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SuomalaiSen
elämänfiloSofian

uuSia haaSteita

Sami PihlStröm, Elämän ongel-
ma – filosofian eettinen ydin. 
Eurooppalaisen filosofian seu-
ra, 2010.

Älyllisesti ja eettisesti hallitulle 
elämänfilosofialle on kulttuu-
rissamme jatkuva tilaus. Ku-
ten Sami Pihlström uudessa 
kirjassaan varoittaa, hankkeen 
on kuitenkin vältettävä kaksi 
harha polkua: yhtäältä filoso-
fian kapeuttaminen ”pelkäksi 
erityistieteellisten ’tulosten’ 
tavoittelemisen tekniseksi tai-
doksi” ja toisaalta naiivi, ”vah-
vasti julkisuutta tavoitteleva 
populaarifilosofia”, joka turhan 
helposti lupaa valmiita ratkai-
suja vakaviin elämän ongelmiin 
(266). Pihlströmin tähtäyspiste 
on kohdallaan, löytyyhän suo-
malaisesta filosofiasta esimerk-
kejä molemmista ääripäistä. 
Ponnistaen aiempien teostensa 
amerikkalaislähtöisestä prag-
matismista — jonka perusaja-
tuksen mukaan perimmäiset-
kin filosofian ongelmat ovat 
aina jollain tavoin yhteydessä 
ihmiselämän käytännöllisiin 
kysymyksiin — Pihlström et-
siikin keskitietä juuri näiden 
kahden ääri-ilmiön väliltä.

Ensiksi on kiiteltävä sitä, 
kuinka Pihlströmin teos sijoit-
tuu ”teknisen” ja ”elämänfiloso-
fisen” kirjoittamisen välimaas-
toon. Jos uusi teos onkin teki-
jän omien sanojen mukaisesti 
hänen teoksistaan ”elämänfilo-
sofisin”, työ ammentaa tärkei-
tä aineksia hänen aiemmista 
tutkimuksistaan. Akateemiselle 
filosofialle yleisestä, tekniseen 
asiantuntijataitoon keskittyväs-
tä itseymmärryksestä poiketen 
Pihlström toteaa oppineensa 
niin filosofian opinnoistaan 
kuin tutkimuksistaan ”monia 
kiinnostavia näkökohtia” häntä 
vaivaaviin ”inhimillisesti mer-
kitseviin kysymyksiin” (260). 
Näin ollen ”teoreettisen” filoso-
fian alaan kuuluva tutkimustyö 
on tehnyt hänelle ”omakohtai-

suutta tavoittelevan kirjoittami-
sen” mahdolliseksi (260). Us-
kaltautuupa Pihlström kirjansa 
epilogissa ”Filosofia ja elämän 
ongelma” jopa tapailemaan 
ajatusta ”elämäntyöstä”, jonka 
alati keskeneräiseen projektiin 
uusi teos osallistuu. Filosofinen 
työ on Pihlströmille jatkuvasti 
”ongelma juuri sen vuoksi, että 
se on niin keskeinen osa” hä-
nen elämäänsä (260).

Sikäli kuin Elämän ongelma 
näin julkilausutusti ilmaisee filo-
sofian — myös akateemisen — 
omakohtaisen merkityksellisyy-
den, Pihlströmille on luonnollis-
ta toisaalta tehdä jonkun verran 
pesäeroa kapeasti ymmärret-
tyyn akateemiseen filosofiaan. 
Hän viittaa eräiden filosofien 
taipumukseen ymmärtää filo-
sofia olennaisesti logiikaksi tai 
vaikkapa soveltavaksi etiikak-
si, jolloin ”filosofin keskeisin 
tehtävä” saattaa hyvinkin olla 
”kirjoittaa artikkeleita tällaisten 
erikoisalojen kansainvälisiin 
aika kausijulkaisuihin” (266). Jo 
päätöksellään kirjoittaa omalla 
äidinkielellään Pihlström haas-
taa tällaisen filosofiakäsityksen, 
toiveenaan pikemmin tuottaa 
iloa ”kenelle tahansa elämän 
mielekkyyden kanssa kamppai-
levalle, ei ainoastaan ammattifi-
losofeille” (10).

Kun Pihlström ei kuiten-
kaan esiinny asiantuntijana, 
joka kertoisi toisille ihmisille 
miten heidän tulisi elää, hän 
neuvoo pidättymään lukemasta 
teosta ”tiukasti ottaen akatee-
misen filosofian tutkimukseksi” 
(261). Jos teos on tällä tavoin 
kirjoittajan itsensä asemoima, 
sitä on paikallaan myös arvioi-
da tästä näkökulmasta. Paria 
poikkeus ta vaille Elämän on-
gelma koostuu aiemmin jul-
kaistuista artikkeleista, joista 
kirjoittaja pienin muokkauksin 
ja temaattisin jaotteluin koettaa 
rakentaa yhtenäistä narratiivia. 
Paikoin kirja kärsii kuitenkin 
katkelmallisuudesta, ja osa 

teknisemmistä artikkeleista 
jää jonkun verran vajaaksi ta-
voitteestaan koskettaa laajaa 
lukijakuntaa. Kulttuurissa, jos-
sa akateemisen filosofian ja elä-
mänfilosofian välisiä yhteyksiä 
kuitenkin turhan harvoin kä-
sitellään, teoksen ansiot kum-
puavat jo sen onnistuneesta 
tasapainoilusta näiden kahden 
filoso fian navan välillä. Kirjan 
suurin ansio onkin sen rohkeus 
astua elämänfilosofian alueelle 
filosofian teknisiäkään pulmia 
hylkäämättä.

