömän rajattoman aktiviteetin (Tätigkeit) on siis modifioiduttava 
kohteelliseksi toiminnaksi, jossa toiminnan kohde (Ei-Minä) rajoittaa Minän aktiviteettia 
(mt. 63). Suuntautuipa toiminta sitten itseensä tai ulkopuoliseen objektiin, on kysymys 
aina samasta toiminnasta, tarkemmin ilmaistuna yhden ja saman subjektin toiminnasta. 
Fichten perusoletus on, että Minän aktiviteetti voi tavalla tai toisella modifioitua 
suuntautumaan konkreettisena toimintana tiedostuksen kohteeseen, josta tuon kohteen 
tuottaman määrittymisen kautta voidaan tulla tietoiseksi niin, että samalla myös tietoisuus 
omasta aktiviteetista aktualisoituu empiirisen määräytymisen myötä. Koska ideaalinen 
toiminnta (Tätigkeit) ja konkreettinen kohteellinen toiminta (Handlung) muodostavat 
periaatteessa jakamattoman ykseyden, täytyy niiden välillä Fichten mukaan olla 
yhdysside, jonka varassa tietoisuus voi ohjautua toiminnan muodosta toiseen. (Fichte 
1979, 393.)  

Minän alkuperäinen toiminta on näistä kahdesta toiminnan muodosta toki 
perustavampi. Koska alkuperäinen aktiviteetti suuntautuu alkujaan vain itseensä ja 
absoluuttinen Minän on yksinomaan itsensä kanssa yhtä, onkin väistämättä kysyttävä 
Fichten tavoin sitä, miten tämä absoluuttinen itsensä asettava ja siten itsensä ylläpitävä 
aktiviteetti voi modifioitua suuntautumaan aktiviteetista itsestään erilliseen kohteeseen 
konkretisoituen toiminnaksi ja miten se voisi olla ajateltavissa jopa objektiivisen 
kohteellisen toiminnan ”syyksi” (mt. 295, 397-399). Empiirisen tietoisuuden selittäminen 
toiminnan käsitteen avulla johtaa – kuten Fichte itsekin huomaa – ongelmaan siitä, 
kuinka Minän aktiviteetin suuntautuminen tiedostettavaan objektiin, Ei-Minään voi 
ylipäätään mahdollistua. Fichten pukee tämän ongelman seuraavaan muotoon.  

“WIE KOMMT DAS ICH DAZU AUS SICH SELBST herauszugehen? Wie sollen 
wir ,von dem blos SUBJEKTIVEN - dem Gefühl – zu einem OBJEKTIVEN, das die 
Thätigkeit des ICH bey seinem Handeln hindert – übergehen?“ (Fichte 1978, 270).  



174 

Fichte mukaan tämä ongelma uhkaa kaataa koko hänen filosofisen systeeminsä (mt. 399). 
Toiminnan käsitteeseen perustuvassa tietoisuuden selitysyrityksessä keskeiseen asemaan 
nousee toiminnan tavoitteen käsite (Zweckbegriff). Fichte liittää toimintaan sinänsä 
täysin adekvaatisti toiminnan päämääräkäsitteen. Sillä hän viittaa empiirisen subjektin 
itsenäisesti ja refleksiivisesti määrittelemään ja sille itselleen tietoiseen toiminnan 
tavoitteeseen korostaen samalla toiminnan intentionaalisuutta ja tavoitteellisuutta. (Fichte 
1978, 235.) Päämääräkäsitteen tulisi välittää Minän alkuperäistä määrittelemätöntä 
aktiviteettia ja kohteellista toimintaa mahdollistamalla empiirisen subjektin tapauksessa 
Minän määrittelemättömän aktiviteetin modifioitumisen kohteelliseksi tavoitteelliseksi 
toiminnaksi. Havaintomaailmassa aktualisoituvan intentionaalisen vapaan toiminnan 
edellytys on, että toimija itse kykenee muotoilemaan toiminnan päämäärää koskevan 
käsitteen (ks. esim. mt. 53, 57). Minän määrittelemättömän aktiviteetin suuntautuminen 
konkreettiseksi objektiiviseksi toiminnaksi edellyttää eksplisiittistä tietoa toiminnan 
tavoitteesta siis siitä, millainen vaikutus toiminnan avulla pyritään havaintomaailmassa 
saamaan aikaan.  

Päämääräkäsitteen myötä tietoisuuden selitysyritys kuitenkin ajautuu kehäpäätelmään. 
Empiirisen tietoisuuden konstituutio ei ole selitettävissä intentionaalisen toiminnan 
käsitteen avulla, koska edellytetään aina jo itse- ja maailmatietoisuuden olemassaolo (ks. 
myös Stolzenberg 1998, 634, Zöller 1998, 656). Koska toimijalla on oltava tieto omasta 
tavoitteestaan, jonka hän pyrkii konkreettisella toiminnalla empiirisessä 
havaintomaailmassa todellistamaan, täytyy hänellä jo luonnollisesti olla tietävä suhde 
itseensä sikäli, että toimijalla itsellään on oltava eksplisiittinen tieto ja varmuus juuri 
omista intentiostaan. Juuri tuohon eksplisiittiseen tietoon intentioista Fichte viittaa 
ilmauksella päämääräkäsite (Zweckbegriff). Eksplisiittinen tieto omista intentioista 
implikoi väistämättä myös itsetietoisuuden olemassaolon. Konkreettinen toiminta ei ole 
mahdollinen ilman, että ihminen itse tiedostaa itsensä toimivana ja omaa toimintaansa 
määrittävänä vapaana olentona, joka kykenee itse asettamaan itselleen toiminnan 
tavoitteita (ks. myös Gogliandro 2001, 185). Sen, että toiminnan tavoitteen määrittely 
edellyttää aina jo itsetietoisuuta Fichte esittää seuraavasti.  

”Das Ich soll demnach wählen, oder es sezt sich als wählend unter dem 
mannigfaltigen um sich selbst zu bestimmen, dass das Objekt meines Begriffs in der 
Sinnenwelt wirklich wird. Das Wählende sezt sich also selbst schon voraus als 
causalität haben, es weiss schon dass es sich bestimmen kann. Das Ich ist also in der 
Wahl schon mit sich selbst bekannt, und sezt sich als solches im Entwerfen eines 
Zweckbegrifs schon voraus. (...) Das Bewusstseyn muss so anheben; in dem Momente 
A des Lebens, wird ein Zweckbegrif entworfen, es wird unter dem mannigfaltigen 
gewählt. In dem MOMENTE. B. will ich diesen Zweckbegerif wirklich und wirke. 
Mein Bewusstseyn hebt also an mit der Wahl und in dieser Wahl sehe ich mit auf das 
Wollen und auf CAUSALITÄT des Wollens. Ich muss demnach schon vor der Wahl 
wissen dass ich wollen und wirken kann. Die Möglichkeit der Wahl sezt schon eine 
Bekanntschaft mit sich selbst voraus.“ (Fichte 1978, 193.) 

Itsetietoisuuden ohella toiminnan suuntaaminen johonkin tiettyyn kohteeseen edellyttää 
aina tietoisuutta tuosta kohteesta. Toiminnan objektin täytyy olla jo tiedostettu ennen kuin 
toiminta suunnataan kyseiseen objektiin. Tietoisuuden selitysyritykseen itseensä sisältyy 
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eksplisiittisen itsetietoisuuden ohella myös kohdetietoisuus. Ilman sitä toiminnan 
refleksiivinen tavoitteen määrittely olisi mahdotonta. Kohdetietoisuus on toiminnan 
tavoitteen muotoilemisen edellytys siksi, että Fichtelle toiminta on kohteeseen 
suuntautuvaa toimintaa, ja toiminnan tavoitteen määrittely ei ole mahdollista ilman 
objektitietoisuutta. Toiminnan tavoitteen määrittely edellyttää tietoa siitä, mihin 
oletettuun kohteeseen toiminta on tarkoitus suunnata halutun vaikutuksen 
aikaansaamiseksi (1978, 128 - 130). Näin toiminta itsessään ei ilmeisestikään voisi tehdä 
ymmärrettäväksi objektitietoisuuden konstituutiota, sillä toiminnan edellytyksenä olevaan 
intentionaaliseen tavoitteen määrittelyyn sisältyy kohdetietoisuus, joka perustuu 
aikaisemmassa toiminnassa saavutettuun kokemukseen ja havaintoon kohteesta (mt. 76, 
vrt. myös 183). Toisin sanoen toiminnan tavoitteen reflektiossa toimijalla on oltava tieto 
omista empiirisesti määrittyneistä toimintamahdollisuuksistaan. (1978, 62, myös 
Gogliandro 2001, 177 - 178.) 

Intentionaalisen toiminnan käsitteen avulla tapahtuvan tietoisuuden selitysyrityksen 
aporia on siinä, ettei toiminta ole mahdollista ilman eksplisiittistä – sanalla sanoen: 
tietoista – tavoitetta. Tavoiteen määrittely ei puolestaan ole mahdollinen ilman 
kohdetietoisuutta, jonka edellytyksenä kuitenkin on aina jo aikaisempi tavoitteellinen 
toiminta, jossa kohdetta koskeva tieto on aikaisemman tavoitteenasettelun mukaisen 
kohteellisen toiminnan kautta rakentunut: ”(...) nemlich kein HANDELN ist möglich 
ohne Zweckbegrif und dieser nicht ohne Erkenntniss des Objekts und diese wieder nicht 
ohne ein Gefühl (...) kein Handeln ohne Gefühl” (1979, 130). Summa summarum: Fichte 
havaitsi, ettei tietoisuuden konstituutiota voi selittää toiminnan käsitteellä, koska 
tietoisuus joudutaan sisällyttämään aina jo itse selitysmalliin. Toinen huomio on, että 
Fichten ajattekulle keskeisen Minä-Ei-Minä konsteellaation ymmärtäminen 
subjektifilosofian kritiikin mukaisesti on yksinkertaistava ja virheellinen. Kyseessä ei ole 
yksi-ulotteinen- /suuntainen subjekti-objektisuhde, joissa tietoisuussubjekti (Minä) 
alistaisi objektin (Ei-Minän) oman valtansa alle käyttäen sitä yksipuolisesti hyväkseen 
omassa itsensä ylläpitämisen prosessissa. Fichte painottaa eksplisiittisesti sitä, ettei 
tietoisuuden ja toiminnan objekti (Ei-Minä ) ole pelkkä Minän työstämä ja sille alisteinen 
passiivinen kohde; se pikemminkin konstituoi olemassa olollaan itseä ja maailmaa 
koskevan tietoisuuden rakentumista. Tietoisuus ei perustu yksin subjektin – Minän – 
toimintaan, vaan Minän ja Ei-Minän – subjektin ja objektin – vastavuoroiseen 
määrittelysuhteeseen. En tässä yhteydessä erittele pitemmälle Fichten 
tietoisuusteoreettisia näkemyksiä. Tyydyn vain toteamaan Habermasin esittämän 
subjektifilosofiaa koskevan tulkinnan yksipuolisuuden. 

Wissenshafstlehre nova methodossa avautuva transsendentaalin toiminnanteorian 
perspektiivi osoittaa, kuinka Fichten filosofiasta on myös löydettävissä ns. praktisen 
itsesuhteen konseptio – tosin niin, että se on vain välittömän itsetietoisuuden ja itseä 
koskevan käsitteellisen tiedon ohella yksi kolmesta itsesuhteen muodosta (vrt. Henrich 
mt. Wildt 1982, myös Düsing 1989, 180). Wissenschaftslehre nova methodo osoittaa sen, 
ettei praktinen itsesuhde ole mahdollinen ilman välitöntä itsesuhdetta ja sen myötä 
mahdollistuvaa tietoa itsestä tahtovana ja tietävänä järkiolentona. Se ei ole mahdollinen 
myöskään ilman sellaista konkreettista tietoa omista toiminnan tavoitteista, jonka 
edellytyksenä on jo välitön varmuus itsestä. Edelleen käy hyvin ilmi, kuinka praktisen 
itsesuhteen kehittyminen on mahdollinen vain interpersoonallisissa suhteissa, selittymättä 
kuitenkaan pelkästään niiden kautta, koska edellytyksenä on myös alkuperäinen välitön 
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itsesuhde. Wissenschaftslehre nova methodo näyttää tarjoavan näkökulman myös 
praktisen itsesuhteen interpersoonalliseen genesikseen olettamatta kuitenkaan sen olevan 
jäännöksettä selitettävissä intersubjektiivisten suhteiden avulla (vrt. myös Henrich 1998, 
40 - 44, 1989, 130). Düsingin (1989) mukaan Fichten ajattelussa korostuukin oletus siitä, 
että itsestä tietoiseksi tuleminen ja toisesta tietoiseksi tuleminen ovat yhtä alkuperäisiä 
ilmiöitä (mt. 181). Toisin sanoen empiirisen individin itsetietoisuus, johon kuuluvat 
erottamattomasti sekä eksplisiittinen tieto itsestä tietoisena olentona (tietävä itsesuhde) 
että kyky tietoisesti määritellä oman toimintansa tavoitteita (praktinen itsesuhde) voi 
kehittyä vain ja ainoastaan yhtäaikaisesti interpersoonallisten suhteiden rakentumisen 
myötä (ks. Henrich 1998, 42 - 43). 

Hahmotellakseen jo aikaisemmassa Wissenschaftslehressä tarkasteltua perustavaa 
Minän ja Ei-Minän välistä synteesiä ottaa Fichte käyttöön joukon käsitteitä, jotka eivät 
esiinny vielä Grundlagen der gesammten Wissenschaftslehressä. Erityisesti toiminnan 
päämäärän, vapaan ja empiirisen tahdon, absoluuttisen pitämisen (Sollen) ja individin 
käsitteet saavat siinä keskeisen aseman. Niiden avulla Fichte pyrkii osoittamaan, kuinka 
Minän perustava aktiviteetti voi suuntautua Ei-Minään niin, että tämän siirtymän myötä 
aktualisoituu myös Minän järjellisen vapauden ja sille ominaisen perustavan aktiviteetin 
ja Ei-Minän ja sen tuottaman empiirisen määrittymisen välinen vastavuoroinen 
määrittelysuhde. Minän ja Ei-Minän välisen tietoisuudelle konstitutiivisen konstellaation 
synty edellyttää uuden käsitteistön perspektiivistä tarkasteltuna seuraavaa: 
Määrittelemätöntä järkeä edustavan puhtaan määrittelemättömän tahdon116 on 
konfiguroiduttava empiiriseksi tahdoksi. Vasta sen myötä mahdollistuu järjellisten 
potentiaalien todellistuminen havaintomaailmassa tapahtuvan konkreettisen toiminnan 
mediumissa.  

Siirtymässä vapaasta määrittelemättömästä tahdosta empiiriseksi tahdoksi muuntuu 
määrittelemätön järki ja siihen sisältyvä järjen realisointiin velvoittava absoluuttinen 
pitäminen (Sollen) empiiriseksi tahdoksi. Tämän edellytyksenä puolestaan on samalla 
myös tavoitteen käsitteen – so. toiminnan tietoisen intentionaalisen tavoitteen – synty, 
joka tapahtuu järkiolennon tullessa tietoiseksi järjellisissä potentiaaleissa annettuina 
olevista toimintamahdollisuuksista. Fichten transsendentaalin toiminnanteorian 
näkökulmasta tavoitteen realisoiminen havaintomaailmassa tapahtuvassa toiminnassa 
(Handlung) on siten järjellisen potentiaalin aktualisoimista empiirisessä todellisuudessa. 
Järjen aktualisoimisen sitominen havaintomaailmassa tapahtuvaan konkreettiseen 
toiminnan mediumiin johtaa samalla siihen, että empiiriselle ihmiselle itselleen järki on 
aina empiirisesti välittynyttä järkeä. Järjen ruumiillistuminen havaintomaailmassa on 
Wissenschaftslehre nova methdon perspektiivistä luonnehdittavissa individualisaatioksi, 
eikä siinä tarkastelun kohteeksi otetussa tietoisuuden konseptiossa ole siten kysymys 
tietoisuudesta ylipäätään, vaan viime kädessä konkreettisen yksilöllisen empiirisen 
järkiolennon itse- ja maailmatietoisuuden tarkastelusta.  

                                                           
116 Ensimmäisessä Wissenschaftslehressä sitä ilmensi transsendentaalin Minän käsite- 
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5.3  Vaatimuksen käsite tietoisuusteoreettisen kehäpäätelmän 
ratkaisuyrityksenä 

Jo ensimmäisestä Wissenschaftslehrestä saakka Fichten keskeisenä tietoisuusteoreettisena 
lähtökohtana on ollut oletus tietoisuuden rakentumisesta Minän ja Ei-Minän välisessä 
vastavuoroisessa perussynteesissä, jossa subjekti tiedostaa itsensä yhtä aikaa aina jo 
annettuna olevaa maailmaa määrittävänä praktisena subjektina ja samalla maailman 
kautta määrittyneenä ja siitä samalla myös väistämättä riippuvaisena olentona. Erityisesti 
Wissenschaftslehre nova methodossa Fichte korostaa sitä, että tämä suhde voi 
aktualisoitua vain toiminnassa, jossa ihminen pyrkii vaikuttamaan maailmaan oman 
tavoitteensa mukaisesti. Fichte pyrkii selittämään itse- ja maailmatietoisuuden 
konstituution intentionaalisen toiminnan käsitteen avulla.  

Wissenschafslehre ajautuu kuitenkin tältä osin ”teoreettiseen kriisiin” (Baumanns 
1990, 156). Perustava ongelma on siinä, ettei tietoisuus omasta vapaudesta ja sen myötä 
syntyvä kyky määritellä itse oman toimintansa tavoitteita ole mahdollinen muuten kuin 
empiirisessä toiminnassa. Empiirinen toiminta puolestaan edellyttää tietoisuutta itsestä 
vapaana ja tahtovana olentona. Minän ja Ei-Minän vastavuoroisen määrittelyn 
lähtökohdaksi ottamisesta seuraa myös tietämisen ja toiminnan käsitteiden nivoutuminen 
yhteen. Tämä tapahtuu tosin yhtä aporeettiselta vaikuttavin seurauksin. Fichteläistä 
retoriikkaa edelleen käyttääkseni perusoletus on kiteytettävissä seuraavasti: ei tietämistä, 
ei toimintaa, ei toimintaa ei tietämistä (ks. myös Zöller 1996, 657). Empiirisen 
tietoisuuden selittäminen toiminnan käsitteen avulla johtaa kuitenkin – kuten Fichte 
itsekin huomaa - ongelmaan siitä, kuinka Minän aktiviteetin suuntautuminen 
tiedostettavaan objektiin, Ei-Minään voi ylipäätään mahdollistua. Minän aktiviteetti on 
Fichtelle tarkemmin määrittelemätöntä itseensä suuntautunutta toimintaa eikä 
sellaisenaan vielä kohteellista toimintaa, jonka mediumissa empiirinen tietoisuus tulee 
mahdolliseksi. Hän olettaa Minän aktiviteetin voivan tavalla tai toisella modifioitua 
suuntautumaan konkreettisena toimintana tiedostuksen kohteeseen, josta tuon kohteen 
tuottaman määrittymisen kautta voidaan tulla tietoiseksi niin, että samalla myös tietoisuus 
omasta aktiviteetista aktualisoituu empiirisen määrittymisen myötä. Fichte esittääkin 
itselleen seuraavan kysymyksen: 

”Man könnte die Frage auch so ausdrücken: WIE KOMMT DAS ICH DAZU AUS 
SICH SELBST herauszugehen? Wie sollen wir,von dem blos SUBJEKTIVEN – dem 
Gefühl – zu einem OBJEKTIVEN, das die Thätigkeit des ICH bey seinem Handeln 
hindert –übergehen?“ (Fichte 1978, 70). 

Aktiviteetin modifioituminen suuntautumaan Ei-Minään on välttämätöntä, jotta itseä ja 
maailmaa koskeva tietoisuus voisi ylipäätään syntyä. Selitysyritys ajautuu kuitenkin 
kehäpäätelmään, sillä empiirisen tietoisuuden konstituutio ei ole selitettävissä 
intentionaalisen toiminnan käsitteen avulla, koska toiminta itsessään näyttäisi 
edellyttävän itse- ja maailmatietoisuutta (ks. myös Stolzenberg 1998, 634, Zöller 1998, 
656). Toimijalla on oltava aina jo tieto omista toimintamahdollisuuksistaan (1979, 62, ks. 
myös Gogliandro 2001, 177 - 178). Fichte liittää toiminnan konseptioon sinänsä täysin 
adekvaatisti toiminnan tavoitetta koskevan käsitteellisen tiedon, päämääräkäsitteen 
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(Zweckbegriff). Muutoin ei ole mahdollista puhua intentionaalisesta ja tietoisesta 
toiminnasta. Konkreettinen toiminta edellyttää, että ihminen itse hahmottaa itsensä 
toimivana ja omaa toimintaansa määrittävänä vapaana olentona, joka kykenee itse 
asettamaan itselleen toiminnan tavoitteita (ks. myös Gogliandro 2001, 185).117 Fichten 
mukaan havaintomaailmassa aktualisoituvan intentionaalisen vapaan toiminnan edellytys 
on, että toimija itse kykenee muotoilemaan toiminnan päämäärää koskevan käsitteen 
(1979, 53). Samalla hän tulee kuitenkin sisällyttäneeksi tietoisuuden selitysyritykseen jo 
itsetietoisuuden.  

Objektitietoisuuden suhteen Fichten tietoisuusteoreettinen argumentaatio on 
kehämäisyydessään kiteytettävissä seuraavasti: ”Ei objekteja, ei päämäärälähtöistä 
toimintaa, ei päämäärälähtöistä toimintaa, ei objekteja.” Ensimmäisen 
Wissenschaftslehren prinsiippiteoreettisen käsitteistön mukaisesti tämä on ilmaistavissa 
Baumannsin (1990, 150 - 156) mukaan seuraavasti: ”Ei tunnetta, ei vapaata 
itsemäärittelyä, ei vapaata itsemäärittelyä, ei tunnetta.” Molemmat tietoisuusteoreettisen 
kehäpäätelmän versiot palautuvat joka tapauksessa olettamukseen siitä, että vapaus ja 
empiirinen määrittyneisyys –Minä ja Ei-Minä – välittyvät aina empiirisessä 
tietoisuudessa. Teoreettinen suuntautuminen maailmaan mahdollistaa objektitietoisuuden, 
joka on ymmärrettävissä Wissenschaftslehren avaamasta muodollisesta 
transsendentaalifilosofisesta perspektiivistä empiirisenä määrittymisenä. 
Objektitietoisuudelle ominaista määrittymistä Fichte kuvaa myös sanalla tunne (Gefühl), 
joka lähinnä metaforisesti ilmentää objektitietoisuudelle konstitutiivista empiirisen 
määrittymisen kokemusta. Empiirinen määrittyminen ei Fichtelle kuitenkaan ole 
mahdollista ilman toimintaa, jossa vapautta realisoidaan havaintomaailmassa. Empiirisen 
määrittymisen kokemus ja siten objektitietoisuus on mahdollinen vain, mikäli vapauden 
realisoiminen rajoittuu ja määrittyy empiirisesti. Tunne empiirisestä määrittymisestä on 
nimittäin Fichtelle viime kädessä tunne vapauden rajoittumisesta havaintomaailmaan 
suuntautuvan toiminnan mediumissa. Vapauden rajoittumisesta syntyvä tunne 
mahdollistaa siis kohdetietoisuuden. Samalla se konstituoi myös itse vapautta koskevan 
kokemuksen, sillä vapaus on koettavissa vain empiirisen määrittymisen kautta. 
Tuntiessaan oman vapautensa rajoittumisen tulee subjekti samalla tietoiseksi tuon 
määrittymisen tavoittamattomiin jäävästä vapaudesta ja siten myös siitä, ettei hän ole 
koskaan täysin alisteinen empiiriselle määrittymiselle. Paradoksaalisesti vasta empiirinen 
määrittyminen mahdollistaa tietoisuuden itsestä vapaana itsemäärittelyyn kykenevänä 
subjektina. (1965, 419 -422, 428 - 429, ks. Baumanns 1990, 104 - 107.)  

Objektitiedon saavuttaminen on mahdollista vain käytännöllisessä toiminnassa, joka 
suuntautuu tiedostettavaan kohteeseen. Tieto on sikäli luonteeltaan myös praktista, että 
tieto kohteessa on mahdollista vain, mikäli tiedon subjekti omassa toiminnassaan 
määrittää toiminnallaan kohdetta omista intentioistaan käsin. Samalla praktinen 
kohteeseen suuntautuva toiminta kuitenkin edellyttää refleksiivistä tavoitteen 
muodostamista, jonka edellytyksenä on puolestaan tieto tai vähintäänkin kokemus itsestä 
periaatteessa vapaana itsemäärittelyyn kykenevänä olentona. Kokemus omasta 
vapaudesta on mahdollinen kuitenkin vain empiirisen määräytyneisyyden, ja siten 
                                                           
117 Tämä mahdollistaa luonnollisesti myös sen, että ihminen voi sivistää itseään. Fichten filosofian 
valossa inhimillisen sivistysprosessin perusta on siis siinä, että ihminen kykenee itse määrittämään 
oman toimintansa tavoitteet ja toimimaan noiden tavoitteiden mukaisesti.  
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objektitiedon, kautta. Tietoisuusteoreettisen kehän synnyn taustalla on, että tietäminen 
(so. objektitietoisuus) ja intentionaalinen tahto, joka saa ilmaisunsa toiminnan tavoitteen 
muodossa, edellyttävät vastavuoroisesti toisiaan. Tämä palautuu viime kädessä Fichten 
tietoisuuskonseptioon sisältyvään praktiseen tietoteoriaan, jonka perusoletuksena on 
tietämisen ja intentionaalisen toiminnan välitön yhteenkuuluvuus. (1978, 173, 183.)  

Ongelmaksi kehä muodostuu kysyessämme Fichten tavoin sitä, kuinka tietoisuus on 
mahdollinen ja miten sen synty olisi ylipäätään selitettävissä (ks. myös Zöller mt. 655 - 
658). Fichte painottaa empiirisen itsestä ja maailmasta tietoisen yksilön synnyn olevan 
mahdollisen vain, mikäli määrittelemättömästä mutta periaatteessa aina määriteltävissä 
olevista järjellisistä potentiaaleista, joihin Fichte viittaa käsitteillä Bestimmbarkeit, 
Vernunftreich ja Masse des Vernunftreichs, tapahtuu siirtymä tai eteneminen (Fortgehen) 
määrittymiseen (Bestimmtheit). Siinä missä ensiksi mainitussa on kysymys järjessä 
annettuna olevista potentiaaleista, viittaa jälkimmäinen puolestaan jonkin järjellisen 
potentian aktualisoitumiseen havaintomaailmassa ja siten myös järjen empiiriseen 
määrittymiseen. Kysyms on itse asiassa yleisestä järjestä käsin tapahtuvasta 
yksilöllistymisprosessista, jossa jokin järjessä annettuna oleva potentia saa empiirisen ja 
siten kulloisenkin yksilöllisen ilmenemismuotonsa yksilöllisessä maailmasuhteessa.  

”Dieses Vernunftreich ist das Bestimmbare zu einer Bestimmtheit, diese Bestimmtheit 
erkenne ich als INDIVIDUALITÄT. Ich erkenne mich sonach als Individuum, diese 
Erkenntnis meiner als INDIVIDUUM ist ein Fortgehen von Bestimmbarkeit zu 
Bestimmtheit. Ich bin so nach ein durch sich selbst herausgegriffener Theil aus dem 
Vernunftreich, diese Individualität ist wieder Bestimmbarkeit für ein empirisches 
Wollen. Wir bleiben bey dem mittelbaren, bei der Individualität stehen.” ( Fichte 1978, 
176.)  

Empiiristä yksilöllistä tietoisuutta ja sen konstituutiota luonnehtii jatkuva prosessuaalinen 
siirtymä järjen määrittelemättömistä potentiaaleista niiden empiirisen aktualisoitumiseen 
ja määrittymiseen. Niinpä keskeinen kysymys selitettäessä tietoisuuden konstituutiota 
onkin se, miten tämä siirtymä tulee ylipäätään mahdolliseksi (ks. myös Düsing 1986, 
265). Todellinen päämääräsuuntautunut tahto ja sen mukainen toiminta mahdollistaa 
irtautumisen määriteltävissä olevista järjen potentiaaleista ja siten konkreettisen 
yksilöllisen itse- ja maailmatietoisuuden synnyn (Düsing 1989, 188). Vaikka Fichte 
katsookin toiminnan olevan se mediumi, jossa järjessä annettuina olevat potentiaalit 
todellistuvat havaintomaailmassa ja jossa samalla konstituoituu empiirinen tietoisuus, ei 
toiminnan käsite sellaisenaan vielä ole riittävän tarkka vastaus tähän ongelmaan. 
Erityisesti toiminnan tavoitteen käsite nousee tässä yhteydessä keskeisen asemaan (Fichte 
1978, 173). Se näyttäisi näyttelevän keskeistä roolia tässä tietoisuuden konstituution 
kannalta keskeisessä siirtymässä. Toiminnan edellytyksenä on aina toiminnan tavoitetta 
koskeva eksplisiittinen tieto. Järkiolennon täytyy muotoilla toiminnalleen eksplisiittinen 
tietoinen tavoite, jonka varassa se kykenee toimimaan suhteessa havaintotodellisuuden 
objekteihin (mt. 188 - 189). Päämäärän käsite on siis edellytys toiminnalle, jossa 
tietoisuus voisi konstituoitua. 

Fichte katsoo tietoisuuden perustan tai jopa se alun ja ensimmäisen hetken olevan 
juuri tässä määriteltävissä olevan ja määritellyn välisessä siirtymässä, joka tapahtuu 
päämäärn käsitteen reflektiossa ja sen myötä syntyvässä konkreettisessa tahdossa. (1978, 
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174).118 Samalla tässä siirtymässä tapahtuu konkreettisen itsestä ja maailmasta tietoisen 
individin kehkeytyminen (mt. 266, ks. myös Düsing 1986, 265 - 266). Toiminnan 
päämäärän reflektio, deliberatiivinen pohdiskeleva tahto, kuten Fichte tätä empiirisen 
järkiolennon praktista itsesuhdetta myös nimittää, mahdollistaa tietoisuuden synnyn 
kannalta välttämättömän siirtymän (ks. myös Düsing, 1989, 188). Se on ensimmäinen 
välttämätön askel pyrkimyksessä järjellisten potentiaalien empiiriseen realisointiin, sillä 
siinä järkiolento tulee tietoiseksi järjessä annettuna olevasta toimintamahdollisuudesta. 
Fichten mukaan järjen puhdas absoluutti tahto ”ilmaisee itsensä päämääräkäsitteen 
kautta” (Fichte 1978, 170). Päämääräreflektion myötä puhdas tahto transformoituu 
empiiriseksi tahdoksi, johon erotuksena absoluuttisesta järjellisestä tahdosta sisältyy aina 
eksplisiittinen toiminnan tavoitetta koskeva tieto, jonka varassa järkiolennon on 
mahdollista pyrkiä omalla toiminnallaan realisoimaan järkeä havaintomaailmassa.  

Päämäärän ja empiirisen tahdon käsitteillä Fichte viittaa toiminnan 
intentionaalisuuteen ja siihen, että järjellisen toiminnan tavoite on aina toimijalle itselleen 
tietoinen ja tämän refleksiivisen pohdiskelevan itsesuhteen tulos. Lisäksi näillä käsitteillä 
Fichte pyrkii valottamaan sitä, miten siirtymä määriteltävissä olevasta potentiaalisesta 
järjestä empiirisesti määriteltyyn järjen ilmenemiseen voi tapahtua.119 Tässä yhteydessä 
Fichte itse on jokseenkin epätarkka. Yhtäältä hän puhuu eksplisiittisesti molempien 
käsitteiden yhteydessä siitä, kuinka niissä on kysymys tarkasteltavana olevasta 
siirtymästä. Toisaalta Fichte taas huomauttaa toiminnan tavoitteen formuloinnin 
mahdollistavan empiirisen tahdon syntymisen ja edeltävän sitä (mt. 174 - 175, 182, 193, 
194 - 195.) Lisäksi empiirisen tahdon käsitteeseen sisältyy painotus siitä, että empiirinen 
tahto ilmentää tai heijastaa absoluuttista vapaata tahtoa. Sen synty ei tosin ole 
mahdollinen ilman toiminnan tavoitteen määrittelyä, koska toiminnan eksplisiittinen 
tavoite aktualisoidaan pohjimmiltaan järjen määrittelemättömistä potentiaaleista käsin 
itsereflektiivisessä deliberatiivisessa tahdossa. Toiminnan tavoitteen määrittelyssä ikään 
kuin ammennetaan järjen absoluuttisen tahdon rajattomasta potentiaalisten 
toimintamahdollisuuksien varannosta jokin konkreettinen toiminnan tavoite, joka on tässä 
ja nyt vallitsevien empiiristen ehtojen alaisuudessa aktualisoitavissa. Vasta seurauksena 
syntyy empiirinen tahto, joka ilmenee konkreettisessa toiminnassa ja siinä tapahtuvassa 
järjen todellistamisen pyrkimyksessä.  

Tavoitteen käsitteen avulla Fichte ei kuitenkaan kykene ratkaisemaan 
tietoisuusteoreettista kehäpäätelmää vaan uudistaa sen eri muodossa (ks. myös Düsing 
                                                           
118 Toisaalla hän kuitenkin kiistää sen, että voisimme tosiasiallisesti määritellä tietoisuudelle 
selkeän alkupisteen. 
119 Absoluutin tahdon ja empiirisen tahdon käsitteet heijastelevat itse asiassa jo Grundlagen der 
gesammten Wissenschftslehressä syntynyttä transsendentaalin Minän ja praktisen Minän välistä 
erottelua. Puhdas tahto viittaa samaiseen määrittelemättömään aktiviteettiin, jota Fichte tarkastelee 
aikaisemmin Minän käsitteellä. Puhtaassa tahdossa on kysymys itse itsensä asettaman Minän 
absoluuttisuudesta. Minä itseensä suuntautuvana Tathandlungina on siten ymmärrettävissä 
empiirisen tietoisuuden mahdollisuusehdoksi. Empiirinen tahto viittaa puolestaan siihen, kuinka 
transsendentaalin Minän määrittelemätön tahto suuntautuu Ei-Minään. Kyseessä on empiirisen 
Minän konkreettinen intentionaalinen tahto, joka itsessään on määrittynyt empiirisesti. (Schrader 
1972, 93.) 
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1989, 186). Tietoisuudelle konstitutiivinen toiminta edellyttää aina eksplisiittistä 
tavoitteen reflektiota – se ei puolestaan ole mahdollinen ilman kohdetta koskevaa tietoa, 
joka taas edeltää ajallisesti toiminnan tavoitteen määrittelyä ja joka on syntynyt jo 
aikaisemmin kohteeseen suuntautuneessa intentionaalisessa toiminnassa. Se taas on 
perustunut aikaisempaan tietoiseen tavoitteenmäärittelyyn. Tämä kehämäisen 
argumentaation seurauksena selitettävänä oleva tietoisuus joudutaan ottamaan aina jo 
annettuna. (Ks. mt. 128, 175 - 177.) Tietoinen toiminta ei ole mahdollinen ilman 
päämäärätietoa ja päämäärätieto ei ole mahdollinen ilman tietoista toimintaa (ks. myös 
Schrader 1972, 87 - 88). Tietoisuuden selitysyritys intentionaalisen toiminnan käsitteen 
avulla näyttää kilpistyvän siihen, että tietoinen toiminta edellyttää aina eksplisiittistä 
toiminnan tavoitetta, jonka muotoileminen – tavoitetta koskeva reflektio – itsessään 
edellyttää sekä objekti- että itsetietoisuuden olemassaoloa:  

”Hier setzt der Zweckbegriff nicht nur die Kenntnis eines Objektes sondern auch des 
Subjektes voraus, das Subjekt, das da wirkt und diese Erkenntnis ist selbst erst 
möglich durch ein vorhergangenes wirkliches Wollen.” (Fichte 1978, 194.)  

Koska objektitieto syntyy toiminnassa, on päämääräkäsitteen formuloinnin edellytyksenä 
jo aikaisempi intentionaalinen tietoisuus, jonka mahdollistamassa toiminnassa aikaisempi 
objektitietoisuus on syntynyt (mt. 145, Schrader 1972, 89). Tämä pätee myös 
itsetietoisuuden suhteen. Mikäli aikaisemmin on tapahtunut jo päämäärän reflektio, on 
myös itsetietoisuuden täytynyt olla jo olemassa. Fichten mukaan päämäärää koskevassa 
reflektiossa subjekti on aina jo tietoinen itsestään intentionaalisena olentona ja hänellä 
siis on siten tieto itsestä. Muotoillessaan toiminnan tavoitteita, siis valitessaan jonkin 
järjellisen tavoitteen, on Minä tietoinen siitä, että juuri hän itse formuloi toimintansa 
tavoitteita. Toiminnan mahdollisuuksia pohtiessaan empiirisellä Minällä on tieto itsestä ja 
jokainen päämääräreflektion akti edellyttää tuollaisen itseä koskevan tiedon 
olemassaoloa. Tässä puheeksi tuleva itsesuhde ei ole luonnehdittavissa ainoastaan 
tarkemmin määrittelemättömäksi itseä koskevaksi kokemukseksi, vaan siihen sisältyy 
ilmeisen eksplisiittinen tieto itsestä toimintakykyisenä maailmaan vaikuttamaan 
kykenevänä ja siten itseään määrittävänä autonomisena olentona (Fichte 1978, 193.) 
Siitä, että Fichte liittää toisiinsa itsetietoisuuden ja tavoitteen reflektion seuraa myös se, 
että missä tahansa tavoitteen reflektioaktissa on itsetietoisuus heti ja välittömästi jo aina 
olemassa. Näin jokaisessa praktisessa itsesuhteessa on läsnä myös eksplisiittinen tieto 
itsestä.. 

”In dem ich wähle, so weiss ich dass ich wähle. D. H. ich finde mich im Reflektieren 
auf einen Willen. Dieses Wollen kenne ich schon, ich weiss was Wollen heisst und 
muss es wissen um deliberieren können. Ich weiss es daher weil ich schon gewollt 
habe. Diese Form des Wollens beziehe ich auf den Willen uns so finde ich mich 
wollend. ” (Fichte 1978. 175.)  

Koska refleksiivisessä itsesuhteessa tapahtuvaan toiminnan tavoitteen formulointi näyttää 
edellyttävän aina sekä objektitietoisuuden että itsetietoisuuden olemassaoloa, ei 
päämääräkäsitteen konseptio kykene vielä vastaamaan kysymykseen siitä, kuinka 
yksilöllisen tietoisuuden konstituution kannalta välttämätön siirtymä järjen potentiaaleista 
toiminnan mediumissa tapahtuvaksi yksilölliseksi järjen aktualisoimiseksi voi ylipäätään 
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tapahtua. Fichte pyrkii ratkaisemaan ongelman formuloimalla interpersoonallisen 
vaatimuksen käsitteen, jonka tulisikin tarjota ulospääsy tästä kehästä. 
Tutkimuskirjallisuudessa onkin esitetty runsaasti näkemyksiä siitä, että juuri 
interpersonaliteettia koskevassa teoriassaan Fichte pyrkii tarjoamaan ratkaisun 
havaitsemaansa tietoisuusteoreettiseen kehäpäätelmään (ks. esim. Zöller 1998, Bader 
2001, Cogliandro 2001, Janke 1977, 156 - 160, Schüsser 1997, 309, Weischedel 1973, 
115 - 120).  

Suhde toiseen intentionaaliseen järkiolentoon muodostuu tietoisuuden konstituution 
kannalta perustavaksi. Pääsy pois tietoisuusteoreettisesta kehästä mahdollistuu antamalla 
alter egon suorittamalle teolle empiirisen yksilöllisen tietoisuuden synnyssä keskeinen 
asema (Düsing 1989, 186). Tietoisuuden rakentumisen edellytyksenä on toisen suorittama 
Aufforderung akti (ks. myös Schüssler 1997, 30).120 Vasta toisen ihmisen suorittama 
vaatimus itsenäiseen toimintaan mahdollistaa Fichten mukaan tietoisuuden kannalta 
perustavan Minän ja Ei-Minän välisen vastavuoroisen määrittelysuhteen konstituution. 
Ratkaisuyritys perustuu kaikessa yksinkertaisuudessaan siihen, että toisen järkiolennon 
suorittama vaatimusakti antaa vaatimuksen kohteena olevalle eksplisiittisen päämäärän 
käsitteen, joka on toiminnan välttämätön ennakkoedellytys ja jota vaadittu itse ei vielä 
kykene tietoisesti ja reflektiivisesti formuloimaan. Vaatimuksen tulisi mahdollistaa 
empiiriselle tietoisuudelle konstitutiivinen siirtymä, jossa Minän aktiviteetti voi 
ylipäätään suuntautua annettuna olevaan empiiriseen todellisuuteen. Tällöin 
eksplisiittiseen tavoitteen käsitteeseen perustuvan konkreettinen tahtominen (Wollen) ja 
objektiivista empiiristä todellisuutta koskeva tieto (Naturanschauung) syntetisoituvat 
samassa subjektissa ja konstituoivat näin tämän aktuaalisen itseä ja maailmaa koskevan 
tietoisuuden ilman, että syntetisoitumisen edellytyksenä olisi jo itseä ja maailmaa 
koskeva tietoisuus (ks. myös Baumanns 1991, 118 - 119, Janke 1977, 157, Weischedel 
mt.). Vaatimuksen käsitteen avulla näyttäisi siis olevan mahdollista katkaista 
tietoisuusteoreettinen kehäpäätelmä osoittamalla, ettei päämäärän muotoilun ja 
objektitietoisuuden välinen vastavuoroinen määrittelysuhde ole välttämätön, mikäli 
päämäärän käsite esitetään vaaditulle tämä ulkopuolelta.121 Vaatimuksen kohteena olevan 
                                                           
120 Yllättävää kyllä esim. Düsing (1986) ei muuten niin ansiokkaassa Fichten 
interpersoonallisuusteorian tarkastelussaan systemaattisesti erittele sitä, kuinka interpersonaliteetin 
ja erityisesti vaatimuksen käsitteen tarkastelu liittyy läheisesti juuri tietoisuusteoreettisiin 
kysymyksenasetteluihin ja niihin liittyviin Fichten itsensä havaitsemiin ongelmiin, vaikka 
asianmukaisesti toteaakin Fichten kehittelevän vaatimuksen käsitettä ehkä jopa merkittävimpänä 
empiirisen tietoisuuden synnyn konstituutioehtona (mt. 265, vrt. Düsing 1989). 
121 Vaatimusakti mahdollistaa konkreettisen tietoisen individin synnyn. Individin käsitteen avulla 
Fichte viittaa reaaliseen järkiolentoon, joka aktualisoituu transsendentaalin Minän vapauteen 
perustuvan deliberatiivisen tahdon ja objektiivisen todellisuuden konstituoimana. Individuaalinen 
järki ei selity yksin itsestään käsin, eikä se voi hänen mukaansa syntyä vain itselleen tai itseään 
varten. Järkiolennon synty on mahdollinen osan ja kokonaisuuden dialektiikassa (mt. 177), joka 
tosin individualisaatioprosessin yhteydessä näyttäytyy ilmiöön itseensä otetusta 
tarkasteluperspektiivistä kolmella eri tavalla. Yksilöllistyminen tapahtuu suhteessa yleiseen järkeen 
ja sen määrittelemättömään moninaisuuteen, suhteessa empiiriseen havaintotodellisuuteen ja sen 
entiteettien moninaisuuteen ja suhteessa järkiolennoista muodostuvaan sosiaaliseen todellisuuteen. 
Individi aktualisoituu suhteessa kolmeen kokonaisuuteen (Ganze), jotka voivat puolestaan voivat 
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ei siis tarvitse itse formuloida toiminnan tavoitetta, eikä häneltä näin ollen myöskään 
kehämäisesti tarvitse aina jo edellyttää aikaisemmassa toiminnassa aktualisoitunutta itse- 
ja objektitietoisuutta:  

”Seit mehreren §. suchten wir den Zweckbegriff zu erklären u. wir verfielen immer in 
den bekannten Cirkul: kein Zweckbegriff ist möglich ohne Erkenntnis eine Objektes u. 
vice versa. Hierauf ist nun geantwortet: den ersten Zweckbegriff machen wir nicht 
selbst, wir bekommen ihn doch nicht so dass uns der Zweck als etwas bestimmtes 
gegeben werde, sondern er wird uns nur überhaupt der Form nach gegeben als etwas 
bestimmtes gegeben werde. Diess ist die Aufforderung zu einer freyen Handlung(....).” 
(Fichte 1978, 177.) 

Toisen järkiolennon suorittama vaatimus mahdollistaa sen, että tietoisuudelle 
konstitutiivisen toiminnan edellyttämä päämäärän käsite on mahdollista muotoilla 
ensimmäisen kerran reflektiivisesti ilman aikaisemmassa kohteellisessa toiminnassa jo 
aktualisoitunutta objektisuhdetta ja siten objekti- ja itsetietoisuutta (Fichte 1979, 116 - 
177, ks. myös Baumanns mt). Näin sen myötä mahdollistuu määrittelemättömän 
aktiviteetin modifioitumisen toiminnaksi ja samalla myös empiirisen yksilöllisen 
järkiolennon konstituutio. Ymmärtäessään vaatimuksen tulee sen kohde samalla 
tietoiseksi itsestä vapaana ja tahtovana itselleen päämääriä asettavana itsetoiminnallisena 
yksilöllisenä järkiolentona. Fichte sitoo ”todellisen itsetietoisuuden synnyn 
mahdollisuuden vaatimuksen ymmärtämiseen” (Düsing 1989, 180). Lisäksi Fichte 
olettaa, ettei vaatimusaktin ymmärtämisen seurauksena vaadittu tule ainoastaan 
tietoiseksi vaatimuksessa esitetystä toiminnan tavoitteesta ja pyri sitä empiirisen tahdon 
motivoimana toiminnassa realisoimaan (1978, 180). Vaikka vaatimuksessa esitetäänkin 
aina välttämättä tietty ja määritelty toiminnan tavoitteen käsite, korostaa Fichte kuitenkin 
samaan hengenvetoon sitä, ettei vaatimuksen kohteen tarvitse pyrkiä realisoimaan 
vaatimuksessa annettuna olevaa päämäärää juuri sellaisena kuin vaatimuksen suorittaja 
sen omasta perspektiivistään intentoi. Vaatimus ei ole ensisijaisesti luonteeltaan 
sisällöllinen vaan viime kädessä formaalinen. (Mt.) Sen tavoitteena on nimittäin ennen 
muuta kohteena olevan tuleminen myös tietoiseksi omasta vapaudestaan: 

”Der Begrif der Selbstheit wird also CONSTRUIERT aus dem Begrif der 
Vernunfmasse.122 Die erste Erkenntnis ist die Aufforderung zu einem freyen Wollen. 

                                                           
 
tulla keskinäiseen suhteeseen konkreettisen itsestä ja maailmasta tietoisen individin olemisessa. 
Individi on näiden kolmen kokonaisuuden leikkauspisteessä olevan osa. Näin Fichten filosofian 
lähtökohtana oleva alkuperäinen Minän ja Ei-Minän väline dynaamis-dialektinen vastavuoroinen 
määrittelysuhde, Minän asettamisen ja Ei-Minän asettamisen ”alkukonflikti” (ks. Baumanns 1990, 
59 - 60) , näyttäytyy myös tietoisen empiirisen individin – järkilennon – konstitutiivisena 
edellytyksenä, tosin niin, ettei tietoisuuden perustava dialektiikka palaudu ainoastaan Minän ja Ei-
Minän välisen suhteen dialektiikaksi. Kolmannen ulottuvuuden siihen tuo vaatimusaktin muodossa 
interpersoonallinen suhde toiseen järkiolentoon.  
122 Fichte ymmärtää konkreettisen itsetietoisuuden synnyn eräänlaisena yleisestä järjestä käsin 
tapahtuvana isoloitumisena. Itsetietoisuus saa alkunsa irtautumisena järjen rajattomista massoista. 
Järki on aina samalla tietoiseksi tulemisen perustava potentiaali, jonka realisoituminen edellyttää 



184 

Diese ist eine Erkenntnis wie wir sie suchen, in der nemlich das wollen mit drinn 
liege, u. die eben durch das wollen gegeben werde, so gewiss ich diese Aufforderung 
auffassen, so gewiss will ich.” Fichte 1978, 177. )  

Vaatimusakti ei ole mahdollinen ilman materiaalista sisältöä, jonka mukaisesti 
vaatimuksen kohteena olevan tulisi suunnata toimintansa havaintomaailman kohteeseen. 
Vaatimuksen konkreettinen sisältö (Wozu der Aufforderung) (vrt. Schurr 1965) on 
vaatimusaktin empiirisen suorittamisen edellytys. Pelkkä abstrakti vaatimus olisi sinänsä 
mahdottomuus. Vaatimusakti on empiirisesti mahdollinen vain vaatimuksena jonkin 
tietyn teon suorittamiseen. Materiaalinen sisältö ei kuitenkaan ole vaatimusaktin 
varsinainen tavoite. Sen viimekätinen tavoite on formaalinen: Sen on mahdollistettava 
vaaditun tuleminen tietoiseksi omasta vapaudestaan ja kyvystään määrittää itse oman 
toimintansa tavoitteet (Fichte mt. 180). Vaatimusaktin tavoitteena on avata mahdollisuus 
vaatimuksen kohteen omalle deliberatiiviselle tahdolle, jonka myötä vaatimuksen kohde 
itse voi määritellä oman toimintansa tavoitteen ja sen, kuinka hän toiminnassaan 
inhimillistä järkeä kulloinkin realisoi (vrt. mt. 177). Ymmärtäessään vaatimusaktin 
kokonaisuudessaan, käsittää vaatimuksen kohde hänellä itsellään olevan erilaisia 
toimintamahdollisuuksia (ks. Düsing 1986, 267).  

Merkille pantavaa on, että vaatimusakti jättää aina periaatteellisen pelitilan sille, 
kuinka vaatimuksen kohde vastaa hänelle esitettyyn vaatimukseen. Fichte painottaakin, 
että mikäli vaatimus onnistuu ja tulee ymmärretyksi, voi vaatimuksen kohde toimia joko 
siinä esitetyn päämäärän mukaisesti tai kiistää esitetyn vaatimuksen. Joka tapauksessa 
kyseessä on vaaditun oman vapauden ilmaisu : ”(...) Entweder ich handle der 
Aufforderung zufolge, thue ich diess, so handle ich eben, oder ich widerstehe“ (Fichte 
1978, 177). Vaatimusaktilla voi onnistuessaan olla periaatteessa kolme toisistaan 
erotettavissa olevaa vaikutusta: Vaadittu aktualisoi vaatimusaktissa annetun toiminnan 
tavoitteen, vaadittu ei realisoi omasta järjellisestä tavoitteenmäärittelystään käsin 
vaadittua toiminnan tavoitetta tai kolmanneksi vaadittu voi oman deliberatiivisen 
tahtonsa varassa määritellä itse toimintansa tavoitteen, jonka mukainen toiminta 
mahdollistaa järjen realisaation.  

Vaatimuksen määritteleminen pelkästään itsetietoisuuden mahdollisuusehdoksi, kuten 
tutkimuskirjallisuudessa korostetaan, on jokseenkin epätarkka ilmaus siitä, mitä Fichte 
vaatimuksen aktin analyysilla tavoittelee. Vaatimusaktin tulisi mahdollistaa eksplisiittisen 
itsetietoisuuden ohella sekä praktisen itsesuhteen että kohdetietoisuuden konstituutio. 
Nämä kaksi liittyvät Fichten ajattelussa saumattomasti yhteen. Jälkimmäisen 
edellytyksenä on konkreettinen päämääräätietoisuuten perustuva havaintomaailmassa 
tapahtuva toiminta, joka suuntautuu tiedostuksen kohteeseen (ks. mt. 173, 170 , 201). 
Vaatimus on itsestä ja maailmasta tietoisen empiirisen yksilöllisen järkiolennon 
konstituution mahdollisuusehto eikä siten rajoitu ainoastaan episteemisen tai praktisen 
                                                           
 
kuitenkin interpersoonallista vaatimusta: ”Das Selbstbewusstseyn fängt also an, von einem 
Herausgreifen meiner selbst aus der Masse des Vernunftreichs. Dieses ist der tiefste Punkt des 
Selbstbewusstseyns: Sobald jemand zum Bewusstseyn kommt, so nimmt er sich wahr, dieses 
Wahrnehmen seiner selbst ist nicht möglich, ohne einen Begriff einer Vernunftmasse.” (Fichte 
1978, 177.) 
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itsesuhteen selittämiseen. Huolimatta siitä, että näiden kahden itsesuhteen muodon 
syntymistä koskevia tarkasteluja voidaan kiistatta pitääkin keskeisenä teemana, ei 
Wissenshaftslehren näkökulmasta ole mielekästä tarkastella pelkästään itsetietoisuutta ja 
sille konstitutiivisia itsesuhteen muotoja, koska itsetietoisuus aktualisoituu ainoastaan 
yhdessä objektitietoisuuden kanssa. Vaikka Wissenschftslehre novo methossa Fichte itse 
asiassa eksplisiittisesti toteaa perustavan kysymyksenasettelun olevan siinä, kuinka 
tietoisuus on mahdollinen (mt. 156, 171). On selvää, että Fichte ajoittaisesta 
terminologisesta epätarkkuudesta huolimatta tarkoittaa näitä molempia. Vaatimus on sekä 
objektitietoisuuden että itsetietoisuuden kannalta yhtä konstitutiivinen, koska molemmat 
tietoisuuden ulottuvuudet edellyttävät aina toisiaan empiirisen tietoisuuden ollessa 
kyseessä. Edelleen on merkille pantavaa, kuinka praktisella itsesuhteella on keskeinen 
merkitys tässä asetelmassa. Se mahdollistaa konkreettisen toiminnan, jonka tarjoamassa 
mediumissa kohdetietoisuus ja siten myös eksplisiittinen tieto itsestä tahtovana ja 
vapaana olentona voi vasta syntyä. Lisäksi on syytä pitää jatkuvasti mielessä, että 
Wissenschaftslehre nova methodo tarkastelee tietoisuutta konkreettisen empiirisen 
individin tietoisuutena, joka konstituoituu ainoastaan maailmasuhteessa (mt. 160, vrt. 
myös Henrich 1982b). Kysymyksessä ei ole puhtaan Minän vaan yksilöllisen empiirisen 
Minän genesis ja sitä konstituoivien momenttien tarkastelu (Düsing 1989, 183).  

Fichte ei kuitenkaan oleta vaatimusaktin yksin olevan tietoisuuden viimekätisen ja 
ainoan konstituutioehdon. Tietoisuus ei ole sen turvin tyhjentävästi selitettävissä. 
Vaatimuksen käsite selittää Fichten mukaan vapaan toiminnan mahdollisuuden, muttei 
osoita vielä sitä, kuinka empiirinen minä tiedostaa itsensä todella toimivana. Vaatimus 
vaikuttaa olevan tietoisuuden ensimmäinen hetki sikäli, että se avaa pelitilan toiminnalle, 
jossa tapahtuu tietoisuudelle konstitutiivinen siirtymä määriteltävissä olevista järjellisistä 
potentiaaleista niiden yksilöllisesti määrittyneeseen empiiriseen muotoon. Tästä 
huolimatta jää avoimeksi, kuinka ylipäätään voi syntyä tietoisuus, joka kykenee jatkossa 
määrittelemään itse itseään ja omaa toimintaansa. Fichteä askarruttaa kysymys siitä, 
miten vaatimusakti voi saada aikaan sellaisen empiirisen tietoisuuden, joka ei 
syntyhetkensä jälkeen enää ole sidoksissa sille esitettyyn vaatimukseen ja siinä annettuna 
olevaan toiminnan tavoitteeseen vaan kykenee itse formuloimaan toimintansa tavoitteita 
ja näin myös määrittelemään itse itseään. Toisin sanoen vaatimusakti ei vain 
yksinkertaisesti määritä vaadittua toimimaan siinä esitetyn tavoitteen mukaisesti, vaan 
saa aikaan empiiriselle tietoisuudelle ominaisen dynaamisen prosessin, jossa empiirinen 
tietoisuus muotoilee itse toiminnan tavoitteita ja pyrkii niihin perustuen realisoimaan 
järkeä empiirisessä havaintotodellisuudessa. (Fichte 1978, 188.) Ratkaisuksi Fichte 
ehdottaa tässä yhteydessä tahdon käsitettä. Vaatimuksen käsitteen deduktiolle 
ristiriitaisesti hän esittää nyt, että Minän tahdon täytyy olla jo olemassa ennen 
vaatimusaktia. Näin hän antaa pykälässä 15 dedusoidulle vaatimus-konseptiolle ja koko 
siinä kehitellylle ajattelumallille vastakkaisella tavalla tahdolle ja siten Minälle 
interpersonallista vaatimusta perustavamman aseman tietoisuuden selitysyrityksessä: 

”Wir haben gefunden, dass der Begriff der Aufforderung nicht das erste sey sondern 
das Wollen” (Fichte 1978, 189).  

Vaikka Fichte viittaakin vaatimuksen käsitteellä siihen, kuinka toinen empiirinen 
järkiolento on omalla olemisellaan yksilöllisen empiirisen tietoisuuden välttämätön 
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momentti tai konstituentti, on hän kuitenkin samalla tietoinen siitä, ettei pelkästään 
interpersoonallinen käytäntö kykene selittämään tietoisuuden konstituutiota. Tahdon 
käsite on kahdesta syystä välttämätön tarkasteltaessa tietoisuuden luonnetta. Ensinnäkin 
se mahdollistaa empiiriselle yksilölliselle tietoisuudelle konstitutiivisen vaatimusaktin 
onnistumisen sikäli, ettei vaadittu voi ylipäätään tiedostaa toisen järkiolennon 
suorittamaan vaatimusaktia ilman tahtoa ja siinä annettuna olevaa välitöntä kokemusta 
itsestä. Minälle ominainen tahto ja siinä ilmenevä välitön itsetietoisuus on siis edellytys 
sille, että vaadittu voi ymmärtää toisen järkiolennon esittämän vaatimusaktin ja siinä 
samalla annetun päämäärän. Tämä tekee ymmärrettäväksi Fichten toteamuksen siitä, ettei 
tietoisuus toisesta järkilennosta ei ole mahdollinen ilman itsetietoisuutta. (Ks. mt. 181.) 
Toiseksi tahto on välttämätön tietoisuuden dynaaminen aktiivinen elementti, jota ilman 
tietoisuuden jatkuva rakentuminen toiminnassa ei olisi ylipäätään mahdollinen.  

Olennaista on kiinnittää huomiota tahtoon sisältyvän itsesuhteen ominaisluonteeseen. 
Fichten käyttämä ilmaus, jonka mukaan minä tiedostaa itsensä yksinomaan tahtovana – 
”ich finde mich als lediglich als wollend” (Fichte 1978, 181.) – viittaa siihen, ettei tässä 
itsesuhteessa ole kysymys selvästikään itseä koskevasta tiedosta tai praktisessa 
itsesuhteessa tapahtuvasta toimintamahdollisuuksin reflektiosta, deliberatiivisesta 
tahdosta. Tahdon käsitteen tarkastelua Fichte selventää viittaamalla aikaisempiin Minän 
käsitettä koskeviin esityksiin, muistuttaen Minän olevan itseensä kääntyvää toimintaa, 
määrittelemätöntä aktiviteettia (ks. esim. Fichte 1965, 393, 1970, 213 - 221). Tämän 
aktiviteetin kautta empiirinen minä on myös tahtova olento.  

Koska aktiviteettiin itseensä sisältyy aina jo välitön kokemus aktiviteetista itsestään 
(intellektuelle Anscahuung), tiedostaa Minän itsensä samalla myös tahtovana olentona. 
(Fichte 1979, 230.) Intellektuaalisen havainnon myötä syntyy kokemus itsestä 
periaatteessa rajoittamattomana ja vapaana olentona (Schrader 1972, 95). Pelkkä välitön 
kokemus tahdosta ei kuitenkaan sellaisenaan konstituoi konkreettisen individin 
tietoisuutta. Kysymyksessä on yksinomaan välitön kokemus itsestä tahtovana aktiivisena 
olentona ilman mitään sisällöllisiä määreitä, kuten eksplisiittistä tietoa toiminnan 
tavoitteesta tai empiirisestä määrittyneisyydestä, joka saa ilmaisunsa objektitietoisuutena 
(ks. Fichte 1978, 230). Vasta vaatimusakti mahdollistaa sen, että välitön kokemus itsestä 
tahtovana olentona konkretisoituu tietoisuudeksi itsestä tiettyä tavoitetta intentoivana 
olentona ja siten samalla viime kädessä ylipäätään itsenäisesti toiminnan tavoitteita 
määrittelevänä järjellisenä olentona (mt. 189). Tavoitteen toteutuminen on kuitenkin 
mahdollista vain, mikäli tuo tahto, josta tullaan tietoiseksi, on jo alkuperäisesti olemassa 
– tosin vielä ilmeisestikin reflektoimattomassa ja anonyymissä muodossa (mt. 189). 
Eksplisiittinen tieto omasta tahdosta syntyy toisen suorittaman vaatimusaktin kautta. Sen 
tuloksena aktualisoituu vaaditun oman toiminnan kannalta välttämätön päämäärien 
määrittely (so. praktinen itsesuhde) ja sen konkreettinen realisointiyritys 
havaintomaailmassa ( mt. 230, Schrader mt.).123

Tahdon ja vaatimuksen käsitteiden välinen ristiriita vaikuttaakin siis näennäiseltä. 
Kysymys on pikemminkin siitä, että filosofiselle reflektiolle tietoisuuden konstituutio 
avautuu kahdesta näkökulmasta: Yhtäältä empiirisen tietoisuuden konstituutio on 
                                                           
123 Tahto on toki tietoisen elämän välttämätön periaate, mutta tietoinen elämä todellistuu vasta 
toiminnassa (ks. Schrader mt.). Toiminnan edellytyksenä on interpersoonallinen vaatimus, joka 
avaa mahdollisuuden toiminnan tavoitteiden tietoiselle formuloinnille. 
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luonteeltaan interpersoonallinen tapahtuma, joka ei ole mahdollinen ilman toisen 
järkiolennon suorittamaa vaatimuksen aktia, mutta toisaalta se edellyttää vaaditulta 
tahtoa, josta vaadittu voi tulla tietoiseksi ja joka voi aktualisoitua havaintomaailmassa 
tapahtuvaksi ja siinä vaikuttavaksi toiminnaksi muotoutumalla ensiksi deliberatiiviseksi 
toiminnan tavoitteita ja reunaehtoja pohtivaksi reflektioksi. Pykälässä 16 Fichte nimittäin 
korostaa sekä todellisen tahdon että toisen järkiolennon suorittaman vaatimusaktin olevan 
tietoisuuden konstituution kannalta erottamattomia ja yhtä välttämättömiä. Näin itse 
asiassa Fichte nivoo yhteen määrittelemättömän tahdon myötä välittömästi annettuna 
olevan itsesuhteen ja intersubjektiivisesti välittyneen vaatimusaktin. Molemmat ovat 
todellisen tietoisuuden konsituution kannalta yhtä välttämättöminä tai jopa yhtä 
alkuperäisiä momentteja. Pykälän 16 näkökulmasta tahtomisen käsite näyttäytyy 
ensisijaisena, kun taas pykälä 15 painottaa eksplisiittisesti intersubjektiivista vaatimuksen 
käsitettä. Kyseessä on kuitenkin vain periaatteessa filosofisen tarkastelun puitteissa 
tapahtuva käsitteellinen erottelu, sillä reaalisesti tietoisuuden konstituution kannalta 
molemmat ovat yhtä merkittäviä. Hän muotoilee näkemyksensä seuraavasti.  

”Diese Aufgabe sich selbst zu beschränken ist von einer anderen Seite gesehen 
Aufforderung zu einer freyen Thätigkeit. Aber es ist keine Bestimmung durch uns 
selbst, wenn sie nicht auch durch ein wirkliches Wollen begleitet ist. Es schliesst sich 
so nach an das Bewusstseyn eines wirklichen Wollens auch die Wahrnehmung einer 
Auffrorderung zur Freyheit unabtrennlich an.” (Fichte 1978, 178.) 

Tulkintaa on mahdollista perustella seuraavasti. Fichtelle tietoisuus on eri momenteista 
muodostuva jakamaton, yhä aikaa sekä synteettinen että analyyttinen kokonaisuus. Se on 
luonnehdittavissa jatkuvaksi prosessuaalisesti rakentuvaksi ykseydeksi, joka aktualisoituu 
joka hetki konkreettisessa toiminnassa. Sillä ei siinä mielessä ole varsinaisesti alkua tai 
loppua (1978, 189, ks. myös mt. 225-226, vrt. myös Oesch 1981, 68). Wissenschftslehre 
novo methodolle luonteenomaiset osittain ristiriitaisilta ja antinomisilta vaikuttavat 
tietoisuuden selitysyritykset saavat varsinaisen merkityksensä juuri tässä. Se, mitä Fichte 
nähdäkseni pyrkii pohjimmiltaan tietoisuudesta sanomaan on, että empiirinen tietoisuus 
rakentuu useiden sille konstitutiivisten ja sen muodostamassa ykseydessä yhtäaikaisesti 
esiintyvien elementtien ykseytenä (vrt. esim. Henrich 1970). Kysymys tietoisuuden 
yksittäisestä alkuhetkestä on itsessään mieletön. Tietoisuuden ensimmäinen hetki ei ole 
ajateltavissa, koska sellaista ensimmäistä hetkeä ei ylipäätään ole olemassa: ”Einen ersten 
MOMENT des Bewusstseyns kann es nicht geben (...).” (Fichte 1978, 188.) 

Näin tietoisuus ei ole myöskään selitettävissä minkään yksittäisen tekijän 
aikaansaannoksena tai tuloksena. Tästä seuraa nähdäkseni se, että Wissenschftslehre nova 
methodossa tietoisuuden konstituution selittämisessä käytetyt yksittäiset käsitteet – kuten 
toiminta, päämääräkäsite ja sen refleksiivinen formulointi (deliberatiivinen tahto), 
empiirinen tahto ja lopulta interpersoonallinen vaatimus – kuvaavat kukin tahoillaan yhtä 
tietoisuuden ykseyden välttämätöntä elementtiä tai ulottuvuutta. Yksikään niistä ei 
sellaisenaan kykene selittämään empiirisen tietoisuuden konstituutiota. Olennaista 
näyttää olevan se, että elementit viittaavat aina toisiinsa: Toiminta ei ole mahdollinen 
ilman eksplisiittistä tietoa toiminnan tavoitteesta. Tavoitteen käsitteen muotoileminen ei 
ole mahdollista ilman objektitietoisuutta. Näin se edellyttää aina jo aikaisempaa 
intentionaalista toimintaa. Empiirinen tahto on välttämätön konkreettisen toiminnan 
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kannalta mutta edellyttää aina kuitenkin eksplisiittistä tietoa toiminnan tavoitteesta. 
Tavoitteen määrittely edellyttää sitä, että empiirinen Minä on tietoinen itsestään 
tavoitteenmäärittelyyn kykenevänä olentona. Tämän edellytyksenä on kuitenkin 
interpersoonallinen vaatimus, jonka ymmärtäminen taas puolestaan edellyttää vaaditulta 
jo tahtoa, eikä myöskään se voi olla viimekätinen tietoisuuden alkusyy. (Ks. 1978, 188 - 
189.) Transsendentaalin Minän puhdas tahto tulee toki empiiriseksi tahdoksi vasta 
vaatimuksen kautta, mutta puhdas tahto määriteltävissä olevana potentiana on oletettava 
aina jo annetuksi (Düsing 1989, 189). 

Wissenchsftslehre nova methodossa Fichte käyttää tahdon käsitettä kolmessa eri 
merkityksessä. Hän puhu absoluuttisesta puhtaasta tahdosta, empiirisestä/reaalisesta 
tahdosta ja deliberatiivisesta tahdosta. Erityisesti vaatimuksen ja tahdon välistä suhdetta 
koskevan tekstikatkelman tulkintaa hankaloittaa epäselvyys siitä, mikä näistä tahdon 
käsitteistä on juuri se, jota Fichte pitää tässä jopa ensisijaisena, tai vähintäänkin yhtä 
alkuperäisenä suhteessa vaatimuksen käsitteeseen. Tahdon käsite vaikuttaa tässä 
yhteydessä viittaavan juuri puhtaaseen tahtoon, trassendentaalin Minän absoluuttiin 
aktiviteettiin. Toisaalta – kuten Schrader kiinnittää huomiota – liittyvät puhdas ja 
empiirinen tahto läheisesti toisiinsa. Hänen mukaansa puhtaan tahdon ja empiirisen 
tahdon käsitteillä Fichte pyrkii osoittamaan sen, ettei Minän absoluuttisuuden ja 
empiirisen määrittyneisyyden välillä ole ajateltavissa mitään ristiriitaa, koska itse 
empiirinen määräytyneisyyskin tapahtuu de facto Minän absoluuttisuuden perustalta. (Mt. 
97 - 98.) Vaikka empiirisen tietoisuuden konstituutio edellyttääkin toiminnan 
mahdollistavaa empiiristä tahtoa, on toiminnan tavoitteiden viimekätinen perusta 
absoluuttisessa järjessä, jossa inhimillisen järjellisen toiminnan mahdollisuudet ovat aina 
jo potentiaalisesti annettuina. Puhdas tahto on empiirisen tietoisuuden perusta, josta käsin 
järjellisen toiminnan tavoitteet kumpuavat ja tulevat tietoiseksi ja muuntuvat siten 
empiiriseksi, toimintaa motivoivaksi tahdoksi, joka saa lopulta ilmaisunsa konkreettisessa 
toiminnassa. Nämä kaksi tahdon muotoa yhdistää deliberatiivinen tahto, jossa tullaan 
tietoiseksi järjessä potentiaalisesti annettuna olevasta toimintamahdollisuudesta ja jossa 
se puetaan eksplisiittisen toiminnan tavoitteen muotoon. 

Lisäksi on vielä syytä huomauttaa siitä, että tahdon käsitteen tarkastelussa tulee esille 
erityisesti myöhäisfilosofiassa keskeisen aseman saava motiivi absoluuttisesta järjestä ja 
tiedosta tuon absoluutin aina periaatteessa epätäydellisenä ja vajavaisena heijastumana tai 
kuvana (ks. Janke 1987, 42 - 43, Schrader 1973, 88 -98). Puhdas tahto edustaa Fichtelle 
absoluuttista järkeä.124 Deliberatiivisen reflektoivan tahdon alueella järjestä käsin 
konstruoitu eksplisiittinen toiminnan tavoite ei koskaan tavoita järkeä sellaisenaan, vaan 
se jää aina vain absoluuttisen tahdon heijastumaksi tai kuvaksi. Näin käy yksinkertaisesti 
siksi, että tavoitetta koskeva reflektio on itsessään aina jo empiirisesti rajoittunutta. 
Empiirisen tahdon motivoima intentionaalinen toiminta on luonnehdittavissa tuota 
absoluuttia koskevan epätäydellisen kuvan todellistamispyrkimykseksi. Se jää sekä 
suhteessa absoluutin kuvaan ja että absoluuttiin itseensä aina epätäydelliseksi, koska 
toiminnan vaikutukset eivät ole riippumattomia objektiivisen todellisuuden tuottamasta 
määrittymisestä. 

                                                           
124 Erityisesti Fichten myöhäisfilosofian valossa absoluutti on ymmärrettävissä Jumalana tai 
jumaluutena (ks. Schrader 1973, 114, 123). 
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Puhdas tahto viittaa tietoisuuden absoluuttiin ja tietoisuuden itsensä 
tavoittamattomissa olevaan perustavaan mahdollisuusehtoon, joka sellaisenaan ei ole 
tietoisen reflektion tavoitettavissa. Minän itseensä kääntyvä toiminta ja deliberatiivinen 
toiminnan tavoitteen määrittely ovat puolestaan empiirisen tietoisuuden momentteja tai 
elementtejä. Ensiksi mainitussa Minällä on välitön kokemus omasta aktiviteetistaan. 
Jälkimmäisessä Minä tiedostaa itsensä tahtovana toimivana ja itsemäärittelyyn 
kykenevänä olentona, jolla on tieto spesifistä konkreettisesta toiminnan tavoitteesta. 
(1978, 231, 235.) Vasta näiden yhteydessä voidaan puhua myös empiirisestä todellisesta 
tahdosta. Siihen sisältyvät nämä molemmat. 

Itseä koskevan tietoisuuden ja toiminnan tavoitteen määrittelyssä ilmenevän 
itsemäärittelyn suhde puhtaaseen tahtoon jää kuitenkin ongelmalliseksi. Puhdas tahto on 
ehkä parhaiten ymmärrettävissä tietoisuuden mahdollisuusehdoksi, joka sellaisenaan on 
tietoisuuden itsensä tavoittamattomissa (ks. mt. 230). Vaikka absoluuttinen järki tai 
puhdas tahto onkin ymmärrettävissä empiirisen tietoisuuden mahdollisuusperustaksi, on 
empiirinen tietoisuus itsessään aina sidoksissa objektiiviseen todellisuuteen ja sen 
tuottamaan määräytyneisyyteen. Empiirinen tahto on nimittäin mahdollinen vain ja 
ainoastaan Minä/Ei-Minä konstellaatiossa, joka aktualisoituu kohteellisen reaalisen 
toiminnan mediumissa. Empiirisen tahdon synnyn selittäminen yksin puhtaasta tahdosta 
käsin ei siis ole mahdollista. Empiirisessä tahdossa yhdistyvät Minän välitön tietoisuus 
omasta aktiviteetista ja toiminnan tavoitetta koskeva eksplisiittinen tieto. Tämä on 
mahdollista vain perustavassa Minän ja Ei-Minän välisessä synteettisessä suhteessa, sillä 
tietoisuus itsestä ja omasta päämäärästä on Fichten mukaan mahdollinen vain ja 
ainoastaan suhteessa Ei-Minään. Kysymys puhtaan tahdon suhteesta empiiriseen tahtoon 
on näin muotoiltavissa kysymykseksi puhtaan tahdon ja tietoisuudelle konstitutiivisen 
Minä/Ei-Minä konstellaation välisestä suhteesta. Puhdas tahto jää väistämättä 
tietoisuuden itsensä ulottumattomiin. Samalla se on kuitenkin Fichten mukaan oletettava 
tietoisuuden mahdollisuusehdoksi. Koska puhdas tahto itsessään on tietoisen reflektion 
ulottumattomissa, jää väistämättä avoimeksi, kuinka empiirisen tahdon dedusoiminen 
siitä käsin voi olla mahdollista.  

Välitilinpäätöksenä voidan esittää seuraavaa. Vaatimuksen käsitteellä Fichte viittaa 
erääseen empiirisen tietoisuuden konstitutiiviseen elementtiin. Empiirinen tietoisuus ei 
ole mahdollinen ilman interpersoonallista suhdetta toiseen. Tältä osin empiirisen 
tietoisuuden genesiksen konteksti on väistämättä sosiaalinen. Vaikka vaatimuksen käsite 
vaikuttaakin Fichten tietoisuuskonseption kannalta erittäin keskeiseltä, ei empiirisen 
tietoisuuden konstituutio selity kuitenkaan tyhjentävästi interpersoonallisen suhteen 
kautta. Fichte tuleekin alustavasti hahmotelleeksi näkemyksen interpersonaliteetin ja 
itsesuhteen välittömästä yhteenkuuluvuudesta. Fichten esitys vaikuttaa sisäisesti 
ristiriitaiselta sikäli: yhtäältä pykälässä 15 interpersoonallinen vaatimusakti näyttää 
olevan tietoisuuden perusta, toisaalta taas pykälässä 16 tahto (Wollen) ja sitä ilmentävä 
välitön itsetietoisuus itsestä tahtovana ja toimivana olentona saa näistä kahdesta 
perustavamman roolin, on Fichten esitys tulkittavissa yrityksenä löytää välitys näiden 
kahden näkökulman välille. Tietoisuuden konstituutio ei ole mahdollinen ilman näitä 



190 

kahta ulottuvuutta. Vasta interpersoonallisen vaatimuksen ja tahdon yhtäaikaisuus 
mahdollistaa empiirisen tietoisuuden konstituution. 125  

5.4  Järjen puhdas pitäminen ja vaatimus 

Wissenschaftslehre nova methodon pykälässä 18 Fichte palaa uudelleen vaatimuksen 
käsitteeseen. Nyt se sisältyy inhimillisessä järjessä annetun puhtaan pitämisen (das reine 
Sollen) ja siihen läheisesti liittyvän individualisaatioproblematiikan tarkasteluun. Fichten 
tietoisuusteoria ei ole irrotettavissa itse järjen käsitteestä. Kuten olemme jo havainneet, 
leimaa Fichten ajattelua oletus siitä, että myös järki on empiirisen tietoisuuden eräs 
välttämätön mahdollisuusehto. Tietoisen individin, järkiolennon, synty on 
ymmärrettävissä järjestä käsin tapahtuvaksi kehkeytymiseksi (Fichte 1978, 190), jossa 
individualisaatioprosessin subjekti todellistaa järjessä annettuna olevia 
toimintamahdollisuuksia empiirisessä havaintomaailmassa. Järjessä itsessään on 
annettuna puhdas pitäminen, joka merkitsee empiiriselle järkiolennolle vaatimusta toimia 
itsenäisesti ja realisoida omassa individualisaatioprosessissaan järjessä jo potentiaalisesti 
annettuina olevia inhimillisiä toimintamahdollisuuksia (ks. mt. 235).126  

Tästä jo annettuna olevasta vaatimuksesta järjen realisointiin Fichte puolestaan 
dedusoi interpersoonallisen vaatimusaktin välttämättömyyden.127 Vaatimuksen käsite on 
välttämätön siksi, että puhtaassa pitämisessä annettu vaatimus järjen realisointiin ei voi 
tulla tietoiseksi muuten kuin interpersoonallisissa suhteissa. Järjen realisoiminen ei ole 
myöskään mahdollista muuten kuin sosiaalisten interpersoonallisten suhteiden 
muodostamassa kontekstissa. Fichte sitoo puhtaan pitämisen ja siitä subjektille itselleen 
nousevan vaatimuksen realisoida järkeä omassa toiminnassaan 
individualisaatioprosessiin. Konkreettinen individualisaatio ja konkreettisen itseä ja 
maailmaa koskevan yksilöllisen tietoisuuden synty on Fichtelle olennaisesti 
interpersoonallisen, so. sosiaalisiin suhteisiin, kiinnittynyt ilmiö. (Ks. myös Düsing 1995, 
1997.) Merkille pantavaa on se, kuinka Fichten filosofiaan sisältyvä sosio-ontologinen 
luonne (ks. esim. Janke 1977, 154), näyttää nousevan sen lähtökohtana olevasta järjen 
konseptiosta itsestään. Järjen yksilöllinen aktualisoituminen kontekstoituu aina 
interpersonaliteetin alueelle, eikä liene liioiteltua väittää, että järki itsestään on 
luonteeltaan intersubjektiivista (Düsing 1989, 189 - 190, Ivaldo 1989, 172). 

Puhdas pitäminen on välttämätön seuraus kahdesta ihmiselle ominaisesta ja toisiinsa 
liittyvästä piirteestä: perustavasta toiminnallisuudesta ja järjellisyydestä, jota tuon 
konkreettisen toiminnan tulee aistimaailmassa heijastaa. Ihminen tiedostaa itsensä 
toimintaan (Handlung) kykenevänä olentona tiedostaen samalla toimintaan vaativan 

                                                           
125 Erityisesti Dieter Henrichin peräämä subjekti- /tietoisuusfilosofisen ja intersubjektivistisen 
paradigman välisen vastakkainasettelun ylittämisen mahdollistavan ”uudenlaisen” ajattelumallin 
(vrt. Henrich 1987, 34 - 40, 1998) eräänlainen protoversio on rekonstruoitavissa juuri 
Wissenschaftslehre nova methodosta.  
126 Kyseessä on transsendentaalifilosofinen kuvaus sivistysprosessin luonteesta.  
127 Ks. myös Düsing 2002b, 106. 
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absoluutin puhtaan pitämisen (Sollen).128 Fichten sitoo toisiinsa Minässä annettuna 
olevan ja sille luonteenomaisen periaatteellisen toimintakyvyn ja ihmiselle aina jo 
järjessä läsnä olevan vaatimuksen (Aufforderung) toimintaan. Minässä ja sitä koskevassa 
tietoisuudessa itsessään on jo annettuna vaatimus toimia itsenäisesti havaintomaailmassa 
ja siten realisoida järkeä empiirisen subjektin omassa konkreettisessa 
individualisaatioprosessissa. (Fichte 1978, 250-251.) Tässä vaatimuksessa on kysymys 
itsetietoisuudessa itsetietoisuuden subjektille itselleen annettuna olevasta järjellisyyden 
vaatimuksesta. Individualiteetti, jonka syntyä (individualisaatiota) Fichte tarkastelee 
pykälässä 17 järjessä annettuna olevien mahdollisuuksien konkreettisena 
aktualisoitumisena (Herausgreifen aus der Vernunft), on pitämisen käsitteen 
näkökulmasta ymmärrettävissä empiirisessä havaintomaailmassa tapahtuvana puhtaan 
tahdon konkretisoimisena, artikuloimisena, sen havainnollistamisena, jota jo järki 
itsessään vaatii. Konkreettisessa individualisaatioprosessissa aktualisoituu 
määrittelemätön, mutta samalla periaatteellisesti määriteltävissä olevan, järjellinen 
potentia havaintomaailmassa (ks. mt. 241). Individualisaatio on mahdollinen 
                                                           
128 Puhtaan pitämisen käsitettä on mahdollista tulkita kahdella tavalla. Ensinnäkin puhdas 
pitäminen vaikuttaa olevan sinänsä määrittelemätön järjessä annettuna oleva abstrakti vaatimus 
järjellisyyden aktualisointiin. Puhdas pitäminen ei sellaisenaan määritä mitään spesifejä yksittäisiä 
toimintatapoja realisoida järjessä periaatteellisesti määrittelemättömän ja rajoittamattoman määrän 
annettuina olevia toimintamahdollisuuksia. Tämän ohella Fichte antaa puhtaalle pitämiselle myös 
spesifimmän merkityksen rinnastaen sen nimittäin Kantin kategoriseen imperatiiviin (1979, 241) 
Tämä näyttäisi antavan mahdollisuuden tulkita Wissenschaftslehreä ja erityisesti sen kontekstissa 
syntyvää interpersoonallisuusteoriaa olennaisesti luonteeltaan eettisenä ajatusrakennelmana (ks. 
erityisesti Düsing 1986). Vaikka eettiset motiivit näyttävätkin saavan Fichten ajattelussa varsin 
keskeisen aseman, ei liene kuitenkaan syytä syyllistyä Fichten filosofian eettis-moraalifilosofisten 
ulottuvuuksien liialliseen korostamiseen. Fichten ajattelun ymmärtäminen puhtaasti 
moraalifilosofisista motiiveista käsin rakentuvaksi filosofiaksi – jopa eräänlaiseksi ”eettiseksi 
idealismiksi” – vain puolittaa fichteläisen järjen konseption. Järki on kaiken tietämisen ja 
toiminnan välttämätön perusta ja näin se on aina sekä teoreettista että praktista järkeä (ks. Janke 
1977). Toimintaan vaativalla absoluuttisella pitämisellä on eräänlainen kaksoisfunktio. Yhtäältä se 
on ymmärrettävissä empiirisen tietoisuuden erääksi konstitutiiviseksi elementiksi sikäli, että 
tietoisuus aktualisoituu ainoastaan konkreettisessa toiminnassa, ja puhdas pitäminen velvoittaa juuri 
toimintaan. Toisaalta puhdas pitäminen tuo kategorisen imperatiivin merkityksessä empiiriseen 
tietoisuuteen väistämättä aina myös moraalis-eettisen elementin. Tässä merkityksessä empiirinen 
tietoisuus on Fichten filosofian näkökulmasta aina myös moraalista tietoisuutta. Koska tietäminen 
ja vapauteen perustava toiminta välittyvät tietoisessa maailmassa olemisessa jatkuvasti (ks. esim. 
Fichte 1979, 247) on periaatteessa yhtä virheellistä väittää, että Fichten ajattelu olisi vain ja 
ainoastaan eettisesti motivoitunutta kuin on virheellistä väittää, etteikö eettis-moraalinen motiivi 
olisi Wissenschaftslehressä ja interpersoonallisuusteoriassa keskeinen: Minän tiedostaa vapautensa 
– ja siten itsensä – moraalisena olentona vain toiminnan kohteessa ja sen kautta. Toiminnan 
kohteen tiedostaminen on mahdollista kuitenkin vain mikäli empiirinen minä toimii vapaasti, 
realisoimalla absoluutin pitämisen mukaisesti järkeä: ”Das Ich schaut an seyne Freiheyt nur in dem 
Objekt seines Handelns u. es schaut an dieses Objekt nur in inwiefern es mit Freyheyt auf dieselbe 
handelt” (Fichte 1979, 247). 
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konkreettisessa havaintomaailmassa tapahtuvassa toiminnassa, jossa pyritään 
realisoimaan empiiristen ehtojen alaisuudessa järjellisestä absoluuttisesta pitämisestä 
nouseva toiminnan tavoite.  

”(...) hier erscheint diese INDIVIDUALITÄT versinnlicht. Sie ist also nicht anders als 
eine Versinnlichung meines reinen Sollen, eine Aufforderung zur einer freyen 
Thätigkeit als FACTUM in der Sinnenwelt.(...) Ich finde mich, durch mich selbst 
aufgefordert zu einem Handeln, in einer bestimmten Spähre wenn ich dieses handeln 
zusammen fasse.” (Fichte 1978, 251.)  

Näin törmäämme ongelmaan siitä, kuinka puhdas pitäminen voi ylipäätään konkretisoitua 
toiminnaksi. Kysymyksessä on – kuten arvata saattaa – uusi muoto jo aikaisemmin 
tarkastelemastani kysymyksestä siitä, kuinka järjen määriteltävissä olevat potentiaalit 
voivat modifioitua empiirisesti määrittyneeseen yksilölliseen muotoon. Vaikka järkeen 
itseensä sisältyykin absoluuttinen vaatimus järjellisten potentiaalien jatkuvaan 
realisoimiseen, ei Fichte oleta järjen realisaation olevan mahdollisen ilman 
yksilöllistyvälle subjektille tämän ulkopuolelta esitettyä vaatimusta järjen realisoimiseen 
oman itsenäisen toiminnan mediumissa. Samalla järjen todellistaminen 
individualisaatiossa on aina myös yksilöllisen itse- ja maailmatietoisuuden konstituutiota. 
Järjen empiiriseksi aktualisoitumiseksi ymmärrettävissä oleva individualisaatio edellyttää 
aina myös interpersonaliteettia, koska interpersoonallinen vaatimus mahdollistaa 
nimittäin edellä kuvatun määrittelemättömästä järjestä käsin tapahtuvan prosessuaaliseen 
liikkeen tai kehkeytymisen, joka saa empiirisen havaintomaailmallisen muotonsa 
konkreettisen individin genesiksessä.  

Edellinen näkemys kristallisoituu vaatimuksen käsitteessä. Vaatimusakti mahdollistaa, 
että vaatimuksen kohteena oleva vielä potentiaalinen järkiolento tulee tietoiseksi järjestä 
ja sen absoluuttisesta pitämisestä ja samalla itsestä järjellisenä itsemäärittelyyn 
kykenevänä olentona. Tietoisuus järjen absoluuttiseen pitämiseen perustuvasta 
vaatimuksesta edellyttää kuitenkin konkreettista tekoa, jossa toinen järkiolento omalla 
toiminnallaan vaatii potentiaalista järkiolentoa tulemaan tietoiseksi järjestä ja 
absoluuttiseen pitämiseen perustuvasta vaatimuksesta realisoida omassa toiminnassaan 
järkeä. Järjessä itsessään annettuna oleva vaatimus ei siis riitä toiminnassa tapahtuvan 
järjen individualisoivaan todellistamiseen, vaan vaatimuksen on saatava konkreettinen 
muoto havaintomaailmassa. Tämä tapahtuu interpersoonallisessa vaatimuksessa. Järjen 
käyttöön suuntaavan vaatimuksen on tultava toiselta järkiolennolta ja todellistuttava 
konkreettisessa interpersoonallisessa suhteessa, jossa tapahtuvassa toisen reaalisen 
järkiolennon esittämässä vaatimusaktissa artikuloituu järjessä itsessään oleva 
absoluuttinen pitäminen empiirisessä havaintomaailmassa havaittavaksi teoksi. Tietoisen 
järkiolennon konstituutio tulee mahdolliseksi vaatimuksen kohteena olevan omaksuessa 
toisen järkiolennon esittämän vaatimuksen, jonka seurauksena hän tiedostaa itsensä 
vapaaksi järjelliseksi omaan itsenäiseen toimintaan kykeneväksi yksilöksi. 
Ymmärtäessään toisen esittämän vaatimuksen tiedostaa potentiaalinen järkiolento 
samalla itsensä järjellisenä olentona. Samalla hän tulee tietoiseksi siitä, että absoluuttinen 
pitäminen sitoo myös häntä järkiolentona vaatien samalla häntä itseään realisoimaan 
omassa toiminnassa järkeä empiirisen havaintomaailman kontekstissa. (Fichte 1978, 
255.) 
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Vaatimusaktin yleisenä tavoitteena on siis vaatimuksen kohteena olevan potentiaalisen 
järkiolennon tuleminen tietoiseksi itsestään omaa toimintaa määrittävänä järkiolentona, 
joka samalla tiedostaa myös järjessä annetun absoluuttisen pitämisen. Tämä ei ole 
mahdollista ilman konkreettista sisältöä, joka välitetään vaatimusaktissa vaaditulle. 
Konkreettisen vaatimusaktin sisältönä on järjen empiirisen realisoimisen mahdollistava 
toiminnan päämäärän tai tavoitteen käsite. Vaatimusaktissa esitetään vasta potentiaaliselle 
järkiolennolle vaatimuksen suorittavan järkiolennon näkökulmasta käsin sellainen 
toiminnan tavoitteen/päämärän käsite (Zweck), jonka mukaisesti toimimalla vaadittu 
realisoi omalla toiminnallaan järkeä. Kuten Fichte itse huomauttaa, tietoisuus itsestä 
toimintaan kykenevänä ja järjessä samalla myös annettuna olevasta velvollisuudesta 
toimia ei kuitenkaan merkitse vielä konkreettisen toiminnan realisoitumista. Reaalisen 
toiminnan aktualisoitumisen edellytys on, kuten olemme jo nähneet, tavoitteen käsite, 
jonka varassa on mahdollista suuntautua toimimaan havaintomaailmassa. (Fichte 1978, 
250).  

Siinä missä aikaisemmin Fichte tarkasteli järkeä määriteltävissä olevien potentiaalien 
varantona, liittää hän nyt siihen myös absoluuttisen pitämisen noiden potentiaalien 
todellistamiseen. Välittävänä tekijänä jo annettuna olevan puhtaan abstraktin pitämisen, 
järjellisen vaatimuksen ja konkreettisen toiminnan realisoimisen välillä Fichte pitää 
päämäärän käsitettä ja siten deliberatiivista tahtoa, jossa rakentuvassa praktisessa 
itsesuhteessa empiirinen tietoisuus konstruoi itselleen tietoisen toiminnan tavoitteen. 
Potentiaalisella järkiolennolla ei kuitenkaan vielä ole tietoisuutta konkreettisesta 
toiminnan tavoitteesta, eikä hän voi sitä myöskään oletetun puhtaan pitämisen perustalta 
formuloida, koska järjessä oleva pitäminen tulee empiiriselle Minälle tietoiseksi vasta 
praktisessa itsesuhteessa. Ongelman ratkaisuksi Fichte esittää vaatimusta. Se antaa 
potentiaaliselle järkiolennolle toiminnan tavoitetta koskevan käsitteen, jota tämä ei vielä 
itse kykene refleksiivisesti muotoilemaan. Vaatimusaktin suorittava järkiolento pyrkii 
saamaan teollaan aikaan sen, että vaadittu ymmärtää vaatimuksen sisältämän toiminnan 
tavoitteen käsitteen kaikessa järjellisessä sitovuudessaan, omaksuu sen ja pyrkii myös 
omassa toiminnassaan realisoimaan järjellistä päämäärää tai tavoitetta, joka oli alkujaan 
vaatimuksen esittäjällä itsellään formuloituna tavoitteena. (Fichte 1978, 253). Samalla 
vaatimus merkitsee myös rajoittamista. Vaatimus suuntaa vaadittua todellistamaan 
järkeään tietyllä tavalla (mt. 256, ks. erityisesti Schurr 1965, myös Schüsser 1997, 30 - 
31, Ivaldo 1989, 169). 

Myös tässä yhteydessä tulee hyvin esiin se, kuinka vaatimuksella on yhtä aikaa 
materiaalinen ja formaalinen ulottuvuutensa. Vaatimuksessa yhdistyvät toisiinsa 
pyrkimys saada aikaan toisen tuleminen tietoiseksi järjen absoluuttisesta pitämisestä ja 
siten samalla itsestä toimintakykyisenä ja järjellisenä olentona sekä järjellisyyden 
empiiriseen realisointiin tähtäävä konkreettinen tavoite, josta vaatimuksen suorittava 
järkiolento on jo tietoinen. Vaatimus on luonteeltaan formaalinen sikäli, että sen 
tehtävänä on mahdollistaa vaaditun tuleminen tietoiseksi omasta vapaudestaan ja siten 
myös järjellisyyden vaatimuksesta. Materiaalinen vaatimus on siksi, ettei formaalin 
vaatimuksen esittäminen ole mahdollista muuten kuin pukemalla järjessä annettuna oleva 
absoluuttinen pitäminen konkreettiseen materiaaliseen muotoon, joka on ymmärrettävissä 
empiirisen havaintomaailman kontekstissa: vapauden tietoiseksi tulemiseen tähtäävä 
vaatimus on mahdollinen vain esittämällä vaaditulle toiminnan tavoite, jonka mukaisesti 
vaadittu voi pyrkiä toimimaan havaintomaailmassa. Toki pelkkä vaatimuksen 



194 

ymmärtäminen ei kuitenkaan vielä riitä. Vaatimuksesta on nimittäin seurattava vaaditun 
itsenäinen toiminta, sillä vasta omassa toiminnassa vaadittu voi tiedostaa itsensä 
maailmaan vaikuttavana ja siten vapaana olentona, joka kykenee määrittämään 
toimintansa tavoitteita.  

Interpersoonallisen vaatimuksen käsite ei ainoastaan tähtää sellaisen yksittäisen 
järkiolennon konstituutioon, joka havaintomaailmassa monologisesti toimimalla realisoisi 
järkeä, vaan sen tavoitteena on myös vastavuoroisten interpersoonallisten suhteiden 
konstituutio. Fichte näyttää painottavan sitä, että toiminnassa tapahtuva järjen realisointi 
on mahdollista ainoastaan interpersoonallisten suhteiden muodostamassa sosiaalisessa 
verkossa. Vaatimuksessa esitetty toiminnan järjellinen tavoite on luonteeltaan sellainen, 
jonka empiiriset ärkiolennot voivat jakaa yhteisesti ja jonka havaintomaailmassa 
tapahtuvan realisoimisen eteen he voivat ponnistella. Sosiaalisten suhteiden 
rakentuminen on välttämätöntä siksi, että konkretisoituva järki itse on mahdollinen vain 
ja ainoastaan vapaiden järkiolentojen välisissä interpersoonallisissa suhteissa. Vapaiden 
järkiolentojen toiminnan edellytyksenä on siis interpersonaliteetti ja todellistunut järki on 
aina myös intersubjektiivista järkeä (ks. myös Ivaldo 1989, 169). Inhimillisen toiminnan 
ylimpänä tavoitteena olevaan järjen realisointiin osallistuu lukematon määrä individejä, 
joiden keskinäisen toiminnan tuloksena Järjen realisoiminen tulee mahdolliseksi.  

”Das Handeln mehrer Verunftwesen in der Sinnenwelt ist eine einzige grosse Kette, 
die durch Freyheit bestimmt wird. Die ganze Vernunft hat nur ein einziges Handeln, 
ein INDIVIDUUM fängt es an und das andere sezt es fort, und so wird der ganze 
Vernunftzweck von ∞ vielen INDIVIDUEN bearbeitet, und ist das RESULTAT von 
der Einwirkung mehrerer.” (Fichte 1978, 253 - 254.)  

Vaatimusaktin myötä syntyy perustava interpersoonallinen suhde, joka laajenee järjen 
realisointiyritysten myötä kattamaan yhä laajemman yksilöllisten järkiolentojen joukon. 
Tämä viittaa vastavuoroisten tunnustamissuhteiden (so. oikeussuhteiden) konstituutioon. 
Merkille pantavaa on, ettei Fichte Wissenschaftslehren kontekstissa tarkastele lähemmin 
tunnustamis-suhteita. Tämä kielii nähdäkseni Fichten interpersoonallisuuskonseptiolle 
ominaisesta ja olennaisesta jaottelusta tunnustamisen ja vaatimuksen käsitteiden välillä. 
Tunnustamisen käsite on de facto oikeusfilosofinen käsite, jonka avulla Fichte pyrkii 
ensisijaisesti osoittamaan sen, millaisten ehtojen alaisuudessa oikeusyhteisö on ylipäätään 
mahdollinen. Siinä onkin kysymys Fichten interpersoonallisuuskonseption ilmenemisestä 
yhdessä Wissenschaftslehrestä johdetussa materiaalisen erityistieteen, nimittäin 
oikeustieteen, kontekstissa. Vaatimuksen käsitteessä puolestaan ilmenee se, miten 
interpersonaliteetin problematiikka näyttäytyy itse Wissenshafstlehressä, jonka Fichten 
mukaan tulisi kyetä vastaamaan kysymykseen siitä, mitä tietoisuus on mahdollinen. 
Wissenschaftslehren transsendentaalifilosofisesta näkökulmasta vaatimuksen aktissa 
muotonsa saava interpersonaliteetti on eräs tietoisuuden mahdollisuusehto, joka sitoo 
tietoisuuden kehkeytymisen konkreettisiin ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin (ks. 
myös Ivaldo 1989, 170).  

Vapaan järkiolennon synty ja interpersoonallisten suhteiden empiirinen rakentuminen 
tapahtuu samanaikaisesti. Niiden välillä voidaan katsoa olevan vastavuoroinen 
konstitutiivinen yhteys (ks. myös Düsing 1995, 63-64). Jo Grundlagen des Naturechtsissä 
Fichte painotti, ettei vaatimusakti mahdollista ainoastaan vaaditun tulemista tietoiseksi 
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itsestä toimintakykyisenä järkiolentona, vaan vaatimusaktin onnistumisen seurauksena 
vaadittu tiedostaa vaatimuksen suorittavan persoonan olevan myös itse järkiolennon (ks. 
myös Fichte 1978, 255).Vaatimusaktin ymmärtämisestä järjessä annetun absoluuttisen 
pitämisen havaintomaailmalliseksi ilmentymäksi/kuvaksi johtaa siihen, että vaatimuksen 
kohde ymmärtää, että myös vaatimuksen esittäjän itsensä täytyy olla järjellinen olento. 
Kuten Düsing (1997) huomauttaa, katsoo Fichte itsestä ja toisesta yksilöstä tietoiseksi 
tulemisen olevan yhtä alkuperäisiä ja yhtä tärkeitä tietoiseksi tulemisen muotoja. Ihminen 
tulee tietoiseksi itsestä vapana itsemäärittelyyn kykenevänä olentona tullessaan tietoiseksi 
toisesta, joka on samalla tavoin vapaa ja itsemäärittelyyn kykenevä olento. Kääntäen 
tuleminen tietoiseksi toisesta edellyttää puolestaan sitä, että ihminen tiedostaa itsensä 
yksilöllisenä järkiolentona. Molemmat tietoisuuden muodot rakentuvat siten 
yhtäaikaisesti. (Mt. 119 - 120.) Grundlagen des Naturrechtsin oikeusfilosofisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna onnistuneen vaatimuksen seurauksena persoonien 
(vaatimuksen kohteena ja vaatimuksen suorittaneen) välille syntyvä keskinäinen 
vastavuoroinen varmuus siitä, että toinen todella on järkiolento, mahdollistaa 
tunnustamissuhteiden rakentumisen. Niissä yksilöt tunnustavat toisensa vastavuoroisesti 
järkilentoina ja turvaavat siten samalla toinen toisensa vapauden ja olemassaolon 
järkiolentoina (ks. myös Düsing mt. Schlüssler 1997, 31, 34 - 35, 37). 

5.5  Individualiteetti ja vaatimus  

Kuten olemme jo huomanneet, voidaan vaatimuksen konseptiota tarkastella myös 
suhteessa individin ja individualisaation problematiikkaan, sillä yksittäiselle empiiriselle 
tietoisuudelle konstitutiivisen Minä/Ei-Minä konstellaation synty on ymmärrettävissä 
individualisaationa. Erityisesti Wissenschafslehre nova methodon pykälässä 17 Fichte 
hahmottaa itsestä ja maailmasta tietoisen individin problematiikkaa. Yksilön synty on 
geneettinen tapahtuma, joka on luonnehdittavissa transsendentaalista Minästä tai järjestä 
käsin tapahtuvaksi yksilöllisen persoonallisen tietoisuuden (yksilö, järkiolento, 
persoonallinen empiirinen minä) kehkeytymiseksi. 

”Also das Entstehen meiner als INDIVIDUUM ist etwas GENETISCH. Ich erzeuge 
als Individualität mich selbst, dadurch dass ich mich herausgreife aus der Masse der 
Bestimmbaren, aus der Masse der Vernünftigkeit.” (Fichte 1978, 240.)  

Miten tämä vaikeasti käännettävissä oleva ilmaus Herausgreifen aus der Masse der 
Bestimmbaren/Vernünftigkeit on sitten ymmärrettävissä ja mitä olennaista se kertoo 
individualisaatiosta? Individualisaatioprosessissa on kysymys jo ensimmäisessä 
Wissenschaftslehressä tarkastellusta Minän itseensä suuntautuvan aktiviteetin 
modifioitumisesta aistimaailmassa tapahtuvaksi konkreettiseksi toiminnaksi.129 
                                                           
129 Düsingin (1989) mukaan Fichten käyttämä ilmaus Herausgreifen viittaa yhtäältä todelliseen 
valintaan, jossa individi itse eriytyy järjen potentiaaleista koostuvasta pluraliteetista pyrkimällä 
realisoimaan jotakin järjellistä toimintamahdollisuutta ja toisaalta taas yleisen ja erityisen 
käsitteelliseen suhteeseen (mt. 187).  
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Itsetietoisuus ei ole mahdollinen ilman individualiteettia koskevaa tietoisuutta. 
Individualisaation tarkastelu uusintaa Fichteä alusta saakka motivoineen kysymyksen 
tietoisuudelle konstitutiivisesta perussynteesistä yhä selkeämmin konkreettisen 
maailmassa olevan yksilön kehittymisen kannalta perustavana ilmiönä. (Mt. 227.) 
Itsetietoisen individin synty tapahtuu siis Minän ja Ei-Minän välisessä vastavuoroisessa 
suhteessa. Empiirisen tietoisuuden konstituutio on mahdollinen vain, mikäli Minän 
alkuperäinen aktiviteetti suuntautuu Ei-Minään. Kysymys on Minälle ominaisen avoimen 
määriteltävyyden siirtymisestä Ei-Minän tuottamaksi määrittyneisyydeksi 
(Bestimmtheit). Samalla tämä siirtymä merkitsee individualisaatiota, sillä – näin siis 
Fichte – subjekti tiedostaa itsensä individinä siirtymässä määritettävästä määritettyyn. 
(Mt. 176.) Määriteltävyys edustaa Fichtelle absoluuttia vielä määrittelemätöntä järkeä, 
joka korkeimmassa muodossaan ilmenee puhtaana tahtona. Individualiteetti puolestaan 
aktualisoituu määrittelemättömän järjen määrittyessä konkreettisesti suuntautumaan 
toiminnassa jonkin tavoitteen aikaansaamiseksi. Fichte käyttää käsitteitä empiirinen 
järkiolento ja individi käytännöllisesti katsoen täysin samassa merkityksessä. Molemmat 
viittaavat empiirisesti olemassa olevaan ihmiseen yhtäaikaisesti määrittelemättömänä 
vapaana ja määrittyneenä olentona – siis siihen, kuinka ihmiselle ominainen 
määrittelemätön määräytyneisyys konkretisoituu yksittäisenä empiirisenä ihmisenä (vrt. 
myös Schüssler 1969, 38). 

Fichte samaistaa järjen, määriteltävyyden ja transsendentaalin Minän käsitteet 
toisiinsa. Fichte viittaakin Grundlagen der gesammten Wissenschaftslehreen, jossa 
Fichten käyttämä puhtaan Minän – so. itsensä asettavan transsendentaalin Minän –käsite 
on erotettava persoonallisen empiirisen minän käsitteestä. Ensiksi mainittu viittaa järkeen 
ylipäätään, kun taas jälkimmäisessä on kysymys individualiteetista. Jälkimmäinen syntyy 
vasta eriytymällä järjessä annettuina olevien toimintamahdollisuuksien rajattomasta ja 
määrittelemättömästä joukosta. Transsendentaali Minä itseensä kääntyvänä toimintana, 
absoluuttisesti itse itsensä asettavana, edustaa Fichtelle järkeä, joten 
individualisaatioprosessi on mahdollinen vain mikäli transsendentaalin Minän itseensä 
kääntyvä toiminta modifioituu suuntautumaan havaintomaailmaan ja järki tulee 
toiminnan mediumissa havaintomaailmassa aktuaaliseksi (Fichte 1978, 19, 240 - 241). 
Vasta tuolloin voi tapahtua Fichten hahmottelema ”herausgreifen aus dem Masse der 
Vernunft”, jossa syntyy individi, konkreettinen subjekti. (Mt. 241, ks. myös Baumanns 
1990, 160, Düsing 1989, 185 - 1 87.)  

Herausgreifen merkitsee aina myös järjen määrittymistä empiirisesti (ks. myös 
Baumanns 1991, 116) niin, että se tapahtuu ainoastaan individualisaatioprosessin 
subjektin oman järjellisiä toiminnan tavoitteita koskevan reflektion ja reflektion tulosten 
toiminnassa tapahtuvan todellistamisen kautta. Suhteellisen vaikeasti määriteltävissä 
oleva jälkikantilaisessa filosofiassa keskeistä roolia näyttelevä järki on ymmärrettävissä 
inhimillisten potentiaalisten toimintamahdollisuuksien määrittelemättömäksi ja 
avoimeksi kokonaisuudeksi. Järjessä tai Minässä on periaatteessa annettuna rajaton määrä 
realisoitavia toimintamahdollisuuksia ja siten erilaisia maailmasuhteen muotoja (Fichte 
1978, 237). Järjestä käsin tapahtuva individualisaatio eräänlaisena yksilöllisenä 
irtautumisena tai eriytymisenä merkitsee jonkin järjellisen toimintamahdollisuuden 
todellistumista (ks. mt. 188). Yksittäisen individin synnyssä tapahtuu jonkin järjessä 
potentiaalisesti annettuna olevan mahdollisuuden aktualisoituminen havaintomaailmassa. 
Myös individualisaation edellytyksenä on toiminnan päämääriä koskeva reflektio, jossa 
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järjen käsitteen näkökulmasta jokin inhimillisessä järjessä periaatteessa potentiaalisesti 
annettuna oleva toimintamahdollisuus tulee tietoiseksi. (Ks. myös Baumanns mt. 156, 
160.)  

Tarkennukseksi on todettava, että Fichtelle edellinen on luonnollisesti vielä vasta se 
individualisaatioprosessin ulottuvuus, joka on ilmeinen tarkasteltaessa individualisaatiota 
järjen ja transsendentaalin Minän käsitteiden tarjoamasta näkökulmasta. 
Wissenschaftslehressä hahmotellun perussynteesin konseption mukaisesti 
individualisaatioprosessissa ei voi olla kysymys ainoastaan järjen aktualisoitumisesta 
havaintomaailmassa. Järjen todellistuminen on nimittäin aina itsessään ja väistämättä jo 
empiirisesti rajoittunutta. Individualisaatio ei merkitse suoraviivaisesti järjessä annettuna 
olevien potentiaalisten toimintamahdollisuuksien rajoittamatonta todellistamista, sillä 
individualisaatiossa järki määrittyy empiirisesti. Järjen todellistuminen on sidoksissa aina 
kulloiseenkin empiiriseen kontekstiin, jossa järkiolento järkeä omassa 
individualisaatioprosessissaan pyrkii aktualisoimaan.  

Mitä järjen käsitteeseen tulee, näyttää Fichten ajatteluun tältä osin liittyvän 
mielenkiintoinen variantti: Järjessä annettuna oleva absoluuttinen pitäminen, se mitä järki 
empiiriseltä järkiolennolta vaatii, voi tulla tietoiseksi vain konkreettisen ihmisen 
pyrkimyksessä aktualisoida järkeä havaintomaailmassa. Meillä ei voi olla tietoa järjestä 
sellaisenaan, vaan tietomme siitä on aina empiirisesti välittynyttä. Järjessä annettuna 
olevat toimintamahdollisuudet avautuvat meille empiirisinä olentoina aina vain siinä 
määrin kuin olemme niitä omissa individualisaatioprosesseissamme kulloinkin 
aktualisoineet tai vähintäänkin pyrkineet aktualisoimaan (vrt. esim. Janke 1987, Schurr 
1979, 392). Näin myös empiirisinä rajallisina olentoina tietomme järjestä aina 
empiirisesti jo määrittynyttä. 

Määrittyminen tapahtuu yhtäältä päämääriä koskevan reflektion, toisaalta taas 
kulloinkin tavoitellun päämäärän realisoimisen tasolla. Molemmissa järki on aina 
väistämättä jo empiirisesti välittynyttä ja siinä mielessä empiirisesti paikallistunutta. 
Järjellisten potentiaalisten toimintamahdollisuuksien refleksio, deliberatiivien 
pohdiskeleva tarkastelu, tapahtuu individualisaatioprosessin subjektin perspektiivistä. Se 
määrittyy siten aina empiirisesti, sillä järjelliset toimintamahdollisuudet ovat tietoiseksi 
tullessaan konfiguroituneet reflektoivan subjektin omien preferenssien mukaisesti 
(Baumanns 1990, 156). Näin siksi, että individalisaatioprosessin subjekti on aina 
maailmasuhteessaan empiirisesti määrittynyt aikaisemman toimintansa ja sen myötä 
konstituoituneen objektitietoisuuden kautta. Tämä määrittyminen ohjaa myös uusien 
järjellisten toimintamahdollisuuksien tiedostamista refleksion tasolla, koska sen 
edellytyksenä on aikaisemmassa toiminnassa syntynyt tieto havaintotodellisuudesta (ks. 
Fichte 1979, 244). Tästä seuraa myös olennainen huomio koskien Fichten käsitystä 
individualiteetista: Individi ei dedusoidu suoraviivaisesti järjestä (vrt. Frank 1991, 25, 69) 
eikä ole siis yleisen järjen yksittäistapaus, koska sen syntyä määrittää aina myös suhde 
havaintomaailmassa olevaan kohteeseen (so. Ei-Minään). Edellisen lisäksi myös 
kulloisenkin toiminnan tavoitteen todellistuminen määrittyy kohteellisen toiminnan 
alueella toiminnan kohteena olevan objektin tuottaman empiirisen määräytyneisyyden 
kautta. Näin se, miten järki kulloinkin intentionaalisen toiminnan mediumissa todellistuu, 
määrittyy toiminnan kohteen tuottaman empiirisen määräytyneisyyden kautta. Se ei ole 
koskaan suoraviivainen seuraus kulloisestakin toiminnan tavoitetta koskevasta 
reflektiosta ja siitä nousevasta empiirisestä tahdosta.  
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Fichten käsitys individistä palautuu luonnollisesti hänen käsitykseensä ihmisestä yhtä 
aikaa määrittelemättömänä ja määrittyneenä olentona (ks. esim. Janke 1977, 112, 122, 
124 – 125, Weischedel 1973, 53 - 59). Hänen filosofialleen ominainen jännite tulee hyvin 
esille siinä, että individualisaatioprosessissa on kaksi ulottuvuutta. Yhtäältä se on 
luonnehdittavissa inhimillisestä järjestä käsin liikkeelle lähteväksi prosessiksi, jossa 
yleinen ja määrittelemätön järki realisoituu yksilöllisessä muodossaan mahdollistaen 
samalla empiirisen havaintomaailman muokkaamisen järjellisten tavoitteiden mukaisesti. 
Kyseessä on tällöin sanalla sanoen empiirisen todellisuuden järjellistäminen. Toisaalta 
järjen kulloinenkin konkretisaatio määrittyy kuitenkin aina empiirisesti, eikä se siten ole 
koskaan havaintomaailman tuottamasta määräytyneisyydestä riippumatonta. 
Individualisaatioprosessi ei ole yksin järjestä käsin tapahtuvaa yksipuolista todellisuuden 
määrittämistä. Koska järki realisoituu aina empiiristen ehtojen alaisuudessa, ei 
yksilöllistyvä subjekti kykene järjen perspektiivistä absoluuttisesti sanelemaan sitä, 
kuinka empiirinen todellisuus juuri hänelle hänen omien – tosin järjestä dedusoitujen – 
tavoitteiden valossa rakentuu. Individualisaatioprosessissa yhdistyvät toisiinsa absoluutin 
määrittelemättömän järjen aktualisoiminen ja empiirinen määräytyneisyy. Se on siten 
dialektinen välittymisprosessi, jossa konkreettinen järkiolento, yksilö, muotoutuu järjen 
ja sen mahdollistaman produktiivisen vapauden ja empiirisen (so. järjellistä rajoittavan) 
määräytyneisyyden jännitteisessä suhteessa. Molemmat ulottuvuudet ovat 
individualisaatioprosessin kannalta yhtä perustavia.  

Aikaisemmin Grundlagen der gesammten Wissenschaftslehressä hahmotellun 
perussynteesin valossa järjen todellistuminen on mahdollinen vain suhteessa Ei-Minään. 
Siten empiirinen määräytyneisyys ja sen myötä syntyvä objektitietoisuus on järjen 
realisaation välttämätön mahdollisuusehto. Kohteellinen tietoisuus ei puolestaan ole 
mahdollinen ilman järjellisen toiminnan suuntautumista havaintomaailman objekteihin. 
Tästä seuraa, että konkreettinen individi itsessään kantaa aina tätä tietoiselle 
maailmassaolemiselle ominaista jännitettä, joka samalla myös antaa sille sen ominaisen 
dynaamisen voiman (vrt. myös Henrich 1982b, 104 - 124, 137 - 151, 154 - 159). Fichten 
filosofian näkökulmasta absoluutilla/järjellä on yhtäältä taipumus aktualisoitua 
empiirisesti määrittyen ja rajoittuen aina samalla ja toisaalta empiirisen yksilöllisen järjen 
on pyrittävä jatkuvasti vapautumaan empiirisestä määräytyneisyydestä, joka on kuitenkin 
sen itsensä välttämätön mahdollisuusehto (ks. esim. Schurr 1979, 383, 384 - 385, 287, 
398). Tämä jännite on olemassa myös konkreettisessa individualisaatioprosessissa ja 
individissä itsessään. Järki ei voi aktualisoitua empiirisesti määrittymättä ja rajoittumatta 
aina samalla suhteessa yleiseen. Vaikka empiirinen määrittyminen (Bestimmtheit) on siis 
välttämätön edellytys järjen individualisoitumiselle, tulisi empiirisen järkiolennon 
kuitenkin pyrkiä vapautumaan empiirisestä määräytyneisyydestä ja todellistaa siten 
transsendentaalissa Minässä annettuna olevaa ideaa absoluutista. Kysymyksessä on 
jatkuva päättymätön prosessi (ks. mt.), eikä empiirinen järkiolento voi koskaan 
täydellisesti vapautua empiirisestä määräytyneisyydestä.  

Individin käsitteen erityistä painoarvoa korostava Manfred Frank on esittänyt kriittisiä 
– tosin valitettavasti fragmentaariseksi jääneitä – huomautuksia saksalaisen klassisen 
idealismin ja erityisesti Fichten individualiteettia koskevista käsityksistä. Frankin mukaan 
individualiteetin problematiikka on saksalaisessa klassisessa filosofiassa teoreettisesti 
unohdettu. Samalla on jopa pyritty myös praktisesti kieltämään konkreettisen individin 
olemassaolo (ks. esim. Frank 1991, 51). Hän käyttää juuri Fichten ajattelua esimerkkinä 
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tällaisista tendensseistä. Frankin kommenttien valossa sitä näyttäisi leimaavan individin 
käsitteen kaikenpuolinen marginalisoituminen, joka huipentuisi eräänlaisen 
sivistysideaalin muodossa esitettyyn praktisen individin olemassaolon kieltämiseen. 
Erityisesti viimeksi mainittu vaikuttaisi saavan oikeutuksena absoluutin järjen käsitteestä. 
(Mt.) Wissenschaftslehre nova methodo, johon myös Frank viittaa, osoittaa kuitenkin 
selkeästi sen, kuinka individin käsite on Fichten ajattelussa varsin keskeisessä asemassa. 
Sen avulla Fichte nimittäin eksplikoi filosofiansa lähtökohtana olevaa keskeistä oivallusta 
alkuperäisestä Minän ja Ei-Minän välisestä perusynteesistä ja sitä heijastelevaa 
näkemystä ihmisestä yhtäaikaisesti sekä vapaana, rajoittamattomana että empiirisesti 
määrittyneenä olentona (unendliches-endliches Wesen), joka empiirisestä 
määräytyneisyydestä riippumatta pyrkii – ja jonka tulee pyrkiä - todellistamaan järkeä. 
Yksilö - empiirinen järkiolento - on ihmisen tietoiselle maailmassaolemiselle rakenteen 
antavan jännitteen konkreettinen ilmentymä. Fichtelle individi ei siis ole yksinkertaisesti 
yleisestä dedusoitu erityistapaus eikä myöskään yleisen absoluuttisen järjen empiirinen 
rajoite ja määre tai jopa sen negaatio.  

Tarkasteltaessa yksilöllistymistä järjen käsitteen perspektiivistä on ilmeistä, että järjen 
yksilöllistymisen konstitutiivinen edellytys on aina jo Ei-Minä, joka empiirisenä 
määrittymisenä sitoo järjessä annettuna olevan yleisen individualiseen muotoon. Järjen 
kulloinenkin yksilöllinen aktualisoituminen havaintomaailmassa ei siten ole yleisestä 
järjestä (Allgemeine) puhtaasti ja suoraviivaisesti dedusoitavissa oleva erityistapaus 
(Besondere) tai sen aksidenssi. Ei-Minän vaikutuksesta järki modifioituu tuossa 
individualisaatioprosessissa tapahtuvassa siirtymässä potentiaalisesta ja avoimesta 
määriteltävissä olevasta (Bestimmbar) määräytyneeksi (Bestimmtheit) ja siten 
empiiriseen muotoon, joka ei enää yksiselitteisesti palaudu yleiseen absoluuttiin järkeen, 
vaan on modifioitunut empiirisen välittymisen ja määrittymisen kautta. (Ks. myös Ivaldo 
1989, 168 - 169.)  

Vaikka Fichte tarkasteleekin individualisaatioprosessia ensisijaisesti absoluutin järjen 
käsitteestä käsiin, voidaan individualisaatiota hahmotella myös empiirisen 
määräytyneisyyden näkökulmasta. Siinä missä järjen käsitteen näkökulmasta 
individualisaatio on yksilöllistyvää irtautumista tarkemmin määrittelemättömästä 
yleisestä järjestä (Herausgreifen aus der Masse der Vernunft), on sama prosessi 
empiirisen määräytyneisyyden näkökulmasta tarkasteltuna puolestaan irtautumista 
määrittelemättömästä joukosta empiirisen todellisuuden elementtejä, jotka eivät ole 
todellistuvan tietoisen maailmasuhteen konstitutiiveja. Individualisaatiossa syntyy 
yksittäiselle tiedostavalla subjektille empiirinen todellisuus, joka on ominainen hänen 
yksilölliselle tietoiselle maailmasuhteelleen ja konstituoitunut juuri hänen oman järkeä 
aktualisoivan toiminnan mediumissa. 

Individulisaatio ei merkitse järjessä jo potentiaalisesti annettuna olevan 
mahdollisuuden suoraviivaista aktualisoimista havaintomaailmassa; se ei myöskään 
tapahdu pelkkänä yksiviivaisena empiirisenä määrittymisenä, jossa periaatteessa 
rajoittamattomasta entiteettien joukosta koostuvan universumin yksittäinen elementti 
tulee yksilöllisen tietoisuuden elementiksi ja määrittää tietoisuuden koskemaan yksittäistä 
empiiristä entiteettiä individualisoiden siten potentiaalisen yleisen tietoisuuden 
yksilölliseksi tietoisuudeksi empiirisestä entiteetistä. Individualisaatiossa on tältäkin osin 
kysymys välittymisestä. Individi on instanssi, jossa määriteltävissä oleva järki ja 
empiirinen määräytyneisyys välittyvät vastavuoroisesti. Varsin abstraktiksi jäävä 
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tietoisuudelle konstitutiivinen Minän ja Ei-Minän välinen perussynteesi ikään kuin 
ruumiillistuu ja konkretisoituu individin käsitteessä. Perussynteesi ei Fichtelle ole pelkkä 
abstraktio, vaan tapahtuu empiirisessä havaintotodellisuudessa konkreettisesti ja saa 
muotonsa yksilössä. Samalla konkreettista yksilöllistymisprosessia leimaa aina myös 
dialektinen suhde aktualisoituvan järjen ja empiirisen määrittymisen välillä.  

Olennaista on, että individualiteetissa itsessä aktualisoituu jatkuvasti järjellisen 
vapauden ja empiirisen määräytyneisyyden välinen jännite. Päinvastoin kuin Frank 
olettaa, ei individualiteetti ole suhteessa järkeen luonnehdittavissa pelkästään sen 
empiiriseksi määreeksi, jopa omalaatuiseksi kuriositeetiksi, josta olisi täydellisesti 
vapauduttava. Järjen aktualisoituminen on mahdollinen vain individualisaatiossa, jossa 
empiirinen todellisuus määrittää aina järkeä empiirisesti yksilöllistäen yleisen järjen 
kulloinkin aktuaaliseen konkreettiseen empiiriseen muotoon. Samalla toki järjessä 
annettuna oleva absoluuttinen pitäminen vaatii ja velvoittaa yksilöä pyrkimään jatkuvasti 
vapautumaan empiirisestä määräytyneisyydestä, joka on kuitenkin järjen empiirisen 
aktualisoitumisen välttämätön edellytys. Pyrkimys vapautua empiirisestä 
määräytyneisyydestä on konkreettisen yksilön päättymätön tehtävä. Absoluutin pitämisen 
velvoittamana yksilön tulee ilmentää järjellistä vapauttaan empiirisesti ja lähestyä näin 
määrittelemättömän vapaan Minän ideaalia. Ideaalin tavoittaminen ei kuitenkaan koskaan 
voi olla mahdollista, koska se merkitsisi paradoksaalisesti järjen empiirisen realisaation 
välttämättömän mahdollisuusehdon, so. empiirisen määräytyneisyyden, häviämistä ja 
johtaisi samalla järjen realisoimisen mahdottomuuteen. Individualisaatiossa ilmenee 
jatkuvasti kahtalainen jännite. Järki individualisoituu empiirisesti, mutta pyrkii samalla 
myös vapautumaan empiirisestä määräytyneisyydestä, joka on kuitenkin samalla järjen 
empiirisen aktualisoitumisen edellytys. Individualisaatiolle ominainen ja sitä leimaava 
jännite kumpuaa yhtäältä järjen empiirisestä määrittymisestä, jota ilman järjen empiirinen 
todellistuminen ei olisi ylipäätään mahdollinen ja toisaalta absoluuttisessa pitämisessä 
annettuna olevasta velvoitteesta aktualisoida järjellistä vapautta ja pyrkiä vapautumaan 
empiirisestä määräytyneisyydestä. Individualiteetin käsite ilmentää sitä, kuinka ihminen 
on aina vapaa järjellinen olento ja toisaalta empiirinen entiteetti muiden maailman 
entiteettien joukossa. Samalla individualisaatio on ymmärrettävissä jatkuvaksi 
prosessiksi, jonka dynaaminen voima kumpuaa juuri tässä luonnostellusta jännitteestä. 
Individualisaatio on jatkuvaa liikettä järjen ja empiirisen määrittymisen välillä. Se on 
yhtäältä jatkuvaa tulemista empiirisesti määrittyneeksi, yhtäältä taas jatkuvaa 
vapautumista empiirisestä määräytyneisyydestä.  

Individualisaation käsitteen ongelmana on Wissenschaftslehrelle ominainen 
tietoisuusteoreettinen kehäpäätelmä. Itsestä ja maailmasta tietoisen individin synty 
tapahtuu nimittäin Minän ja Ei-Minän alkuperäisessä synteesissä, jossa molemmat 
momentit edellyttävät toisiaan. Individualisaation yhteydessä Ei-Minän tuottama 
empiirinen määrittyneisyys saa muotonsa kohteellisen toiminnan mediumissa syntyvänä 
kohde- ja maailmatietoisuutena. Minän vapaus puolestaan ilmenee toiminnan tavoitteen 
itsenäisenä määrittelynä. Niinpä individualisaatio on vaatimuksen käsitteen avulla 
kontekstoitava interpersonaliteettiin, jossa individin synnyn kannalta välttämätön 
perussynteesi saa alkunsa. Wissenschaftslehre nova methodosta käy hyvin ilmi, ettei 
individualisaatio järjestä käsin tapahtuvana kehkeytymisenä ole mahdollinen ilman 
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interpersoonallista vaatimusta (Fichte 1978, 176-177, ks. myös Gogliandro 2001, 187).130 
Yksilöllinen itsensä eriyttäminen järjestä (sich Herausgreifen aus der Vernunft) ei perustu 
pelkästään yksilöllistyvän subjektin omaan aktiviteettiin. Se edellyttää aina myös 
interpersoonallista vaatimusta itsenäiseen toimintaan, joka saa aktiviteetin 
aktualisoitumaan havaintomaailmassa toiminnaksi niin, että empiiriselle tietoisuudelle 
konstitutiivinen perussynteesi ja sen myötä myös itse individualisaatioprosessi tulee 
mahdolliseksi.  

Fichten vaatimuskonseptio avaa mahdollisuuden tarkastella individualisaatiota 
interpersoonallisesti, sosiaalisesti, jopa yhteiskunnallisesti välittyneenä prosessina (ks. 
myös Düsing 1995, 64 - 65). Individualiteetin käsitteessä nivoutuvat yhteen niin 
itsetietoisuus, tietoisuus järjessä olevasta absoluuttisesta vaatimuksesta järjen empiiriseen 
realisointiin, kuin myöskin suhde interpersoonalliseen toiseen. Individi on sekä tietoinen 
itsestä yksilöllisensä järkiolentona että tietoinen velvollisuudestaan realisoida järkeä 
omassa toiminnassaan (Fichte 1978, 176). Näiden molempien synty edellyttää Fichten 
mukaan toisen järkiolennon esittämää vaatimusta. Tietoisuus itsestä yksilönä – kuten ei 
myöskään järjellisyyden vaatimuksesta – ei ole mahdollinen ilman suhdetta toiseen 
järkilentoon. Yksilöllinen järki (individuelle Vernunft) ei ole selitettävissä siitä itsestään 
käsin, eikä se voi myöskään itse yksin kehittää itseään. Individualisaatio tapahtuu vain 
toisen kautta.  

”(...) die INDIVIDUELLE Vernunft lässt sich selbst aus sich selbst nicht erklären, kein 
einzelnes Vernunftwesen kann sich selbst nicht entwickeln, eines wird nur durch das 
andere entwickelt (...).“ (Fichte 1978, 178.)  

Potentiaalinen järkiolento ei voi tulla tietoiseksi järjessä itsessään olevasta absoluuttisesta 
pitämisestä ja vaatimuksesta järjellisyyden realisointiin muuten kuin interpersoonallisissa 
suhteissa, joissa toinen jo järjestä ja sen absoluuttisesta pitämisestä tietoinen ja sitä 
omassa yksilöllisessä konkreettisessa toiminnassaan realisoimaan pyrkivä todellinen 
järkiolento vaatii ensiksi mainittua toimimaan itsenäisesti. Yksilöllisessä tietoisuudessa 
järkiolennolle itselleen ilmenevä vaatimus järjen realisointiin tulee tietoiseksi siis vasta 
toisen järkiolennon suorittaman vaatimusaktin kautta. Tuleminen tietoiseksi puhtaaseen 
pitämiseen sisältyvästä järjen todellistamisen vaatimuksesta ei siis ole mahdollinen itse 
puhtaan pitämisen kautta, vaan edellyttää toisen järkiolennon suorittamaa vaatimusaktia. 
Vaaatimus on siis ikään kuin ulkoinen sysäys tulla tietoiseksi omasta mahdollisuudesta ja 
samalla myös välttämättömyydestä realisoida järkeä havaintomaailmassa 
aktualisoituvassa toiminnassa. (Mt. 252.)  

Järjen realisoiminen merkitsee, kuten olemme huomanneet, aina myös 
individualisaatioprosessia, jossa yhtäältä järki saa empiirisen ilmenemismuotonsa 
kulloinkin aktualisoituvassa yksilöllisessä maailmasuhteessa, jossa samalla empiirinen 
todellisuus konstituoituu tietävälle ja toimivalle yksilölle tämän oman toiminnan ja siinä 

                                                           
130 Tämä merkitsee myös sitä, että Fichten interpersoonallisuusteoria on vahvasti sidoksissa 
absoluutin käsitteeseen. Näin jo siksi, että vaatimuksen onnistumisen ehto ja perusta on itse asiassa 
absoluutissa. Potentiaalinen järkiolento voi ymmärtää alkuperäisen vaatimuksen vain siksi, että 
vaadittu ja vaatimuksen suorittaja – Minä ja Toinen (Sinä) – molemmat ovat absoluutin 
samanarvoisia manifestaatioita. (Vrt. Hössle 1992, 51 - 52.)  
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realisoitujen tavoitteiden kautta. Fichten subjektiteoreettiset tarkastelut täydellistyvät 
individin käsitteessä. Siinä yhdistyvät toisiinsa aikaisemmin vielä irrallisesti tarkastellut 
Minän käsitteen momentit. Konkreettinen individi – yksilöllinen empiirinen Minä – on 
nimittäin ymmärrettävissä absoluutin, praktisen ja teoreettisen Minän yhdistymispisteenä 
(ks. esim. Schrader 1972, 93). Individi syntyy absoluutin Minän ja sen puhtaan tahdon, 
empiirisen Minä ja sen toiminnallisen maailmaan suuntautumisen, teoreettisen Minän ja 
sen kokemuksessa välittyvän empiirisen määräytyneisyyden muodostamassa 
kokonaisuudessa: Absoluuttisen Minän puhdas tahto, empiirisen Minän intentionaalinen 
päämäärätietoinen tahto ja siihen perustuva Ei-Minään suuntautuva ja tähän vaikuttava 
havaintomaailmassa aktualisoituva toiminta ja teoreettisen Minän maailmakokemuksessa 
välittyvä empiirinen määräytyminen konstituoivat empiirisen yksilöllisen tietoisuuden. 
Tämä tosin tapahtuu aina interpersoonallisessa kontekstissa.  

Merkille pantavaa on, että individualisaatio tapahtuu konkreettisesti järjen, empiirisen 
määräytyneisyyden ja interpersonaliteetin muodostamassa yhteydessä. Individualiteetti ei 
Fichten ajattelun valossa perustu yksilösubjektin itseriittoiseen itsensä asettamiseen tai 
yksittäisen minän riippumattomaan itsenä olemiseen, yksilölliseen identiteettiin itsensä 
kanssa. Individualisaatiossa yksilö rakentuu pikemminkin järjestä, empiirisestä 
määräytyneisyydestä ja interpersonaliteetista rakentuvassa dynaamisessa kentässä. Itsestä 
ja maailmasta tietoinen yksilö saa kiittää olemassaolostaan näitä kolmea sen eksistenssille 
konsitutiivista ulottuvuutta. Empiirinen yksilö – järkiolento – on olemassa suhteessa 
inhimillisen järkeen, empiirisen maailman entiteetteihin ja persoonalliseen toiseen.  

Mikään näistä yksittäisistä elementeistä ei yksin voi selittää tai tehdä ymmärrettäväksi 
individualisaatioprosessia ja sen kulkua.131 Yleisen järjen individualisoituminen ei olisi 
mahdollista ilman empiiristä määräytyneisyytä ja intersubjektiivista vaatimusta. Järki voi 
aktualisoitua vain ja ainoastaan suhteessa empiiriseen todellisuuteen ja tuon suhteen 
synty edellyttää vaatimusta, jonka saa aikaan aktiviteetin suuntautumisen 
havaintomaailmaan. Intersubjektiivinen vaatimus ei puolestaan yksin kykene selittämään 
individualisaatiota, koska se edellyttää ensinnäkin empiiristä havaintomaailmaa, johon 
vaatimuksen kohteena olevaa voidaan materiaalisen vaatimuksen puitteissa vaatia 
suuntaamaan oma toimintansa. Toiseksi vaatimuksen käsite olisi täysin mieletön ilman 
järjen konseptiota. Vaatimuksessahan on juuri kysymys vaatimuksesta järjen realisointiin, 
joten vaatimuksen kohteen on oletettava olevan ainakin potentiaalinen järkiolento. 
Samalla järki toimii myös vaatimuksen legitimaatioperustana. Vaatimusakti saa 
oikeutuksensa siinä, että jo se itsessään järkiolennon aktina ilmaisee järkeä 
havaintomaailmassa. Individualisaatio ei ole myöskään selitettävissä yksin empiirisestä 
havaintomaailmasta käsin. Erotuksena luonnon objekteista on yksilö aina järkiolento, 
johon ovat liitettävissä sellaiset inhimilliselle intelligenssille ominaiset määreet kuten 
intentionaalisuus ja vapaus. Ilman niitä ei olisi mahdollista puhua yksilöstä, vaan 
kysymyksessä olisi vain ja ainoastaan eräs havaintomaailman havaittavissa oleva 
entiteetti muiden joukossa, ilman juuri sille ominaista ja sen muista havaintomaailman 
entiteeteistä erottavaa yksilöllistä luonnetta. Yksilöllisyys perustuu siihen, että ihminen 
järkiolentona kykenee itse määrittelemään toimintansa tavoitteet ja siten erottautumaan 
                                                           
131 Tulkintani seuraa jossakin määrin Henrichin Fichten ajattelun pohjalta esittämiä näkemyksiä 
itsetietoisuudesta, tietoisuudesta ja ylipäätään ihmisen tietoisesta maailmassaolemisesta (ks. 1967, 
49 – 51, 1982a, 66 - 69). 
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objektiivisen maailman entiteeteistä itseään määrittäväksi vapaaksi järkiolennoksi. 
Individualisoituminen joukosta havaintomaailman entiteettejä tahtovaksi ja 
intentionaaliseksi olennoksi edellyttää interpersoonallisissa suhteissa tapahtuvaa 
vaatimusaktia, joka mahdollistaa sen, että vasta potentiaalinen järkiolento voi suunnata 
aktiviteettinsa havaintomaailman kohteisiin ja määrittää niitä itsenäisen toiminnan 
tarjoamassa mediumissa oman yksilöllisen, mutta tosin yleistä järkeä empiirisessä 
havaintomaailmassa kuvastavan, tahdon mukaisesti.  

Subjektin aktiviteetti on individualisaatioprosessin neljäs konstituentti. Yksilöllistyvän 
subjektin on itse omassa toiminnassaan irrottauduttava määrittelemättömästä järjestä ja 
suunnattava konkreettinen toimintaansa havaintomaailmaan. Samalla individin on itse 
pyrittävä vapautumaan empiirisestä määräytyneisyydestä, jotta järjessä annettu 
velvoittava vaatimus vapauden ja järjellisyyden jatkuvaan realisoimiseen ylipäätään 
toteutuisi. Vaikka yksilöllistymisen edellytyksenä on aina myös interpersoonallinen 
vaatimus, ei empiirinen järkiolento ole redusoitavissa empiiriseksi persoonaksi, joka 
määrittyisi vaatimusaktissa pelkästään vaatimuksen suorittaman järkiolennon 
kulloisenkin intention mukaisesti. Tahtovana subjektina järkiolento ei alistu toisen 
järkiolennon esittämälle vaatimukselle realisoida järkeä juuri tämän haluamalla tavalla, 
vaan määrittelee itse deliberatiivisessa tahdossa muodostuvassa praktisessa itsesuhteessa 
tapahtuvan toiminnan tavoitteen reflektion kautta juuri itselleen ominaisen järjen 
aktualisoimisen muodon.  

Vaikka subjektiivinen aktiviteetti onkin individualisaation välttämätön edellytys, ei 
individualisaatioprosessi kuitenkaan ole riippumaton kolmesta muusta mainitsemastani 
konstituentista. Individualisaatioprosessissa ei siis ole kysymys siitä, että subjekti 
individualisoisi itsensä täysin itseriittoiseksi ja riippumattomaksi instanssiksi, vaan yksilö 
on olemassa ainoastaan järjen, empiirisen määräytyneisyyden ja interpersonaliteetin 
muodostamassa kontekstissa. Individi saa näin ollen konkreettisen merkityksensä 
suhteessa järkeen, havaittavissa olevaan todellisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin. 
Individualisaatiota on siis tarkasteltava suhteessa näihin kolmeen ulottuvuuteen, tosin 
niin, että se on ymmärrettävissä subjektiiviseen aktiviteettiin perustuvan toiminnan 
varassa tapahtuvaksi kustakin konstitutiivisesta momentista käsin eteneväksi 
yksilölliseksi eriytymiseksi. 

Individualisaatio on yleisestä järjestä käsin tapahtuvaa eriytymistä, joka on 
mahdollista vain järjen suuntautuessa johonkin yksittäiseen empiirisen maailman 
entiteettiin (Objekti; Ei-Minä), mikäli interpersoonallisissa suhteissa suuntautumista 
vaatimusaktin avulla tarkoituksellisesti vaaditaan. Indidvidualisaatio on näin eriytymistä 
empiirisen havaintomaailman entiteettien moninaisuudesta yksilölliseksi järkiolennoksi, 
joka on vapaa määrittämään itseään ja omaa toimintaansa havaintomaailmassa. Tämä ei 
ole mahdollista ilman inhimillisessä järjessä olevia potentiaaleja ja ilman suhdetta toiseen 
järkiolentoon, joka vaatii järjen realisoimista huolimatta empiirisestä 
määräytyneisyydestä. Individualisaatio on myös eriytymistä muista järkiollennoista. 
Individi ei välittömästi ole identifioitavissa toisen järkiolennon kanssa, vaan hän realisoi 
järkeä omassa erityslaatuisessa maailmasuhteessaan omalla yksilöllisellä tavallaan. Tämä 
perustuu hänen itsensä asettamiin järjellisiin tavoitteisiin, jotka aktualisoivat 
deliberatiivisen tahdon myötä mahdollistuvassa päämäärien määrittelyssä järkeä aina 
myös yksilöllisellä – juuri tälle individille ominaisella – tavalla. Yksilöllä on samalla 
välittömästi tieto itsestä tahtovana olentona, ja tuon tiedon varassa järkiolento ymmärtää 
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olevansa suhteessa toiseen aina myös erillinen yksilö. (Ks. Fichte 1978, 253.) On 
kuitenkin syytä huomauttaa, ettei erillisyyden kokemus merkitse isoloitumista muista 
järkiolennoista, koska muut järkiolennot ovat itse asiassa vaatimusaktin myötä tuon 
kokemuksen alkuperäinen konstitutiivinen ehto ja ns. tunnustamisen periaatteen mukaan 
toisen suorittama järkiolennon tunnustaminen järkiolennoksi pitää yllä tämän kokemusta 
itsestä vapaana autonomisena individinä, joka huolimatta interpersoonallisesta 
genesiksestään on aina myös muista yksilöistä riippumaton itsenäinen järkiolento. 



6 Subjektiviteetin ohittamattomuus kasvatus- ja 
sivistysteoriassa 

6.1  H. Peukertin implisiittinen subjektifilosofinen lähtökohta 

Myös Peukertin argumentaatiota leimaa ongelmallisesti implisiittinen tendenssi kohti 
perinteistä subjektifilosofiaa. Tämä on yllättävää sikäli, että Peukert eksplisiittisesti pyrkii 
irtautumaan subjektifilosofisesta argumentaatiosta (ks. myös Ricken 1997, 351). 
Subjektifilosofiset tendenssit tulevat hyvin ilmi siinä, kuinka Peukert tuo 
argumentaatioonsa mukaan toisen ja toiseuden käsitteet. Hänen mukaansa kasvatettava on 
pedagogisessa tilanteessa toinen (Peukert 1993, 165 -166). Hänen mukaansa kasvava 
eksistoi aina jo itsenään, tosin niin, että hän tulee kommunikaatiossa itsekseen (mt.). Tämä 
oikeuttaa kysymään tietysti sitä, mitä toinen tai toiseus Peukertille oikeastaan merkitsee. 
Yhtäältä kasvava toisena on jo jotakin ja toisaalta taas Peukertin mukaan kasvavan toiseus 
suhteessa kasvattajaan syntyy ja kehittyy itse interaktiossa. Muutoin olisi mentalistis-
idealistisesti (ks. esim. Habermas 1999) oletettava sellaisen subjektiivisen entiteetin 
olemassaolo, joka ei ensisijaisesti tarvitsisi ulkoista maailmaa ja toisia ihmisiä omasta 
sisäisestä subjektiviteetista nousevan sivistysprosessiinsa tueksi (Vrt. esim. Oelkers 1991, 
17-20, 172). Tällainen näkemys olisi luonnollisesti ristiriidassa 
intersubjektiivisuusteoreettisen lähtökohdan kanssa. Intersubjektivistinen aporia on 
kuitenkin siinä, että oletus vastavuoroisesta symmetrisestä pedagogisesta suhteesta 
merkitsee sitä, että kasvatettava on oletettava jo tavalla tai toisella itsenäiseksi 
toimintakykyiseksi subjektiksi, jotta metanormi kasvavan kommunikatiivisesta ja 
diskursiivisesta osallistumisesta pedagogiseksi luonnehdittuun toimintatilanteeseen tulisi 
ylipäätään täytetyksi. (Ks. myös Gössling 1993, 148 - 151.) Periaatteessa toiseuden käsite 
korvaa subjektifilosofisen oletuksen jo täysin kehittyneestä autonomisesta subjektista (vrt. 
Peukert, 1993, 165). 

Symmetrinen tulkinta pedagogisen interaktion luonteesta ajautuu ongelmallisiin 
subjekti- ja tietoisuusfilosofisiin oletuksiin. Kasvavan tasavertainen osallistuminen 
sosiaaliseen kanssakäymiseen edellyttäisi sitä, että kasvavalla katsotaan olevan jo 
syntymästään saakka riittävät kielelliset ja toiminnalliset kompetenssit. Viime kädessä 
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tämä merkitsisi sitä, että meidän täytyisi hyväksyä jonkinlainen naturalisoitu ja 
ontologisoitu olemassa oleva transsendentaali minä, joka hallitsee kielen ja 
kommunikaation välittömästi kyeten osallistumaan vastavuoroiseen interaktioon ja 
kehittämään siinä itseään. Kasvava nähtäisiin luonnostaan täysin toiminta- ja 
kommunikaatiokykyisenä subjektina. Näin kasvava olisi ymmärrettävissä ainoastaan 
jonkinlaisena itsensä tuottavana ja asettavana fichteläisenä Minänä. Tässä on tosin syytä 
huomauttaa, ettei Fichten filosofiasta käsin voi välttämättä johtaa tällaista tietoi-
suusfilosofista empiirisen minän radikalisointia.  

Merkille pantavaa on, että Peukertin tapa käyttää toiseuden käsitettä toimii klassisen 
sivistyksellisyyden käsitteen funktionaalisena ekvivalenttina. Herbartin pedagogisista 
lähtöisin olevalla käsitteellä viitataan sen nykytulkinnoissa inhimillisen 
maailmassaolemisen perustavaan piirteeseen, jolle on tyypillistä,että ihminen kykenee 
toimimaan suhteessa muihin ihmisiin (toimimaan sosiokulttuurisessa ja historiallisessa 
maailmassa), kykenee toimimaan suhteessa luonnon maailmaan sekä ennen muuta 
kasvamaan ja kypsymään täyteen ihmisyyteen omassa maailmasuhteessaan. Samalla 
sivistyksellisyyden konseptioon sisältyy oletus siitä, että ihminen – ja tämä koskee tietysti 
myös lasta – on subjektiivinen aktiivinen ja produktiivisesti vapaa olento, joka kykene 
omalla yksilöllisellä ja ainutlaatuisella tavalla omassa toiminnassaan ja suhteessa 
maailmaan muokkaamaan omaa sivistysprosessiaan. (Mollenhauer 1985, Brüggen, 1989, 
1998, Benner 1991a, ks. myös Peukert 2000, 520.) Se, mitä lapsi pedagogisessa 
tilanteessa kulloinkin on, perustuu siihen, miten tämä omaa sivistyksellisyyttään 
kulloinkin on realisoinut.  

Analogia Peukertin käyttämän toiseuden käsitteen ja klassisen sivistyksellisyyden 
käsitteen välillä on ilmeinen: omaa sivistyksellisyyttään realisoiva kasvatettava edustaa 
pedagogisessa tilanteessa kasvattajalle toiseutta, jotakin sellaista omaa ja itsensä kautta 
olevaa, joka ei määrity yksipuolisesti kasvattaja toiminnan kautta, vaan itse asiassa jää 
joksikin tavoittamattomaksi ja ennakoimattomaksi. Sivistyksellisyytensä varassa kasvava 
realisoi omia subjektiivisia sivistyspotentiaalejaan. Näin sivistysprosessissa on 
kasvattajan kannalta aina läsnä ennakoimaton produktiivinen ja uutta tuottava momentti, 
joka ei ole kasvattajan intentionaalisen toiminnan (so. kasvatuksen) avulla koskaan 
täydellisesti kontrolloitavissa (ks. myös Benner 1995b, 152- 156 1995c, 53-59, 1995d, 
166, vrt. myös Oelkers 1992, 172). Sivistyksellisyys implikoi yksilön omaa subjektiivista 
vapautta ja mahdollistaa tämän oman maailmasuhteen määrittelyn tavoilla, jotka voivat 
olla myös ennakoimattomia.  

Lisäksi sivistyksellisyyttä voidaan pitää avoimena ja määrittelemättömänä 
potentiaalina, joka sellaisenaan ja itsessään on jotakin, jota kasvattaja ei koskaan voi 
täydellisesti tietää tai tavoittaa eikä siten myöskään hyödyntää kasvatuksellisissa 
vaikutusyrityksissä (ks. myös Benner 1999, 8 - 9, ks. myös Tenorth 2001, 193 - 194). 
Juuri avoimen ja määrittelemättömän sivistyksellisyyden vuoksi kasvatettava edustaa 
pedagogisessa tilanteessa toiseutta. Kasvava avoimine ja määrittelemättömien 
sivistyspotentiaaleineen asettaa kasvattajan vaikean tehtävän eteen. Toimiakseen 
pedagogisesti kasvattajan tulisi kyetä huomioimaan kasvavan sivistyksellisyys, josta 
sellaisenaan – so. pelkkänä määrittelemättömänä ja tuntemattomana potentiaalina – ei voi 
olla tietoa (ks. mt.). Kuten Benner toteaa: 



207 

”Moderne Erziehung ist nicht Umgang mit bekannten Herkünften und Zukünften von 
Menschen, sondern Umgang mit dem Nicht-Wissen und Nicht-Wissen-Können um die 
Bestimmung der Einzelnen“ (Benner 1999, 9). 

Sivistyksellisyyden konseptiota on kuitenkin syytä täsmentää niin, ettei 
sivistyksellisyydessä ole yksinkertaisesti vain kysymys autopoieettisen minän 
ominaisuudesta. Modernin pedagogiikan sivistyksellisyyden konseptio ei mahdollista 
sivistysprosessien palauttamista produktioidealistiseen subjektikonseptioon. 
Sivistyksellisyys on – kuten Benner painottaa – suhdekäsite. Hänen mukaansa 
sivistyksellisyys ei niinkään yksilöllinen ominaisuus vaan pikemminkin pedagogisen 
interaktion ominaisuus. (Benner 1991a, 57.) Mitä tämä sitten tarkoittaa? Lähinnä 
kysymys on siitä, että potentiaalisen sivistyksellisyyden realisoituminen on sidoksissa 
siihen interaktiiviseen kontekstiin, jossa pyritään kasvatuksellisesti mahdollistamaan 
kasvavan sivistysprosessit. Toimiakseen pedagogisesti kasvattajan on kuitenkin kaikesta 
huolimatta pyrittävä tulkitsemaan kasvatettavaa niin, että hänelle voi syntyä kuva 
kasvatettavan sivistyskykyisyydestä. Ehkä hieman kärkevästi ilmaistuna kasvavan 
sivistyksellisyys – tai paremminkin se, mikä näyttäytyy jossakin pedagogisessa 
toimintatilanteessa kasvavan sivistyksellisyytenä ja Peukertia mukaillakseni tämän 
tavoittamattomana toiseutena, on kasvattajan – osin ehkä fiktiivinenkin – tulkinta. 
(Mollenhauer 1985, 91 - 100, 103 - 104, Flitner 1952, 90 - 91, Kivelä 1998.)  

Kasvatuksellisille vaikutusyrityksille onkin ominaista, että ne perustuvat kasvattajan 
tulkintoihin kasvavan sivistysmahdollisuuksista. Pedagogisen toiminnan erityinen 
dynamiikka ja ennustamattomuus perustuu siihen, että kasvattajan on toimittava 
kasvavaan sivistyksellisyyttä koskevan epävarman tulkinnan (Nicht-Wissen) varassa. 
Samalla kasvatettava tietysti omasta näkökulmastaan ja oman avoimen 
määrittelemättömän sivistyksellisyyden varassa tulkitsee kasvatuksellisia 
vaikutusyrityksiä ja vastaa niihin omalla yksilöllisellä tavalla: On mahdollista, että 
kasvattaja tulkitsee pedagogisessa tilanteessa kasvatettavaa vapaana toisena toimien 
samalla ikään kuin kasvava olisi itsemäärittelyyn kykenevä yksilö. Kasvattajan 
asennoitumisen kautta kasvatettava voi siis kasvaa ottamaan roolin, jossa hän on tietoinen 
omasta itsemäärittelystään ja siitä, että juuri hän itse kykenee määrittämään omia 
sivistysprosessejaan.  

Merkille pantavaa kuitenkin on se, että juuri kasvattaja on se, joka tekee tulkinnan 
kasvatettavan ominaisuuksista ja orientoi toimintaansa tuon tulkinnan varassa. Juuri 
kasvattaja tulkitsee kasvavaa vapaana ja itseään määrittelemään kykenevänä toiseutena. 
Juuri tässä tulee esille pedagogiselle toiminnalle ominainen asymmetria. kasvattaja 
määrittelee kasvavan tässäkin tapauksessa tietyllä tavalla ja kysymyksessä on 
pedagogisesti toimivan henkilön tulkinta kasvatettavan toiseudesta ja 
sivistyksellisyydestä. Peukert onkin – tosin vain valitettavan fragmentaarisesti – viitannut 
siihen, että pedagogiselle interaktiolle on ominaista ”asymmetrioiden symmetria” (ks. 
esim. Peukert 1993, 165). Hän ei kuitenkaan valitettavasti kehittele pitemmälle sitä, mitä 
hän tällä ilmauksella tarkoittaa. Ilmeisesti Peukertia tulisi ymmärtää niin, että 
pedagogisille interaktioille on ominaista se, että niissä sekä kasvattaja että kasvatettava 
edustavat vastavuoroisesti toisilleen tavoittamatonta toiseutta. Kumpikaan osapuoli ei 
pedagogisessa toiminnassa kykene vielä ymmärtämään toisen ilmauksia. Kasvava on 
kykenemätön tähän sen vuoksi, ettei hallitse kommunikatiivisia kompetensseja eikä ole 
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vielä kasvanut yhteisiin sosiaaliseen elämismaailmaan. Kasvattaja ei puolestaan kykene 
tähän siksi, että kasvavan kulloisetkin sivistysmahdollisuudet ja oppimispotentiaalit ovat 
ainakin osittain kasvattaja tavoittamattomissa – osin näin siksi, ettei kasvava kykene 
realisoimaan omia sivistysmahdollisuuksia vielä vallitsevien kulttuuristen konventioiden 
tarjoamassa mediumissa. 

Se mikä tekee pedagogisen suhteen osapuolet tasavertaisiksi keskenään, on 
molempien yhtäläinen kyvyttömyys ymmärtää toisiaan. Pedagogisessa interaktiossa tämä 
ymmärtämättömyyden kuilu tulisi pyrkiä ylittämään niin, että oma mahdollista 
antisipoida vastavuoroiseen intersubjektiiviseen tunnustamiseen perustuvaa sosiaalisen 
elämän muotoa. Avoimeksi jää se, mitä Peukertin muotoilema asymmetrioiden 
symmetrian konseptio sopii hänen intersubjektiivisuusteoreettiseen lähtökohtaansa. 
Erityisesti Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian valossa intersubjektiviteetti 
on ymmärrettävissä kielellisesti strukturoituneeksi vastavuoroisuudeksi, joka perustuu 
semanttis-veritatiiviseen symmetriaan. Peukertin hahmottama asymmetrioiden symmetria 
ei ole rinnastettavissa tähän identtisten sosiaalisten merkitysten ja yhteisesti jaetun 
elämismaailman konseption varaan rakentuvaan vastavuoroisuuden käsitteeseen.  

Asymmetrioiden symmetria näyttää olevan tulosta siitä, että pedagogisessa 
interaktiotilanteessa kohtaavat subjektit eivät kykene ymmärtämään toisiaan ja näin ne 
edustavat keskinäisessä suhteessa vastavuoroisesti toiseutta. Intersubjektivistisesta 
näkökulmasta tämä vaikuttaa ongelmalliselta sikäli, että siinä väistämättä hyväksytään 
subjektien olemassaolo ennen intersubjektiviteettia. Tarkasti ottaen intersubjektivistisen 
position näkökulmasta intersubjektiviteetin tulisi olla ensisijaisempi suhteessa 
subjektiviteettiin. Toiseuden ja symmetrioiden asymmetrian konseptiot näyttävät 
kuitenkin johtavan pikemminkin siihen, että yksilösubjektit, vieläpä ilman 
intersubjektiivista vastavuoroista sidosta edeltävät vastavuoroisia kommunikatiivisia 
suhteita, eivätkä selity yksin kielellisestä intersubjektiviteetista käsin. Pedagogiselle 
toiminnalle näyttää pikemminkin olevan ominaista se, että lähtökohtana on kaksi 
subjektia, joista toinen pyrkii tietoisesti kehittämään toisen kielellisiä ja toiminnallisia 
kompetensseja ja avaamaan mahdollisuuden yhteisen kielellisesti strukturoituneen 
elämismaailman synnylle ja siten vastavuoroisille kommunikatiivisille suhteille, joissa 
sukupolvien väline yhteinen praksis oman kulttuurisen elämänmuodon rationaaliseen 
kehittämiseen tulee mahdolliseksi (ks. esim. Benner 1991a, 284 - 291). 

Huolimatta osin ehkä poleemisesta kritiikistäni olen Peukertin kanssa yhtä mieltä siitä, 
että pedagogisella toiminnalla on oma erityinen interaktiorakenteensa, ehkä jopa 
normatiivinen ytimensä, ja että juuri kasvatustieteen tulisi pyrkiä rekonstruoimaan se (ks. 
Peukert 1992, 121). Peukertin intersubjektiivisuusteoreettinen yritys ei kuitenkaan vielä 
kanna näin pitkälle. Kaikesta huolimatta Peukertin ajatteluun näyttää sisältyvän viitteitä 
kasvatusteoreettisesta refleksiosta. Kuinka sitten pedagoginen toiminta olisi 
käsitteellistettävissä? Peukert siteeraa Kantin klassista toteamusta siitä, että ihminen tulee 
ihmiseksi kasvatuksen kautta. Tällä nähdäkseni Peukert allekirjoittaa modernin 
pedagogiikan perusajatuksen siitä, että intentionaalinen pedagoginen toiminta on 
konkreettisen rationaalisen ihmisen konstituution kannalta välttämätöntä. Olennaista on 
se, että Kantille pedagoginen toiminta näyttäytyi kompleksisena ilmiönä, joka rakentuu 
ulkoisen pakon ja ihmiselle tämä määrittelemättömän sivistyksellisyyden myötä 
annettuna olevan vapauden välisessä kudoksessa. Kantilaista pedagogista paradoksia, 
joka kiteytyy kysymyksessä siitä, kuinka kultivoida vapautta pakolla, on tuskin 
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mielekästä pitää porvarillisen mustan pedagogiikan eräänä manifestaationa. Nähdäkseni 
Tenorthin problematisoimaton toteamus siitä, että Kantille vapauden ja pakon suhde oli 
ymmärrettävissä niin, että pakko oli teknologinen väline vapauden tuottamiseen, 
yksinkertaistaa liiaksi Kantin pedagogista ajattelun refleksiotasoa. (Ks. Tenorth 2001, 
197.) Pikemminkin Kant pyrki tematisoimaan kasvatusinteraktion omintakeista luonnetta, 
jolle on ominaista se, että pakkojen ja heteronomian läpäisemissä tilanteissa kasvatuksen 
tulisi kuitenkin antisipoida yksilöllisen järjellisen vapauden kehittymistä ja avata siten 
mahdollisuus julkiseen järjenkäyttöön. Peukert viittaa pedagogisen interaktion 
erityislaatuisuuteen pedagogisen sensitiivisyyden käsitteellä. Hänen mukaansa kasvattaja 
on oltava pedagogisesti herkkä (pädagogisch sensibel zu sein).  

”Die elementare Erfahrung, von der pädagogischen Denken und Handeln ausgeht, ist 
eine doppelte. Sie ist einmal die Erfahrung eines neuen unabhängigen Anfangs, der 
`Natalität´(H. Arendt) eines andere. Es ist die Erfahrung der sinnlichen Verletzbarkeit, 
ja Zerstörbarkeit eines offenen Anfangs und Werdens menschlicher Existenz. Sie ist 
zum Anderen die Erfahrung, dass dieses Werden angewiesen auf eine Kommunikation, 
die selbst wiederum zerbrechlich und zerstörbar sind, ist. Pädagogisch sensibel zu 
seine hiesse also, eine Ahnung davon zu haben, was es bedeutet, verletzbarer Mensch 
zu sein und in verletzbaren kommunikativen Strukturen Mensch zu werden und zwar 
in einer Gesellschaft, in der es Tendenzen gibt, solche Strukturen zu stören und zu 
zerstören; und es hiesse bereit zu sein, für solches bedrohtes Werden in der eigene, 
ständig selbstkritisch auf die Tendenzen zur Machtausübung reflektierte Praxis auch 
öffentliche Verantwortung zu übernehmen; also Verantwortung für die Realisierung 
und institutionelle Sicherung kommunikativer Verhältnisse nicht nur in unmittelbaren 
Beziehungen, sondern auch in den gesellschaftlichen Prozessen der Konstruktion einer 
differenzierten, durch Differenzverhältnisse bestimmter Welt; Verantwortung für eine 
Kultur, die sensibel ist für ihre selbstdestruktiven Tendenzen und die Institutionen 
entwickelt, diese Tendenzen wahrzunehmen und zu überwinden. Und 
Erziehungswissenschaft hätte gemeinsame Lern- und Bildungsprozesse in diesen 
Dimensionen methodisch kontrolliert zu reflektieren.“ (Peukert 1992, 122 - 123.)  

Pedagoginen ajattelu ja toiminta perustuu siihen, että kasvattajan on jatkuvasti oltava 
tietoisen siitä, mitä tarkoittaa olla haavoittuva ja särkyvä ihminen, ja kuinka ihmiseksi 
tuleminen on mahdollinen vain haavoittuvissa ja särkyvissä kommunikatiivisissa 
rakenteissa. Rationaalisen yksilösubjektin – ja sosiaalisten kommunikatiivisten 
kompetenssien – kehittyminen on Peukertin mukaan mahdollista ainoastaan silloin, kun 
pystymme konstituoimaan vastavuoroisia kommunikatiivisia suhteita, jotka avaavat 
mahdollisuuden jatkuvalle subjektiksi tulemiselle. Vaikka kommunikatiiviset suhteet 
ovatkin rationaalisten subjektiivisten sivistysprosessien ja myös kollektiivisten 
sivistysprosessien jatkumon kannalta välttämättömiä, ei niiden realisoituminen missään 
sosiokulttuurisessa tilanteessa ole itsestäänselvyys. Modernin yhteiskunnan rakenteisiin 
on iskostunut tendenssejä, jotka rajoittavat kommunikatiivisen rationaliteetin 
toteutumista.  

Peukertin mukaan kasvatustieteen tulisi tarkastella niitä ehtoja, jotka mahdollistavat 
yksilöllisen kompetenssikehityksen ja rationaaliset kommunikatiivisissa suhteissa 
tapahtuvat sivistysprosessit (ks. myös mt.). Pedagoginen paradoksi nähdäkseni on 
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ymmärrettävissä tämän modernin pedagogisen rationaliteetin kannalta perustavan 
kysymyksenasettelun eräänä refleksioyrityksenä. Kantin epätoivoinen kysymys, kuinka 
kultivoida vapautta pakolla, artikuloi modernin pedagogisen ajattelun ja toiminnan 
kannalta keskeisen huomion siitä, että inhimilliset sivistysprosessit todellistuvat 
kommunikaatiosuhteissa, jotka ovat siinä mielessä haavoittuvia, että niissä on pakon 
elementti läsnä tavalla, joka aina on omiaan syrjäyttämään vastavuoroisen resiprookin 
tunnustamisen. Kanthan lähtee moraalifilosofiassaan tunnetusti siitä, ettei ketään ihmistä 
saa kohdella välineellisesti vaan päämääränä sinänsä. Tämä enteili myöhemmin 
saksalaisen idealismin puitteissa kehittyvää tunnustamisen käsitettä: yksilön moraalinen 
rationaalinen toiminta implikoi aina toisen persoonan tunnustamista vapaana ja 
rationaalisena olentona ja siten päämääränä sinänsä (ks. myös Wigger 1981, 52 - 53).  

Kasvatuksellisen pakon konseptio on ristiriidassa tämän kategorisen imperatiivin 
eksplikaation kanssa. Pedagoginen paradoksi ei kuitenkaan merkitse sitä, että Kant antaisi 
ikään kuin luvan vallankäyttöön. Pikemminkin se reflektoi pedagogisen toiminnan 
erityislaatuisuutta ja kohdentuu huomioon siitä, että pakosta huolimatta pedagogisen 
toiminnan tulisi antisipoida autonomisen subjektin kehittyminen ja mahdollistaa vapaan 
kärjen käytön ja sivistysprosessein mahdollistavan julkisen järjenkäytön alueen synty: 
Pedagogisen toiminnan tulisi realisoida vapaus ja julkinen (so. 
intersubjektiivinen/kommunikatiivinen ja sanalla sanoen: demokraattinen) järjenkäyttö, 
vaikka se itsessään ei vielä interaktiorakenteeltaan voi sitä olla vaan on pikemminkin 
ristiriidassa julkisen järjenkäytön periaatteen kanssa. Kant ymmärsi jo omalla tavallaan 
pedagogisen interaktioiden haavoittuvuuden siinä mielessä, että hän katsoi niihin aina 
liittyvän kasvavaan kohdistuvaa pakkoa ja kuria, joka on periaatteessa kasvavan 
potentiaalisen järjellisen vapauden kanssa ristiriidassa ja joka kaikista huolimatta 
kuitenkin kultivoi kasvavan vapautta ja järjenkäyttöä. Se, että sivistysprosessit ovat 
luonteeltaan – Peukertia lainataksi haavoittuvia – johtuu kantilaisittain siitä, että kyky 
järjen käyttöön tulee mahdolliseksi vain sellaisissa inhimillisissä suhteissa, jotka eivät 
vielä itsessään ole järjellisiä. (Ks. myös Nielandt 1997, 182 - 183.) 

Viime kädessä pedagoginen paradoksi on myös Peukertin hahmotteleman 
intersubjektivistis-kriittisen pedagogisen teorian kohtalona. Pedagoginen herkkyys 
merkitsee ensisijaisesti sitä, että ymmärrämme aikuisina, kasvattajina mutta myös 
teoreetikkoina modernin pedagogisen toiminnan kantilaisen perusstruktuurin ja 
ymmärrämme ennen muuta sen, etteivät autonomia ja kommunikatiivinen järjenkäyttö 
ole itsestäänselvyyksiä. Ne kehkeytyvät sellaisten olosuhteiden alaisuudessa, joissa 
itsessään ei vielä ole kysymys vapaasta järjenkäytöstä. Pedagogisen toiminnan tulisi 
tavalla tai toisella realisoida kasvavan autonomia ja mahdollistettava sellaisten 
kommunikatiivisten ja diskursiivisten suhteiden rakentuminen, joissa järjenkäyttö on 
mahdollinen. Näin huolimatta siitä, ettei kasvatettava osapuoli ole vielä autonominen ja 
omaan järjenkäyttöön kykenevä ja huolimatta siitä, etteivät pedagogiset toimintatilanteet 
itsessään rakennu vastavuoroiseen tunnustamisen ja yhteisymmärryksen, puhumattakaan 
diskursiivisuuden, varaan. Vielä viitatakseni kantilaisen terminologiaan: pedagogisessa 
toiminnassa ei ole kysymys vielä julkisesta järjenkäytöstä (öffentlicher Gebrauch der 
Vernunft). 

Tosiasiallisesti hyväksyessämme Peukertin tavoin pedagogisen sensitiivisyyden 
maksiimin, hyväksymme vähintäänkin implisiittisesti sen, ettei pedagoginen toiminta 
rakennu symmetrisesti kommunikatiivisen toiminnan tai diskursiivisen 
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mielipiteenmuodostuksen tavoin. Pedagogisessa tilanteessa juuri kasvattaja on 
pedagogisesti vastuullinen toimija. Peukert itse asiassa olettaa – kuten perinteinen 
pedagoginen traditio – kasvattajan toimivan erityisen pedagogisen vastuullisuuden 
motivoimana. Kasvattajalta voidaan vaatia, että hän kykenee toimimaan pedagogisen 
sensitiivisyyden mukaisesti. Olennaista kuitenkin on, että päättäessään toimia 
pedagogisesti sensitiivisellä tavalla ja avata toiselle (so. kasvatettavalle) mahdollisuus 
kasvattaja samalla jättää taakseen kommunikatiivisen vastavuoroisuuden sfäärin, koska 
hän itse tekee monologisesti valinnan toimia pedagogisesti eikä tämän valinnan 
tekeminen sinänsä edellytä yhteistä neuvottelua kasvatettavan kanssa.  

Huolimatta Peukertin hahmottelemista revisioyrityksistä näyttää pedagogisen 
toiminnan konseptio jäävän traditionaalisen pedagogisen ajattelun viitoittamiin 
puitteisiin. Peukert ei kykene vakuuttavasti osittamaan sitä, kuinka subjektifilosofien 
argumentaatiomalli ja siihen läheisesti liittyvä pedagoginen paradoksi olisi ylitettävissä. 
Peukertin argumentaatio pikemminkin uusintaa lähinnä heuristisiksi metaforiikaksi 
luonnehdittavissa olevien konseptioiden (esim. pedagoginen herkkyys, toiseus, toinen) 
avulla perinteisen paradoksaalisen argumentaation. Mikäli nämä metaforat ohitetaan 
Peukertin ajattelun sivujuonteena, jää jäljelle ainoastaan pedagogisen toiminnan käsitteen 
samaistaminen vastavuoroisen sosiaalisen toiminnan käsitteen kanssa. 

6.2  Masscheleinin subjektiteoreettinen sokea piste Henrichin 
hahmotteleman subjektifilosofian valossa 

Masscheleinin kritiikki kohdistuu erityisesti toiminnanteoreettiseen subjekti-
objektimalliin. Hän ei niinkään tarkastele eksplisiittisesti modernin filosofian kritisoitua 
subjekti- ja itsetietoisuuskonseptiota. Pitäytyminen pedagogista interaktiota koskevan 
asymmetriaoletuksen kritiikissä johtaa Masscheleinin oman argumentaation kuitenkin 
yllättäviin ongelmiin. Hän tulee huomaamattaan yksinkertaistaneeksi subjekti-ja 
tietoisuusfilosofiaan kohdistuvaa kritiikkiä. Hän kritisoi toki perustellusti subjekti – 
objekti-konseptiota, mutta ei riittävän systemaattisesti erittele hahmottelemansa 
teoriaposition suhdetta modernin filosofisen ajattelu puitteissa kehittyneeseen 
subjektiteoriaan.  

Erityisesti D. Henrichin subjekti- ja tietoisuusfilosofisen projektin ja siihen 
olennaisesti sisältyvien subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välistä suhdetta koskevien 
tarkastelujen ignorointia voidaan pitää ongelmallisena, koska juuri Henrich on esittänyt 
sangen terävää kritiikkiä Habermasia kohtaan. Samalla hän on kehitellyt teoreettista 
positiota, joka pyrkii ylittämään traditionaalisen subjektifilosofiseen tarkasteluun 
sisältyvät käsitteelliset ongelmat sortumatta kuitenkaan intersubjektivistisen paradigman 
edustajien tavoin kielifilosofisiin ylilyönteihin ja viime kädessä subjektifilosofiselle 
perinteelle tyypillisten loogis-käsitteellisen ongelmien reflektoimattomaan uusintamiseen. 
Intersubjektivistiseen paradigmaan kohdistuvan kritiikin perusteettoman ohittamisen 
seurauksena Masschelein ajatteluun syntyy omalaatuinen sokea piste. Hän on 
kykenemätön näkemään sitä, kuinka hän itse joutuu väistämättä sisällyttämään omaan 
argumentaatioonsa jatkuvasti itsetoiminnallisen itsereferentiaalisen subjektin konseption. 
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Vaikka hän ohjelmallisesti lähteekin (intentionaalisen) subjektiviteetin toissijaisuudesta 
suhteessa intersubjektiviteettiin, jää avoimeks, kuinka tuo subjektiviteetti olisi 
jäännöksettä palautettavissa praktisen intersubjektiviteettiin (ks. myös Ricken 1999, 354 - 
355).  

Merkille pantavaa on, ettei intentionaalinen kohteellinen toiminta, joka formaalisesti 
on luonnehdittavissa subjekti-objekti relaationa, sinänsä ole subjekti- ja 
tietoisuusfilosofisen tradition perustava ongelma, kuten Masschelein osin argumentoi. 
Varsinainen ongelma on itse autonomisen, itseriittoisen ja itsetietoisen itse itsensä 
ylläpitävän subjektin käsite. Habermasin esittämästä subjekti- ja tietoisuusfilosofisen 
traditioon kritiikistä käy ilmi, että toiminnanteoreettinen subjekti-objekti malli on toki 
seurausta tästä kantilaisen kopernikaanisen käänteen synnyttämästä subjektikeskeisestä 
ajattelusta. (Habermas 1981b, 519 - 523.)  

”Diesem Modell (subjekti- ja tietoisuusfilosofinen ajattelumalli A.K.) zufolge bezieht 
sich das Subjekt, ob nun vorstellend oder handelnd, in objektivierende Einstellung auf 
Gegenstände oder Sachverhalte.“ (Habermas 1981b, 527.) 

Habermasin mukaan subjektifilosofia ymmärtää objektin käsitteellä kaikkea sitä mikä 
voidaan havaita olevana. Subjektin käsitteellä puolestaan tarkoitetaan kykyjä, jotka 
mahdollistavat tuollaisiin maailmassa oleviin entiteetteihin kohdistuvan objektivoivan 
asenteen ja sen myötä myös maailmassa olevien hallinnan. (Mt. 519.) Hänen mukaansa 
subjektifilosofisen ajattelutavan puitteissa on väistämätöntä hahmottaa tietäminen ja 
toiminta milteipä pakonomaisesti pelkästään subjektin ja objektin välisenä relaationa, 
jossa monologinen yksilösubjekti pyrkii toiminnallaan realisoimaan omat intentionsa. 
Tämä instrumentaaliselle järjelle ominainen tapa ymmärtää inhimillisen tietämisen ja 
toiminnan perusrakenne subjekti-objekti relaationa on sosiaalisen toiminnan alueella 
ymmärrettävissä Habermasin mukaan vaikuttamiseksi, sanalla sanoen strategiseksi 
toiminnaksi. (Mt. 527, 1996, 179 - 180.)  

Habermas korostaa modernin filosofian liittäneen toisiinsa itsetietoisuuden 
(Selbstbewusstsein) ja itsensä ylläpitämisen (Selbsterhaltung). Inhimillisen tietoisuuden 
määreet, kuten tietäminen (Erkennen) ja intentionaalinen päämäärään suuntautunut 
toiminta, näyttäytyvät subjektin itsesäilytyksen ja ylläpitämisen (Selbtserhaltung von 
Subjektin) funktioina. Adornoon ja Horkheimeriin vedoten Habermas korostaa niiden 
palvelevan puhtaasti yksilösubjektin itsesäilytystä. Subjektiivinen järki on miellettävä 
pohjimmiltaan instrumentaaliseksi järjeksi. Tietäminen ja toiminta ovat tästä 
näkökulmasta olennaisesti objektivoivia tietoisen maailmassaolemisen muotoja, jotka 
palvelevat yksilösubjektin itsesäilytystä, joka näin on subjekti- ja tietoisuusfilosofisessa 
kontekstissa ymmärrettävissä ylimmäksi inhimillisen tietämisen ja toiminnan tavoitteeksi. 
(Ks. myös Dews 1995, 173 - 174.)  

Subjektifilosofinen perinteen on ollut siis alusta saakka vahvasti sidoksissa itsensä 
ylläpitävän ja tuottavan subjektiviteetin konseptioon. Myös Henrichin mukaan itsensä 
yllä pitäminen liittyvät erottamattomasti toisiinsa: itsensä ylläpitäminen ja subjektiivinen 
itsetietoisuus muodostavat hänen mukaansa juuri modernissa filosofiassa jakamattoman 
ykseyden. Itsestä ja maailmasta tietoiseksi tuleminen on jatkuva prosessi, joka on samalla 
aina ymmärrettävissä itsensä ylläpitämisen prosessiksi, koska tietoinen elämä on 
olemassa vain, tässä varsin abstraktisti, ymmärretyn tietämisen ja toiminnan mediumissa. 
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(Henrich 1976a, 108, 311 – 312, 138, 1976b, Ebeling 1976, 28 - 34, ks. myös Habermas 
mt. 526.)132 Habermasin näkemys poikkeaa Henrichin käsityksestä siinä, että hänen 
mukaansa Kantista saakka transsendentaalisen statuksen saanut Minä on samalla käsitetty 
maailman (ja myös itsensä) tuottavaksi autonomisesti toimivaksi (yksilö-)subjektiksi. 
Juuri Johann Gottlieb Fichte sittemmin vei huippuunsa tämän kantilaisesta filosofiasta 
juontuvan subjektiteoreettisen ajattelumallin liittämällä sen individualiteetin 
problematiikkaan. Samalla Fichte yhdisti tietävän ja toimivan Minän transsendentaalit 
suoritukset (maailmakonstituutio ja itsemäärittely) itsensä asettamisen alkuperäisen aktin 
ja siihen liittyvän itsetoiminnan kaikenkattavaksi konseptioiksi. Fichte myös mielsi – 
näin siis Habermas – empiirisen yksilön kehittymisen itsekonstituution prosessiksi, joka 
palautuu yksin yksilöllisen itsetoiminnallisen Minän omaan praktiseen aktiviteettiin ja 
itserefleksioon, jossa yksilö tulee tietoiseksi omaan toimintaan (Selbsttätigkeit) 
perustuvasta itsen ja maailman (tai paremminkin itse- ja maailmatietoisuuden) 
konstituutiosta. Fichtelle Minä ja sen konstituutio (so. sivistysprosessi) on se prosessi, 
jossa Minä tekee itsensä sellaiseksi kuin se on.133 Habermas kiteyttää saksalaisen 
klassisen idealismin subjektiteoreettisen ajattelumallin seuraavasti:  

                                                           
132 Päinvastoin kuin Habermas, ei Henrich katso tästä subjektiivisen itsetietoisuuden ja itsensä 
ylläpitämisen konseptiosta seuraavan välittömästi järjen ymmärtämistä instrumentaaliseksi järjeksi 
ja siten tietoiselle maailmassa olemiselle konstitutiivisen tietämisen ja toiminnan pakonomaista 
ajautumista luonteeltaan esineellistäväksi subjekti-objektirelaatioksi, jossa subjekti alistaa 
objektiivisen todellisuuden oman valtansa alle itsesäilytyksen nimissä. Henrich käyttää esimerkkinä 
juuri Fichten filosofiaa, jolle oli hänen mukaansa olennaista se, ettei objekti – Ei-Minä – ole 
yksiselitteisesti alisteinen tietävän ja toimivan subjektin intentioille, vaan tietoisen maailmassa 
olemisen keskeinen konstituentti: Se ei ole koskaan täysin subjektiiviselle tahdolle alisteinen 
objekti, jonka työstämisen kautta subjekti ikään kuin tyydyttää itsesäilytyksen kannalta perustavat 
tarpeensa. (Ks. esim. Henrich 1976a, 137 - 138, 1976b, 312.) Mitä Habermasin esittämään 
esineellistävän ajattelun kritiikkiin ylipäätään tulee, on kysyttävä sitä, onko subjekti- ja 
tietoisuusfilosofialle ominainen subjektin ja objektin käyttö tietoisuuden konstituution tarkastelussa 
ylipäätään yhteismitallinen sen esineellistävää järkeä implikoivan objekti – subjekti-mallin kanssa. 
Tyypillisesti esimerkiksi Fichte eksplisiittisesti katsoi subjektin ja objektin Minän ja Ei-Minän 
määrittävän vastavuoroisesti toisiaan. Minän ja Ei-Minän välillä Fichte katsoi olevan 
vastavuoroisen määrittelysuhteen (Wechselbestimming). Fichten tietoisuusteoriaa on mahdollista 
tulkita niin, että tietoiselle maailmassaolemiselle ominainen suhde on yksilöllisen järkiolennon 
konstituution kannalta ensisijainen. Yksilö konstituoituu subjektiivisen ja objektiivisen välisessä 
jännitteisessä suhteessa. Subjektiivinen ja objektiivinen eivät tietoisen maailmassaolemisen 
konstituentteina koskaan ole täydellisesti yksilötietoisuuden ja tämän intentionaalisen toiminnan ja 
tietämisen tavoitettavissa ja kontrolloitavissa. Aivan samalla tavalla kuin yksilötietoisuus ei voi 
itserefleksiossa koskaan täysin tavoittaa oman tietoisuutensa transsendentaalia subjektiivista 
perustaa (ks. myös Habermas 1999, 192), ei se voi myöskään alistaa objektiivista todellisuutta 
oman tahtonsa alle. Tässä mielessä Fichten filosofia edustaa jo jotakin muuta lähtökohtaa kuin 
Habermasin kritiikin kohteeksi ottamaa ja subjekti-tietoisuusfilosofiaksi nimittämää ajattelutapa. 
(Ks. Henrich 1967, 1982b.) 
133 Ks. myös Benner 1991a, 1995, 100 - 104. 
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”Seit Kant wird das transzendental aufgewertete Ich zugleich als welterzeugendes und 
als autonom handelndes Subjekt begriffen. Für den Begriff der Individualität gibt aber 
diese Verbindung zunächst nur die Vorstellung einer Selbsttätigen Subjektivität her.(...) 
Erst Fichte spitzt die Kantischen Begriffe auf das Problem der Individualität zu, indem 
er die transzendentalen Leistungen des erkennenden und praktischen Ich, 
Weltkonstitution, und Selbstbestimmung, auf den gemeinsamen Nenner der 
Selbsttätigkeit bringt und zum ursprünglichen Akt der Selbstsetzung radikalisiert. 
Fichte beantwortet die Frage: Wer bin ich den überhaupt? Mit dem Programm: der zu 
dem ich mich mache. (....) Mit dieser Wendung deutet Fichte den ontologischen 
Vorgang der Individuierung, der sich nun auf die Genese des Ich konzentriert, als 
einen praktisch vollzogenen und zugleich reflexiv nachvollziehbaren Akt; er versteht 
ihn als einen vorgängigen, aber ex post einsichtigen Prozess der Selbstkonstituierung, 
den sich das Individuum soweit es sich als selbsttätiges Ich134 vorfindet selbst 
zurechnen lassen muss.“ (Habermas 1998, 197.)135  

Syy siihen, että Habermas nostaa erityisesti Fichten filosofian varoittavaksi esimerkiksi 
johtunee lähinnä siitä, että Habermasin subjekti- ja tietoisuusfilosofiaan kohdistama 
kritiikki on ainakin osittain suunnattu erityisesti Henrichin jo viimeistään 1960-luvulta 
saakka alkaneeseen projektiin, jonka keskiössä ovat kysymykset itsetietoisuudesta, 
subjektiviteetista ja metafysiikka (ks. Habermas 1981b, 518 - 533, 1987, 442, 1989, 267, 
279, ks. myös Wildt 1982, 328 - 329). Dieter Henrich (1967, 1982b) on tutkimuksissaan 
edustanut näkemystä, jonka mukaan Fichten filosofian subjekti- ja tietoisuusteoreettiset 
näkökulmat ovat subjektiviteettia, itsetietoisuutta ja ylipäätään tietoisuutta koskevien 
tarkastelujen kannalta erityisen merkittäviä. Fichten teoreettisen filosofian rekonstruktion 
avulla on mahdollista hahmottaa sitä, mitä perustavaa ongelmaa subjektiviteettia, 
tietoisuutta ja itsetietoisuutta koskevassa teoriassa ylipäätään tulisi käsitellä. Hänen 
mukaansa jo Fichten filosofia määritteli ne yleiset puitteet, joissa moderni subjektiteoria 
operoi. (Ks. myös Düsing 1995, Pothast 1971, 39 - 46, 54-56, 67 - 73.)  

Habermas (1999, 189) itsekin huomauttaa Manfred Frankin tutkimuksiin viitaten, että 
subjekti- ja tietoisuusfilosofiseen traditioon, mentalismiin, kuten hän sitä tuoreemmissa 
tarkasteluissaan nimittää, sisältyy joukko erilaisia monimutkaisia ja vaikeasti käsiteltäviä 
ideoita, jotka ulottuvat Descartes’ ta Kantin kautta Fichteen, Husserliin ja Sartren kautta 
Roderick Chisholmiin ja Henrichiin. Vaikka Habermas itsekin myöntää kyseessä olevan 
useisiin eri suuntauksiin hajautuneen tradition, on kuitenkin hänen mukaansa mahdollista 
kiteyttää kyseisen tradition perustavat konstitutiiviset ainekset seuraavasti: a) 
Tietoteoreettisesti kyseinen traditio ottaa lähtökohdakseen tietävän subjektin, jolla on 
havaintoja (Vorstellung) objekteista. Havainto (Vorstellung) välittää subjektia ja 
tietämisen kohteena olevaa objektiivista maailmaa. Maailma konstituoitu kaikista niistä 
objekteista, jotka subjekti voi havaita. b) Tietävä subjekti identifioidaan itsen (Selbst) tai 
Minän (Ich) käsitteen kanssa. Tämä mahdollistaa kokemustiedon mahdollisuusehtojen 
                                                           
134 Ks. myös Benner mt.  
135 Habermas huomauttaa adekvaatisti siitä, että Fichte ottaa alustavasti askeleen 
intersubjektiivisuusteorian suuntaan selittääkseen konkreettisen yksilön genesiksen, kykenemättä 
kuitenkaan viemään omista subjektifilosofisista premisseistään käsin johdonmukaisesti loppuun 
saakka tätä ajatusta (mt. 197 – 199, ks. myös Benner 1991a).  
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selvittämisen. Tiedon mahdollisuusehdot ovat rekonstruoitavissa itse tietävän subjektin 
rakenteesta käsin. Subjektia taas on Habermasin tulkinnan mukaan mahdollista tarkastella 
itsetietoisuuden käsitteen avulla. Itsetietoisuus ymmärretään itserefleksioksi, jonka tiedon 
subjekti kohdistaa itseensä Minänä tai itsenä, joka on kykenevä saamaan havaintoja 
objekteista. Tekemällä objekteja koskevan havainnon uuden havainnon kohteeksi 
tavoittaa refleksio subjektiviteetiksi kutsuttavissa olevan sisäisen tilan (Innerlickeit). Näin 
tietoisuuden ja havaintojen ja havaintoja koskevan refleksion sfääri on alusta saakka 
rajattu. Itserefleksio merkitsee apperseptiota (Apperzeption), siis subjektin tietoisuutta 
siitä, että subjekti on tietoinen jostakin objektiivisesta. c) Epistemologinen 
itsetietoisuuden konseptio lähestyy Habermasin mukaan subjekti-objektisuhteen 
dualistista mallia, joka on kiteytettävissä kolmeen perusoletukseen: introspektion kautta 
subjektilla on yksinoikeus omiin enemmän tai vähemmän transparentteihin ja itsestään 
selviin havaintoihin, jotka ovat tietoisuuden subjektille itselleen välittömästi evidentteinä 
elämyksinä aina jo annettuina; varmuus subjektiivisten elämysten omistamisesta avaa 
mahdollisuuden objekteja koskevaan kokemukseen perustuvan tiedon geneettiseen 
selittämiseen; koska introspektio avaa tien subjektiviteettiin ja koska tiedon 
objektiviteettia koskeva varmuus perustuu tiedon subjektiivisten lähteiden tai 
subjektiivisen perustan osoittamiseen, on episteemisten lausumien totuus 
ymmärrettävissä subjektiivisena evidenssiä tai varmuutena (Gewissheit). d) Nämä 
perusolettamukset implikoivat Habermasin mukaan fyysisestä erotettavissa olevan 
mentaalisen (Mentalen) olemassaoloa, ja tähän intuitiiviseen vastakkainasasetteluun 
perustuu kolme dualistisen ajattelu eri muotoa: tietoisuuden sisäisen ja sille ulkoisen (so. 
Minän ja Ei-Minän) välinen dualismi; sisäisen ja ulkoisen dualismi implikoi puolestaan 
sekä privaatin julkisen sfäärin välisen dualismin että välittömän varmuuden ja välillisesti 
annetun ja ei niin varman tiedon välisen dualismin. (Mt. 189 - 190.) Habermas 
huomauttaa, että tämä dualismi on näkynyt mm. realismin ja idealismin välisenä kiistana 
siitä, perustuuko tieto tietoisuuden reseptiviteettiin (realismi) vaiko tietoisuuden omaan 
maailmaa konstituoivaan spontaniteettiin (mt. 191 - 192).136  

Habermas tiivistää subjektifilosofisen paradigman dualistisen ja ristiriitaisen ytimen 
seuraavasti: Tietävässä subjektissa itsessään ovat jo annettuina ne ehdot, jotka 
mahdollistavat, että maailma tai oliot sinänsä ovat aistimellisesti yhteydessä tietoisuuteen 
itseensä. Mahdollisen kokemuksen kohteellinen maailma kiittää olemassaolostaan 
maailman tuottavaa subjektiivista spontaniteettia, joka ei ole irrallaan kontingentin 
ulkoisen maailman kausaalisista vaikutuksista, mutta ei myöskään kykenevä itse 
tuottamaan idealistisesti omaa maailmaansa. (Mt. 191.) Tämän tietoteoreettisen 
lähtökohdan lisäksi subjektiivisen aktiviteetin ja spontaniteetin periaatteesta, joka 
mahdollistaa objektiivisen maailman konstituution, seuraa myös oletus tietoisuuden 
riippuvuudesta ja toisaalta sen rajoittamattomasta vapaudesta. Konkreettinen empiirinen 
tietoisuus ja tietäminen perustuu subjektiiviseen spontaniteettiin, mutta on kuitenkin 
samalla aina määrittynyt empiirisen maailman kontingenttien ehtojen kautta, sillä 
tietäminen perustuu aistimellisuuden ymmärryksen, spontaniteetin ja reseptiviteetin 
jatkuvaan vastavuoroisuuteen. (Mt. 191 - 192.) 

                                                           
136 Itse asiassa jo Fichte otti oman projektinsa tavoitteeksi ratkaista näiden kahden ajattelumallin 
välisen kiistaan. 
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Juuri Fichten formuloimaa transsendentaalin tai absoluutin Minän käsitettä itseään 
voidaan pitää subjektifilosofiselle perinteelle ominaisen maailmansa konstituoivan 
subjektin konseption paradigmaattisena esimerkkitapauksena. Fichten perusoletus oli, 
että Minä voi olla olemassa ainoastaan toimivana ja toiminnan kautta. Esimerkiksi J. 
Mittelstrass (1995, 154) on osuvasti luonnehtinut fichteläisen subjektiviteetti- ja 
itsetietoisuuskonseption perustuvan toiminnanteoreettiseen ajattelumalliin. 
Määrittelemätön aktiviteetti ja sen intentionaalinen muoto, tavoitteellinen toiminta 
yhdistyvät itsetoiminnan (Selbsttätigkeit) käsitteessä ihmisen tietoisen 
maailmassaolemisen välttämättömäksi konstituentiksi. Fichtelle itsetietoinen Minä ja 
toiminta ovat periaatteessa identtisiä ja toisistaan erottamattomia, sillä itsensä asettavan 
Minän idea implikoi ajatuksen siitä, että subjekti tuottaa itse itsensä tietoisena subjektina 
toiminnassa ja toiminnan kautta (ks. myös Engfer 1982, 120 - 125, Kahnert, 1997, 214 – 
217). Fichte ilmaisee asian seuraavasti: "Das Ich setzt ursprünglich schlechthin sein 
eigenes Sein" (Fichte 1965,98). Vielä täsmällisemmin ilmaistuna: 

"Es (Minä, A.K. huom. ) ist zugleich das Handelnde, und das Produkt der Handlung; 
das Tätige, und das, was durch die Tätigkeit hervorgebracht wird; Handlung und Tat 
sind Eins und ebendasselbe; (...)" (Fichte 1965, 96.)  

Tämä argumentaatio on tunnetusti kehämäinen: toiminta edellyttää aina jo Minää tai 
subjektia ja kääntäen tietoinen Minä edellyttää toimintaa. 137 Fichten tapauksessa voimme 
puhua tietoisuusfilosofisesta kehäpäätelmästä, joka ilmenee kahdella tasolla yhtäältä 
argumentaatioloogisesti ja toisaalta tietoisuuden ilmiön fenomenaalisen tarkastelun 
alueella. Argumentaatioloogisesti kysymys on kehäpäätelmästä siinä mielessä, että 
tietoisen subjektiviteetin selittäminen toiminnan käsitteen avulla ei ole mahdollista, koska 
itse toiminnan käsitteeseen sisältyy jo oletus itsetietoisesta subjektista. Fenomenaalisella 
tasolla tämä merkitsee sitä, että itsetietoinen subjekti näyttäytyy aina jo olemassa olevana 
entiteettinä, jonka genesis ei ole johdettavissa mistään muusta suhteessa siihen 
perustavammasta ilmiöstä. Näin itsetietoinen subjektiviteetti vaikuttaa olevan 
alkuperäinen ja ohittamaton ilmiö, joka edeltää kaikkia muuta, esimerkiksi itseä ja 
maailmaa koskevan tietoisuuden konstituutiota. 

Kritiikissään Habermas siis unohtaa, että Fichte itse oli toki tietoinen 
argumentaationsa kehämäisyydestä. Myös Henrich sanoutuu eksplisiittisesti irti tässä 
luonnehditusta subjekti-tietoisuusfilosofisen ajattelun piirteistä. Henrich pitääkin Fichten 
subjektiteoriaa on esimerkkinä niin sanotun itsetietoisuuden refleksioteorian kritiikistä 
(Henrich 1967, 1982b, ks. esim. 1998, ks. myös Pothast 1971, 44, Sturma 1997, 130 - 
131, Düsing 1996). Fichtelle itsetietoisuuden selittäminen itserefleksion avulla oli 
ilmeisestikin vain yksi tietoisuusteorian variantti. Wissenschafstlehren eri versioissa ja 
niitä sivuavissa praktisen filosofian alaan kuuluvissa kirjoituksissaan Fichte pyrki 
selittämään itsetietoisuuden ja tietoisuuden konstituution myös muuten kuin 
refleksioteoreettisesti. Näille kaikille selitysyrityksille oli kuitenkin ominaista, että Fichte 

                                                           
137 Myös Habermas kiinnittää huomiota tähän. Hänen mukaansa ongelma on siinä, että 
itserefleksiossa subjekti objektivoi oman tietoisuutensa, mutta tuo objektivaatio ei voi koskaan 
tavoittaa sitä, mikä itsetietoisuudessa on olennaista: trassendentaali spontaniteetti jää aina 
kohteellistavan refleksion ulottumattomiin. (Habermas 1999, 192, ks. myös Habermas 1985, 433.) 
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aina viime kädessä havaitsi niiden ajautuvan kehämäiseen argumentaatioon: siihen että 
subjektiviteetti ja itsetietoisuus joudutaan aina viime kädessä olettamaan jo 
alkuperäiseksi ja annetuksi ilmiöksi.  

Habermasin (1989, 197 - 201) mukaan Fichten ajattelun subjektifilosofiset ongelmat 
ovat ratkaistavissa siirtymällä subjekti-tietoisuusfilosofisesta paradigmasta 
kielifilosofiseen tai intersubjektivistiseen paradigmaan. Tämän projektin vanavedessä 
myös Masschelein pyrkii formuloimaan pedagogisen toiminnan käsitteen uudelleen. Hän 
ei kuitenkaan itse kykene osoittamaan sitä, miten yksilöllinen subjektiviteetti olisi 
lopultakin toissijainen kielellisesti strukturoituneeseen intersubjektiviteettiin nähden. 
Samalla hän joutuu itse asiassa olettamaan, aivan kuin Fichte aikoinaan jo 
itsetoiminnallisen ja itsereferentiaalisen aktiviteetin, jota voimme kutsua 
subjektiviteetiksi/subjektiksi (ks. Henrich 1967, 1982a), olemassaolon. Pedagogisen 
toiminnan käsitteen intersubjektivistisessa formulointiyrityksessä joudutaan edelleen 
olettamaan tavalla tai toisella kasvatettavan alkuperäinen spontaani subjektiviteetti 
annetuksi. Tämä ilmenee erityisesti siinä, ettei Masschelein kykene yksinkertaisesti 
tulemaan toimeen ilman subjektin käsitettä, vaan joutuu käsiteloogisesti pääsääntöisesti 
aina viittaamaan itsereferentiaaliseen subjektiin (ks. myös Ricken 1999, 355 - 356). 
Kasvava näyttäytyy Masscheleinillekin viime kädessä itse itsensä tuottavana ja itseään 
ylläpitävänä subjektina ja siten itseään oman subjektiivisen aktiviteetin kautta sivistävänä 
subjektina. Masschelein käyttääkin eksplisiittisesti mm. ilmausta itsensä todellistava 
yksilö (selbstverwirklichendes Individuum) (Masschelein 1991a, 215). Tämän ohella hän 
määrittelee kasvavan aktiiviseksi minäksi (Selbst) (mt.), joka ”(…) rakentaa omaa 
identiteettiään yhä läpäisemättömämmäksi ja subtiilimmaksi käyvien inhimillisten 
suhteiden verkossa” (Masschelein 1992, 91).  

Myös artikkelissaan The Relevance of Habermas’ communicative Turn (1991c) 
Masschelein kirjoittaa tavalla, joka osoittaa selvästi subjektiviteetin konseption 
ohittamattomuuden. Hänen mukaansa kommunikatiivisessa toiminnassa on aina 
periaatteessa mahdollisuus arvioida siinä implikoitujen pätevyysvaatimusten 
perusteltavuutta. Tämä mahdollistaa sen, että subjektiviteetti voi ikään kuin paljastaa 
itsensä kommunikaatiosuhteissa (mt. 105). Masschelein tarkoittanee tällä hämärähköllä 
metaforalla lähinnä sitä, että kommunikatiivisen toiminnan taustalla olevista 
elämismaailmallisista itsestäänselvyyksistä tapahtuva refleksiivinen irtautuminen 
varsinaisesti tuo esiin autonomisten subjektiviteetin. Masschelein käyttää tässä 
yhteydessä Habermasin ilmausta rikkoutunut intersubjektiviteetti, jolla tämä viittaa 
siihen, ettei konkreettisten yksilöiden välinen kommunikatiivinen arkitoiminta 
yksipuolisesti määrity kielellisesti strukturoituneen elämismaailman 
yhteiskunnallistetuille toimijoille tarjoamien konventionaalisten 
todellisuudentulkintatapojen kautta. Yksilöt tuovat puheellaan ja toiminnallaan siihen 
oman intersubjektiivisiin kielellisiin struktuureihin palautumattoman subjektiivisen ei-
identtisen momentin. Riippumattomuutena elämismaailmallisista konventioista se 
implikoi samalla yksilöllistä produktiviteettia, autonomiaa ja itsemäärittelyä. (Ks. esim. 
Habermas 1989, 56 -57.) Masschelein tulee itse asiassa korostaneeksi subjektiviteetin 
itsereferentiaalisuutta ja sitä, että subjekti itse omassa toiminnassaan ja omassa 
itsesuhteessaan konstituoi itsensä ja oman identiteettinsä.  
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”Subjectivity constitues itself and acquieres (reveals) its identity in communication, in 
speech” (Masschelein 1992, 105). 

Merkille pantavaa on, ettei Masschelein millään tavoin enää tematisoi sitä, mihin 
omaehtoinen itsereferentiaalinen subjekti perustuu tai miten se ylipäätätän pulpahtaa 
intersubjektiivisten suhteiden monimuotoiseen verkostoon. Viime kädessä Masschelein 
ottaa vain itsensä tuottamiseen ja itsensä kommunikatiiviseen ilmaisemiseen kykenevän 
yksilöllisen subjektiviteetin annettuna. Intentionaalisen subjektiviteetin tulisi kyllä 
Masscheleinin mukaan kuitenkin olla intersubjektiivisten suhteiden johdannainen. Hän 
perustelee tätä tosin vain ohjelmallisesti toteamalla intentionaalisen subjektiviteetin 
olevan sekundäärisen dialogisesti asetettuun subjektiviteettini nähden (ks. mt. 105). Tämä 
jää kuitenkin pelkäksi postulaatiksi, jota Masschelein ei syystä tai toisesta 
analyyttisemmin tarkastele. Masschelein (mt.) on toki siinä oikeassa, että itsetietoinen 
subjekti itserefleksiivisenä episteemisenä subjektina kehittyy omaksuessaan kielellisesti 
konventiot, joita se voi käyttää itserefleksion välineenä ja sen myötä omien 
tunnetilojensa, intentioidensa ja pohdintojensa ilmaisemiseen. Sille ominainen 
käsitteellisesti välittynyt tietävä tai praktinen itsesuhde kehityy intersubjektiivissa 
suhteissa (ks. esim. Henrich, 1976a, 134, Sturma 1997, 97 - 146, Düsing, 1996.)  

Masschelein ei kuitenkaan kykene osoittamaan sitä, miten intentionaalinen subjekti 
sille ominaisine refleksiivisine itsesuhteineen olisi yksin intersubjektiviteetin 
johdannainen, koska intersubjektiviteetin käsitteen mielekäs käyttö näyttää jo 
edellyttävän itsetietoisen subjektiviteetin konseptiota. Subjektiviteetti jää kuitenkin 
Masscheleinin luonnostelemassa asetelmassa tarkemmin tematisoimattomaksi 
intersubjektiviteetin ehdoksi, eikä siinä mielessä ole selitettävissä Masscheleinin 
toivomalla tavalla kielellisen intersubjektiviteetin käsitteen avulla (ks. Henrich 1976a, 
135). 

Masschelein sivuuttaa tämän ongelman täydellisesti ja operoi pikemminkin kahden eri 
subjektiviteettikonseption avulla tematisoimatta enää tarkemmin niiden välistä suhdetta: 
Yhtäältä hän puhuu intentionaalisesta subjektista, tai itserefleksiivisestä subjektista. Tätä 
subjektia voisi luonnehtia kielelliseksi, puhe- ja toimintakykyiseksi subjektiksi. Henrichin 
käyttämää käsitteellistä erottelua seuraten kyseessä olisi persoona. Puhuessaan 
intersubjektiviteetista hän joutuu kuitenkin käyttämään edellisestä erotettavissa olevaa 
subjektiviteetin konseptiota. Tämä subjekti(-viiteetti) vaikuttaa olevan edellä mainittua 
jollakin tavalla edeltävä tai alkuperäisempi subjektiviteetin muoto. Kyseessä vaikuttaa 
väistämättä olevan esikielellinen esirefleksiivinen subjektiviteetti, joka ei kykene vielä 
ilmeisestikään ilmaisemaan intentioitaan kielellisen intersubjektiviteetin puitteissa, mutta 
joka jollakin tavalla kykenee oman aktiviteettinsa varassa tulemaan ihmisten välisiin 
kommunikaatiosuhteiseen ja omaksumaan tai kehittämään niissä refleksiivisen 
itsesuhteen. Tematisoimatta esirefleksiivisen subjektiviteetin käsitettä ja sen suhdetta 
refleksiivisen subjektin käsitteeseen Masschelein vain joutuu olettamaan 
kommunikatiiviseen suhteisiin tulevan subjektin aina jo annetuksi alkuperäiseksi 
subjektiksi, joka – kuten Masschelein jälleen kerran metaforisella kielellä asian ilmaisee - 
pakotetaan kommunikatiivisissa suhteissa esiin. 

”The structure of the communicative praxis compels the actor to be himself before he 
is able to be himself in the classical (reflexive) sense.” (Masschelein 1992,105). 
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Näyttää siltä, että tämä subjektiviteetti on ymmärrettävissä ensinnäkin refleksiivisen 
intentionaalisen subjektin konstituution edellytykseksi ja siihen nähden 
alkuperäisemmäksi ilmiöksi. Toiseksi se on intersubjektiviteettiin redusoimaton siinä 
mielessä, että se näyttää olevan intersubjektiivisen suhteen konstituution ohittamaton 
minimiehto. Mitä intentionaaliseen refleksiiviseen subjektiviteettiin tulee, ovat sekä 
subjektiviteetti että intersubjektiviteetti ymmärrettävissä yhtä alkuperäisinä ilmiöinä. 
Seuraan tässä Henrichin formuloimaa teesiä esirefleksiivisen subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin yhtä alkuperäisestä luonteesta.  

Huomaamattaan tulee Masschelein implisiittisesti formuloineeksi 
intersubjektiviteettiin redusoimattoman subjektiviteetin konseption. Samalla hän uusintaa 
reflektoimattomasti Habermasin subjektifilosofiaksi luonnehtiman ajattelutavan, ja 
vieläpä sen fundamentaaleimmassa muodossa: Hänen tarkasteluunsa sisältyy kaikesta 
huolimatta vahva oletus esirefleksiivisestä, so. esikielellisestä subjektiviteetista, joka ei 
enää redusoidu mihinkään muuhun ilmiöön, mutta joka itsessään tekee ymmärrettäväksi 
sen, miten intersubjektiiviset suhteet ja intentionaalinen refleksiivinen subjekti voi 
ylipäätään kehittyä. Esirefleksiivisen subjektiviteetin ohittamattomuudesta ja 
redusoimattomuudesta seuraa samalla se, ettei myöskään intentionaalinen subjekti ole 
palautettavissa kielelliseen intersubjektiviteettiin. Kielellinen intersubjektiviteetti ei olisi 
ilmeisestikään ajateltavissa ilman sellaisen alkuperäisen subjektiviteetti-instanssin 
olemassaoloa, jonka voidaan olettaa ylipäätään tulevan intersubjektiivisiin suhteisiin.  

Masschelein käyttämä subjektiviteetin tai itsen konseptio138 seuraakin varsin pedantisti 
subjekti- ja tietoisuusfilosofista subjektiviteetin käsitettä, jonka mukaan subjektiviteetilla 
voidaan katsoa olevan ainakin seuraavat rakenteelliset tunnuspiirteet, jota löytyvät 
                                                           
138 Käytän tässä yhteydessä ilmausta subjektiviteetin/itsen konseptio, koska Masschelein käyttää 
tosin subjektifilosofisesta perinteestä tuttuja käsitteitä kuten subjekti, itse, Minä ja individi 
erottamatta niitä käsiteanalyyttisesti toisistaan. 
Frankin ja Henrichin mukaan nämä käsitteet tulisi kuitenkin erottaa toisistaan ja määritellä ne niin, 
että ne viittaavat eri asiasisältöihin, jotka kuitenkin ovat yhtä konstitutiivisia empiirisen ihmisen 
maailmassaolemiselle. Näiden käsitteiden erottelu mahdollistaisi itse asiassa myös 
subjektifilosofian ja intersubjektivismin välisen vastakkainasettelun ylittämisen. Yllättävää kyllä 
Masschelein ei ota kantaa tähän kysymykseen, vaikka hän viittaa Frankin tapaan erottaa nämä 
subjektifilosofisesta traditiosta ja sen keskeisistä kysymyksenasetteluista nousevat käsitteet 
toisistaan. Masschelein ilmoittaa käyttävänsä niitä merkitykseltään lähes identtisinä ja 
samanarvoisina käsitteinä (1991b, 207). Nähdäkseni tämän käsitteellisen erottelun hyödyntäminen 
mahdollistaisi osaltaan subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin välisen suhteen pitemmälle 
menevämmän tarkastelun kuin mihin Masschelein kykenee. Samalla sen avulla Masscheleinin olisi 
ollut mahdollista huomata, kuinka teennäinen loppujen lopuksi subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin käsitteiden välinen vastakkainasettelu on. Samalla hänen olisi ollut mahdollista 
nähdä, kuinka hän itse joutuu viime kädessä sisällyttämään ohjelmallisesti intersubjektivistiseksi 
luonnehtimaansa lähtökohtaan sellaisen subjektiviteetin käsitteen, joka ei enää palaudukaan 
intersubjektiviteettiin ja kielenkäyttöön (persoonana olemiseen, kuten Henrich ja Frank asian 
ilmaisevat). Lopulta häen olisi ollut ilmeisen helppo nähdä subjektiviteetin olevan jotakin 
alkuperäistä, joka ei kuitenkaan voi vielä yksin konstituoida konkreettista intentionaalista puhuvaa 
ja maailmaa tulkitsevaa subjektia (individiä, kuten Frank asian ilmaisee) ilman yhtä alkuperäistä 
intersubjektiviteettia.  
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alkujaan jo Fichten subjekti- ja tietoisuusteoreettisista hahmotteluista (ks. esim. Henrich 
1967, 1970, 1976a, 1982a, 1982b): Subjektiviteetille on ominaista aktiviteetti ja 
spontaniteetti. Tämä aktiviteetti ilmenee itsetoiminnallisuutena, jonka mediumissa 
subjekti tuottaa itse oman olemisensa ja pitää itseään yllä. Subjektille on ominaista 
itsereferentiaalisuus tai perustava itsesuhde, joka ilmenee tyypillisesti juuri itsetoiminnan 
kautta tai siinä tapahtuvassa itsensä tuottamisessa ja ylläpitämisessä.139 Itseriittoisuutensa 
vuoksi subjektiviteetti on miellettävissä alkuperäisenä ilmiönä, jolla itsellään ei ole enää 
mitään selitysperustaa. 140 Olennaista on, että tässä merkityksessä subjektiviteetti on 
jotakin sellaista, joka edeltää intersubjektiivisissa suhteissa kehittyvää itserefleksiivistä 
subjektia. Siinä suhteessa se on intersubjektiviteetin kanssa yhtä alkuperäinen ja yhtä 
välttämätön ilmiön refleksiivisen yksilötietoisuuden kehittymisen kannalta. Olennaista 
on, ettei myöskään Masschelein kykene sivuuttamaan näitä subjektiviteetin määreitä. Hän 
puhuu eksplisiittisesti siitä, kuinka subjekti tuottaa ja konstituoi itse itsensä ja oman 
identiteettinsä ja paljastaa itse itsensä (ks. mt.). Ilmeisesti tällöin on jo edellytettävä 
jonkin perustavan subjektiivisen spontaniteetin olemassaoloa, joka voi aktualisoitua 
konkreettisen puheen ja toiminnan muodoissa. Edelleen kyseessä voidaan katsoa olevan 
aina samalla myös itsesuhteen, jonka mediumissa subjekti pitää itseään yllä oman 
aktiviteettinsa kautta. 

Masschelein pyrkii välttämään tämän kritiikin esittämällä, ettei hänen tarkastelemansa 
subjekti ole transsendentaali Minä, joka olisi ikään kuin jo valmis ja ennakolta 
määrittynyt, vaan Minä, joka konstituoi itsensä intersubjektiivisissa suhteissa, joissa tämä 
tulee puhutelluksi ja joissa tämä kykenee ilmaisemaan itseään suhteessa muihin puhuviin 
ja toimiviin yksilösubjekteihin. 

”Now the ’I’ take up these expectations (joita muut toimijat omalla toiminnallaan 
häntä kohtaan esittävät – A.K.huom,) is not an ’I’ which is determined in advance, 
which is already given (…) No , it is an ‘I’ which precisely constitutes itself in being 
spoken to and knowing itself being spoken to.” (Masschelein 1992, 105.) 

Edellinen viittaa kuitenkin oireellisesti siihen, että intersubjektiivisissa suhteissa täytyy 
olla alkuperäisesti jo jokin instanssi, joka tulee niissä puhutelluksi ja joka puhutelluksi 
tulemisen myötä kykenee itse myös toimimaan kielellisesti suhteessa muihin puhuviin ja 
toimiviin subjekteihin. Masschelein jopa olettaa kyseisellä subjektiviteetilla olevan 
fundamentaalin itsetietoisuuden tai itsesuhteen siinä mielessä, että sen täytyy itse tietää 
tulevansa puhutelluksi (ks. mt.). Tieto siitä, että subjekti itse tietää olevansa 
kommunikaation ja puheen kohteena, ilmeisesti implikoi ainakin välittömän itseä 
koskevan kokemuksen ja varmuuden olemassaoloa, joka perusteella puhuteltu voi olla 
tietoinen siitä, että juuri hän tulee tietyssä tilanteessa kommunikatiivisten aktien 
kohteeksi. Kyseessä täytyy siis olla välittömästi itsetietoisen subjektin (ks. myös Henrich, 
1989a 176). Tämä välitön varmuus itsestä, välitön itsetietoisuus, joka mahdollistaa 
ylipäätään sen, että subjekti ymmärtää tulleensa puhutelluksi ei ilmeisestikään voi olla 

                                                           
139 Esim. Fichten käyttämät ilmaukset itsensä asettaminen, itsensä kääntyvä toiminta, 
intellektuaalinen havainto/intuitio (Anschauug) viittaavat juuri tähän. 
140 Tästä tietysti seuraa subjektiviteetin konseption läheinen yhteys metafyysiseen ajatteluun (ks. 
esim. Habermas 1985, 1989). 
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puhutuksi tulemisen seuraus, vaan puhutelluksi tulevalla täytyy olla jo tuo itsesuhde ja 
siinä mielessä perustava subjektiviteetti hyvin fundamentaalissa mielessä olemassa. Näin 
Masschelein itse asiassa tulee eksplisiittisesti myöntäneeksi intersubjektiviteettiin 
palautumattoman ja välittömästi esirefleksiivisen subjektiviteetin olemassaolon, jossa 
modernin subjektifilosofisen perinteen mukaisesti yhdistyy kaksi itsereferentiaalisuuden 
elementtiä: oman aktiviteetin ja toiminnan kautta tapahtuva itsensä ylläpitäminen 
(Selbsterhaltung) ja mentaalinen itsesuhde, jossa on kysymys välittömästä 
itsetietoisuudesta (Selbstbewusstsein). (Ks. Henrich 1976a, 126 - 129, 132, 133 - 134.) 
Subjektiviteetille konstitutiivinen itsensä ylläpitämisen ja välittömän itsetietoisuuden 
resiprookki riippuvuussuhde näyttää samalla olevan myös edellytys kielenkäyttöön 
kykenevän puhuvan intentionaalisen subjektin (Masschelein mt.) – josta Henrichin tavoin 
voimme käyttää persoonan käsitettä – konstituutiolle (ks. Henrich mt. 135 - 136).  

Masschelein esittää perustellusti kysymksen siitä, mikä tuo jokin puhuteltavaksi tuleva 
on ja miten sille ominainen itsetietoisuus on ymmärrettävissä. Edelleen on mahdollista 
esittää myös kysymys siitä, mikä voisi olla subjektiviteetin suhde kielellisesti 
strukturoituneeseen intersubjektiviteettiin ja siinä syntyvään refleksiiviseen 
itsesuhteeseen. Olen Masscheleinin subjektiteoreettisia ongelmia koskevassa 
tarkastelussani viitannut useaan otteeseen Dieter Henrich (ja myös Manfred Frankin) 
subjektiteoreettiseen analyyseihin. Esittämäni kritiikin on jo filosofisen keskustelun 
alueella esittänyt huomattavasti elegantimmin ja perustellummin juuri Henrich 
kritisoidessaan intersubjektivistisen käänteen edustajia siitä, että nämä joutuvat 
itsetietoisen subjektiviteetin intersubjektivistisessa selitysyrityksissään aina olettaman jo 
jonkin subjekti-instanssin olemassaolon, jotta eksplisiittisen tietävän käsitteellisen 
itsesuhteen genesis tulisi ylipäätään ymmärrettäväksi. Näin intersubjektivistisessa 
itsetietoisuuden selitysyrityksissä on pohjimmiltaan kysymys (itse-)tietoisuusteoreettisen 
kehäpäätelmään variantista, joka muistuttaa jo Fichten aikanaan havaitsemaan ongelmaa 
siitä, että itsetietoisuuden selitysyrityksissä joudutaan olettamaan redusoimattoman 
subjektiviteetin ja tälle ominaisen välittömän itsesuhteen olemassaolo aina jo annetuksi.  

Henrich painottaa sitä, ettei yhdessä välittömän itsetietoisuuden kanssa ilmenevä 
itsensä ylläpitäminen konkretisoidu subjektin sille ulkoiseen todellisuuteen kohdistuvana 
objektivoivana asettamisena, jossa subjekti viimekädessä alistaa kaiken muun oman 
itsesäilytyksen mahdollisimman tehokkaaseen toteuttamiseen erilaisissa subjekti-
objektisuhteissa (Henrich 1976a). Tästä näkökulmasta Habermas (1981b, 507 - 527) 
Heideggerin filosofiaan nojautuva tapa hahmottaa modernin subjektikonseption ja 
itsesäilytyksen välinen yhteys on virheellinen. Se ei väistämättä implikoivan ajatusta 
subjektista, joka itsesäilytyksen nimissä alistaa oman valtansa alle kaiken muun sille 
itselleen ulkoisen ja on siinä mielessä aina viime kädessä instrumentaalista järkeä 
todellistavana yksilö- (tai laji-)subjekti. Moderni filosofinen perinne antaa hänen 
mukaansa mahdollisuuksia siihen, ettei itsesäilytyksen periaatteesta seuraa 
pakonomaisesti subjektin määritteleminen itseriittoiseksi ja omavaltaiseksi muun 
todellisuuden omien tavoitteiden alle alistavaksi kaikkivoivaksi subjektiksi 
(Selbtsermächtigung von Subjektivität). (Henrich 1976a, 137.)  Nähdäkseni Henrich (mt. 
138, 1967, 1982b) antaa Fichte-tulkinnoissaan ja niihin nojautuvissa tietoisuuden 
käsitettä koskevissa tarkasteluissa viitteitä siitä, että mikäli ihmisen tietoinen 
maailmassaoleminen nähdään tietoisen elämän eri momenteista koostuvaksi 
kokonaisuudeksi, joka pitää itseään jatkuvasti yllä momenttiensa ykseytenä oman 
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aktiviteettinsa ja toiminnasta kautta, on Habermasin kritisoima modernin filosofian 
tendenssi objektivoivaan ajatteluun vältettävissä. Erityisesti Fichten filosofian 
leimaaminen tyypilliseksi subjektikeskeisen ajattelun malliesimerkiksi vaikuttaa jo 
nykyisenkin Fichte-tutkimuksen valossa olevan jokseenkin ongelmallista (Henrich 
1982b, 79 - 82, Janke 1977, 116, 118, 119, 153). Fichte määritteli jo lähtökohtaisesti 
subjektin ja objektin edustavan tietoisuuden kahta eri momenttia, joiden vastavuoroisen 
riippuvuussuhteen myötä konkreettisen empiirisen järkiolennon tietoisuus voi vasta 
konstituoitua. Empiirisen tietoisuuden konstituutiossa (so. sivistysprosessissa) on yhtä 
vähän kysymys subjektiivisen tahdon vallanilmaisusta kuin siitä, että tietoisuudelle jokin 
ulkopuolinen elementti (toinen) – olipa kysymyksessä sitten Ei-Minä/objekti tai 
persoonallinen toinen/sinä – pelkästään mahdollistaisi tietoisuuden olemassaolon. (Ks. 
myös Henrich 1967, 137.) 

Habermasin kanta itsensä ylläpitämisen konseptioon ja erityisesti Henrichin 
pyrkimykseen formuloida itsensä ylläpitämisen käsite tietoisen elämän konseption avulla 
on selvä: Subjektikeskeisyyden ja esineellistävän ajattelu taakasta on mahdollista 
vapautua vain intersubjektivistisen paradigmanvaihdoksen avulla. Henrichin edustama 
kanta ei ole Habermasin (1981a, 527 - 528, ks. myös 1996, 179-183) mukaan tyydyttävä 
siksi, että se operoi ongelmalliseksi osoittautuneen filosofisen tradition ongelmallisiksi 
osoittautuneilla käsitteillä. Nähdäkseni itsetietoisuuden ja itsesäilytyksen subjektiviteetin 
käsitteessä yhdistävä näkemys ei – kuten Henrich (mt.) itsekin korostaa – kuitenkaan ole 
välttämättä ristiriidassa sen näkemyksen kanssa, että intentionaalisen tietoisen puhe ja 
toimintakykyisen subjektin (so. persoonan) konstituutio edellyttää kielellistä 
intersubjektiviteettia. Persoonapronominien käyttö itsensä identifioimiseen muiden 
persoonien joukossa ja ylipäätään kielellisten ja laajemmin kulttuuristen konventioiden 
hyödyntäminen omien intentioidensa ilmaisemiseen intersubjektiivisesti ja kollektiivisesti 
ymmärrettävällä tavalla heijastaa tätä tietoiselle elämälle ominaista ja sille välttämätöntä 
itsesäilytystä.141 Intersubjektiiviset suhteet ja niissä tapahtuva oman identiteetin 
rakentaminen puhuvana persoona tai intentionaalisena refleksiivisenä subjektina (vrt. 
Masschelein) on Henrichin avaamasta perspektiivistä vain tuon alkuperäisen tietoiselle 
elämälle ominaisen itsensä ylläpitämisen spesifi ja eriytynyt muoto (vrt. Henrich 1976a). 
Kyseessä on itsesäilytyksen intentionaalinen kielellisrefleksiivinen muoto, joka 
mahdollistuu intersubjektiivisissa opitun kielen ja sen jatkuvan käyttämisen mediumissa. 
Henrichin (1976a) mukaan se ei palaudu pelkästään intersubjektiiviseen 
kommunikaatioon, koska itsetietoisuuden ja subjektin täytyy olla jo olemassa oma 
aktiviteettinsa kautta itsesäilytykseen kykenevänä instanssina, joka se on kielenkäyttöön 
perustuvan persoonallisen ymmärtämisen eräs alkuperäinen – ei tosin ainoa – ehto. Toki 
myös intersubjektiiviset suhteet ovat yhtä välttämättömiä. (Mt. 135 - 136.) 142

                                                           
141 Puhumattakaan uusien maailman tulkintojen ja toimintatapojen muotoilemisesta, yksilöllisestä 
tuottamisesta, joissa itsesäilytyksen periaatteen implikoima vapaus (vrt. Henrich 1976a, 157) ja 
riippumattomuus saa vielä selkeämmin ilmaisunsa konkreettisen intersubjektiivisen praksiksen 
kontekstissa.  
142 Vaikuttaa ilmeiseltä, että Habermas ja Henrich puhuvat itsesäilytyksen käsitettä koskevassa 
kiistassa jossakin määrin toistensa ohi. Henrichin tarkastelutaso on selkeästi toinen kuin 
Habermasin. Jälkimmäisen tarkastelu fokusoituu omimmillaan toiminnanteoreettiselle ja 
yhteiskuntateoreettiselle tasolle (1981b, 506 - 518). Henrichille itsensä ylläpitäminen on sitä 
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Masscheleinin melko vaatimattomiksi jäävät yritykset tarkastella intentionaalisen 
subjektin ja kielellisen intersubjektiviteetin välistä suhdetta niin, että jälkimmäinen 
kiistatta osoittautuisi ensiksi mainitun kannalta perustavammaksi implikoivat 
subjektiviteetin ja intersubjektiviteetin käsitteiden välisen paradigmaattisen 
vastakkainasettelun keinotekoisuutta. Subjektin ja intersubjektiviteetin välinen suhde jää 
tarkemmin tematisoimattomaksi ja lopulta epäselväksi ja häilyväksi. Masscheleinin 
esityksen valossa ei nimittäin ole mitenkään yksiselitteistä ja selvää, miten subjektin ja 
                                                           
 
vastoin pitkälti subjekti- ja (itse-)tietoisuusteoreettinen konseptio, jolla hän pyrkii eksplikoimaan 
inhimilliselle tietoisuudelle”tietoiselle elämälle” ominaisia piirteitä. Itsesäilytyksen käsitettä 
koskevat näkemykset tulevat ymmärrettäviksi erityisesti hänen tietoisuus- ja 
itsetietoisuusteoreettisten tarkastelujen kontekstissa (1970, 1967). Tietoisuuden ja itsetietoisuuden 
minimimääritelmään kuuluu olettamus siitä, että tietoisuus on ymmärrettävissä ilmeisestikin eri 
momenteista konstitituoituvana ykseytenä, jonka eräs konstituentti on perustavalaatuinen 
aktiviteetti (Henrich 1970). Itsensä ylläpitäminen on tässä perustavissa muodossa aktiviteettia, jossa 
ja jonka kautta tietoinen elämä pitää itseään yllä sille konstitutiivisten elementtien ykseytenä (ks. 
Henrich 1976a, 137 - 138). Tässä merkityksessä itsensä ylläpitäminen ei vielä sinänsä viittaa 
mihinkään erityiseen rationaliteetin muotoon tai konkreettisiin toiminnan muotoihin. Tietoisen 
elämän ilmeneminen konkreettisen ihmisen maailmasuhteessa ilmentää itsensä ylläpitämistä 
ihmisen konkreettisissa maailmassa olemisen tavoissa: Itsensä ylläpitäminen voi aktualisoitua niin 
objektivoivan toiminnan kuin vaikkapa intersubjektiivis-dialogisen praksiksen mediumissa. 
Olennaista on, että tietoisen elämän tarve ja kyky itsesäilytykseen on edellytys – ehkäpä jopa 
transsendentaali mahdollisuusehto – ylipäätään sille, että tietoinen elämä voi todellistua erilaissa 
konkreettisen toiminnan ja inhimillisen maailmasuhteen muodoissa (Henrich 1982a). Tältä osin 
Henrichin ajattelu muistuttaa hyvin läheisesti Fichten näkemyksiä tietoisuudesta ja tietoisesta 
maailmassaolemisesta. Henrichin analyysi valottaa lähinnä ihmisen maailmassaolemisen ehtoja 
tietoisuuden ja tietoisen elämän käsitteistä käsin. Ihmisen tietoisen maailmassaolemisen 
mahdollisuusehtojen – sanokaamme vaikkapa – trassendentaalifilosofisen, tarkastelun tasolta ei 
kuitenkaan vielä voi johtaa oletusta siitä, että jokin tietty toiminnan rationaliteetin muoto tai 
konkreettisen inhimillisen maailmasuhteen muoto olisi enisijainen suhteessa muihin. Itse asiassa 
Habermas sekoittaa Henrich-kritiikissään nämä kaksi perspektiiviä toisiinsa. Henrichille itsensä 
ylläpitäminen on kaiken aktualisoituvan tietoisen maailmassa olemisen ehto. Se sinänsä ei sulje 
erilaisia konkreettisia maailmassaolemisen muotoja ulkopuolelleen, eikä siitä seuraa konkreettisten 
maailmasuhteiden määrittyminen jollakin spesifillä tavalla. Habermas olettaa instrumentaalisen 
järjen olevan suora seuraus subjektiivisen itsesäilytyksen periaatteesta. Henrichin kieltämättä varsin 
abstraktin itsesäilytyksen konseption valossa tuollaisen johtopäätöksen tekeminen vaikuttaa 
mahdottomalta.  
Sama sekaannus leimaa laajemmin myös Habermasin esittämää subjekti- ja tietoisuusfilosofian 
kritiikkiä. Tyypillisesti vaikkapa Fichten käyttämä toiminnan käsitettä hyödyntävä tapa tarkastella 
ihmisen tietoisuudelle konstitutiivista maailmasuhdetta subjektin ja objektin välisenä suhteena ei 
välttämättä implikoi oletusta siitä, että inhimillinen toiminta ja maailmassa oleminen olisi 
ymmärrettävissä subjektin objektivoivan suhteena todellisuuteen, koska subjekti ja objekti ovat 
kaikessa yksinkertaisuudessaan Fichten tietoisuusteoriassa vain tietoisuuden konstitutiivisia 
elementtejä.  
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intersubjektiviteetin välinen suhde hänen mukaansa oikeastaan rakentuu. Masschelein 
sivuaa perustavaa filosofista ongelmaa korkeintaan metaforisesti. Yhtäältä subjekti on 
mahdollinen vain interaktiossa, koska intersubjektiviteetti konstituoi subjektiviteettiin 
(Masschlein 1991a, 215). Toisaalta Masschelein joutuu kerta toisensa jälkeen 
tilanteeseen, jossa hänen on oletettava itsereferentiaalisen ja itsetoiminnallisen 
subjektiviteetin olevan edellytys sille, että intersubjektiivisissa suhteissa voisi ylipäätään 
kehittyä intentionaalinen puhuva yksilösubjekti.  

Masscheleinille subjekti ei kuitenkaan ole pelkkä anonyymi välittömän 
itsetietoisuuden ja spontaniteetin lähde (vrt. esim. Henrich 1970, 1998, Frank 1991f, 10 - 
30, 1991e, 585 - 586), vaan identifioitavissa oleva persoona, joka muodostaa (bilden) 
oman sisäisen tilansa (ein inners Zentrum) kommunikatiivisissa suhteissa (Masschelein 
1991a, 230).143 Pelkän anonyymin subjektiviteetin lisäksi Masschelein sisällyttää ajassa 
ja paikassa eksistoivan persoonan konseption aina kommunikatiivisten 
intersubjektiivisten suhteiden tarkasteluun osoittamatta kuitenkaan yksityiskohtaisesti 
sitä, miten puhuva ja toimiva persoona vasta syntyy intersubjektiivisten suhteiden 
johdannaisena. Näin hän joutuu olettamaan subjektin, persoonan tai yksilön aina jo 
olemassa olevaksi instanssiksi, joka tulee oman toimintansa kautta kommunikatiivisiin 
suhteisiin.  

Masscheleiniin kohdistamani kritiikki on kiteytettävissä seuraavasti: Hänen 
argumentaationsa lopultakin vain uusintaa perinteisen subjektiviteettikonseption, joka oli 
käsillä erityisesti Fichten formuloimassa transsendentaalin tai absoluutin Minän 
käsitteessä. Toiminta, jossa subjekti konstituoi itsensä ja muokkaa itseään, määritellään 
nyt vain inter-aktioksi. Tämän määritelmän tulisi korostaa tietoisuuden konstituutiolle ja 
siten myös sivistysprosesseille ominaisen itsetoiminnallisuuden sosiaalista ja 
intersubjektiivista välittyneisyyttä. Olennaista on, ettei Fichte missään vaiheessa 
olettanut, etteikö konkreettisen tietoisuuden konstituutio tapahtuisi juuri sosiaalisissa 
persoonien välisissä suhteissa. Fichte pikemminkin oletti interpersonaliteetin olevan 
yksilöllisen järkiolennon tietoisen maailmassa olemisen välttämätön mahdollisuusehto. 
Hän ei kuitenkaan mennyt niin pitkälle, että olisi katsonut konkreettisen yksilöllisen 
tietoisuuden perustavan puhtaasti kielelliseen intersubjektiviteettiin. 

Masschelein ei myöskään ylitä perinteisen sivistysfilosofisen ajattelutavan rajoja. 
Sivistys on perinteisesti ymmärretty ihmisen ja tämän maailman välisessä suhteessa 
aktualisoituvaksi prosessiksi. Modernin sivistyskonseption juuret löytyvät 
perusmuodossaan jälkikantilaisesta filosofiasta. Fichte hahmotti inhimillisen tietoisuuden 
konstituutiolle ja dynaamiselle kehittymiselle välttämättömän maailmasuhteen – 
eräänlaisen perussuhteen 144 – Minän ja Ei-Minän välisenä suhteena, jossa 
sivistysprosessi aktualisoituu absoluutin järjen päättymättömänä todellistammisena (ks. 
esim. Drechsel 1955, Lauth 1996, Janke 1977). Fichten aikalainen Wilhelm von 
Humboldt modifioi Fichten abstraktin transsendentaalifilosofisen tarkastelutavan 
fokusoiden sen ihmisen ja tämän kulttuurisen todellisuuden välisen suhteen tarkasteluun, 
                                                           
143 Henrichin Tugendhat-kritiikkiä seuraten: Masschelein sisällyttää intersubjektivistiseen 
teoriaansa sekä subjektiviteetin ja sen välittömän varmuuden/kokemuksen että persoonan ja sille 
konstitutiivisen kielellisen sääntötiedon käsitteet. Näiden kehittyminen piti kuitenkin alun perin 
selittää intersubjektiviteetin ja kommunikatiivisen toiminnan käsitteiden avulla. 
144 Hyödynnän tässä yhteydessä Henrichin käyttämää käsitettä Grundverhältnis (ks. esim. 1982a).  
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jolloin sivistys näyttäytyi selkeämmin konkreettisen ihmisen (Mensch) ja tämän 
maailman välisenä suhteena.145 Tarkasteltiinpa kysymystä sitten fichteläisestä tai 
humboldtilaisesta näkökulmasta, on sivistys yhtä kaikki prosessi, jossa subjekti on 
suhteessa maailmaan määrittyen sen kautta mutta myös muokaten sitä omalla itsenäisellä 
toiminnallaan jatkuvasti. Sivistyksessä on siis kysymys yksilösubjektin ja häntä 
määrittävän maailman välisestä vastavuoroisesta prosessuaalisesta synteesistä. Se ei ole 
mahdollinen ilman subjektiivista aktiviteettia ja autonomiaa, koska ilman niiden 
mahdollistamaa yksilöllistä innovatiivista ja luovaa todellisuuden uudelleentulkintaa ei 
kulttuurin ja laajemmin inhimillisen maailmassa olemisen muotojen jatkuva muuttuminen 
ja rationaalinen kehittyminen olisi ylipäätään mahdollista. Olennaista siis on, etteivät 
sivistysprosessit palaudu pelkästään yksilön oletettuun spontaaniautonomiaan, jossa 
yksilö produktioidealistisen (ks. Frank 1997) mallin mukaisesti tuottaisi ikään kuin 
tyhjästä oman maailmansa146. Yksilölliset maailmatulkinnat todellistuvat toki aina 
tietyssä historiallisessa kontekstissa.147  

Masschelein korvaa klassisen sivistysteoreettisen keskustelun peruskäsitteen 
sivistysmaailma (Bildungswelt) ihmisten välisten suhteiden – so. intersubjektiviteetin – 
konseptiolla. Tästä ei kuitenkaan vielä millään tavoin seuraa, että sivistyskonseptioon 
elimellisesti kuuluva itsetoiminnallisen itse itsensä omassa toiminnassa konstituoivan 
subjektiviteetin käsite (ks. esim. Benner 1991a, 1995, Gössling 1993) ja siihen liittyvät 
teoreettis-käsitteelliset ongelmat olisivat täysin sivuutettavissa (ks. myös Kivelä 1998). 
Lisäksi Masscheleinin argumentaatio painottuu perinteisen sivistysteoreettisen 
                                                           
145 Dietrich Benner on tarkastellut Fichten ja Humboldtin välistä suhdetta erityisesti 
sivistysteoreettisesta perspektiivistä. Bennerin mukaan vasta Humboldtin ajattelua voidaan 
varsinaisesti pitää modernin sivistyskonseption lähtökohtana. Benner perustelee näkemystään 
seuraavasti: Humboldt kykeni näkemään ihmisen ja maailman välisen suhteen olennaisesti 
kielellisesti välittyneenä suhteena ja liitti näin sivistysprosessin konseption ihmisen ja kulloistakin 
konkreettista sivistysprosessin subjektia ajallisesti edeltävän ja sille aina jo annettuna olevan 
kielenkäytössä ja puheessa ilmenevän tradition/kulttuurin välisen dynaamisen suhteen tarkasteluun. 
Fichte lähestyi Bennerin mukaan tätä ajattelutapaa kykenemättä kuitenkaan formuloimaan sitä 
samalla selvänäköisyydellä kuin Humboldt. (Benner 1995a, 119 - 144.) Benner osin kärjistää 
Fichten ja Humboldtin välisen suhteen tarkastelua. Näiden kahden ero on nähdäkseni siinä, että 
heidän tarkasteluperspektiivinsä poikkeavat toisistaan: Fichten näkökulma on 
transsendentaalifilosofinen ja tähtää olennaisesti ihmisen itse- ja maailmatietoisuuden yleisten 
mahdollisuusehtojen eksplikointiin (ks. myös Benner mt. 31 - 32). Samalla se luo yleisiä ehtoja 
sivistyskäsitteen tarkastelulle. Fichten teoreettista filosofiaa on mahdollista lukea 
transsendentaalisena sivistysteoriana, kuten erityisesti Johannes Schurr (1981, ks. myös A. Schurr 
2001) on tehnyt. Humboldtin lähtökohta on kielifilosofinen ja kohdistuu erityisesti kielen, 
kulttuurin ja maailmankuvien tarkasteluun. Näin myös sivistysprosessin tarkastelu saa nyt 
konkreettisemman muodon.  
146 Bennerin implisiittisen Fichte-kritiikki taustalla vaikuttaa olevan käsitys Fichtestä juuri 
tuollaisen produktioidealistisen tai subjektiivisen idealismin malliesimerkkinä. Varsinkin 
tuoreemmassa Fichte-tutkimuksessa tuollaisesta yksipuolisesta kuvasta on kylläkin pitkälti 
luovuttu. 
147 Tämä näyttää olevan myös Habermasin Humboldt-tulkinnan ydin (Habermas 1999, 69, 1989, 
202, ks. myös Benner 1995a, 126 - 127, 130).  
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tarkastelun alueelle. Parhaimmillaan Masschelein sivuaa kielellisesti välittyneiden 
intersubjektiivisten sivistysprosessien problematiikkaa. Tältä osin Masschelein ei kykene 
olennaisesti tuomaan mitään uutta keskusteluun, jota Habermas on käynyt 
kommunikatiivis-diskursiivisten sivistysprosessien luonteesta ja niiden ehtoja koskevista 
kysymyksistä. Tältä osin laadukkaimmat ja vakavasti otettavimmat tarkastelut löytynevät 
sittenkin edelleen Habermasin kirjoituksista, jotka eri yhteyksissä varsin tyhjentävästi 
tematisoivat yksilön ja kielellisesti strukturoituneen elämismaailman välistä suhdetta, 
rationaliteettia, rationaalisia oppimis- sivistysprosesseja ja erityisesti niiden 
mahdollisuusehtojen kielifilosofisia, toiminnan teoreettisia ja yhteiskuntafilosofisia 
tarkasteluja.148

Kasvattajan ja kasvavan välisen kanssakäymisen vastavuoroisuutta korostava tar-
kastelu edellyttäisi siis transsendentalistista olettamusta interaktioon osallistuvasta jo 
olemassa olevasta subjektiviteetista tai minäinstanssista. Paradoksaalisesti 
interaktionistisen toimintamallin ja pedagogisen toimintamallin analogisoiminen tuottaa 
uudelleen subjektifilosofisen kysymyksenasettelun, jota ei enää voida pitää relevanttina. 
Masschelein vain eksplisiittisesti olettaa interaktiosuhteissa itse itsensä ja siten oman 
sivistysprosessinsa tuottavan subjektiviteetin olemassaolon annetuksi. Pedagogisen 
toiminnan käsitteen intersubjektivistinen reformulointi jää subjektifilosofisen 
kehäpäätelmän puitteisiin. Masschelein ei kykene viemään läpi interaktionistista 
käännettä jälkimetafyysisen ajattelun hengessä vaan päätyy reflektoimattomasti kvasi-
idealistisen sivistysfilosofian alueelle. 

Intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman perustava olettamus subjektiviteetista 
pelkästään intersubjektiviteetin konstituoimana ilmiönä ei ilmeisestikään ole 
johdonmukaisesti perusteltavissa. Tällä huomiolla on varsin pitkälle meneviä seurauksia 
koko intersubjektiivisuusteoreettista paradigmaa ajatellen. Paradigmanvaihdosta 
koskevassa filosofisessa keskustelussa erityisesti Intersubjektiivisuusparadigman 
perustava ongelma on nimittäin se, että yritykset ottaa intersubjektiviteetin käsite 
perustavaksi lähtökohdaksi, eivät ilmeisestikään kykene ohittamaan subjektifilosofista 
argumentaatiota, vaan ne joutuvat viime kädessä edellyttämään subjektiviteetin jo tavalla 
tai toisella annetuksi. Näin intersubjektiivisuusteoreettisen paradigman peruspremissi eli 
olettamus intersubjektiviteetin ensisijaisuudesta subjektiviteettiin ja subjektiviteetista 
intersubjektiviteetin johdannaisena näyttää olevan kestämätön.  

Yleisellä tasolla ilmaistuna intersubjektivisuusteoreettisen paradigman vaihdoksen 
ongelma on siinä, että intersubjektiviteetti jo edellyttää sellaisten subjektien 
olemassaoloa, jotka vähintäänkin jollakin tasolla tiedostavat itse oman subjektiutensa 
suhteessa muihin ja tunnistavat itsensä intersubjektiivisissa suhteissa. Näin ollen 
subjektiviteetti ei voi olla yksiselitteisesti miellettävissä intersubjektiviteetin – mitä tällä 
käsitteellä nyt kulloinkin tarkoitetaankin –johdannaisena. Pikemminkin yksilöllinen 
subjektiviteetti, ja siihen liittyvä välitön itsetietoisuus omasta subjektiudesta on 
intersubjektiviteetin välttämätön edellytys: ”Ich kann ein anders Ego als ein anders Ego 
                                                           
148 Habermasin keskeinen teoreettinen motiivi on nähdäkseni sivitysteoreettinen. Hän pyrkii 
hahmottaman modernin yhteiskunnan kannalta välttämättömien rationaalisten oppimis- ja 
sivistysprosessin niin yksilöllisiä kuin myös kollektiivisia mahdollisuusehtoja. Tähän keskusteluun 
Masscheleinin esitykset eivät juuri kykene tuomaan mitään uutta tai tuoretta näkökulmaa.  
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nur bestimmen, wenn ich zuvor schon mit Subjektivität – wie immer rudimentär – 
vertraut war” (Frank 1986, 65).149  

Kritiikkini perusajatus on se, että intersubjektiivisuusteoreettinen paradigma joutuu 
kaikesta huolimatta ottamaan kasvatettavan henkilön subjektiviteetin annettuna. 
Pedagogisen teorian perspektiivistä intersubjektiivisuusteoreettinen käänne merkitsee 
reflektoimatonta pedagogisen teorian paluuta subjektifilosofiseen ajattelumalliin, jossa 
paradoksaalisesti joudutaan olettamaan kasvatettavan toimintakykyisyys jo annetuksi. 
Ilman kasvavan subjektiviteetin välitöntä hyväksymistä ei intersubjektiviteetti olisi 
ylipäätään mahdollinen. Tästä kuitenkin seuraa se, etteivät subjektifilosofiset premissit 
periaatteessa ole ohitettavissa. Intersubjektiivisuusteoreettinen käänne ei ratkaise itse 
itsensä asettavan subjektin käsitteeseen liittyviä ongelmia, koska intersubjektivistisissa 
lähtökohdissa joudutaan aina jo olettamaan intersubjektiivisiin suhteisiin kykenevät 
toiminta- ja puhekykyiset subjektit annetuiksi. Näin ollen lienee aiheellista sanoa, että 
puheet intersubjektivistisesta käänteestä ovat vahvasti liioiteltuja. Reflektoimaton paluu 
subjektifilosofiseen argumentaatiomalliin ei luonnollisestikaan ratkaise perustavaa 
pedagogista ongelmaa siitä, miten kasvatuksellinen vaikuttaminen olisi mielekkäästi 
käsitteellistettävissä. Tältä osin pedagogisen alueella tapahtuvat yritykset hahmotella 
intersubjektivistista käännettä uusintavat viime kädessä pedagogiselle traditiolle tutun 
ongelman siitä, kuinka kasvatuksellinen vaikuttaminen voisi olla ylipäätään mahdollista. 
Implisiittisen subjektifilosofisen argumentaation myötä intersubjektiivisuusteoreettinen 
käänne vain häivyttää perustavan pedagogisen kysymyksen tarkastelun ulkopuolelle.  

Pedagogisen teorian perspektiivistä kysymys on siitä, että 
intersubjektiivisuusteoreettiset transformaatioyritykset uusintavat klassisen 
sivistysteoreettisen ajattelumallin oman aktiivisuutensa varassa itseään sivistävästä 
subjektista, jonka tosin mielletään toimivan intersubjektiivisissa suhteissa  

Sivistysteoreettisen biaksen vuoksi Masschelein jättää tematisoimatta varsinaisen 
kasvatusteoreettisen kysymyksenasettelun. Intersubjektiivis-kommunikatiivisen teorian 
                                                           
149 Frank viittaa tässä yhteydessä myös J. G. Fichten nk. ”interpersoonallisuusteoriaan”: ”In diesem 
Sinne konnte Fichte ganz richtig bemerken, dass ein vom fremder Freihet an mich ergehender 
Appel mir als solcher nur unter der Vorraussetzungen verständlich und begreiflich werden kann, 
dass ich zuvor schon wusste, was Freiheit ist und dass ich allein ihre Spähre nicht erschöpfe” 
(Frank 1986, 65). Fichten interpersoonallisuusteoria on tosin huomattavasti monisyisempi, kuin 
miltä Frank saa sen tässä yhteydessä näyttämään. Hänen tulkintansa siitä, että intersubjektiiviset 
suhteet jo aina edellyttävät subjektien, jotka viime kädessä kykenevät tunnustamaan toisensa 
tasavertaisina subjekteina, olemassa oloa, on toki täysin perusteltu. Sananmukaisestihan 
interpersoonallinen tai intersubjektiivinen suhde ei ole ylipäätään ajateltavissa ilman vähintäänkin 
kahden persoonan tai subjektin keskinäistä kohtaamista. Tämä tietysti edellyttää viime kädessä 
subjektimetafyysisen ajattelumallin hyväksymistä, siis sitä, että meidän on oletettava 
subjektiviteetti aina jo annetuksi, eikä se ole selitettävissä interpersoonallisten suhteiden kautta. 
Fichten interpersoonallisuusteoriaa voidaan kuitenkin tulkita myös niin, että subjektimetafysiikkaan 
liukuminen on siirrettävissä ainakin askeleen tai pari tuonnemmaksi. Näyttäisi nimittäin siltä, että 
siinä missä intersubjektiivisuusteoreettiset yritykset ohittaa subjektifilosofiset premissit kantavat 
edelleen idealistista painolastia, näyttäisi kasvatusteoreettisen tarkastelun alueella tarjoutuvan 
yllättäviäkin mahdollisuuksia ongelmallisten egologisten subjektifilosofisten olettamusten 
ylittämiseen.  
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kontekstissa perinteinen kasvatusteoreettinen kysymys pedagogisen vaikutuksen 
luonteesta olisi nähdäkseni formuloitavissa uudelleen kysymykseksi siitä, miten on 
mahdollista tuottaa empiiristen ajallis-paikallisten ehtojen alaisuudessa sellaisia kielellis-
intersubjektiivisia, so. kommunikatiivisia tiloja, jotka mahdollistavat sekä 
intentionaalisten refleksiivisten yksilösubjektien kehityksen että avaavat mahdollisuuden 
innovatiivis-kreatiivisten maailmatulkintojen ja toimintatapojen kehittymiselle (so. 
refleksiivisille oppimis- ja sivistysprosesseille). Modernia kasvatusteoreettista 
keskustelua leimannut kysymys siitä, miten kasvatus ja kasvatuksellinen vaikuttaminen 
on ylipäätään mahdollista (ks. esim. Langewand 1999, Gössling, 1993), on 
muotoiltavissa siis uudelleen kysymykseksi siitä, kuinka kasvatuksellisesti avataan 
mahdollisuus interpersoonallisiin tunnustamissuhteisiin paikallistuville kommunikatiivis-
diskursiivisille sivistysprosesseille. Tämän kasvatusteoreettisen kysymyksenasettelun 
Masschelein kuitenkin sivuuttaa täysin.  

Mikäli haluaisimme todella vakavasti pohtia pedagogisen toiminnan käsitteen 
uudelleenformulointia intersubjektivistisessa kontekstissa, tarjoaisi nähdäkseni tämä 
käsitteellistämistapa mahdollisuuden välttää pedagogisen toiminnan käsitteen 
ongelmallinen palauttaminen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesi 
strukturoituneen sivistävän kanssakäymisen konseptioon. Fichten filosofian tarkastelun 
avulla on mahdollista alustavasti osoittaa, kuinka tämä motiivi on rekonstruoitavissa esiin 
jo jälkikantilaisen filosofian interpersoonallisuusteoriassa ilmenevistä kasvatus- ja 
sivistysteoreettisista juonteista. 



7 Lopuksi – pedagogisen toiminnan paikannuksia 

Kantin ajattelusta nousevien kasvatus- ja sivistysteoreettisten näkemysten tarkastelulla 
olen pyrkinyt alustavasti hahmottelemaan pedagogista paradoksia modernille tyypillisen 
pedagogisen ajattelun ja toiminnan rakenteen tunnusmerkkinä. Olen käyttänyt Kantin 
ajattelua lähinnä esimerkkinä, joka osaltaan modernille tyypillisen sivistys- ja 
kasvatusajattelun eräänä ilmentymänä antaa viitteitä kasvavan ja aikuisen sukupolven 
välisen kanssakäymisen ja sitä koskevien tarkastelujen paradoksaalisesta luonteesta. 
Pedagoginen paradoksi ei ole ainoastaan Kantin pedagogisen ajattelun ongelma. Se on 
ymmärrettävissä laajemmin modernin pedagogisen toiminnan ja ajattelun tyypilliseksi 
piirteeksi. Kantin sivistys- ja kasvatusteoreettiset tekstit artikuloivat modernille kulttuuri-
selle elämänmuodolle ominaista aikuisen ja kasvavan sukupolven välisen kanssakäy-
misen sisäisesti ristiriitaista perusrakennetta tai pedagogista habitusta. Kantin valistusfi-
losofia oli osa porvariston yhteiskunnallisia vapautumistendessejä (ks. esim. Buhr 
1992a). Samalla hänen ajattelunsa sivistys- ja kasvatusteoreettinen ulottuvuus on oiva 
esimerkki modernin elämänmuodon syntyyn liittyvien ongelmien pedagogisista 
ratkaisuyrityksistä.  

Ballauf ja Schaller (1970) toteavat Kantin viittaavan mahdollisuuteen, joka ei yritä 
kiistää paradoksia tai yritä vain elää tuon paradoksin kanssa. Heidän mukaansa Kant 
pyrkii viitoittamaan tien, joka ratkaisisi paradoksin (mt. 445). Se, mitä tämä tarkoittaa, 
jää kuitenkin epäselväksi. Nähdäkseni Kant ei kykene ratkaisemaan pedagogista 
paradoksia. Olennaista onkin juuri se, että tästä huolimatta Kant kuitenkin nostaa esille 
tämän modernia pedagogisen toiminnan ja ajattelun rakennetta määrittävän tekijän. 
Paradoksin kiistämisellä on kaksi vaihtoehtoista seurausta. Ensimmäinen vaihtoehto 
johtaa Rousseaun tavoin yritykseen kasvattaa luonnollisten edellytysten mukaista ihmistä 
(Ballauf & Schaller 1970, 445). Kantin perspektiivistä tämä näyttäytyy taas niin, ettei 
kasvava saavuta ihmisyyttä vaan jää karkeuden ja eläimellisyyden asteelle (Kant 1923, 
442). Toinen vaihtoehto johtaa puolestaan siihen, että pedagoginen toiminta on ai-
noastaan kasvatettavan pakottamista, “pelkkää mekanismia” (Kant 1923., 453), joka ei 
kykene realisoimaan kasvatettavan omaa vapautta ja kykyä omaan toimintaan. 
Pedagoginen paradoksi ei ole jäänyt kantilaisen ajattelun omituisuudeksi. Se näyttää 
olevan edelleen eräs sivistys- ja kasvatusteoreettisia diskursseja strukturoiva tekijä 
(Mollenhauer 1972, Benner 1991, ks. myös Gössling 1993, Maschelein & Wimmer, 
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1996, Ricken 1997). Pedagoginen paradoksi ilmenee sekä pedagogisen toiminnan 
interaktiolulottuvuudella että yhteiskunnalliskulttuurisella ulottuvuudella (vrt. Benner 
1991a) 

Pedagogisen interaktion – klassisesti ilmaistuna pedagogisen suhteen – alueella 
pedagoginen paradoksi ilmenee siinä, että yhtäältä kasvatettava on tunnustettava 
potentiaalisesti vapaana ja autonomisena olentona, jonka sivistysprosessit todellistuvat 
hänen omassa maailmasuhteessaan ja välittyvät hänen omassa toiminnassaan, jossa hän 
määrittää itseään ja maailmaansa. Toisaalta sivistysprosesseihin pyritään vaikuttaman 
intentionaalisten tavoitteellisten kasvatustekojen avulla. Jokaisessa pedagogisessa 
toimintatilanteessa kasvatettava määrittää omista intentioistaan, tavoitteistaan ja 
haluistaan käsin itse niin omaa sivistysprosessiaan kuin pedagogista toimintatilannetta ja 
sen kulloistakin muotoutumista. Samalla vastaavasti kasvatustekoja suorittava 
pedagogisesti toimiva henkilö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan kasvavan subjektin 
sivistysprosessiin omien pedagogisten tavoitteidensa näkökulmasta, niin että kasvava 
realisoisi vapauttaan kasvattajan intentoimalla tavalla. Interaktiotasolla pedagogista 
toimintaa leimaa jännite, joka syntyy siitä, että yhtäältä kasvava on tunnustettava 
itsetoiminnallisena ja itseään omassa toiminnassaan määrittävänä – Kantia 
lainataksemme: alusta saakka vapaana – olentona, mutta samalla kasvavaa on vaadittava 
tekemään jotakin sellaista, johon hän ei tässä ja nyt vielä kykene, mutta johon kasvattaja 
katsoo hänen ainakin potentiaalisesti kykenevän (ks. esim. Benner 1991a, 71). 
Pedagoginen toimintatilanne rakentuu näin yhtäältä kasvavan autonomiaan ja vapauteen 
perustuvan itsenäisen toiminnan ja sitä määrittämään ja suuntaamaan pyrkivien 
kasvatuksellisten vaikutusyritysten jännitteisessä kentässä (ks. myös Oelkers 1982, 160, 
172 - 177, 1985, 212 - 214, 224 - 225, 234 - 235). Kasvatettava on paradoksaalisesti 
pakotettava realisoimaan omaan vapauttaan. Samalla kasvavan oma toiminta kuitenkin 
määrittyy pedagogisessa interaktiotilanteessa kasvatustekojen myötä. Kasvattaja vaatii 
kasvavaa realisoimaan oma vapautensa halutulla tavalla juuri tiettyjen toimintatapojen ja 
oppimistapahtumien kautta (Mollenhauer 1985, 120 - 121, 131 - 132). Pedagogisessa 
interaktiossa törmäävät näin siis jatkuvasti kasvavalle oletettavasta vapaudesta ja sen 
mahdollistamasta autonomiasta nousevat omaehtoiset sivistysprosessit ja pedagogisista 
intentioista lähtevät vaikutusyritykset, joilla kasvavan sivistysprosessiin pyritään 
vaikuttamaan ja ohjaamaan sitä haluttuun suuntaan. 

Vaikka sivistysprosessien perustan voidaan katsoa kantilaisesta – ja koko modernin - 
pedagogisen ajattelun perspektiivistä perustuvan inhimilliseen vapauteen, eivät 
yksilölliset sivistysprosessit ole luonnehdittavissa missään tapauksessa eräänlaisen 
radikaalin spontaaniautonomian ilmauksiksi, joissa kasvava ikään kuin rajattomasti 
ilmentäisi omia sivistyspotentiaalejaan ja tuottaisi omasta itseriittoisesta 
subjektiviteetistaan käsin itsensä ja oman maailmasuhteensa. Sivistysprosessit 
määrittyvät aina konkreettisissa interaktiotilanteissa. Ulkoinen kasvatuksellinen pakko on 
ikään kuin välttämätön kimmoke vapauden realisoimiselle. Samalla se kuitenkin myös 
määrittää sitä, missä muodossa kasvava kulloinkin ilmaisee omia kehityspotentiaalejaan. 
Pedagogisessa paradoksissa on kysymys sivistyssubjektin vapauden ja tähän 
pedagogisessa toiminnassa kohdistettujen määrittely-yritysten välisestä, tosin 
ristiriitaisena ja jännitteisenä näyttäytyvästä suhteesta. Pedagoginen paradoksi vaikuttaa 
kuitenkin olevan pedagogiselle toiminnalle luonteenomainen ja jopa sille erityislaatuisen 
toimintalogiikan antava rakenne. (Benner mt., Mollenhauer mt.) 
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Viime vuosina teoreettisissa ja kasvatusfilosofisesti painottuneissa tarkasteluissa on 
pedagogisen paradoksin ongelmaan etsitty ratkaisua intersubjektivistisista ja 
kommunikatiivisesta teoriapositioista. Erityisesti Jürgen Habermasin kommunikatiivisen 
toiminnan teorian tarjoamia mahdollisuuksia on pyritty hyödyntämään perinteisen 
kasvatus- ja sivistysteoreettisen ongelma-alueen uudelleenmuotoiluyrityksissä (ks. esim. 
Masschelein 1991, Masschelein & Wimmer 1996, Peukert 1993.) Interaktionistiset 
yritykset ratkaista modernin pedagogisen ajattelun sisäisesti ristiriitainen 
argumentaatiorakenne ovat kuitenkin tuomittuja epäonnistumaan, koska 
interaktionistisista teoriapremisseistä käsin on tuskin mahdollista valottaa sitä ongelma-
aluetta, jonka traditionaaliset kasvatus- ja sivistysteoreettiset tarkastelut ovat niille 
ominaisen vaikkakin antinomisen argumentaatiorakenteen puitteissa vähintäänkin 
alustavasti esittäneet. Interaktionistiset teoretisoinnit näyttävät olevan kykenemättömiä 
tematisoimaan modernille pedagogiselle perinteelle ominaista kysymyksenasettelua ja 
ovat vaarassa lopulta häivyttää koko pedagogisen ilmiön tarkastelunsa ulkopuolelle. 

Kielellisesti strukturoitunut intersubjektiviteetti on mahdollinen puhe- ja 
toimintakykyisten subjektien välisenä suhteena. Tämä uusintaa modernille 
sivistysteoreettiselle ajattelumallille ominaisen käsityksen vapaasta itseään ja 
sivistysprosessiaan määrittelevästä subjektista. Vapaa autonominen subjekti ymmärretään 
interaktionististen premissien alaisuudessa tosin nyt intersubjektiivisten suhteiden 
verkossa toimivaksi ja omaa sivistysprosessiaan määrittäväksi yksilöksi. Koska 
intersubjektivistisessa positiossa joudutaan ottamaan puhe- ja toimintakykyinen subjekti 
aina jo annettuna (ks. erityisesti Henrich 1989, 104 - 105, Frank 1991d, 414, 436 - 437, 
467 - 469), jää perinteisen kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelumallin tavoin edelleen 
avoimeksi ongelmaksi se, kuinka tämän itseään interaktiosuhteissa määrittävän subjektin 
sivistysprosesseja voidaan kasvatuksellisesti ohjata ja määrittää.  

Intersubjektiviteetin määritelmään sisältyy oletus yhteisesti jaetusta 
merkityshorisontista, elämismaailmasta, joka mahdollistaa yhteiskunnallistetuille 
toimijoille suhteellisen yhtenäisen tulkinnan niin objektiivisesta, sosiaalisesta kuin jopa 
subjektiivisesta todellisuudesta. Sosiaalinen toiminta on periaatteessa mahdollista vain ja 
ainoastaan praktisen intersubjektiviteetin tarjoamassa kontekstissa, joka turvaa sen, että 
toimijat voivat identtisten vastavuoroisten normi-ja rooliodotusten ja yhteisesti jaettujen 
kollektiivisesti totena pidettyjen tiedollisten näkemysten varassa vastavuoroisesti 
koordinoida sosiaalista toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Habermas 
1989, 48 - 56, 90 - 100, 103, 1999, 148 -151, 449 - 450.) Lähinnä sosiologistyyppistä 
intersubjektiviteettikonseptiota on mahdollista täsmentää vielä kielifilosofisesti. 
Intersubjektiviteetin käsitteeseen voidaan liittää nimitäin oletukset semanttis-
veritatiivisesta symmetriasta ja puheaktien illokutionäärisestä voimasta. Ensiksi 
mainitulla viitataan siihen, että tiukassa mielessä intersubjektiviteetista on mahdollista 
puhua vain ja ainoastaan siinä tapauksessa että puhuvat ja toimivat subjektit käyttävät 
merkityksellisiä ilmauksia keskenään identtisesti (Habermas 1999, 412, ks. myös Frank 
1991d, 426). Illokutionäärisyydellä puolestaan viitataan siihen, että käyttäessään 
merkityksellisiä ilmauksia yhtenevästi rakentavat toimijat implisiittisesti välilleen 
vastavuoroisen sosiaalisen sidoksen, joka viime kädessä implikoi heidän 
tasavertaisuuttaan ja keskinäistä samanarvoisuuttaan (Habermas 1989, 118 - 123, 1999, 
394-401, 430 - 431, 441). Intersubjektiviteetti on luonnollisesti yhä aikaa näitä kaikkia. 
Semanttis-veritatiivinen symmetria on mahdollinen vain, mikäli toimijat ovat kasvaneet 
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samaan historialliseen elämismaailmalliseen tulkintahorisonttiin. Illokutionäärinen efekti 
ja sen implikoima puhe- ja toimintakyisten subjektien välinen vastavuoroisuus edellyttää 
puolestaan semanttis-veritatiivista symmetriaa. Vastavuoroiset sosiaaliset suhteet ovat 
mahdollisia vain siinä määrin kuin toimijat jakavat yhteisen merkityshorisontin 
maailmaan.  

Pedagogista toimintaa koskevien symmetria- ja asymmetriaoletusten tarkastelussa on 
selvyyden vuoksi erotettava toisistaan tässä painottuva merkitysteoreettinen näkökulma ja 
sinänsä yhtä olennainen toiminnanteoreettinen näkökulma (vrt. myös Habermas 1989, 
133). Olen toisaalla (Kivelä 1996) viitannut siihen, että myös oletus pedagogisen 
interaktion asymmetrisyydestä on jokseenkin ongelmallinen. Kritiikkini kohdistuu 
erityisesti Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorian kannalta keskeiseen 
kommunikatiivisen ja strategisen toimintamallin väliseen erotteluun. Kritiikkini ydin on, 
ettei pedagoginen toiminta ole käsitteellistettävissä näiden kahden lähinnä sosiologiseksi 
luonnehdittavissa olevan toiminnan käsitteen avulla. Kommunikatiivisen toimintamallin 
ongelmallisuus on ymmärrettävissä sikäli vaivattomasti, että pedagogisessa toiminnassa 
vasta rakennetaan kommunikatiivisen rationaalisuuden edellytyksenä olevaa yhteisesti 
jaettua elämismaailmaa (ks. myös Kivelä 1998). Kommunikatiivisen toiminnan käsitteen 
hylkäämisestä ei välttämättä kuitenkaan seuraa pedagogisen interaktion palauttaminen 
strategiseen toimintaan. Strateginen toiminta on ymmärrettävissä luonteeltaan 
asymmetriseksi sikäli, että kyseessä on monologinen toimintamalli, jossa toimija 
yksipuolisilla teoillaan ja puheellaan pyrkii saamaan toiminnan kohteena olevassa 
henkilössä aikaan halutun vaikutuksen, josta strategisesti toimiva itse saa hyötyä tavalla 
tai toisella ja jonka muotoutumiseen ja jossa toiminnan kohteena olevan subjektin omat 
intentiot on tavalla tai toisella syrjäytetty (Habermas 1999, 390 - 395). 

Strateginen toiminta on suhteessa kommunikatiiviseen toimintaan sitä hyväkseen 
käyttävä parasitäärinen toiminnan muoto tai sen johdannainen. Strategisen vaikutuksen 
onnistumisen edellytyksenä on nimittäin strategisesti toimivan ja toiminnan kohteena 
olevan välinen illokutionäärinen sidos ja sen tuottamalle epäsuoralle yhteisymmärrykselle 
perustuva semanttis-veritatiivinen symmetria, joka mahdollistaa sen, että 
vaikutusyritysten kohteena oleva voi ylipäätään ymmärtää ne strategiset puheaktit, joilla 
toimija kykenee saavuttamaan haluamansa tavoitteen perlokutionäärisen150 vaikutuksen 
muodossa (ks. esim. Habermas 1989, 132-135, Habermas 1999, 403, 410). 
Kommunikatiivisen toiminnan teorian vahvojen kielifilosofisten premissien seurauksena 
myös strategisen toiminnan välttämätön perusta on intersubjektiivisesti jaetussa 
elämismaailmallisessa kontekstissa. Sitä vastoin pedagogisen toiminnan erityispiirteenä 
voidaan kuitenkin katsoa olevan juuri yhteisen elämismaailman ja sen mahdollistaman 
semanttis-veritatiivisen symmetrian puuttuminen. Merkitysteoreettisesta perspektiivistä 
                                                           
150 Perlokutionäärisellä teolla pyrkii puhuja saamaan aikaan toisessa henkilössä vaikutuksen, jonka 
myötä tämä tuntee, ajattelee tai toimii hänen haluamallaan tavalla. Kysymyksessä on siis 
maailmaan kohdistuva vaikuttaminen, joka sosiaalisten suhteiden alueella näyttäytyy strategisena 
toimintana. Toiseen ihmiseen kohdistuvat strategiset vaikuttamisyritykset ilmenevät 
perlokutionääristen puheaktien muodossa, joissa kielenkäyttö on välineellistetty palvelemaan 
puhujan tavoitteleman vaikutuksen aikaansaamista. Samalla toiminta ja puhe saa manipulatiivisen 
luonteen. (Habermas 1999, 388 - 397.) 
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tarkasteltuna on oikeutettua sanoa pedagogisen interaktion olevan luonteeltaan 
asymmetristä semanttis-veritatiivisessa mielessä. Toiminnanteorian tasolla tästä 
puolestaan seuraa se, ettei strateginen toimintamalli ole sovellettavissa pedagogisen 
toiminnan tarkasteluun ja siten myös se, että pedagogista toimintaa koskeva 
toiminnanteoreettinen asymmetriaoletus jää perustelemattomaksi.  

Kasvatustieteellisesti kiinnostava yksityiskohta toki on, että tarkastellessaan 
kommunikatiivisen ja strategisen toiminnan välistä suhdetta Habermas viittaa (1989, 133 
- 134 ) lyhyesti pedagogiseksi luonnehdittavissa olevaan toimintatilanteeseen. Hän 
käyttää nimittäin opettajan ja oppilaan välistä kanssakäymistä esimerkkinä sellaisesta 
strukturoimattomasta lähtökohtatilanteesta, jossa pyritään rakentamaan 
kommunikatiivisen toiminnan edellyttämää yhteisesti jaettua kontekstia. Tuollainen 
tilanne ei vielä täytä kommunikatiivisen toiminnan keskeistä mahdollisuusehtoa, sillä 
siinä ei vallitse yhteisesti jaettu merkityshorisontti ja sen antama yhteinen 
konsensuaalinen käsitys todellisuudesta. Paradoksaalisesti tuollaisessa tilanteessa on 
kysymys omat edellytyksensä asteittain luovasta kommunikatiivisesta toiminnasta, joka 
tähtää kommunikatiivisessa toiminnassa hyödynnettävän ja sen edellyttämän 
yhteisymmärryksen syntymiseen (mt. 134).  

Koska kommunikatiivinen toiminta kuitenkin edellyttää jo määritelmänsä mukaisesti 
intersubjektiivisesti jaettua merkitystä ja siten toiminnan perustana olevaa toimijoiden 
välistä taustakonsensusta, jää täysin avoimeksi se, mitä tämä voisi kommunikatiivisen 
toiminnan teorian valossa enää merkitä. Nähdäkseni tämä viittaa kommunikatiivisen 
toiminnan teoriaan sisältyviin laajempiin ongelmiin, jotka näyttävät jäävän ilman 
ratkaisua: Korostaessaan kielellisen intersubjektiviteetin merkitystä Habermas nimittäin 
tulee ajautuneeksi kehäpäätelmään. Kommunikatiivinen toiminta perustuu kielellisesti 
strukturoituneeseen intersubjektiviteettiin, jota se pitää aina myös yllä. Samalla 
kommunikatiivisen toiminnan tulisi kuitenkin myös itse tuottaa praktinen 
intersubjektiviteetti ja siten omat edellytyksensä. (Habermas 1989, 51, 97.) Hämärällä 
tavalla hänen käyttämänsä metafora omat edellytyksensä luovasta kommunikatiivisesta 
toiminnasta viittaa jopa siihen, että kielellis-symbolisesti välittynyt kommunikatiivinen 
toiminta näyttäytyy yksilölliset toimijat ylittävänä ja niitä alkuperäisempänä tahona, joka 
määrittää yksilöllisiä sivistysprosesseja (mt. 32, 34). Tältä osin Habermas lähestyy 
reflektoimattomasti kritisoimaansa heideggerilaista ajattelutapaa, jota leimaa oletus 
kielellisestä maailmassaolemisesta eräänlaisena anonyyminä ja yliyksilöllisenä 
alkuperämahtina (mt. 50). Samalla ongelmaksi nousee myös se, miten intentionaalisten 
autonomisten puhe- ja toimintakykyisten yksilösubjektien suhde kommunikatiivisessa 
toiminnassa jatkuvasti ylläpidettyyn ja sen synnyttämään kielellisesti strukturoituneeseen 
intersubjektiviteettiin voisi olla ymmärrettävissä. Viime kädessä Habermas uusintaa jo 
kritisoimastaan subjektifilosofisesta traditiosta tutun ja pedagogisen paradoksin 
taustaltakin löydettävissä olevan näkemyksen konkreettisen yksilön eräänlaisesta 
kaksoisluonteesta. Sen mukaan ihminen on yhtäältä vapaa subjektiivinen itseään ja 
maailmaansa määrittelevä olento ja toisaalta alisteinen empiirisen todellisuuden 
tuottamalla määrittymiselle (vrt. Habermas 1996, 307 -310). Nyt vain perinteisen 
modernin filosofian edustama näkemys transsendentaaliin spontaniteettiin perustuvasta 
subjektiivisesta vapaudesta ja autonomiasta korvautuu oletuksena subjektin yksilöllisestä 
kyvystä käyttää elämismaailmallisen kontekstin tarjoamia kulttuurisia konventioita itse 
määrittelemiensä intentioiden toteuttamiseen ja samalla myös kykynä luovasti tulkita yhä 
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uudelleen traditionaalisia konventionaalisia ilmauksia ja praktisia toimintatapoja 
määrittäen itse samalla niiden kautta näyttäytyvää todellisuutta. Empiirinen 
määräytyneisyys merkitsee nyt puolestaan sitä, että puhe- ja toimintakykyiset subjektit 
ovat olemassa aina jo kielellisesti strukturoituneessa ja kielellisesti tulkittavissa olevassa 
maailmassa ja elävät kieliopillisesti rakentuneissa merkitysyhteyksissä, jotka edustavat 
suhteessa puhuviin subjekteihin jotakin niitä edeltävää ja niille aina jo annettuna olevaa 
objektiivista, joka kulttuurisesti ja traditionaalisesti annettuina olevina 
itsestäänselvyyksinä jo määrittää ja rajoittaa yksilöllisiä maailmatulkintoja ja 
toimintatapoja ja siten tulkitsevien subjektien produktiivista ja luovaa vapautta. 
(Habermas 1989, 49 - 51, 93-95, 96-97, 101 - 104.)  

Habermas on toki huomaamattaan oikeassa sikäli, että pedagoginen toiminta on 
ymmärrettävissä yritykseksi konstituoida yhteisesti jaettu kommunikatiivinen pelitila – 
tai hieman proosallisemmin ilmaistuna yhteisesti jaettu maailma. Tätä pedagogisen 
toiminnan erityisyyttä ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella kommunikatiivisen 
toiminnanteorian ja siihen sisältyvien intersubjektiivisuusteoreettisten premissien 
alaisuudessa (ks. Kivelä 1998, 2000). Ongelmaksi jää edelleen se, kuinka kasvavan 
alkuperäinen subjektiviteetti (kasvavan vapaus Kantia seuratakseni) on kultivoitavissa 
(Kant) niin, että se saa ilmaisunsa yhteisesti jaettujen ja kollektiivisesti ymmärrettävissä 
olevien konventioiden puitteissa. Samalla nämä subjektiivisen vapauden ja omien 
intentioiden ilmaiseminen mahdollistavat konventiot pakottavat ja määrittävät vapauden 
ilmaisemista historiallisesti (ks. myös Mollenhauer 1985, 130 - 131, 138,153). Niinpä 
pedagogista paradoksia onkin mahdollista tarkastella subjektin (Subjekt) ja persoonan 
(Person) käsitteiden valossa. Ihminen yksilönä on aina näitä molempia. Subjektina 
ihminen suuntautuu aktiivisesti maailmaan ja määrittää sitä oman periaatteellisen 
vapautensa ja autonomian varassa määrittäen näin myös samalla itse itseään. Persoonana 
yksilö määrittyy kuitenkin aina suhteessa muihin ihmisiin, suhteessa kieleen, traditioon ja 
kulttuuriin. Samalla subjektiivinen vapaus määrittyy ja rajoittuu esimerkiksi juuri 
traditionaalisten toimintatapojen ja todellisuuden tulkintamallien ja interpersoonallisissa 
suhteissa häneen kohdistettujen odotusten kautta ja niiden myötä tietynlaiseksi 
konventionaaliseksi tavaksi ilmaista omaa subjektiivista vapauttaan kollektiivisen ja siten 
laajasti ymmärrettynä julkisen merkityksenannon ja todellisuuden tulkintatapojen 
puitteissa. (Brüggen 1989, 28, Henrich 1982, 110, 133 -134, 154 - 157, Frank 1986, 116 - 
130.) 

Pedagoginen paradoksi ilmentää subjektiviteetin ja persoonana olemisen ohittamatonta 
jännitettä, jonka refleksiivistä tiedostamista voidaan pitää modernin ajattelun 
ominaispiirteenä. Kantin filosofia artikuloi modernia ihmistä ja hänen itse- ja 
maailmakokemusta strukturoivan jännitteen: hänelle ihminen oli välttämättä yhtä aikaa 
vapaa itseään määrittelemään kykenevä mutta aina samalla myös empiirisesti määrittynyt 
olento. (Ks. myös Ricken 1997.) Sivistysprosessit perustuvat vapauteen ja 
subjektiviteettiin, jonka varassa kasvava kykenee toimimaan suhteessa maailmaan 
määrittäen samalla itseään. Vaikka kasvava onkin tässä merkityksessä autonominen 
olento, määrittyy hänen periaatteellinen vapautensa aina kasvatuksellisten 
vaikutusyritysten muodossa. Pedagogiset interaktiotilanteet määrittävät ja kantilaisittain 
ilmaistuna pakottavat kasvavan ilmaisemaan subjektiviteettinsa tiettyjen, historiallisesti 
annettuna olevien konventioiden ja mielekkäinä pidettyjen odotusten puitteissa. Samalla 
kasvattaja omalla toiminnallaan, asennoitumisellaan ja omilla odotuksillaan määrittää 
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kasvavaa persoonana. Paradoksaalisesti pedagogisissa toimintatilanteissa sekä avataan 
mahdollisuuksia kasvavan vapauden ja subjektiviteetin todellistumiselle ja 
sivistysprosesseille että rajataan aina potentiaalisia sivistysmahdollisuuksia (ks. esim. 
Mollenhauer 1973, 30 - 31, 1985, 131). Tämä pedagoginen perusantinomia vaikuttaa 
ohittamattomalta viime kädessä siksi, että sen perusta on itse ihmisen jännitteisessä 
maailmassa olemisen tavassa, jonka kaksi ulottuvuutta ovat subjektiviteetti ja persoonana 
oleminen. 

Mitä tulee erityisesti pedagogista toimintaa ja pedagogista interaktiota koskeviin 
teoretisointiyrityksiin, voidaan eräänlaisena välitilinpäätöksenä todeta, että Kantin 
pedagogiikassa ensimmäisen kerran eksplisiittisen muotoilunsa saava pedagoginen 
paradoksi on luonnehdittavissa ilmaukseksi pedagogisen toiminnan ja sitä koskevien 
teoreettisten reflektioyritysten kahdesta omalaatuisesta vajeesta tai puutteesta (Defizit). 
Nämä vajeet ovat vaikuttamisvaje (so. teknologiavaje) ja ymmärtämisvaje. 
Kasvatusteoreettisesta näkökulmasta pedagoginen toiminta on miellettävissä toiseen 
intentionaaliseen subjektiin kohdistuvana tarkoituksellisena vaikutusyrityksenä, jonka 
tavoitteena on määrittää kasvavan sivistysprosessia. Koska kuitenkin sivistysprosessit 
perustuvat hänen oman toimintaansa, ovat myös kasvatuksellisten vaikutusyritysten 
kulloinkin todellistuvat tulokset välittyneet kasvavan oman vapauden siitä nousevien 
intentioiden ja oman itsenäisen toiminnan kautta. Kasvatustekojen ja sivistysprosessien 
välillä ei ole yksiselitteistä kausaalisuhdetta, eivätkä kasvatusteot siten ole luonteeltaan 
teknologisia. Koska pedagogisen toiminnan perustana ei ole yhteisesti jaettua 
elämismaailmallista kontekstia, jonka varassa kasvattaja ja kasvatettava voisivat 
identtisillä tavoilla käyttää ja tulkita intentionaalisia ilmauksia, voimme puhua 
pedagogisen toiminnan yhteydessä vallitsevasta ymmärtämisvajeesta. Sille on ominaista, 
ettei kasvatettava kykene puutteellisten kielellisten ja toiminnallisten kompetenssiensa 
varassa ymmärtämään kasvattajan intentioita ja ilmaisemaan omia intentioitaan 
ymmärrettävällä tavalla. Toisaalta taas kasvattaja ei kykene ymmärtämään sitä, mitä 
kasvatettava pyrkii ilmaisemaan, eikä siten toimimaan suhteessa kasvatettavaan niin, että 
tämä omasta perspektiivistään kykenisi ymmärtämään kasvattajan intentioita. (ks. 
Oelkers 1982, 1986.)  

Merkille pantavaa on, että näkemykseen intersubjektiviteetista on liitettävissä 
pohjimmiltaan kantilaiseen julkisuuskonseptioon palautettavissa oleva normatiivis-
regulatiivinen oletus siitä, että kommunikatiivisen vastavuoroisen mielipiteen 
muodostuksen alueella tapahtuva todellisuuden produktiivinen uudelleentulkinta 
mahdollistaa historiallisesti annettuna olevan elämismaailmallisen tradition rationaalisen 
edelleen kehittämiseen ja siten sekä yksilöllisten että yhteisöllisten sivistysprosessien 
etenemisen (ks. esim. Peukert 1981, 1993, vrt. Brüggen 1989, 30). Kant tiedosti, ettei 
kasvatus kuitenkaan ole identifioitavissa porvarillis-kriittisen julkisuuden periaatteen 
mukaiseen vapaaseen järjenkäyttöön. Kasvatus vasta luo mahdollisuuden porvarillisen 
julkisuuden todellistumiselle kasvattamalla vapaaseen järjenkäyttöön kykeneviä 
autonomisia yksilöitä, jotka kykenevät ottamaan kriittisen etäisyyden vallitsevaan 
yhteiskunnallis-historialliseen kontekstiin ja siten mahdollistamaan yhteiskunnallisen 
sivistysprosessin kohti parempaa yhteiskuntatilaa, joka vastaavasti taas avaa yhä 
enemmän mahdollisuuksia yksilölliseen järjenkäyttöön porvarillisen julkisuuden 
sfäärissä. Modernin pedagogisen ajatteluperinteen avaamasta näkökulmasta ongelma on 
vain siinä, kuinka kasvatukseen sisältyvästä kultivoivasta pakosta ja siinä välittyvästä 
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yhteiskunnallis-kulttuurisesta determinaatiosta huolimatta voi kehittyä yksilöitä, jotka 
kykenevät subjektiivisen vapauden varassa irtautumaan rationaalisesti yhteiskunnallisista 
todellisuuden tulkintamalleista, konventioista, vaatimuksista ja odotuksista, jotka aina 
määrittävät heitä empiirisinä persoonina. Kantin mukaan kasvattava sukupolvi itse on jo 
määrittynyt kokemansa kasvatuksen kautta ja taipuvainen sen tarjoamien mallien valossa 
kasvattamaan nuorempaa sukupolvea. Lisäksi Kant katsoo vapaan järjenkäytön 
ehdottomana edellytyksenä olevan, että yksilö on kasvanut vallitsevan yhteiskunnan 
jäseneksi omaksumalla sen konventiot. Kantia seuratakseni sivilisointi edeltää 
moralisointia: yksilön on omaksuttava vallitseva sivilisaatio, ennen kuin hän voi vapautua 
siitä moraalisen järjenkäytön alueella, jossa vapauden ja autonomian varassa on 
mahdollista suhtautua kriittisesti vallitseviin yhteiskunnallisiin käytäntöihin. 

Kuten huomaamme, viittaa pedagogisen toiminnan interaktiotason tarkastelu myös 
pedagogisen toiminnan yhteiskunnallisen ulottuvuuden problematiikkaan (ks. Benner 
1991a). Pedagogisen toiminnan yhteiskunnallisella tasolla pedagoginen paradoksi 
näyttäytyy vallitsevan yhteiskunnallis-kulttuurisen elämänmuodon ja yksilöllisten 
sivistysprosessien välisenä jännitteenä. Pedagoginen toiminta tapahtuu aina 
historiallisesti määrittyneessä yhteiskunnallisessa kontekstissa, joka myös määrittää 
pedagogisen toiminnan kontekstissa todellistuvia sivistysprosesseja. Pedagogisissa 
toimintatilanteissa on aina läsnä tietty historiallinen elämänmuoto, jonka keskeisinä ja 
arvokkaina pidettyjä kulttuurisisältöjä pyritään pedagogisin toimenpitein välittämään 
kasvavalle sukupolvelle. Pedagogiset suhteet ovat aina yhteiskunnallisesti 
determinoituneita (ks. Benner 1991, Mollenhauer 1985, 52 - 77). Yksilötasoisten 
sivistysprosessien perusta on puolestaan inhimillisessä produktiivisessa vapaudessa, joka 
mahdollistaa jatkuvan kulttuurisen tradition uudelleen tulkitsevan omaksumisen. 
Vapautensa varassa ihminen kykenee tulkitsemaan kulttuurista traditiota yhä uudelleen ja 
periaatteessa aina myös eri tavoin (Benner 1991a, 30 - 33, 122 - 1 41, Mollenhauer 1985, 
28 - 29). Tästä seuraa, ettei kulloinkin historiallisesti annettuna olevaa traditiota voi 
siirtää sellaisenaan ja suoraviivaisesti kasvavalle sukupolvelle. Vaikka yhteiskunnan 
jatkuvuuden kannalta pedagogisen toiminnan funktionaalinen välttämättömyys onkin sen 
initiaatiotehtävässä, sillä kasvava sukupolvi on välttämättä tuotava vallitsevan 
yhteiskunnallis-kulttuurisen elämänmuodon alueelle, on pedagogisissa tilanteissa avoinna 
jatkuvasti mahdollisuus kulttuurin muokkaamiseen kasvavien omien toimintamuotojen ja 
subjektiivisista intentioista nousevien ja niistä motivoituneiden tulkintojen kautta. 
Erityisesti pedagogiset instituutiot ovat se konteksti, jossa yhteiskunnallisesti 
määrittyneet todellisuuden tulkinnat ja kasvavien omista sivistyspotentiaaleista nousevat 
tulkinnat kohtaavat toisensa. Vaikka opetussuunnitelmallisin, didaktisin ja organisatorisin 
ratkaisuin pyritäänkin mahdollistamaan sivistysprosessien välttämätön yhteiskunnallinen 
determinaatio, konstituoivat samalla kasvavan sukupolven edustajien omista intentioista 
nousevat todellisuuden tulkinnat yhtä lailla pedagogisten instituutioiden arkipäivää. Tämä 
luo modernille koululle sen ominaisen ja luonteenomaisen jännitteen, joka on 
ymmärrettävissä pedagogisen paradoksin heijastumaksi: pedagogisten instituutioiden 
puitteissa kasvavat ilmentävät omia maailmatulkintojaan, ja toisaalta taas koulu erityisenä 
yhteiskunnallisena instituutiona on erikoistunut välittämään yhteiskunnallisesti ja 
kulttuurisesti oikeutettuina ja tosina pidettyjä todellisuuden tulkintamalleja ja persooniin 
kohdistuvia odotuksia. 
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D. Henrichin vielä varsin ohjelmallinen näkemys uudistetusta subjektifilosofiasta 
vaikuttaa kasvatus- ja sivistysteoreettisesti hedelmälliseltä. Henrichin tavoin on 
nähdäkseni perusteltua pitää kiinni modernille filosofialle ominaisesta näkemyksestä, 
jonka mukaan subjektius ja siihen välittömästi liittyvä aktiivisuus ja spontaanisuus on 
ihmisen maailmasuhteen välttämätön – tosin ei ainoa – osatekijä. Siitä, että hyväksymme 
subjektifilosofisen tradition keskeisen oivalluksen subjektiuden (Subjektivität) 
perustavalaatuisesta asemasta, ei kuitenkaan vielä seuraa Henrichin mukaan se, että 
subjekti tulisi ymmärtää täysin itseriittoiseksi ja yksin itsensä varassa olemassa olevaksi. 
Hänen mukaansa subjektifilosofisen ajattelumallin ymmärtäminen niin, että sille 
olennainen subektiuden periaate johtaisi näkemykseen, jonka mukaan yksittäinen Minä 
(ego) olisi inhimillisen tietämisen ja toiminnan ainoa perusta, ei ole historiallisesta ja 
systemaattisesta näkökulmasta ilmeisestikään perusteltu. (Henrich 1981, 30 - 31.) 

Subjektifilosofiseen traditioon sisältyviä käsityksiä subjektiuden luonteesta ei ole 
syytä yksinkertaistaa liiaksi kritisoitaessa modernin ajattelun subjektikeskeisiä 
tendenssejä. Modernille filosofialle ominainen kysymys itsetietoisesta subjektiudesta ja 
erityisesti sen merkityksestä inhimillisessä tiedostusprosessissa on luonteeltaan jo niin 
monimutkainen, ettei sen pohjalta ole ilmeisestikään mielekästä esittää yksinkertaistettua 
– mutta varsin usein esitettyä – johtopäätöstä siitä, että ihmisen ja maailman välinen 
suhde olisi ymmärrettävissä konkreettisena subjekti–objekti-suhteena, jonka perustana on 
yksittäinen subjekti ja tämän aktiivinen objekteihin suuntautuva ja niitä määrittävä 
tietoisuus.151

Esimerkiksi Fichte pyrki tarkastelemaan ihmisen ja maailman – Minän ja Ei-Minän – 
suhdetta monimutkaisena vastavuoroisena määrittelysuhteena, jossa minä ei koskaan voi 
yksin omasta rajoittamattomasta vapaudestaan käsin määrittää itseään ja maailmaansa 
(Ei-Minä). 152 Transsendentaali Minä on vain yksi tuon vastavuoroisen määrittelysuhteen 
osatekijä, jota ilman tuon suhde ei voi olla olemassa, mutta joka itsessään voi toteutua 
vain tuossa suhteessa ja on siten itsessään tuosta suhteesta riippuvainen ja sen kautta aina 
jo määrittyvä (ks. Henrich 1982a). Varsin usein Fichten filosofian keskeiset käsitteet 
kuten Minä (Ich) Ei-Minä (Nicht-Ich) toiminta (Tathandlung) ja asettaminen (Setzen) 
tulkitaan niin, että juuri niissä kiteytyy subjektifilosofiselle traditiolle leimallinen 
transsendentaalin subjektin, sen suvereenin itsemäärittelyn ja yksisuuntaisen maailman 
määrittämisen ja siten subjektiivisen vallan korostaminen (ks. esim. Habermas 1989, 197, 
Tugendhat 1993, 63).  

Henrichin mukaan Fichten filosofiassa hahmottuva näkemys subjektiudesta on siis 
jotakin aivan muuta kuin subjektifilosofista traditiota kritisoitaessa varsin usein esitetty 
oletus siitä, että Fichte ottaisi ajattelunsa lähtökohdaksi pelkästään yksittäisen suvereenin 
subjektin, joka omassa toiminnassaan määrittää todellisuutta objektivoiden sen oman 
(mieli)valtansa kohteeksi (ks. myös mt. 59) Subjekti on toki olemassa oman 
aktiivisuutensa kautta, johon Henrich viittaa myös liikkeen (Bewegung) metaforalla, (mt. 
67). Aktiivisuudesta ja spontaanisuudesta ei kuitenkaan välittömästi seuraa, että 
subjektilla olisi välttämättä valta omien aktien muodossa määrittää itseään ja 
todellisuuttaan. Ne mahdollistavat ylipäätään tietoisuuden ja toiminnan. Ne ovat 
ymmärrettävissä ihmistä koskevaksi yleiseksi periaatteeksi, josta ei voi johtaa mitään 
                                                           
151 Ks. esim. Henrich 1976a. 
152 Fichte itse käytti myös käsitettä asettaa (setzen), joka viittaa tietoisen Minän aktiivisuuteen. 
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tiettyä ihmisen ja maailman välisen suhteen muotoa koskevaa erityistä oletusta. Siitä, että 
ihmisen tietämisen ja toiminnan perusta on tämän aktiivisuus ja spontaanisuus, ei seuraa 
millään tavoin se, että ihmisen suhde todellisuuteen olisi ymmärrettävissä tuon 
spontaanisuuden ja aktiivisuuden rajattomana toteuttamisena, joka johtaa lopulta siihen, 
että ihminen alistaa kaiken muun oman valtansa alle. Henrichin mukaan aktiivisuus ja 
spontaanisuus ovat ymmärrettävissä ylipäätään kaiken tietämisen ja toiminnan 
välttämättömäksi ehdoksi153, joka sellaisenaan on kuitenkin vain yksi osatekijä siinä 
monimutkaisessa kokonaisuudessa, jossa ihminen lopulta tulee tietoiseksi itsestään ja 
maailmastaan ja kykenee myös toimimaan siinä tietoisesti (mt. 70 - 73). 

Näin vaikuttaakin siltä, että kaikesta kritiikistä huolimatta olisi syytä pyrkiä Henrichin 
tavoin rekonstruoimaan tarkemmin modernin subjektifilosofisen tradition käsitystä 
itsetietoisesta subjektista ja samalla etsiä mahdollisuuksia subjektifilosofisen tradition 
sisältämien ja kritiikkiä aiheuttaneiden ongelmien ratkaisemiseen. Olennainen askel 
näyttäisi olevan egologisten tietoisuusteorioiden ja ei-egologisten tietoisuusteorioiden 
välinen erottelu (ks. esim. Frank 1991b, 587 -58). Tulkitsemalla Fichten ajattelua 
kriittisesti uudelleen on Henrich (1970, 1982a) kehitellyt ei-egologisen tietoisuuden 
käsitettä, joka on modernia subjektifilosofiaa koskevien uudempien kehittelyjen 
ymmärtämisen kannalta välttämätön. Henrich korostaa, että itsetietoisuus on 
systemaattisena filosofisena käsitteenä määriteltävä sanan arkikielellisestä merkityksestä 
poikkeavalla tavalla. Itsetietoisuuden käsitteellä on Henrichin mukaan mielekästä viitata 
vain perustavaan aktiivisuuteen ja spontaanisuuteen, joka on ymmärrettävissä kaiken 
inhimillisen toiminnan ja tietämisen välttämättömänä mahdollisuusehtona (ks. esim. 
Henrich 1970, 275, 1982a, 66). Subjektifilosofinen traditio on viitannut tähän samaan 
asiasisältöön substantivoidulla käsitteellä Minä (Ich) tai transsendentaali tai absoluuttinen 
Minä (ks. Frank 1986, 28, 1991b, 587). 

Jälkikäteen ajatellen kysymyksessä on ollut jossakin määrin onneton sanavalinta. 
Transsendentaalifilosofisen kielenkäytön seurauksena on ollut mahdollista sitoa 
aktiivisuuus ja spontaanisuus yksilöitävissä olevaan Minä-entiteettiin. Näin ne on 
ymmärretty egologisen tietoisuusteorian merkityksessä, jolloin aktiivisuuus ja 
spontaanisuus on mielletty tietyn yksilöitävissä olevan egon ominaisuutena. Henrichin 
mukaan aktiivisuus on kuitenkin jotakin sellaista, mikä edeltää egoa. Jälkimmäistä 
käsitettä on mielekästä käyttää ainoastaan silloin, kun tarkastelun kohteena on 
itserefleksion kautta itsestään tietoiseksi tuleva Minä. Aktiviteetti puolestaan vasta tekee 
itserefleksion mahdolliseksi (ks. Henrich 1970, 265, 274–280).154

Egologinen transsendentaalin Minän käsite ei ole mahdollinen ilman vahvoja 
metafyysisiä oletuksia. Niinpä transsendentaalifilosofiseen puhetapaan onkin ollut 
mahdollista kytkeä näkemys, jonka mukaan minä, johon voidaan liittää 
trassendentaalifilosofiselle ajattelulle keskeiset määreet spontaanisuus, aktiivisuuus ja 
                                                           
153 Subjektiivisen aktiivisuuden ja spontaanisuuden käsitteeseen liittyy olennaisesti ajatus ihmisen 
autonomiasta ja vapaudesta. Näillä on puolestaan vahvoja moraalifilosofisia seurauksia (Henrich 
1982a, 77, ks. myös Frank 1996, 68), jotka jätän tarkasteluni ulkopuolelle. 
154 Puhuessaan tästä aktiivisesta momentista Henrich käyttää myös käsitteitä subjekti ja subjektius 
(Subjektivität) (1970, 276, 1999, 16 - 27, 218). Henrich ei viittaa näillä yksilölliseen ajallisesti ja 
paikallisesti identifioitavissa olevaan subjektiin, vaan aktiviteettiin ja dynamiikkaan, joka on 
tietoisuuden ja tietoisen toiminnan perusperiaate. 
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vapaus, on mahdollista ymmärtää empiirisestä määräytyneisyydestä vapaana 
transmundaanina entiteettinä. Subjektius näyttäytyy metafyysisesti empiirisestä 
maailmasta riippumattomana transmundaanina sieluna tai henkenä. Ei-egologisen 
tietoisuusteorian merkitys subjektifilosofisten ongelmien tarkastelulle on nähdäkseni 
seuraava: Se mahdollistaa vahvoja subjektimetafyysisiä tendenssejä sisältävän 
ajattelumallin ohittamisen syrjäyttämättä kuitenkaan traditionaalista ja erityisesti 
sivistysteoreettisesti merkittävää näkemystä ihmiselle ominaisesta aktiivisuudesta ja 
spontaanisuudesta, jonka vuoksi yksilöllinen maailmassa oleminen ei palaudu 
kokonaisuudessaan kulttuurin tai kielen yliyksilöllisiin rakenteisiin. (Henrich 1987, 30–
36, ks. myös Frank 1986, 13, 1991b, 588.)155

Subjektifilosofiaa koskevien kasvatustieteellisten tarkastelujen ongelma on ollut siinä, 
ettei niissä ole huomioitu egologisten ja ei-egologisten tietoisuusteorioiden välistä 
erottelua. Esimerkiksi Oelkers tarkastelee tyypillisesti subjektifilosofista traditiota ja 
siihen liittyviä pedagogisia ongelmia ennen muuta egologisesta tulkintaperspektiivistä. 
Hän korostaa erityisesti sitä, kuinka subjektifilosofinen problematiikka palautuu ainakin 
osittain teologiseen perintöön. Subjektiutta koskevan ajattelumme taustalta löytyy 
juutalais-kristilliselle perinteelle ominainen käsitys kuolemattomasta sielusta. 
Modernisoitumisen myötä tämä käsitys on latistunut ajattelumalliksi, jossa korostuu 
näkemys ihmisestä aktiivisena itsetoiminnallisena subjektiutena, joka itse omassa 
toiminnassaan mahdollistaa olemassaolonsa ja oman kehittymisensä kaikesta ulkoisesta 
riippumattomana ja vapaana tahona (Oelkers 1985b, 270 - 274, 1991, 23 - 25). 

                                                           
155 Kuten Henrich useissa yhteyksissä korostaa, tämä ei luonnollisestikaan merkitse spekulatiivisen 
ja metafyysisen ajattelun hylkäämistä. Hänen mukaansa juuri kokemuksemme subjektiudesta ja 
aktiivisuudesta pitää jatkuvasti avoimena mahdollisuuden spekulatiivis-metafyysiselle 
pohdinnoille, joiden keskeinen ongelma on se, mihin ihmiselle ominainen subjektius perustuu 
(1989, 34 - 48). Tässä yhteydessä ei ole mahdollista eikä edes välttämätöntä tarkastella lähemmin 
Henrichin metafysiikkakäsitystä. Subjektiutta voidaan pitää kiistatta ihmisen maailmassa olemiselle 
välttämättömänä ja sille perustavana periaatteena siirtymättä sen syvemmälle spekulatiivis-
metafyysisiin pohdintoihin siitä, mihin subjektius itsessään perustuu. Nojaudun tässä Manfred 
Frankin ajatukseen, jonka mukaan subjektius on kiistaton fundamentum in re. Subjektiudelle 
itselleen ei ole välttämätöntä etsiä muuta perustaa kuin mitä se itse itselleen voi olla. Frank korostaa 
subjektiuden palauttamattomuutta (Irreduzibilität von Subjektivität). Subjektius ei ole selitettävissä 
muiden entiteettien tai tapahtumien kuin itsensä kautta. Frankin näkemykseen sisältyy lisäksi myös 
naturalismin kritiikki. Hänen mukaansa subjektiutta ei pystytä ilmeisestikään selittämään 
naturalistisin argumentein. Lisäksi Frankia voidaan tulkita myös niin, että hänellä on huomattavasti 
Henrichiä varovaisempi kanta siihen, missä määrin subjektiudelle on perusteltua etsiä jotakin 
luonteeltaan absoluuttista perustaa, joka mahdollistaa subjektiuden (Frank 1996). Joka tapauksessa 
Henrichinkin kanta subjektiuden absoluuttisesta perustasta on varsin monisyinen ja jää ennen 
muuta avoimeksi. Hän korostaa lähinnä sitä, että spekulatiivinen kysymys subjektiuden 
mahdollistavasta absoluutista kumpuaa siitä inhimillisestä kokemuksesta, jossa ihminen kokee 
oman subjektiutensa ja on siitä tietoinen. Kysymys subjektiuden perustasta on Henrichin mukaan 
ymmärrettävä ja mielekäs juuri siksi, että se palautuu ihmisen subjektiuteen itseensä ja heijastaa 
ihmisen – ehkä jopa välttämätöntä – pyrkimystä ymmärtää ja tulkita itseään etsimällä oman 
olemassaolonsa viimekätistä perustaa (Henrich mt.). 
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Oelkersin hyödyntämä metaforiikkaa ilmentää varsin osuvasti egologisesti värittynyttä 
käsitystä subjektiudesta. Hän tarkastelee subjektin käsitteen problematiikkaa metaforilla 
sielu ja sisäinen. Historiallisen analyysin perusteella näyttää siltä, että subjekti on 
miellettävissä joko teologisesti sieluna (siis alkuperältään transmundaanina, mutta ei 
tähän ajallisesti ja paikallisesti määräytyneeseen empiiriseen maailmaan kuuluvan 
henkenä) tai sitten subjekti on maallistuneessa muodossaan lähinnä ihmisen sisäinen 
subjektiuden ydin, joka itsessään ei ole empiirisen määräytyneisyyden tavoitettavissa 
vaan jää tavalla tai toisella sen ulottumattomiin (Oelkers 1985b, 17, 19, 1992, 13, 18, 22 - 
23). Subjektius sieluna on omalaatuinen transmundaani ego. Maallistuneessa eli 
sekularisoituneessa muodossaan subjektius ihmisen sisäisenä ilmiönä viittaa 
subjektiuteen puhtaana itsetoiminallisena absoluuttisena minänä tai egona, joka oman 
aktiivisuutensa varassa tuottaa itse itsensä eikä ole empiirisesti määriteltävissä.  

Oelkersin näkemys noudattaa tavanomaista subjektifilosofian kritiikkiä, jonka mukaan 
subjekti mielletään maailmasta ja empiirisestä määräytyneisyydestä riisuttuna subjektina. 
Hänen analyysinsa ovatkin esimerkki siitä, kuinka juuri egologiseen tietoisuuden 
käsitteeseen nojautuvan subjektia ja subjektiutta koskevan ymmärryksen varassa 
ajaudutaan pedagogiseen paradoksiin. Hän kysyykin sitä, kuinka modernin 
subjektikäsityksen valossa kasvatus, joka on subjektifilosofisten oletusten alaisuudessa 
miellettävissä vain subjektiin ulkoa päin kohdistuvana vaikuttamisena, voisi ylipäätään 
olla mielekkäästi ja perustellusti ajateltavissa (Oelkers 1985b, 272 - 273, 279, 281 - 282, 
1981, 25, 1992, 50). Ongelmallista nimittäin on, kuinka empiirisestä määräytyneisyydestä 
riippumaton trassendentaalisti vapaa subjekti voisi olla kasvatuksellisten toimenpiteiden 
ulottuvissa, koska kasvatus itsessään on ajallisesti ja paikallisesti konkreettista empiiristä 
toimintaa. Nähdäkseni kysymys on aseteltu jo lähtökohdiltaan ongelmallisesti, ellei jopa 
väärin. Oelkersin ahkerasti viljelemä näkemys siitä, ettei kasvatuksellinen vaikuttaminen 
ole ristiriidattomasti sovitettavissa uudella ajalla kehittyneen subjektikäsitteen yhteyteen, 
perustuu juuri egologiseen näkemyksen inhimillisestä subjektiudesta ja siihen liittyvästä 
aktiivisuudesta, spontaanisuudesta ja transsendentaalista vapaudesta. Oelkersin epäily on 
oikeutettu vain silloin, kun pidämme syystä tai toisesta kiinni egologisista perusteluista, 
jonka mahdollistamien vahvojen metafyysisten oletusten alaisuudessa puhtaasti 
itsetoiminallisen ja empiirisestä määräytyneisyydestä vapaan egon olemassaolo on 
ainakin periaatteessa ajateltavissa. Jo Johan Friedrich Herbartin esittämästä 
idealismikritiikistä alkaen on ollut selvää, että puhdas – absoluuttinen, kuten idealistinen 
filosofinen traditio on asian ilmaissut – aktiivinen ja itsetoiminnallinen minä jää 
kasvatuksellisten vaikutusten ulottumattomiin (ks myös Benner 1991a, 297).156

                                                           
156 Vuodelta 1831 olevassa kirjoituksessaan Über das Verhältnis des Idealismus zur Pädagogik 
Herbart kritisoi pedagogisesta näkökulmasta opettajansa Fichten idealistista filosofiaa. Herbartin 
teesi on selvääkin selvempi: ”Lyhyesti ja vakavasti sanoen, kuten ajattelen: kasvatuksen käsite on 
annettu; mikään idealistinen ajatusrakennelma ei voi sitä tavoittaa joutumatta karkeimpiin ja 
ilmeisimpiin virheellisyyksiin” (Herbart 1989, 433). Itseriittoisten subjektien suhteen Herbart 
kärjistää varsin ironisesti: ”Tiukan idealismin mukaisesti on kasvatettava kasvattajalle pelkkä näky, 
ei-minä, ilman muuta todellisuutta kuin se, millaisen kasvatettavan kasvattaja itsessään asettaa. Tai 
myös kääntäen: kasvatettavalle on hänen opettajansa pelkkä näky, ei-minä, ilman muuta realiteettia 
kuin se, minkä kasvatettava itsessään asettaa (...)” (Herbart 1989, 432). Pedagogisen teorian 
olennainen ongelma on Herbartin mukaan juuri se, miten kasvattajan ja kasvatettavan välinen 
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Mielenkiintoista on, ettei kasvatus- ja sivistysteorialle ongelmallinen ja vaikeuksia 
tuottava egologinen tietoisuuskonseptio kuitenkaan ole subjektifilosofisen tradition 
viimeinen sana. Se ei välttämättä ole edes pätevä tulkinta kyseisen tradition 
keskeisimmistä ja hedelmällisimmistä näkemyksistä. Henrichin ei-egologisesti 
orientoituneissa subjektifilosofisissa kehittelyissä on kasvatus- ja sivistysteoreettisesti 
                                                           
 
”pedagoginen kausaalisuhde” on mahdollinen ja miten se on asianmukaisesti tarkasteltavissa (mt. 
427, 433). Juuri tähän kysymykseen transsendentaalifilosofinen ajattelumalli ei näytä kykenevän 
antamaan perusteltua vastausta. Transsendentaalin idealismin perspektiivistä kasvatettava on jo 
nähtävä ikäkaudesta ja tilanteesta riippumatta täydellisenä ja itse itseään kasvattavana minänä, joka 
ei tarvitse toista kasvattajaa oman kehityksensä tueksi (mt. 432 - 433). Transsendentaalifilosofinen 
ajattelumalli ei mahdollista pedagogisen kausaalisuhteen tarkastelua. Kasvattajan ja kasvatettavan 
suhde näyttäytyy korkeintaan kahden itseriittoisen minän suhteena, jossa minät kohtelevat toisiaan 
pelkästään objekteina. Näiden kahden itseriittoisen minän välille ei voi Herbartin mukaan rakentua 
pedagogista suhdetta, jossa pedagoginen kausaalisuus olisi edes periaatteessa mahdollinen. Joka 
tapauksessa Herbartin mukaan se pedagoginen tosiasia (pädagogische Tatsache), että kasvatettava 
tarvitsee kaikesta huolimatta kasvattajaa ja että pedagoginen toiminta on todellisuudessa tapahtuvaa 
toimintaa, on kiistämätön. Se ei ole vain selitettävissä idealistisen – toisin sanoen 
subjektifilosofisen – näkemyksen varassa. (Mt. 432 - 433.) Kasvatustieteellisissä tarkasteluissa 
näyttää kuitenkin jäävän epäselväksi se, miten pedagogisen teorian tulisi lopultakin suhtautua 
subjektifilosofian tuottamiin ongelmiin, jotka kulminoituvat siinä, että pedagoginen vaikutussuhde 
näyttäytyy tarpeettomana ja jopa mahdottomana, tai että kasvatustiede on ehkä kyvytön 
tarkastelemaan pedagogista vaikutussuhdetta adekvaatisti. Oelkersin mukaan ajatus aktiivisesta 
itsetoiminnallisesta subjektista on ylittämätön ja välttämätön lähtökohta tai kiistämätön periaate, 
joka on modernin ajattelun tradition valossa hyväksyttävä. Mikäli otamme vakavasti ajatuksen 
subjektiudesta ja siihen liittyvästä spontaanisuudesta ja aktiivisuudesta, emme voi hänen mukaansa 
pitää johdonmukaisesti kiinni näkemyksestä, jonka mukaan kasvatus olisi aktiiviseen subjektiuteen 
kohdistuvaa vaikuttamista. Tämä perustava kannanotto jättää avoimeksi kuitenkin sen, miten 
pedagoginen toiminta olisi sitten ylipäätään miellettävissä. Oelkers näyttää ajattelevan, että 
pedagogisessa teoriassa tulisi ottaa huomioon se, että kasvatettava on jo aina toimintakykyinen 
subjekti. Sivistysteoreettisen perspektiivin lisäksi pedagogisen teorian tulisi kyetä tarkastelemaan 
sivistysprosessiin tavalla tai toisella suhteutettavia kasvatustekoja. Kasvatusteoreettinen 
perspektiivi ei voi hänen mukaansa enää kuitenkaan suoraviivaisesti lähteä siitä, että 
kasvatuksellisten tekojen ja sivistysprosessin välillä olisi – jopa kausaaliseksi miellettävä – 
vaikutussuhde. Pedagogisen teorian tulisi seuraavaksi luopua perinteisestä kasvatusteoreettisesta 
ajattelumallista, joka kiteytyy metaforassa vaikuttaminen. Se, miten kasvatustekojen ja 
sivistysprosessin suhde olisi tematisoitavissa jää Oelkersilla kuitenkin vielä avoimeksi. ( Oelkers 
1985c, 224, 234, 240, Oelkers 1992, 57.) Gössling näyttää ajattelevan samansuuntaisesti. 
Aktiivinen subjektius on mielekästä hyväksyä yksilöllisen sivistysprosessin ohittamattomaksi 
perusperiaatteeksi. Tällöin pedagoginen toiminta olisi Gösslingin mukaan miellettävissä 
toiminnaksi, joka avaa ”kasvatettavalle” subjektille toiminnallisia pelitiloja, jotka tarjoavat 
mahdollisuuksia subjektin itsekonstituutiolle (Gössling 1993, 212 - 213, 216). Oelkers ja Gössling 
näyttävät lähtevän siitä, että pedagoginen teoria tulisi kaikesta huolimatta sovittaa tavalla tai 
toisella modernin subjektin konseption asettamiin vaatimuksiin revisioimalla kasvatusteoreettinen 
vaikuttamisen metaforiikka uuteen muotoon. 
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merkittävä etu suhteessa egologisiin tietoisuuskonseptioihin: Pelkkää aktiivisuutta ja 
spontaanisuutta, joihin subjektifilosofinen traditio on viitannut varsin vaikeasti 
ymmärrettävillä käsitteillä transsendentaali Minä tai absoluutti Minä, ei voi vielä 
ymmärtää minkään yksilöitävissä olevan egon ainoaksi ominaisuudeksi. Myöskin tulkinta 
siitä, että Minä tai ego tuottaisi itsensä pelkästään ja yksin oman aktiivisuutensa ja 
spontaanisuutensa varassa ei ole Henrichi esityksen valoissa perusteltu. (Ks. erityisesti 
Henrich 1970, 279, 1982a, 79 - 82.) Juuri tämä oivallus – joka on lisäksi yllättävän 
lähellä transsendentaalifilosofisessa traditiossa (erityisesti Fichte) kehkeytynyttä 
alkuperäistä näkemystä subjektiudesta kuin aktiivisuuden ja spontaanisuuden egologinen 
ontologisointi (ks. Henrich 1982a) – antaa mahdollisuuden siihen, ettei kasvatuksellisen 
vaikuttamisen ja spontaanisuuteen ja aktiivisuuteen perustuvan itsetoiminnallisen 
sivistysprosessin välillä tarvitse nähdä ylittämätöntä kuilua. 

Henrich on etsinyt subjektifilosofiseen traditioon sisältyviin ongelmiin ratkaisua 
käyttämällä käsitteitä tietoinen elämä, välitön itsetietoisuus, subjekti ja persoona (Henrich 
1970, 1982b, ks. myös Frank 1986, 36.) Näiden käsitteiden systematiikan avulla on 
mahdollista kehittää edelleen kriittisesti modernin filosofisessa perinnössä kehkeytyneitä 
subjektiteoreettisia ajattelumalleja. Olennaista on, että nämä käsitteet mahdollistavat sen, 
että voidaan pitää kiinni subjektifilosofisen tradition ehkä tärkeimmästä ajatuksesta, jonka 
mukaan spontaanisuus ja aktiivisuus – ja näihin välittömästi liittyvä tietoisuus tuosta 
spontaanisuudesta ja aktiivisuudesta – on inhimillisen maailmassa olemisen eräs perustava 
ja välttämätön, vaikkakaan ei ainoa dimensio. Näin voidaan tehdä ajautumatta samalla 
aiheellista kritiikkiä herättäneeseen ajattelutapaan, jossa itseriittoinen subjektius nähdään 
inhimillisen olemisen, tietämisen ja toiminnan ainoana perustana. (Ks. esim. Henrich 1987, 
30 - 31.) Tämä edellyttää kuitenkin transsendentaalin Minän käsitteen ja erityisesti siihen 
liittyvän aktiivisuuden ja spontaanisuuden käsitteellistä muutosta. 
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Välitön tietoisuus157 ja tietoinen elämä tematisoivat transsendentaalin minän käsitteen 
sisältämää olettamusta ihmiselle olennaisesta ja välttämättömästi spontaanisuudesta ja 
aktiivisuudesta luonteeltaan perustavana asiana, joka ei kuitenkaan ole minkään 
yksittäisen tiedostavan ja toimivan egon tiedostusprosessin ja toiminnan tulos tai egon 
ominaisuus vaan pikemminkin kaiken tietämisen ja toiminnan välttämätön edellytys. 
Välitön tietoisuus viittaa ihmiselle ominaiseen aktiivisuuteen ja spontaanisuuteen, jonka 
empiirinen subjekti tiedostaa periaatteessa välittömästi ja jonka varassa tietäminen ja 
tietoinen toiminta ja siten myös tietoisen empiirisen minän kehittyminen on mahdollista. 
Henrich korostaa erityisesti sitä, ettei välitön tietoisuus sellaisenaan voi vielä olla minän 
tai egon ainoa ominaisuus, puhumattakaan siitä, että se itsessään olisi ymmärrettävissä 
minäksi. Lisäksi välitön itsetietoisuus ei ole refleksioteoreettisesti selitettävissä 
                                                           
157 Välittömän tietoisuuden yhteydessä voitaisiin käyttää myös käsitettä välitön itsetietoisuus. 
Henrich ei näytä erottavan näitä käsitteitä varsinaisesti toisistaan. Artikkelissaan 
”Selbtsbewusstsein” (1970), joka on samalla hänen ensimmäinen systemaattinen yrityksensä 
luonnostella itsetietoisuutta koskevaa teoriaa, Henrich käyttää pääsääntöisesti käsitettä välitön 
tietoisuus viitatessaan spontaanisuuteen ja aktiviteettiin, joka on ymmärrettävissä niin kaikkien 
muiden tietoisuuden ja tietämisen kuin myös toiminnan muotojenkin välttämättömäksi ja 
ohittamattomaksi mahdollisuusehdoksi. Samalla tähän tietoisuuteen sisältyy välitön itsesuhde tai 
välitön itsetietoisuus aktiviteetista ja spontaanisuudesta. Välittömän itsetietoisuuden käsitteen 
avulla on mahdollista korostaa juuri sitä, että välittömään tietoisuuteen kuuluu tietoisuus ja 
varmuus aktiivisuudesta ja spontaanisuudesta itsestään. Välitön itsetietoisuus ei ole, kuten Henrich 
korostaa, yksittäisen tunnistettavissa olevan egon suorittaman intentionaalisen itserefleksioaktin 
tulos, koska jälkimmäinen edellyttää tätä puheena olevaa välitöntä varmuutta ja itsetietoisuutta (mt. 
275, 279). Teoksessa Fluchtlinien Henrich käyttää lähinnä käsitettä itsetietoisuus viitatessaan 
tietoisuuteen, joka on siis myös välittömästi tietoinen itsestään. Näin periaatteessa sekä välitön 
tietoisuus että välitön itsetietoisuus viittaavat perustavaan aktiivisuuteen ja spontaanisuuteen, joka 
ei ole vielä yksilöitävissä olevan minän tai egon ominaisuus tai sen itserefleksion tuote vaan näiden 
välttämätön edellytys ja johon sisältyy välitön tietoisuus tästä aktiivisuudesta (Henrich 1982a). 
Henrichin mukaan välitön (itse)tietoisuus on ymmärrettävissä ei-egologisesti. Tämä perustuu 
käsitteelliseen erotteluun, jonka varaan hän rakentaa omat kehittelynsä pyrkiessään välttämään 
ajautumista subjektifilosofiselle traditiolle ominaisen refleksioteoreettisen kehäpäätelmän. Hän 
nimittäin ymmärtää minän tai egon itsetietoisuuden aina luonteeltaan intentionaalisena 
tietoisuutena, jossa egon tietoisuus suuntautuu häneen itseensä. Henrichin mukaan tietoinen minä 
tai ego syntyy perustavan aktiivisuuden ja spontaanisuuden varassa silloin, kun tietoinen elämä 
(tällä käsitteellä Henrich viittaa ihmiseen aktiivisena ja maailmassa aina jo olevana olentona) 
itserefleksiossa tunnistaa itsensä yksilöitävissä olevana itse itsensä tiedostavana minänä tai egona ja 
kykenee samalla tarkastelemaan itseään myös kielellisten ilmausten kautta. Tällöin kysymyksessä 
on itserefleksiivinen tietoisuus, joka lisäksi on ilmaistavissa periaatteessa käsitteellisesti 
asiasisältönä (propositiona). Olennaista, on että ei-egologinen tietoisuus – eli aktiivisuus ja 
spontaanisuus, joka tiedostaa itsensä välittömästi – on tuon refleksiivisen kokemuksen edellytys. 
Välitön ei-egologinen ja samalla ei-refleksiivinen ja ei-kielellinen tietoisuus on ihmisen 
maailmasuhteen aktiivinen periaate, joka on Henrichin mukaan oletettava kaiken päämäärään 
suuntautuneen toiminnan edellytykseksi. Näin se on myös itserefleksiivisen minän tai egon synnyn 
edellytys, eikä siten ole joka itsessään ja sellaisenaan ei ole ajateltavissa minän tai egon oman 
intentionaalisen aktiivisuuden tulokseksi. (Henrich 1970, 275 - 276, ks. myös 1982b, 66 - 67.) 
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yksittäisen minän tai egon itserefleksioprosessin tuloksena, vaan se on pikemminkin 
jokaisen refleksioaktin välttämätön mahdollisuusehto. Ilman sitä ihmisen tietoinen suhde 
itseen ja maailmaan ei olisi ylipäätään mahdollinen. (Henrich 1970, 260 - 269, 271 - 275, 
280 - 281, 1976, 110 - 111, 1982a, 66 - 67, 71, Frank, 1986, 63, 1991a 14 - 15, 26, 70 - 
71, 161.)158

Tietoinen elämä ei ole irrotettavissa perussuhteen (Grundverhältnis) käsitteestä. 
Henrich korostaa, että välitön itsetietoisuus ja tietoinen elämä voi olla olemassa vain 
suhteessa johonkin. Se voi toteutua vasta perustavassa maailmasuhteessa.159 Tietoinen 
elämä, joka spontaanisuutena ja aktiivisuutena tekee mahdolliseksi ihmisen 
olemassaololle välttämättömän ihmisen ja maailman perussuhteen rakentumisen ja on 
siten ymmärrettävissä toiminnan ja tietämisen mahdollisuusehtona, ei kuitenkaan ole 
irrallaan perussuhteesta. Koska spontaanisuus ja aktiivisuus voivat toteutua vain subjektin 
suhteessa maailmaan, tietoinen elämä voi olla olemassa vain tuossa perussuhteessa. Näin 
ei ole mielekästä ajatella minkään empiirisestä määräytyneisyydestä irrallisen 
spontaanisuuden ja aktiivisuuden – eli transsendentaalin minän olemassaoloa. Tällainen 
ajattelutapa merkitsisi tietoisen elämän irrottamista ihmisen ja maailman välisestä 
perussuhteesta joksikin omalaatuiseksi ei-empiiriseksi olioksi (entiteetiksi) tai 
itsetietoisen elämän puhtaaksi esimuodoksi. Henrich sitä vastoin korostaa erityisesti, että 
tietoinen elämä spontaanisuutena on perustavan maailmasuhteen välttämätön osa, jota 
ilman suhde maailmaan ei olisi mahdollinen, mutta joka ei voi olla olemassa ilman tuota 
suhdetta maailmaan (Henrich 1982b, 109 - 111).160

Käsitteiden tietoinen elämän ja perussuhde avulla on mahdollista osoittaa, kuinka 
moderni käsitys perustavasta subjektiudesta ja aktiviteetista ei välttämättä johda subjektin 
käsitteen jakautumiseen transsendentaaliseen minään ja empiiriseen minään, joiden 
välille jää väistämättä ylittämätön kuilu. Tietoinen elämä ei ole ymmärrettävissä täysin 
itseriittoisena ja siten oman toimintansa kautta itse itsensä tuottavana egona tai minänä, 
jonka itsekonstituutioaktit olisivat riippumattomia empiirisestä määräytyneisyydestä ja 
joka omasta suvereniteetistaan käsin kykenisi yksin määrittämään ja muodostamaan 
oman maailmansa. Modernin subjektin usein kritisoitu kaksoisluonne ei merkitse mitään 
muuta kuin sitä, että empiirinen minä on aina välttämättä ymmärrettävä aktiivisena ja 
                                                           
158 Esimerkiksi Fichten tapa käyttää minän käsitettä on ymmärrettävissä juuri näin. 
Transsendentaalin – itse itsensä asettavan – minän käsite ei viittaa yksittäiseen egoon tai minään 
vaan ihmiselle ominaiseen spontaanisuuteen ja aktiivisuuteen, joka on tietämisen ja toiminnan 
edellytys (ks. esim. Henrich 1982b, 70 -71). 
159 Perussuhde rakentuu tietoisen elämän suhteesta fyysisiin entiteetteihin, muihin ihmisiin, kieleen 
ja kulttuuriin, siis kaikkeen mikä ei ole tietoinen elämä itse (Henrich 1982a, 109, 1999, 25, 47). 
160 Yllättävää kyllä, Habermas kritisoi Henrichiä erityisesti siitä, että tämä viittaa tietoisen elämän 
käsitteellä alkuperältään johonkin ei-empiiriseen (1989, 272). Tämä tulkinta vaikuttaa 
ongelmalliselta. Henrich itse korostaa erityisesti sitä, kuinka tietoinen elämä voi olla vain 
perussuhteessa. Spontaanisuuden ja aktiivisuuden mahdolliseen alkuperään Henrich ei sinänsä ota 
kantaa. Hän vain toteaa, että periaatteessa voi toki spekuloida sillä, mihin ihmisen välitön tietoisuus 
perustuu. Tuollaiset spekulaatiot olisivat Henrichin mukaan sanan varsinaisessa merkityksessä 
metafysiikkaa, jolle on pohjimmiltaan ominaista se, että perussuhde, jossa ihminen tietoisena 
elämänä on olemassa, pyritään selittämään kohotamalla jokin sen puolista sen ainoaksi 
selitysperusteeksi. (Henrich 1982a 176 - 180, 1999, 41 - 48.)  
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toimintakykyisenä niin, että tuo aktiivisuus toteutuu kuitenkin vain empiirisen minän 
toiminnassa ja siinä alati rakentuvassa suhteessa maailmaan, jossa spontaanisuus aina 
määrittyy empiirisesti. 

Koska välitön tietoisuus tai tietoinen elämä on ymmärrettävissä ainoastaan 
määrittelemättömänä spontaanisuutena ja aktiivisuutena, joka on olemassa vain ihmisen 
suhteessa maailmaan, ei spontaanisuuden ja empiirisen määräytyneisyyden välillä ole 
myöskään mitään periaatteellista ristiriitaa, jonka myötä subjektin tai minän käsite olisi 
tuomittu hajoamaan transsendentaaliin ja empiiriseen pooliin. Ihminen on siis samalla 
sekä transsendentaalisti vapaa että empiirisesti määräytynyt, koska nämä puolet 
edellyttävät aina välittömästi toisiaan. Spontaanisuutensa subjekti kykenee toteuttamaan 
vain suhteessa maailmaan. Siten spontaanisuus ja aktiivisuus eivät ole koskaan irrallaan 
empiirisestä määräytyneisyydestä. Spontaanisuutensa vuoksi ihminen ei kuitenkaan ole 
täysin alisteinen maailmalle ja empiiriselle määräytyneisyydelle. Subjektin ja maailman 
perussuhteen ulkopuolella ja takana ei ole sinänsä mitään transsendentaalia 
spontaanisuutta ja aktiivisuutta, joka olisi empiirisen maailman ylittävän transmundaanin 
minän ominaisuus. Transsedentaalin Minän käsitteessä eksplikoidun spontaanisuuden ja 
aktiivisuuden egologinen tulkinta on pikemminkin johdonmukaisesti vältettävissä 
tietoisen elämän käsitteen avulla, koska siinä korostuu aktiivisuuden ja spontaanisuuden 
ohella myös perustavan subjektiuden välttämätön sidoksisuus maailmaan 
(Weltimmanenz). (Vrt. Henrich 1982b, 112, 141, 1999, 24 - 25, 27.) 

Tämä merkitsee myös sitä, ettei tietoinen elämä ole luonnehdittavissa yksin 
spontaanisuudeksi ja aktiivisuudeksi. Tietoisen elämän käsitteellä on pikemminkin kaksi 
eri puolta, jotka näyttävät edellyttävän toisiaan. Henrich ymmärtää tietoisen elämän ei-
egologisesti sekä ihmisen toiminnan mahdollistavaksi spontaanisuudeksi ja 
aktiivisuudeksi, jonka varassa ihminen voi toimia suhteessa maailmaan, että tuon 
maailmasuhteen yhdeksi puoleksi, joka on mahdollinen vain tuossa maailmasuhteessa 
itsessään. Tässä hahmoteltua tietoisen elämän ja perussuhteen muodostamaa 
kokonaisuutta on mahdollista vielä Henrichin tavoin luonnostella subjektin (Subjekt) ja 
persoonan (Person) käsitteiden avulla. Henrichin mukaan perussuhteessa olevaa ihmistä – 
tietoista elämää, kuten Henrich myös asian ilmaisee – voidaan tarkastella periaatteessa 
subjektina ja persoonana. Nämä käsitteet valottavat maailmassa olevan ihmisen 
maailmasuhteen eri puolia, jotka edellyttävät toisiaan vastavuoroisesti. Ihminen on aina 
subjekti sikäli, että hän kykenee aktiivisuutensa – toisin sanoen subjektiutensa – varassa 
itse määrittämään itseään ja maailmaansa omassa toiminnassaan ja olemisessaan. 
Persoonan käsite viittaa puolestaan siihen, että ihminen on aina jo samalla jossakin 
suhteessa (empiiriseen) maailmaan määrittyen ajallis-paikallisesti sen kautta. Koska 
tietoinen elämä aktiivisena subjektiutena on jo maailmasuhteeseen sidottu ja siten sen 
kautta empiirisesti määrittynyt, Henrich ymmärtää sen aina myös persoona-käsitteen 
merkityksessä. Persoonana oleminen on siis seuraus tietoisen elämän välttämättömästä 
immanenssista itsestään, toisin sanoen siitä, että spontaanisuus ja aktiivisuus toteutuvat 
vain maailmasuhteessa. 

Tietoisen elämän ohella voidaan Henrichin tavoin puhua myös konkreettisemmin 
ihmisestä (vrt. Henrich 1982b, 155) tai Frankin tavoin käyttää käsitettä yksilö 
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(Individuum).161 Ihmisenä tai konkreettisena yksilönä oleminen toteutuu näin 
subjektiuden (Subjektivität) ja persoonuuden (Personalität) jännitteisessä suhteessa. 
Subjektina se itse määrittää aina toiminnallaan maailmaa mutta ei persoonana voi 
koskaan olla itseriittoisesti irrallaan maailmasta. Yhtä vähän kuin ihminen pelkkänä 
subjektina voi täysin määrittää todellisuuttaan ja irrottautua ulkoisesta maailmasta, on 
ihminen pelkkänä persoonana alisteinen ulkoiselle määräytyneisyydelle. Subjekti on 
pikemminkin olemassa yhdessä maailman kanssa. Niin subjekti kuin maailma ovat yhtä 
alkuperäisiä. Kumpikaan näistä ei ole palautettavissa toiseen, vaan ne ovat olemassa 

                                                           
161 Henrichin käyttämä käsite tietoinen elämä (bewusstes Leben) saattaa herättää virheellisiä tai 
jopa vääriä mielleyhtymiä (vrt. Henrich 1999) Käsitteen tulkintaa hankaloittaa se, ettei Henrich itse 
selkeästi perustele sitä, miksi hän on päätynyt käyttämään tätä käsitettä. Lisäksi hänen tapansa 
käyttää sitä ei ole täysin vakiintunut. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tietoisen elämän käsitteeseen 
liittyy erilaisia tulkintamahdollisuuksia, jotka viittaavat siihen kuinka monimutkaista ja vaikeasti 
käsitteellistettävää ongelma-aluetta Henrich oikeastaan pyrkii valottamaan. Henrich käyttää 
tietoisen elämän käsitettä ensiksikin miltei identtisesti ilmauksen ”ihminen” kanssa: Ihminen on 
tietoinen elämä. Elämä viittaa sekä ihmisen aktiivisuuteen ja spontaanisuuteen ja niistä 
kehkeytyvään ihmisen olemista leimaavaan dynamiikkaan, että konkreettisesti ihmiseen 
biologisena olentona. Ilmauksella tietoinen Henrich puolestaan painottaa sitä, että ihminen on aina 
tietonen itsestään ja omasta aktiivisuudetaan. Tämä perustava tietoisuus itsestä (Von-Sich-Wissen) 
tai itsetietoisuus (Selbstbewusstsein) mahdollistaa sen, että ihminen kykenee itse myös 
määrittämään omaa olemistaan. Tässä merkityksessä tietoinen elämä näyttäisi olevan identtinen 
subjektin tai subjektiuden käsitteiden kanssa. (Henrich 1999, 13 - 14.) Henrichin mukaan tietoinen 
elämä ei kuitenkaan ole rinnastettavissa yksin subjektiuteen, koska siihen sisältyy aina myös 
personaliteetti: tietoinen elämä on olemassa vain suhteessa maailmaan, jossa se määrittyy ajallisesti 
ja paikallisesti (Henrich 1982a, 137, 141, 154 - 156). Niinpä tietoisen elämän käsite on 
ymmärrettävissä parhaiten ehkä niin, että käsite viittaa ihmiseen ja tämän olemisen rakentumiseen 
maailmasuhteissa. Subjektius, persoonuus, maailma ja perussuhde näyttäisivät muodostavat 
monimutkaisen ja jakamattoman funktionaalisen kokonaisuuden, jossa tietoinen elämä on 
mahdollinen. Muut kompleksisuuden puolet eivät ole kuitenkaan mahdollisia ilman tietoista elämää 
itseään. Siinä mielessä tietoinen elämä on yksi tämän kompleksisuuden osa, joka itse tosin – kuten 
muutkin sen osat – on mahdollinen vain tuossa eri osista rakentuvassa kokonaisuudessa. Henrichin 
mukaan nämä ihmisen maailmassa olemisen tapaa koskevat käsitteet voidaan erottaa toisistaan 
periaatteessa vain analyyttisesti. Mikään näistä puolista ei kuitenkaan ole perustavampi tai 
ensisijaisempi suhteessa toiseen. (Henrich 1982a, 113, 119, 128, 133 - 134, 1971, ks. myös Frank 
1991, 592 - 595.) Tietoisen elämän käsitteen tulkinnan lähempi tarkastelu edellyttäisi kuitenkin sen 
suhteuttamista Henrichin tietoisuusteoreettisiin kehittelyihin (ks. Henrich 1970, 280). Se ei ole 
tässä yhteydessä mahdollista. Lisäksi Henrich korostaa, että tietoinen elämä toteutuu jännitteisessä 
kentässä. Konkreettisesti tämä jännitteisyys rakentuu subjektiuden ja persoonallisuuden välille 
(Henrich 1982a, 158). Tämän seikan myötä tietoinen elämä näyttää olevan ainakin osin identtinen 
asiasisällön kanssa, josta Manfred Frank käyttää ilmausta yksilö (Individuum). Yksilön käsite on 
erotettava hänen mukaansa subjektin ja persoonan käsitteistä siksi, ettei ihmistä voi ymmärtää 
pelkästään subjektina tai persoonana. Konkreettinen ihminen on hänen mukaansa nähtävä yksilönä, 
joka toteuttaa itsensä subjektiivisen aktiivisuuden ja spontaanisuuden sekä empiirisen ajallisen ja 
paikallisen määräytyneisyyden jännitteessä. (Frank 1986, 116 - 131.) 
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samanaikaisesti.162 Tietoinen elämä ei voi olla olemassa pelkkänä subjektiutena, joka olisi 
itseriittoisesti riippumaton ulkoisesta maailmasta. Se ei voi myöskään olla olemassa yksin 
persoonallisuutena, koska silloin se menettäisi luonteenomaisen spontaanisuuden ja 
aktiivisuuden periaatteensa.163 Empiirinen, suhteessa maailmaan ja maailmassa oleva 
yksilö ei ole siis joko subjekti tai persoona, vaan se on välttämättä molempia: subjektius 
transsendentaalina vapautena on olemassa vain persoonallisen määräytyneisyyden kautta, 
ja persoonallinen määräytyneisyys on mahdollinen vain, mikäli yksilö subjektiutena 
kykenee ylipäätään toimimaan suhteessa maailmaan. Subjektina hän kykenee itse 
aktiivisesti toimimaan ja määrittämään itseään ja persoonana hän on kuitenkin jo aina 
myös omien aikaisempien kokemustensa, oman historiansa ja oman maailmansa 
määrittämä (Henrich 1982b, 114, 154 - 157). 

Koska tietoinen elämä subjektiutena ja personaliteettina on olemassa vain perustavassa 
maailmasuhteessa, liittyy tietoisen elämän käsitteeseen myös oletus ihmiselle ominaisesta 
määrittelemättömästä määräytyneisyydestä. Tämä ihmisen perustava antropologinen 
piirre perustuu siihen, että ihmisen suhde rakentuu toisaalta tästä subjektiivisesta 
spontaanisuudesta ja toisaalta reseptiivisyydestä, jossa ihminen määrittyy persoonana 
suhteessa maailmaan. Tietoinen elämä on ymmärrettävissä toisaalta ihmiselle ominaisena 
samanaikaisena mahdollisuutena tai kykynä määrittää itseään uudella ja luovalla tavalla 
ja toisaalta välttämättömyytenä määrittyä aina oman maailmansa kautta. Tietoisen elämän 
käsite viittaa itse asiassa modernille sivistyskäsitteelle keskeiseen olettamukseen ihmisen 
perustavasta sivistyskykyisyydestä (Bildsamkeit), joka mahdollistaa olemisen erilaisissa 
perustavissa maailmasuhteissa (Grundverhältnisse; Henrich), joissa yksilö kykenee 
määrittämään oman toimintansa kautta itseään ja maailmaansa määrittyen myös itse 
samalla tuon maailmasuhteen kautta (ks. Benner 1991a). Näin ymmärrettynä tietoisen 
elämän ja muiden siihen läheisesti liittyvien käsitteiden, kuten perussuhde, subjekti tai 
subjektius ja persoona, myötä avautuva ongelmakenttä viittaa jo sivistysteoreettisiin 
kysymyksenasetteluihin. Kysymys ei siis ole enää pelkästään subjektiteoriasta käsitteen 
suppeassa merkityksessä. Subjektifilosofiset tarkastelut, joissa pohditaan ihmisen 
suhdetta maailmaan ja tuon suhteen perustavanlaatuista luonnetta, ovat jo itse asiassa 
ymmärrettävissä sivistysteoreettisiksi.  

Esittelemäni varsin alustavat subjektiteoreettiset huomiot ovat samalla sivunneet 
keskeisiä sivistysteoreettisia aiheita.164 Modernin sivistyskäsitteen lähtökohtana on 
                                                           
162 Henrich kirjoittaa valaisevasti: ”Subjekti on yhtä alkuperäinen siten, että se on suhteessa 
maailmaan, (...) ja sikäli, vaikkakin perusuhteelle rakenteen antava, myös siihen sisältyvä” 
(Henrich 1982a, 110).  
163 Henrichin mukaan tietoinen elämä on aina molempia: ”Tietoisen elämän täytyy ymmärtää 
itsensä yhtä alkuperäisesti molempina. Juuri siksi se ei voi alistaa jompaakumpaa täydellisesti 
toiselle, ei subjektia eikä persoonaa. Ihminen todellistaa itseään, kaikessa mikä on hänelle 
olennaista, molempien perspektiivien jännitteestä, josta käsin ihmisen elämä strukturoituu hänen 
maailmassaan” (mt. 154 - 155). 
164 Myös Bärbel Frischmann (1997) on korostanut subjektifilosofisten ja sivistysteoreettisten 
kysymysten temaattista yhteenkuuluvuutta. Modernille ajattelulle leimalliset käsitykset subjektista 
ja sivistyksestä liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Subjektina (kuin myös persoonan ja yksilönä) 
olemiseen liitetään ajatus autonomisesta, järjellisestä, itseään ja omaa toimintaansa määrittävästä 
olennosta. Myös ”itse”-alkuiset käsitteet, kuten itsetietoisuus, itsemäärittely, itsetoiminta liittyvät 
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näkemys ihmisen ja maailman suhteesta, jossa sekä minän spontaanisuus että minän 
reseptiivisyys nähdään yhtä alkuperäisinä ja tuolle suhteelle välttämättöminä. Ihmisen ja 
maailman perussuhde rakentuu niiden kautta. Ihmisen ja maailman suhde on 
ymmärrettävissä vuorovaikutussuhteena, jossa ihminen toisaalta omalla toiminnallaan 
määrittää maailmaa ja toisaalta maailma määrittää ihmisen toimintaa. Spontaanisuus 
mahdollistaa sen, että ihminen kykenee toimimaan maailmassa. Reseptiivisyys merkitsee 
puolestaan sitä, että ihminen on omassa sivistysprosessissaan empiirisesti määrittynyt 
oman maailmassa olemisensa kautta. (Benner 1991a, 133, 1995, 32.) 

Sivistysteoreettinen ajattelumalli korostaa, että ihmisen maailmassa olemisen tapa on 
aina toiminnallinen. Tämä korostus palautuu sivistysajattelun taustalla vaikuttaviin 
filosofis-antropologisiin olettamuksiin ihmisen perustavasta aktiivisuudesta ja 
spontaanisuudesta.165 Toiminnallisuuden korostaminen ei kuitenkaan ole ymmärrettävissä 
produktioidealistisesti toimintana, jossa ihminen tuottaa itsensä ja maailmansa oman 
toimintansa kautta (Selbstsöpfung des Menschen). Sivistys ei myöskään merkitse, että 
sivistysprosessin subjekti pelkästään omaksuisi historiallisesti jo annettuna olevan 
maailman sen eri muodossaan. Sivistysprosessi ei siten ole pelkkää ulkoistamista, mutta 
ei myöskään pelkkää sisäistämistä. Se on mahdollinen vain spontaanisuuden ja 
reseptiivisyyden vastavuoroisessa välittymisessä, jossa ihminen määrittää omassa 
toiminnassaan maailmaansa ja itseään spontaanisuutensa mahdollistamana ja jossa 
spontaanisuuden toteutuminen on mahdollista vain suhteessa ihmisen maailmaan, joka 
määrittää, miten spontaanisuus voi kulloinkin empiirisesti toteutua. (Benner 1991a, 122 - 
133, 1995, 77, 88.) 

Tässä yhteydessä on hetkeksi syytä palauttaa mieliin aikaisemmin esittelemäni 
Henrichin subjekti- tai tietoisuusfilosofiset tarkastelut, joiden keskeisenä lähtökohtana on 
ihmisen ja maailman perussuhde (Grundverhältnis). Vaikka Henrich ei käytäkään 
käsitettä sivistys, hänen tarkastelunsa sisältävät selkeästi elementtejä, jotka ovat 
perustellusti luonnehdittavissa sivistysteoreettisiksi. Traditionaalinen sivistyskäsite, jota 
erityisesti Dietrich Benner on pyrkinyt kehittelemään edelleen, viittaa prosessiin, joka 
todellistuu ihmisen ja maailman perussuhteessa. Sivistysprosessit eivät perustu yksin 
                                                           
 
olennaisella tavalla tähän ongelma-alueeseen. Kaikki subjektin käsitteen kanssa samaan 
semanttiseen kenttään kuuluvat käsitteet liittyvät kiinteästi myös moderniin sivistyskäsitykseen. 
Kääntäen tämä merkitsee Frischmannin mukaan sitä, että myös subjektifilosofia on 
sivistysteoreettisesti suuntautunutta tai ainakin ulotettavissa sivistyskäsiteeseen (mt. 112 - 113).  
165 Toiminnan ja toiminnallisuuden korostaminen ei palaudu pelkästään transsendentalistiseen ja 
samalla kiistatta metafyysisiä tulkintoja mahdollistavan välttämättömän spontaanisuuden ja 
toiminnallisuuden korostamiseen. Erityisesti nykyisissä sivistysteoreettisissa kehittelyissä 
toiminnan ja toiminnallisuuden käsite kytkee sivistyksen selkeästi ihmisen yhteiskunnalliseen ja 
kulttuuriseen toimintaan. Sivistyskäsitteen yhteydessä toiminta ei ole miellettävissä pelkästään 
asbtraktisti toiminnaksi, vaan se on toimintaa historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneessa 
maailmassa (Bildungswelt). Näin toiminta on ymmärrettävissä periaatteessa ihmiselle perustavana 
antropologisena välttämättömyytenä. Sivistys tapahtuu aina konkreettisessa toiminnassa, olipa 
kysymys sitten sananmukaisesti kohteellisesta toiminnasta – jossa sivistyssubjektit työstävät omaa 
luonnonympäristöään tehden mahdolliseksi yksilölle ja yhteisölle välttämättömän 
tarpeentyydytyksen – tai toiminnasta erilaisissa sosiaalisissa suhteissa (ks. Benner 1991a). 
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subjektiiviseen aktiivisuuteen, jonka varassa ihminen toimii maailmassa muokaten sitä 
samalla omalla toiminnallaan. Sivistysprosessissa ei ole myöskään kysymys ihmisen 
omasta toiminnasta riippumattomasta tapahtumisesta, jossa ihminen korkeintaan 
omaksuu ja sisäistää historiallisesti jo annetun maailman määrittyen näin ajallisesti ja 
paikallisesti. (Ks. myös esim. Benner 1991, 123, 133, 1995, 30 - 34, 85 - 89, 92.) 
Henrichin käsitteistöä käyttäen sivistysprosessi on luonnehdittavissa seuraavasti. 
Sivistysprosessi toteutuu ihmisen subjektina ja persoonana olemisen jännitteisessä 
kentässä: Subjektina ihminen pyrkii ajallisesti ja paikallisesti määrittyneessä yhteydessä 
todellistamaan ja määrittämään itseään ja maailmaansa spontaanisuuden mahdollistaman 
tietoisen ja suunnitelmallisen toiminnan kautta. Toisaalta ihminen persoonana määrittyy 
annetussa maailmasuhteessa. (Vrt. esim. Henrich 1970, 279, 1982b, 154 - 155.)166

Sivistyskäsitteen keskeistä ajatusta ihmisen ja maailman vuorovaikutussuhteen 
perustavasta luonteesta on mahdollista valottaa myös tarkastelemalla muutamia Fichten 
ajattelun erityispiirteitä. Vaikka Fichteä ei välttämättä usein lasketakaan modernin 
sivistysteoreettisen tradition keskeisempiin klassikoihin (ks. esim. Benner 1985), hänen 
varhaisfilosofiansa tarjoaa mahdollisuuden tarkastella modernin sivistyajattelun taustalla 
vaikuttavia oletuksia.167 Fichten filosofia on mielenkiintoinen ennen muuta siksi, että se 
näyttäisi tarjoavan hyvin taloudellisen ja yksinkertaistetun – samalla tosin varsin 
muodollisen – esityksen siitä, miten sivistysprosessi on ylipäätään mahdollinen, ja miten 
siitä voidaan (sivistys)teoreettisesti puhua. 

Tulkinnassani Fichten teoreettisesta filosofiasta eräänlaisena sivistysteorian 
alkumallina – jopa sivistyksen alustavana teoriana – nojaudun vuoden 1794 - 1795 
Wissenschaftslehren analyysiin. Siinä Fichte käsitteli filosofisia ongelmia tavalla, jolla on 
merkitystä myös sivistysteoreettiselle ajattelulle. Fichte keskittyi erityisesti minän ja ei-
minän suhteen tarkasteluun. Hänen tarkoituksenaan oli osoittaa, kuinka tietoisuus – olipa 
kysymyksessä sitten Minän tietoisuus itsestään (eli itsetietoisuus) tai minän tietoisuus 
maailmasta, johon Fichte viittasi siis käsitteellä Ei-Minä – on periaatteessa 
ymmärrettävissä vain ja ainoastaan Minän ja Ei-Minän välisen suhteen kautta. Tähän 
perusmalliin Fichte yhdisti ajatuksen minän aktiivisuudesta ja spontaanisuudesta, joka 
                                                           
166 Merkillepantavaa on se, että tietoista elämää ja perussuhdetta koskevat tarkastelut sisältävät 
vahvoja sivistysteoreettisia seurauksia. Kääntäen pätee se, ettei tietoisuuden, ihmisen ja tämän 
perustavan maailmasuhteen problematiikka ole irrotettavissa sivistysteoreettisesta ongelmakentästä. 
Konkreettisena esimerkkinä Henrichin ajattelun sivistysteoreettisista seurauksista mainittakoon 
pohdinnat yksilöllisen identiteetin kehittymisestä ja siitä, kuinka tämä yksilöllinen identiteetti 
rakentuu subjektiuden ja personaliteetin jännitteisessä suhteessa (ks. esim. Henrich 1970, 279, 1999 
21). 
167 Fichten teoreettisen filosofian sivistysteoreettisiin seurauksiin viittaavat myös Reinhard Lauth 
(1984, 17 - 21) ja erityisesti Johannes Schurr (1981). Mielenkiintoista on myös se, että Henrichin 
käsitys tietoisesta elämästä onkin suhteellisen paljon velkaa erityisesti Fichten filosofialle ja tämä 
näkemyksille tietoisuudesta ja subjektiudesta. Tietoista elämää koskevat näkemykset palautuvat 
pohjimmiltaan hänen jo klassisiksi muodostuneisiin Fichte-tutkimuksiinsa Fichtes ursprünglicher 
Einsicht (1967) ja Fichtes Ich (1982b). Fichten filosofia on kasvatus- ja sivistysteoreettisesta 
näkökulmasta erityisen mielenkiintoinen siksi, että sen avulla modernia subjektiuden käsitettä 
koskeva tulkinta on täsmennettävissä niin, ettei se johda väistämättä pedagogiseen paradoksiin vaan 
tarjoaa mahdollisuuden hahmotella kasvatuksen ja sivistyksen välisen dualismin ratkaisua. 
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mahdollistaa Minän ja Ei-Minän suhteen rakentumisen ja samalla myös tietoisen 
empiirisen Minän kehittymisen. (Ks. myös Tilette 1997, 9 – 10) 

Keskeinen teema vuoden 1794 Wissenschaftslehressä on Minän ja Ei-Minän suhteen 
jatkuva tematisointi ja ennen kaikkea se, kuinka näiden vastavuoroinen määräytyneisyys, 
joka mahdollistaa tietoisen minän synnyn, on ylipäätään käsitteellistettävissä.168 Tämä 
Minän (Ich) ja Ei-Minän (Nicht-Ich) suhteen tarkastelu on ymmärrettävissä 
Wissenschaftslehren sivistysteoreettiseksi ytimeksi. Fichten filosofiaa mukaillen 
sivistysprosessi toteutuu Minän ja Ei-Minän suhteessa. Tämän suhteen Fichte ymmärtää 
ennen kaikkea vastavuoroisena määrittelysuhteena, jossa Minä määrittää Ei-Minää ja Ei-
Minä määrittää puolestaan Minää. Pohjimmiltaan tässä Minän ja Ei-Minän 
omintakeisessa dialektisessa suhteessa on kysymys samasta kuin Wilhelm von 
Humboltiin palautuvassa sivistysteoreettisessa mallissa, joka lähtee Minän ja maailman 
(Bildungswelt) vastavuoroisesta suhteesta. Siinä Minä määrittää omalla toiminnallaan 
maailmaa muokaten ja konstituoiden sitä tosin niin, ettei Minän aktiivisuus ole 
absoluuttisesti vapaa historiallisesta ja empiirisestä määräytyneisyydestään (vrt. Benner 
1995). 

Tarkastellessaan Minän ja Ei-Minän vastavuoroisen suhteen rakentumista Fichte käytti 
käsitteitä Wechselbestimmung, Wechsel ja Synthese. Käsite Wechselbestimmung, joka 
olisi käännettävissä vastavuoroiseksi määrittelemiseksi, valaisee ehkä parhaiten näistä 
kolmesta käsitteestä sitä, miten Fichte mieltää Minän ja Ei-Minän suhteen. Ominaista 
tällä suhteelle on juuri se, että Minä ja Ei-Minä määrittävät toisiaan (ks. esim. Lauth 
1984, 44 - 45). Fichten mukaan perustava filosofinen ongelma on siinä, että 
voidaksemme puhua tietoisesta Minästä olisi kyettävä osoittamaan, miten Minä ja Ei-
Minä määrittävät toisiaan. Fichten mukaan tämä ongelma ei ole ratkaistavissa sillä, että 
tietoisuus ymmärretään ainoastaan Minän itseensä kohdistuvan määrittämisen kautta 
ilman, että otetaan huomioon se, kuinka Minä voi määrittää itsensä vain Ei-Minän kautta. 
Ratkaisu ei löydy Fichten mukaan myöskään siitä, että Minä ymmärretään ainoastaan Ei-
Minän kautta määrittyneenä, jolloin puolestaan ei huomioida sitä, että Minän 
määräytyminen voi tapahtua vain Minän oman toiminnan – johon Fichte viittasi 
käsitteellä asettaminen (setzen) – kautta.169 Sivistysteoreettinen tulkinta Fichten 
filosofiasta on seuraava: Emme voi palauttaa sivistysprosessia pelkästään Minän 
aktiivisuuteen ja siihen, että Minä sivistyy ja tulee tietoiseksi ainoastaan oman itsensä 
kautta. Samalla tavoin emme voi myöskään palauttaa sivistysprosessia yksin Ei-Minään – 
von Humboldtiin palautuvan perinteisen sivistysteoreettisen käsitteistön avulla ilmaistuna 
sivistysmaailmaan, joka määrittäisi yksilöllisiä sivistysprosesseja ikään kuin 
sivistyssubjektin ulkopuolelta. 

Minän ja Ei-Minän vastavuoroisen määrittelysuhteen (jonka ymmärrän 
sivistyssuhteena) tarkastelu edellyttää tarkempaa Minän ja Ei-Minän käsitteiden 
                                                           
168 Fichtelle ongelma minän ja ei-minän suhteesta oli pohjimmiltaan keskeisin filosofinen 
ongelma: ”Filosofian varsinainen ja korkein tehtävä, jonka alle muut jäävät, on se, kuinka Minä 
voisi välittömästi vaikuttaa Ei-Minään ja tai kuinka Ei-Minä voisi vaikuttaa Minään, koska 
molempien täytyy olla toisilleen täysin vastakkain asetettuja” (1965, 300). 
169 ”Toisistaan erillään käytettynä nämä synteesit eivät selitä sitä, mitä niiden tulisi selittää, ja 
edellä moitittu ristiriita jää: mikäli minä asettaa itsensä määrättynä, ei se määrity ei-minän kautta, 
mikäli se määrittyy ei-minän kautta, se ei aseta itseään” (Fichte 1965, 304). 
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analyysia. Minän käsite viittaa ylipäätään perustavaan inhimilliseen spontaanisuuteen ja 
kykyyn toimia suhteessa ei-minään. Ihminen on ymmärrettävissä transsendentaalisti 
vapaana olentona sikäli, että hän kykenee konstituoimaan itsensä ja maailmansa oman 
aktiivisuutensa varassa. Fichten mukaan ihminen on tämän periaatteellisen 
spontaanisuutensa vuoksi ymmärrettävissä määräytyneisyydeltään avoimena. Fichte 
viittasi tähän käsitteellä päättymätön (Unedliches): transsendentaali Minä on sikäli 
päättymätön ja rajoittamaton, että transsendentaali vapaus tai spontaanisuus tekee 
mahdolliseksi periaatteessa rajattoman määrän erilaisia toteutettavissa olevia toiminnan ja 
olemisen tapoja. (Fichte 1965, 361.) 

Fichte ei kuitenkaan ollut subjektiivinen idealisti. Hän ei palauttanut Minän ja 
maailman perustaa yksin transsendentaalin Minän aktiivisuuteen ja spontaanisuuteen (ks. 
esim. Siemek 1984, 153 - 156). Fichte nimittäin olettaa selvästi, että toiminta, jossa 
empiirinen järkiolento tulee mahdolliseksi, on aina luonteeltaan määrittelyä ja rajattua 
Vaikka transsendentaalin Minän merkityksessä subjekti on spontaanisti toimiva ja siten 
itseään määrittelevä olento, empiirinen subjektius ei kuitenkaan palaudu absoluuttiin 
transsendentaaliin spontaanisuuteen, aktiivisuuteen ja sen mahdollistamaan kykyyn 
todellistaa itseään omassa toiminnassaan.170

Tähän empiiriseen määräytyneisyyteen Fichte viittasi käsitteellä Ei-Minä. 
Periaatteessa Ei-Minän käsitteellä voidaan tarkoittaa kaikkea Minälle vastakkaista. 
Formaalisesti ymmärrettynä Ei-Minä on ylipäätään kohde, johon Minän spontaanisuus 
tavalla tai toisella suuntautuu. Olennaista on se, että empiirinen Minä on mahdollinen 
vain Minän ja Ei-Minän synteesinä, jossa yhdistyvät toisiinsa (transsendentaalin) Minän 
mahdollistama spontaanisuus ja aktiivisuus ja Ei-Minän tuottama empiirinen 
määräytyneisyys. Tähän Fichte viittasi myös huomauttamalla, että ihminen on yhtäältä 
rajoittamaton (unendliches) ja toisaalta rajattu (endliches) olento (ks. esim. 1965, 301). 
Näistä ensiksi mainittu viittaa ihmisen perustavaan spontaanisuuteen ja jälkimmäinen 
ihmisen empiiriseen määräytyneisyyteen. Fichteläisittäin ymmärrettynä sivistysprosessi 
toteutuu transsendentaalin vapauden ja empiirisen määräytyneisyyden suhteessa. 
Pohjimmiltaan se, mihin käsitteellä sivistys voidaan viitata, on transsendentaalin 
vapauden ja empiirisen määräytyneisyyden jatkuva prosessuaalinen synteesi, jossa 
ihminen määrittää toimintansa kautta Ei-Minää ja jossa Ei-Minä määrittää ja suuntaa aina 
ihmisen toimintaa ja siten myös määrittää, kuinka spontaanisuus ja aktiivisuus 
kulloistenkin empiiristen ehtojen alaisuudessa voi toteutua. (Ks. myös Baumanns 1972, 
178, Weichsedel 1973, 53 - 59.) 

Minän ja Ei-Minän vastavuoroisen suhteen muotoutumisessa merkittävään asemaan 
Fichten ajattelussa nousee toiminnan (Tätigkeit, Handlung) käsite. Fichten merkittävin 
oivallus on juuri siinä, että tietoinen subjekti tai Minä on mahdollinen vain ja ainoastaan 
toiminnassa. Pohjimmiltaan Minä ja toiminta ovat yksi ja sama. Minä on olemassa vain 
toimintana ja toiminta on olemassa vain Minän toimintana.  

”Das Ich ist nur Thätig; es ist bloss Ich, inwieferne es thätig ist; und infiefern es nicht 
thätig ist, ist es Nicht-Ich” (Fichte 1965, 297). 

                                                           
170 ”Jokainen mahdollinen minän predikaatti, merkitsee sen rajoitusta: subjekti, minä, on yksin 
toimiva tai oleva. Predikaatin kautta (esim. minä kuvittelen, minä pyrin jne.) suljetaan tämä 
toiminta rajattuun sfääriin” (Fichte 1965, 298). 
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Toisessa yhteydessä Fichte korostaa, että subjekti tai Minä on yksinomaan toimiva (1965, 
259, 297 - 298). Minän toiminta oli Fichtelle se mediumi, jossa Minä ja Ei-Minä 
syntetisoituvat empiiriseksi tietoiseksi Minäksi. Samalla toiminnassa syntyy Minän 
tietoisuus itsestä ja maailmasta. Koska Minä ja Ei-Minä (eli maailma) ovat vain 
toiminnassa ja toiminnan kautta, ovat ne ymmärrettävissä myös toiminnan tuloksena. 
Sivistysprosessi toteutuu Minän toiminnassa, jossa transsendentaali spontaanisuus ja 
aktiivisuus suuntautuu Minälle ulkopuoliseen toiminnan kohteeseen, joka itsessään jo 
määrittää Minän aktiivisuutta. Määrittäessään toiminnassaan Ei-Minää Minä samalla 
määrittää myös itseään, koska Minän aktiivisuus heijastuu ikään kuin Ei-Minän kautta 
takaisin Minään itseensä, tosin ei enää alkuperäisessä muodossaan, vaan välittyneenä Ei-
Minän tuottaman empiirisen määräytyneisyyden kautta (1965, 299 - 300, 313).171

Tällaisenaan sivistysteoreettinen analyysi tarkastelee Minän ja maailman tai 
fichteläisittäin Minän ja Ei-Minän suhdetta ikään kuin jo annettuna. Siinä ei vielä oteta 
huomioon Minän ja Ei-Minän suhteen genesistä eikä sitä, millaista roolia 
interpersoonalliset suhteet näyttelevät Minän ja Ei-Minän perussuhteen konstituutiossa. 
Mielenkiintoisella tavalla Fichte ymmärsi tietoisen empiirisen Minän konstituution siinä 
aina myös luonteeltaan interspersoonallisena tapahtumana. Juuri tässä Fichten 
kuningasajatuksessa avautuu myös mahdollisuus kasvatusteoreettiselle refleksiolle 
tavalla, jossa käsitteet kasvatus ja sivistys eivät ole ristiriidassa keskenään. Kasvatus ja 
sivistys vaikuttavat pikemminkin toisiaan vastavuoroisesti edellyttäviltä ja täydentäviltä 
käsitteiltä. 

Mahdollisuus kasvatusteoreettiselle tarkastelulle ja sen kytkemiselle 
sivitysteoreettiseen näkökulmaan tarjoaa Fichten oikeusfilosofiseen kirjoitukseen 
Grundlagen des Naturrechts sisältyvä interpersoonallisuusteoria. Tämän kirjoituksen 
alkuosassa Fichte tarkastelee empiirisen tietoisuuden tai subjektin kehittymisen 
mahdollisuusehtoja. Tämä tematiikka on tulkittavissa Wissenschaftslehressä käsitellyn, 
tietoisuutta yleensä koskevan teoretisoinnin laajennukseksi (ks. myös Baumanns 1972, 
185). Ilmeisesti jo Fichtelle itselleen oli selvää, etteivät Wissenschaftslehressä esitetyt 
näkemykset tietoisen Minän172 yleisistä piirteistä, joihin kuuluvat aktiivisuus ja 
spontaanisuus sekä Minän ja Ei-Minän synteettinen vuorovaikutussuhde, kykene vielä 
kattavasti selittämään, miten empiirisesti tietoisen Minän kehittyminen on mahdollinen. 
Tähän ongelmaan Fichte etsi vastausta interpersonaalisista suhteista – oikeussuhteista, 
kuten hän itse asian ilmaisi. Siinä missä Wissenschaftslehre on ymmärrettävissä 
aktiivisen Minän ja sen sivistysprosessin yleisten edellytysten analyysiksi, keskittyy 
Grundlagen des Naturrechts empiirisen Minän tai oikeammin empiirisen yksilön, 
individin, johon Fichte (1965, 340) viittasi käsitteellä endliches Vernunftwesen – 
mahdollisuusehtojen tarkasteluun. Pedagogisesta perspektiivistä tämä on ymmärrettävissä 
siirtymänä sivistysteoreettisesta kasvatusteoreettiseen tarkasteluun. 

Grundlagen des Naturrechts -kirjoituksen alkuosassa Fichte pyrkii osoittaman, kuinka 
intersubjektiivisuus, yksilöiden välisyys, on empiirisen tietoisuuden ja empiirisen yksilön 
kehittymisen kannalta välttämätön. Tämä tapahtuu nelivaiheisen deduktion avulla. Alussa 
Fichte käy pääpiirteittäin läpi”Wissenschaftslehren” keskeiset Minän käsitettä koskevat 
                                                           
171 Tällaista toimintaa voidaan kutsua myös itsenäiseksi toiminnaksi tai ”itsetoiminnaksi” 
(Selbsttätigkeit) (Benner 1991). 
172 ”Ihminen an sich” (Baumanns 1972). 
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periaatteet. Ensimmäisessä luvussa hän lähtee täysin Wissenschaftslehren hengen 
mukaisesti siitä, että tietoinen subjekti on itsensä asettava vapaa spontaani Minä (Fichte 
1965, 324–334). Edelleen hän korostaa – kuten aikaisemmin Wissenschaftslehressä – että 
itsensä asettaminen on mahdollista vain suhteessa maailmaan ja objekteihin (Fichte 1965, 
330). ”Pelkkä intelligenssi” (mt. 333), siis transsendentaalin Minän spontaanisuus, ei 
vielä mahdollista järjellisen olennon (Vernunftwesen), tietoisen empiirisen Minän syntyä. 
Toisessa luvussa Fichte esittää edelliseen nojautuen johtopäätöksenään sen, että 
järkiolennon – empiirisen Minän – on asetettava itselleen ulkoinen todellisuus (Fichte 
1965, 335), jonka kautta Minä, joka on periaatteessa mahdollinen järkiolento, voi tulla 
reaaliseksi järkiolennoksi. Edelleen Fichte korostaa tässä yhteydessä sitä, että Minän ja 
maailman suhteeseen liittyy olennaisesti Minän aktiivinen suhde todellisuuteen ja 
objekteihin. Tietoinen Minä voi olla tietoinen maailmasta ja itsestään vain silloin, kun se 
toimii suhteessa maailmaan ja siten aina myös muokkaa maailmaa ja vaikuttaa siihen 
omassa toiminnassaan (Fichte 1966, 338 - 339). 

Deduktion kolmannessa vaiheessa Fichte pyrkii osoittamaan sen, kuinka Minän 
aktiivinen ja toiminnallinen suhde maailmaan, jota Fichte kuvaa tässä yhteydessä 
käsitteellä vapaa vaikuttavuus (freie Wirksamkeit) voi olla olemassa vain sosiaalisissa 
suhteissa. Empiirinen subjekti ei voi hänen mukaansa ymmärtää itseään vapaasti 
toimivana, vapaasti maailmaan vaikuttavana ilman, että hän samalla olettaa muiden 
tietoisten ja vapaiden subjektien olemassaolon. Deduktion varsinainen johtopäätös on, 
ettei empiirinen subjekti voi olettaa muiden subjektien olemassaoloa muuten kuin 
olemalla näiden subjektien kanssa oikeussuhteissa (1966, 349). Oikeussuhteet ovat 
Fichten mukaan interpersoonallisia suhteita, joille on ominaista subjektien 
vastavuoroinen tunnustaminen eli se, että niissä toimivat subjektit ymmärtävät toisensa 
tasavertaisina, järjellisinä, itsetoiminnallisina ja autonomisina subjekteina (Fichte 1966, 
353 - 354). 

Fichten esittämä deduktio on ymmärrettävissä kokonaisuudessaan seuraavasti. 
Tietoisen Minän konstituution (ts. sivistysprosessin) kannalta välttämätön Minän ja Ei-
Minän välinen synteesi, jota Fichte tarkastelee Wissenschaftslehressä, on empiirisesti 
mahdollinen vain interpersoonallisissa suhteissa. Siellä missä intersubjektiiviset 
vastavuoroiset suhteet ovat toteutuneet, on aina olemassa myös tietoinen itseään sivistävä 
empiirinen Minä – yksilö. Fichten ajattelumalli ei ole kuitenkaan tulkittavissa niin, että 
interpersoonalliset vastavuoroiset suhteet olisivat perustavamman laatuisia suhteessa 
tietoiseen empiiriseen subjektiuteen. Fichte ei tässä suhteessa ole puhdas 
intersubjektivisti, joka korostaisi interpersoonallisten suhteiden ensisijaisuutta 
subjektiuteen nähden.173 Toisaalta Fichte ei myöskään oleta, että yksin subjektius voisi 
olla näistä kahdesta perustavampi. Interpersoonallisten oikeussuhteiden deduktio osoittaa 
yksiselitteisesti sen, etteivät intersubjektiiviset suhteet ole myöskään yksioikoisesti 
palautettavissa subjektiuteen. Empiirinen Minä ja intersubjektiivisuus voivat olla 
olemassa vain yhtä aikaa, eikä kumpikaan niistä ei ole perustavampi suhteessa toiseen. 
Siellä, missä tietoinen Minä syntyy, syntyy myös vastavuoroinen suhde toisiin 

                                                           
173 Empiirinen tietoinen minä ja sen sivistysprosessi eivät ole johdettavissa intersubjektiivisuudesta, 
kuten erilaiset tunnustamisen (Annerkennung)-käsitteeseen palautuvat interpersoonallisuusteoriat 
olettavat (ks. esim. Henrich 1970, 281, 1989). 
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subjekteihin; siellä, missä intersubjektiivisuus on olemassa, on olemassa myös tietoinen 
itsetoiminnallinen Minä. 

Juuri tässä näyttäisi olevan Fichten intersubjektiivisuusteorian varsin radikaalilta 
vaikuttava ydin. Fichten ajattelu näyttää olevan toisaalta puhtaasti subjektifilosofisten, 
toisaalta intersubjektiivisuusteoreettisten ajattelumallien välimaastossa, jossa avautuu 
myös kasvatusteoreettisen refleksion mahdollisuus ja jopa välttämättömyys. 
Mielenkiintoista on nimittäin se, että tämä subjektiuden ja intersubjektiivisuuden 
eräänlainen välitila kiteytyy Grundlagen des Naturrechts -kirjoituksen 
intersubjektiivisuusanalyysin myötä kasvatuksen käsitteessä. Kasvatusakti kytkee 
toisiinsa transsendentaalin Minän spontaanisuuden, Ei-Minän tuottaman empiirisen 
määräytyneisyyden ja interpersoonalliset vastavuoroiset suhteet. Fichte itse määrittelee 
kasvatusaktin vaatimukseksi itsenäiseen toimintaan (Aufforderung zur Selbsttätigkeit). 
Käsite kuvaa varsin hyvin kasvatuksellisen vaikuttamisen luonnetta sellaisena, kuin se 
Fichten filosofisen systeemin tarjoamasta perspektiivistä näyttäytyy. Kasvatus, kuten 
Fichten käyttämät käsitteet yleensäkin, ei ole aivan yksiselitteisesti tulkittavissa. 
Käsittelen lyhyesti kahta täysin vastakkaista vaatimus-käsitteen tulkintaa, joiden kritiikin 
avulla on mahdollista osoittaa se, mikä olisi Fichten kasvatuskäsitteen asianmukainen 
tulkinta. 

Peter Baumannsin mukaan vaatimuksen käsite ei onnistu kuvaamaan kasvatusaktia 
asianmukaisella tavalla. Ongelma vaikuttaa olevan, että kasvatettavan olisi kyettävä itse 
asiassa ymmärtämään kasvattajan kasvatuksellinen vaikutusyritys, jotta hän voisi 
noudattaa itseensä kohdistettua vaatimusta toimia itsenäisesti tavalla, jota häneltä 
kasvatuksellisessa vaatimuksessa edellytetään. Vaatimusaktin onnistuminen siis 
edellyttäisi Baumannsin mukaan sitä, että kasvatettava kykenee jo ymmärtämään tämän 
aktin. Näin kasvatettavalta edellytetään suhteellisen kehittynyttä tietoisuutta ja 
itsetietoisuutta. Edelleen kasvatettava jo olisi tunnustettavissa tasavertaiseksi 
toimintakykyiseksi subjektiksi, joka ei enää periaatteessa tarvitse kasvatusta, koska hän jo 
kykenee itsenäiseen toimintaan sosiaalisissa vastavuoroisissa suhteissa (Baumanns 1972, 
183 - 184). 

Edelliselle täysin vastakkaista vaatimuksen käsitteen tulkintaa edustaa Habermasin 
esittämä –näkemys siitä, että Fichten muotoilema vaatimuksen käsite olisi 
rinnastettavissa strategiseen toimintamalliin (Habermas 1988, 199 - 200). Habermasin 
esittämä tulkinta on tosin ohitettavissa viittaamalla Fichten alkuperäiseen määrittelyyn.  

”Vaatimus on vaikuttamista ja järkiolennon vapaa toiminta (freie Wirksamkeit) (...) 
sen tavoite” (Fichte 1966, 345).  

Järkiolentoa ei missään muodossa määritettä toimimaan vaikutuksen kautta, kuten 
kausaalisuuden käsitteessä vaikutettuun vaikutetaan syyn kautta, vaan järkiolennon tulee 
vaatimuksen vaikutuksesta määrittää itseään (mt.). Toisin sanoen kasvatus voi olla 
ymmärrettävissä ainoastaan vaatimuksena itsenäiseen toimintaan. Juuri tämä merkitsee 
yksinkertaisen vaikuttamisen metaforan hylkäämistä epäasianmukaisena. 

Habermasin esittämän kritiikin ongelma on luonnollisesti se, ettei hän omista 
teoreettisista lähtökohdistaan kykene tematisoimaan kasvatuksellisen vaikutuksen 
ajatusta, joka ei ole palautettavissa yksiselitteisesti strategiseen toimintamalliin (ks. 
Oelkers 1983). Nähdäkseni tämä koskee pohjimmiltaan myös Baumannsin esittämää 
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kritiikkiä. Myöskään hän ei näe Fichten vaatimuksen käsitteeseen sisältyviä 
systemaattisia kasvatusteoreettisia viittauksia ja sitä, kuinka nämä implikaatiot ovat 
ymmärrettävissä vasta, kun vaatimuksen käsite suhteutetaan Wissenschaftslehren 
subjekti- tai tietoisuusteoreettiseen kehittelyihin, Grundlagen des Naturrechtsin 
interpersoonallisuuden käsitteeseen ja ennen muuta näiden muodostamaan 
kokonaisuuteen. Yhteistä molemmille tulkinnoille on se, etteivät ne ota huomioon 
Fichten tietoisuutta koskevan käsityksen perimmäistä luonnetta. Sekä Baumannsiin että 
Habermasin tulkinnoille on yhteistä myös se, että niiden taustalla on periaatteessa 
egologiseen tietoisuuskonseptioon perustuva käsitys subjektiudesta. Molemmat tulkinnat 
lähtevät siitä virheellisestä tai vähintäänkin ongelmallisesta olettamuksesta, että Fichte 
ymmärtäisi kasvatusaktin kohteen (joko tahtoen tai tahtomattaan) tietoisena ja 
toimintakykyisenä subjektina. Habermasin tulkinnan mukaan tähän subjektiin 
kohdistettaisiin strategisia vaikutusyrityksiä, joilla paradoksaalisesti pyrittäisiin 
vaikuttamaan jo toimintakykyiseen ja autonomiseen subjektiin niin, tämä toimisi 
itsenäisesti ja autonomisesti. Baumannsin tulkinnan mukaan kasvatettava olisi taas 
ymmärrettävissä tietoisena subjektina, joka olisi jo kykenevä osallistumaan 
vastavuoroiseen kommunikaatioon, jossa osapuolet tunnustavat toisensa tasavertaisina 
vapaina ja toimintakykyisinä subjekteina. Kuten olen jo aikaisemmin esittänyt, 
egologinen käsitys subjektiudesta johtaa pedagogiseksi paradoksiksi kutsuttuun 
ongelmaan siitä, kuinka itsetoiminnalliseen subjektiin on ylipäätään mahdollista 
kasvatuksellisesti vaikuttaa. 

Fichten ajatus kasvatuksesta vaatimuksena itsenäiseen toimintaan on kuitenkin 
tulkittavissa tavalla, jossa kyseiset paradoksaalisilta vaikuttavat ongelmat ovat 
periaatteessa vältettävissä. Kasvatusaktin – vaatimuksella itsenäiseen toimintaan – 
kohteena ei ole jo itsetoiminnallinen subjekti, johon pyrittäisiin kasvatusaktin avulla 
vaikuttamaan strategisesti (vrt. Habermas). Vaatimus itsenäiseen toimintaan ei ole 
ymmärrettävissä johonkin sisäiseen subjektiuden ytimeen kohdistuvana tavoitteellisena 
pedagogisena vaikutusyrityksenä, joka voisi määrittää sisäisiä psyykkisiä dispositioita, 
jotka kehkeytyvät viime kädessä kuitenkin itse kasvatettavan subjektiivisen 
spontaanisuuden ja siihen perustuvan periaatteellisen vapauden ja näitä koskevan 
itserefleksion myötä (vrt. Henrich 1970, 276 - 277). Kasvatettava ei ole myöskään vielä 
ymmärrettävissä eikä häntä tarvitse ymmärtää persoonaksi, joka kykenisi osallistumaan 
vastavuoroiseen kommunikaatioon ja interpersoonallisiin suhteisiin, jotka Fichte ymmärsi 
vastavuoroisina tunnustamissuhteina, sillä niin nämä suhteet kuin myös 
interpersoonallisissa suhteissa kielellisiä ilmauksia ymmärtävät kieli- ja toimintakykyiset 
yksilöt (vrt. Frank 1986) – järkiolennot – vasta konstituoidaan kasvatusaktissa. 

Fichten ajattelun avaama kasvatusteoreettinen perspektiivi on ymmärrettävissä 
suhteuttamalla se hänen näkemyksiinsä tietoisuudesta ja tietoisesta Minästä. Fichte 
ymmärsi tietoisuuden eräänlaisena välähdyksenomaisena kokemuksena, jossa subjekti 
tiedostaa itsensä ja maailmansa oman toimintansa kautta. Tuossa kokemuksessa 
syntetisoituvat Minän spontaanisuus ja Ei-Minän tuottama empiirinen määräytyneisyys 
toiminnaksi, jossa itse asiassa Minä, Ei-Minä, toiminta ja tietoisuus muodostavat 
jakamattoman kokonaisuuden. Minän tietoisuus, toiminta ja Ei-Minä ovat Fichteä 
lainatakseni yksi ja sama. Fichte ajatteli edelleen, että tietoinen Minä on olemassa vain 
tuossa kokemuksessa. Ennen sitä eikä sen jälkeen ole olemassa tietoista empiiristä Minää. 
Fichten varsin usein lainattu lause ”Minä asettaa itsensä Ei-Minän kautta” kiteyttää 
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Wissenschaftslehren varsinaisen ytimen. Juuri samalla hetkellä kun Minän spontaanisuus 
kohdistuu toiminnassa Ei-Minään, syntyy Minälle Ei-Minä ja Minän tietoisuus itsestään. 
Toiminta, Minä ja Ei-Minä ovat Fichtelle yhtä ja samaa prosessia, jossa nämä sen eri 
osatekijät tuottavat yhtä aikaa toisensa ja samalla itsenä. Tässä prosessissa mahdollistuu 
Minän tuleminen tietoiseksi ja ulkoisen maailman (so. Ei-Minän) muokkaaminen. (Vrt. 
Henrich 1982a, 66–69, 71.) Toiminta tai pikemminkin teko, jonka kautta Minän ja Ei-
Minä (toisin sanoen Minä ja maailma leimahduksenomaisesti) syntyvät) on itsessään 
ihmiselle kuitenkin tavoittamatonta ja siten myös ennakoimatonta (ks. esim. Tilette 1997, 
10). Se, mitä sivistysprosessin mahdollistavassa toiminnassa tuotetaan tai mitä siinä 
kehkeytyy, ei voi koskaan olla täysin tietoisen Minän kontrolloitavissa (vrt. Frank 1984, 
249 - 250, Henrich 1982a, 80 - 81). Näin sivistysprosessit sisältävät aina myös 
ennakoimattoman ja uutta tuottavan puolensa. Ne ovat aina periaatteessa avoimia, koska 
sivistysprosessille välttämättömän spontaanisuuden ja aktiivisuuden toteutuminen ei ole 
koskaan täydellisesti määräytynyttä vaan sisältää aina päättymättömän ja 
rajoittamattoman avoimuuden. 

Tämä sivistysteoreettiseksi tulkittavissa oleva näkemys tietoisen Minän luonteesta 
liittyy saumattomasti Fichten käsitykseen interpersoonallisista suhteista. Fichten 
interpersoonallisuusteoria on ymmärrettävissä niin, että Minän, Ei-Minän ja toiminnan 
jakamattomaan kokonaisuuteen voidaan liittää myös intersubjektiivisuus, koska 
empiirinen tietoisuus voi syntyä vain interpersoonallisten suhteiden kanssa. Tietoisuutta 
ei voi Fichten mukaan olla sosiaalisten suhteiden ulkopuolella, sillä ihminen tulee 
ihmiseksi ihmisten joukossa (Fichte 1966, 343). Juuri tässä kuvaan astuu mukaan 
kasvatus. Kasvatusakti mahdollistaa empiirisen tietoisuuden syntymisen. Sikäli 
kasvatusakti on määritelmänsä mukaisesti ymmärrettävissä vaatimuksena itsenäiseen 
toimintaan. Vaatimus itsenäiseen toimintaan voi tapahtua kuitenkin vain välillisesti. Se on 
ymmärrettävissä yrityksenä, joka tähtää yhteisen interpersoonallisen suhteen 
rakentumiseen, suhteen jossa kasvatettavan itsenäinen toiminta tulee mahdolliseksi. 
Fichten mukaan kasvatussuhteelle ominainen vaatimus itsenäiseen toimintaan perustuu 
pohjimmiltaan siihen, että kasvattaja rajoittaa omia toimintavapauksiaan, jotta 
kasvatettava voi toimia itsenäisesti oletetun spontaanisuutensa varassa. Vaatimus 
itsenäiseen toimintaan edellyttää interpersoonallisen tilan konstituutiota ja kääntäen: 
siellä missä kasvatusaktin avulla tehdään mahdolliseksi intersubjektiivisen pelitilan 
rakentuminen, myös vaaditaan kasvatettavaa toimimaan itsenäisesti ja samalla tehdään 
mahdolliseksi tietoisen empiirisen Minän kehittyminen ja siten yksilöllinen 
sivistysprosessi.  

Tarkastelen vielä Fichten vaatimuksen käsitteen merkitystä käsitteiden (1) Minä ja Ei-
Minä sekä (2) subjektius, persoonallisuus ja yksilöllisyys (ks. Frank 1986, Henrich 
1982a) avulla. 

(1) Kasvatusakti on ymmärrettävissä kasvatettavalle ominaisen perustavan 
aktiivisuuden, spontaanisuuden ja empiirisen määräytymisen suhteen rakentamisena. 
Kasvatusakti liittää toisiinsa välttämättömän spontaanisuuden ja spontaanisuuden 
toteutumiselle välttämättömän empiirisen määräytyneisyyden. ”Wissenschaftslehren” 
terminologian mukaisesti kasvatusakti mahdollistaa transsendentaalin Minän 
spontaanisuuden ja aktiivisuuden toteutumiselle välttämättömän toiminnan 
suuntautumisen johonkin toiminnan kohteeseen (Ei-Minä), jonka myötä kasvatettavalle 
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tarjoutuu mahdollisuus omassa toiminnassaan (Selbsttätigkeit) muokata maailmaa ja 
itseään. 

(2) Subjektiuden ja persoonallisuuden käsitteiden tarjoamasta näkökulmasta kasvatus 
on ymmärrettävissä subjektiivisen spontaanisuuden ja persoonaan sidotun empiirisen 
määräytyneisyyden vastavuoroisen suhteen konstituoimisena Kasvatusakti sitoo toisiinsa 
subjektiuden ja persoonallisuuden niin, että itsetoiminnallisen autonomisen ja itseään 
määrittelemään kykenevän yksilön (vrt. Frank 1986, 116 - 130, 1991a, 43) kehittyminen 
– toisin sanoen sivistysprosessi – tulee mahdolliseksi jossakin tietyssä tilanteessa. 
Vaatimuksena itsenäiseen toimintaan kasvatusakti avaa mahdollisuuden subjektiivisen 
spontaanisuuden toteutumiselle, jolloin yksilö kykenee rakentamaan omaa suhdettaan 
maailmaansa ja siten myös omaa yksilöllistä olemisen tapaansa. Olennaista kuitenkin on, 
että individuaalinen maailmassa olemisen muoto ei ole palautettavissa puhtaaseen 
spontaanisuuteen ja sen jatkuvaan toteutumiseen, vaan subjektius toteutuu aina 
persoonallisen – siis ajallisen ja paikallisen määräytyneisyyden – kautta. Tämä 
määräytyneisyys tuotetaan kasvatuksellisessa interaktiossa. 

Kun palautamme vielä mielimme Henrichin näkemyksen siitä, että yksilönä oleminen 
on olennaisesti olemista perustavassa maailmasuhteessa, tulee yhä ilmeisemmäksi myös 
se, kuinka sivistysprosessi ja kasvatustoiminta edellyttävät vastavuoroisesti toisiaan. 
Yksilö voi olla olemassa vain perustavassa maailmasuhteessa, kuten Henrich on subjektin 
ja persoonan käsitteiden avulla korostanut. Sivistysprosessit ovat siis mahdollisia vain 
ihmisen suhteessa maailmaan. Koska ihminen voi olla olemassa vain suhteessa 
maailmaan, avautuu myös mahdollisuus kasvatukselliseen vaikuttamiseen. 
Kasvatuksellinen vaikuttaminen tapahtuu kuitenkin tuon maailmasuhteen kautta. 
Kasvatusaktit ovat miellettävissä juuri maailmasuhteen avaamisena ja uudelleen 
konstituoimisena. Vaikka kasvatettavan suhde maailmaan onkin sivistysteoreettisesta 
perspektiivistä perustava, ei se millään tavoin sulje pois kasvatuksellista vaikuttamista, 
vaan tekee sen periaatteeessa mahdolliseksi (vrt. Oelkers 1998). Kasvavalle ja itseään 
sivistävälle subjektille kasvatus on osa hänen perustavaa maailmasuhdettaan, sen eräs 
osatekijä, joka sivistysubjektin spontaanisuudesta huolimatta määrittää maailmasuhdetta 
ja siten myös spontaanisuuden toteutumista. Näin selittyy itse asiassa se, kuinka 
kasvatuksellisten tekojen avulla on mahdollista suunnata yksilön aktiivisuutta. 
Transsendentaalin spontaanisuuden ja aktiivisuuden sekä kasvatuksellisen vaikuttamisen 
välille ei nimittäin tarvitse, eikä ole edes välttämätöntä, ajatella ylitsepääsemätöntä 
kuilua, koska spontaanisuus ja aktiivisuus (ei-egologisen subjektiuden tai 
transsendentaalin Minän merkityksessä) voivat toteutua vain suhteessa johonkin 
empiiriseen. Empiirinen määräytyneisyys voidaan ymmärtää Fichten tavoin Ei-Mnän 
aiheuttamana spontaanisuuden suuntaamisena ja rajoittamisena, joka määrittää empiirisen 
Minän toteutettavissa olevia toiminnan ja olemisen muotoja. Se voidaan katsoa edellisen 
lisäksi määräytyneisyytenä perustuvan siihen, että ihminen persoonana määrittyy 
elämänhistoriallisesti sijoittuen sosiaalisten suhteiden ja kielellisen kommunikaation 
verkostossa johonkin ajallisesti ja paikallisesti määrittyneeseen tilaan (vrt. Frank 1988, 14 
- 17). 

Sivistysprosessit ja kasvatusteot (vrt. Oelkers 1985) kietoutuvat toisiinsa juuri tässä. 
Kasvatukselliset teot voivat määrittää ja konstituoida sivistysprosesseja, koska ne ovat 
osa sivistysprosessille välttämätöntä ja perustavaa maailmasuhdetta. Fichten merkitys 
kasvatus- ja sivistysteoreettiselle keskustelulle on siinä, että hänen varhaisfilosofiansa 
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avulla on mahdollista osoittaa se, kuinka kasvatus- ja sivistysteoreettiset perspektiivit 
ovat liitettävissä toisiinsa niin, että sivistysteoreettisesti välttämätön itsetoiminnallisuuden 
periaate ja kasvatusteoreettisesti välttämätön kasvatuksellisen vaikuttamisen periaate 
eivät ajaudu välittömästi ylittämättömään ristiriitaan, joka on myös pedagogisen 
paradoksin taustalla.  

Olen pyrkinyt varsin yleisellä tasolla esittämään vastauksen kysymykseen siitä, miten 
kasvatuksen ja sivistyksen välinen suhde on mielekkäästi ja ristiriidattomasti 
ymmärrettävissä niin, ettei näitä käsitteitä käytettäessä tarvitse välttämättä toistaa 
perinteistä paradoksaaliselta näyttäytyvää ongelmaa siitä, kuinka itsetoiminnalliseen 
subjektiin kohdistuva kasvatuksellinen vaikuttaminen voisi olla mielekkäästi 
ajateltavissa. Väitteeni on, ettei kasvatuksellisen vaikuttamisen ja sivistysprosessin välille 
tarvitse välttämättä olettaa ylittämätöntä kuilua, vaan kasvatus ja sivistys voidaan ainakin 
periaatteessa nähdä keskenään ristiriidattomina. Esitykseni on tältä osin varsin 
ohjelmallien yritys. Olen keskittynyt vasta pedagogisen toiminnan käsitteen yleisten 
mahdollisuusehtojen analyysiin tarkastelemalla sitä, millaiseen subjektifilosofiseen 
ongelmakenttään kysymys kasvatuksellisesta vaikuttamisesta ja sivistysprosessista ja 
näiden keskinäisestä suhteesta sijoittuu.  

Vaikka Fichten filosofia tarjoaakin yleisiä lähtökohtia kasvatus- ja sivistysteoreettiseen 
tarkasteluun, jättää se enemmän avoimia kysymyksiä kuin varsinaisia vastauksia. Hänen 
ajattelunsa merkitys onkin ehkä lähinnä siinä, että sen avulla on mahdollista ottaa esiin 
modernin filosofisesta perinteestä nousevia sivistystä ja kasvatusta koskevia 
ohittamattomia näkökulmia. Mielenkiintoisella tavalla hänen filosofiastaan nousee esiin 
ajatus sivistyksen ja kasvatuksen välttämättömyydestä ja siitä että nämä käsitteet 
valottavat jotakin modernin ihmisen maailmassa olemisen tavan keskeisistä 
ulottuvuuksista. Vaikka sivistys ja kasvatus ovat järkiolennoksi ymmärretyn ihmisen 
konstituutioprosessin kannalta kiistämättömiä tosiasiota, osoittaa Fichen ajattelun 
rekonstruktio kuitenkin sen millaisia periaatteellisia ongelmia niiden 
käsitteellistämisyrityksiin näyttää modernin ajattelun premissien alaisuudessa väistämättä 
sisältyvän. Mikäli sivityksellä ymmärretään vapauden ja järjen realisoimista 
maailmasuhteessa, joka konstituoituu empiirisen järkiolennon konkreettisessa 
empiirisessa toiminnassa, on meidän otettava huomioon kuitenkin seuraavaa: Empiirisen 
järkiolennon näkökulmasta on periaatteessa mahdotonta sanoa sitä, mitä järki ja vapaus 
itsessään lopultakin ovat. Empiirinen järkiolento voi ainoastaan omassa toiminnassaan 
pyrkiä realisoimaan inhimillistä järkeä. Paradoksaalisella tavalla käsityksemme siitä, mitä 
järki ja vapaus ovat, rakentuu ainoastaan toiminnassa, jossa historiallisesti ja empiirisesti 
määrittyneessä maailmasuhteessamme pyrimme jatkuvasti realisoimaan inhimillistä 
järkeä. Siten tavoitamme järjen ainoastaan siinä määrin, kuin me itse realisoimme sitä 
empiirisesti omassa toiminnassamme.  

Olen rajannut tämän tutkimuksen ulkopuolelle Fichten filosofian pedagogisen 
vaikutushistorian tarkastelut. Toimiessaan Jenan yliopistossa Fichte keräsi ympärilleen 
suhteellisen tiiviin oppilasjoukon, johon kuuluu myös pedagogisista kysymyksistä 
kiinnostuneita henkilöitä. He pyrkivät kehittämään Fichten filosofian pohjalta 
systemaattista pedagogista teoriaa. Samalla he eksplisiittisesti pyrkivät hahmotteleman 
kasvatustiedettä omana itsenäisenä tieteenalanaan, jonka peruslauseet tuli tosin olla 
johdettavissa itse Fichten teoreettisesta filosofiasta. Nk. varhaisfichteläiset pyrkivät 
osoittamaan sen, kuinka Fichte vaatimuksen käsite voisi toimia kasvatustieteellisen 
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teorianmuodostuksen lähtökohtana. Fichte pedagogisesti suuntautuneet oppilaat – Sauer, 
Ritter, Johannsen – julkaisivat useita systemaattisia kasvatusta, opetusta, sivistystä 
oppimista kuin myös kasvatustiedettä koskevia kirjoituksia Fichten ja Niethamerin 
toimittamassa filosofisessa aikakausilehdessä Philosophisches Journal für teutschen 
Gelehrten. Lähtökohtanaan he käyttivät ensinnäkin Fichten filosofialle keskeistä 
itsetoiminnallisuuden konseptiota. Tietämisen, oppimisen ja sivistyksen perustan he 
katsoivat olevan Minän aktiviteetissa. Kasvatus- ja opetusteoreettisten näkemysten 
tarkastelun lähtökohtana heillä puolestaan oli Fichten interpersoonallisuusteorian 
peruskäsite vaatimus itsenäisen toimintaan. 

Fichten varhaisten pedagogisten oppilaiden näkemykset tulivat systemaattisemman 
mielenkiinnon kohteeksi vasta 1960-luvun Fichte-renessanssin myötä. Rudolf Lassahnin 
yksityiskohtainen tutkimus Fichtes Wirkungsgeschichte in der Pädagogik valottaa hyvin 
Fichten ajattelun pedagogisia ulottuvuuksia ja sitä, kuinka hänen oppilaansa kehittelivät 
pedagogisia näkemyksiään. Dietrich Benner rekonstruoi yhdessä Schmied-Kowarzikin 
kanssa kirjoittamassa teoksessaan Die Pädagogik der frühen Fichteaner und 
Hönigswalds (1969) Fichten oppilaiden kasvatusteoriaa. Nuo analyysit loivat pohjaa 
hänen systemaattisille teoreettisille kehittelyilleen, joiden myötä hän otti vaatimuksen ja 
itsetoiminnallisuuden konseption keskeisiksi kasvatustieteellisen teorianmuodostuksen 
peruskäsitteiksi (1991a). Sittemmin Alfred Langewand on (1999) tarkastelut Fichten 
pedagogisesti orientoituneiden oppilaiden ajattelua. 

Ilman eksplisiittistä kytkentää varhaisfichteläisiin pedagogeihin alkoi Johannes Schurr 
1960-luvulla kehitellä Fichten transsendentaalifilosofiaan perustuvaa kasvatus- ja 
sivistysteoriaa (ks. myös A. Schurr 2001). Hänen teoksensa Gewissheit und Erziehung 
(1965) polttopisteessä oli Fichte vaatimuksen käsite. Transsendentaalia Minän 
vastavuoroisesta määrittelysuhteesta, joka antaa ihmisen maailmassaolemiselle ominaisen 
dynamiikan. sivistysteoriaa Schurr kehitteli teoksessaan Transzendentale Theorie der 
Bildung (1982), jossa hän otti sivistyskäsitteen tarkastelun lähtökohdaksi Fichten 
keskeisen oletuksen Minän ja Ei-Minän välisestä vastavuoroisesta määrittelysuhteesta 

Fichten filosofia kasvatus- ja sivistysteoreettisia implikaatioita ei tässä mainittujen 
esitysten lisäksi ole systemaattisesti tarkasteltu. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi 
niiden suhteuttaminen ennen muuta Fichten filosofian subjekti- ja 
interpersoonallisuusteoriaan ja sitä koskeviin systemaattisiin tulkintoihin ja edelleen 
kehittelyihin. Oma sangen mielenkiintoinen erityiskysymyksensä olisi myös se, mitä 
roolia Fichten pedagogiset oppilaat oikeastaan näyttelivät hänen ympärilleen 
kehittyneessä filosofisessa Jenan konstellaatiossa (Henrich). Joka tapauksessa vaikuttaa 
siltä, että kyseinen konstellaatio on ollut myös osa modernin tieteellisen pedagogiikan 
syntykontekstia, kuuluihan myös Herbart Fichten oppilaspiiriin. Tässä voi vain 
spekulatiivisesti esittää, että Herbartin 1800-luvun alussa muotoilemat ajatuksen 
itsenäisestä tieteellisestä pedagogiikasta ja sille ominainen kysymys kasvatuksellisen 
vaikutuksen mahdollisuusehdoista heijastelivat sitä keskustelua, jota Fichten lähipiirissä 
– johon Herbart kiistatta kuului – käytiin jo Jenassa 1790-luvun puolenvälin tienoilla. 
Nämä kysymykset jäävät tässä työssä vastaamatta. Tarkoituksenani on palata niihin 
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myöhemmin samoin kuin myös tässä työssä hahmoteltuun subjektiviteetin ja 
intersubjektiviteetin välisen suhteen kasvatus- ja sivistysteoreettiseen tarkasteluun.174  

                                                           
174 Esimerkkinä tästä mainittakoon Gösslingin (2004) ohjelmallinen artikkeli Subjektivität und 
Intersubjektivität. Langewand (2003) ja Benner (2003) ovat keskustelleet Fichten ajattelun 
kasvatusteoreettisen soveltamisen mahdollisuuksista. Molemmat tosin irroittavat virheelisesti 
pedagogisen interaktion tarkastelun Fichten filosofian tarjoamsta subjekti- ja 
interpersoonallisuusteoreettisesta kontekstista ja sitä koskevista nykytulkinnoista. Olen 
tutkimuksessani pyrkinyt osoittamaan alustavasti sen, että vasta absoluutin järjen huomioiva 
subjekti- ja interpersoonallisuusteoreettinen lukutapa mahdollistaa vaatimuksen käsitteen kasvatus- 
ja sivistysteoreettisesti mielekkään tulkinnan. 
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