HenkilökoHtaisia ongelmia

Pihlströmin teoksen punaisena 
lankana on se, mitä varhainen 
Wittgenstein nimitti elämän on-
gelmaksi. Lukijan harmiksi Pihl-
ström ei koskaan aivan suoraan 
sano, mitä hän (tai Wittgenstein) 
elämän ongelmalla tarkoittaa, ja 
teos alkaakin ensiosassa ”Maa-
ilman ymmärtäminen, elämän 
ihmettely” elämän ongelman 
käsittelyn yleisellä pohjustuk-
sella. Tärkeä erottelu tehdään 
filosofisen tiedon ja ymmärryk-
sen välille, joista pääpaino aset-
tuu jälkimmäiselle. Siinä missä 
tieto merkitsee Pihlströmin 
siteeraaman G. H. von Wrigh-
tin sanoin ”totuutta, kysymys-
tä siitä, ’miten on’”, ymmärrys 
koskee ”merkityksiä, kysymystä 
’mitä tarkoittaa’, mikä on jonkin 
asian mieli” (30). Muualla teok-
sessaan Pihlström tosin pikem-
min liudentaa kuin tähdentää 
filosofisia käsitepareja: Hilary 
Putnamin jalanjäljissä hän esi-
merkiksi hylkää veitsenterävän 
erottelun tosiseikkoihin ja ar-
voihin (93). Jopa luonnontie-
teen arvoneutraaleiksi väitetyt 
tavat jäsentää maailmaa sisäl-
tävät moraalisia sitoumuksia, ja 
niinpä maailmamme on kaut-
taaltaan moraalinen maailma 
(erit. luku 10).

Aiemmilla teoksillaan Pihl-
ström on tullut tunnetuksi en-
nen kaikkea kantilaisen trans-
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sendentaalifilosofian naturali-
soijana: hän kannattaa ajatusta 
kaikkea inhimillistä kokemusta 
jäsentävistä transsendentaalisis-
ta ennakkoehdoista näkemättä 
tällaisia ehtoja kuitenkaan — 
tältä osin Kantista poiketen — 
historiallisesti muuntumattomi-
na. Ehtojen muuntuvuudesta 
Pihlström päättelee edelleen 
maailmanjäsennystemme arvo-
latautuneisuuteen, sikäli kuin 
emme voi koskaan saavuttaa 
inhimilliselle kokemukselle 
absoluuttisen ulkopuolista, 
”ikuisuuden” näkökulmaa. 
Metafysiikka ei näin ollen ole 
mahdollista tyystin irrallaan 
etiikasta: kaikkien maailman 
väitettyjen tosiseikkojen taus-
talla piilee moraalisia valinto-
ja ja arvoja. Samansuuntaisia 
ajatuksia ”eettisyyden kaik-
kiallisuudesta”, kuten aiempi 
etiikalle omistettu tutkimus 
Pragmatic Moral Realism 
(2005) asian muotoilee, puo-
lustaa uusi teos nyt suomeksi. 
Sen kielenkäyttö on kuitenkin 
riisutumpaa teoreettisen filoso-
fian sanastosta.

Ajatus ”elämän ongelmasta” 
ponnistaa ennen kaikkea Lud-
wig Wittgensteinin varhaisista 
teoksista, erityisesti Tractatuk-
sesta ja muistikirjoista. Kautta 
teoksensa Pihlström seurai-
lee varhaisen Wittgensteinin 
vakaumusta, jonka mukaan 
kaikkiin mahdollisiin tieteen 
kysymyksiin saatettaisiin peri-
aatteessa löytää vastaus ilman 
että ”elämänongelmia” olisi 
vielä edes raapaistu (6.52). 
Ajatusta seuraa Tractatuksessa 
jokseenkin kryptinen muotoilu 
siitä, kuinka ”elämän ongelman 
ratkaisu” on nähtävissä ”tämän 
ongelman häviämisestä”. Kum-
mallista kyllä, juurikaan tällaisia 
sitaatteja syvemmälle ei Witt-
gensteinin elämän ongelman 
käsitteen analyysissa mennä.  
Vähintäänkin olisi paikallaan 
täydentää lainausta vielä sillä, 
mitä Wittgenstein lisää suluissa: 

”Eikö tämä olekin syy, miksi ih-
miset, joille elämän merkitys on 
selvinnyt pitkällisten epäilyjen 
jälkeen [...] miksi nämä ihmiset 
eivät sitten olekaan pystyneet 
sanomaan, mikä tämä merkitys 
on”, (6.521.).

Pihlströmin esittämät luon-
nehdinnat elämän ongelmal-
le ovat usein suureellisempia 
kuin Wittgensteinin. Hän ni-
mittää pulmaa ”elämämme 
absoluuttista arvoa tai merki-
tystä koskevaksi ongelmaksi”, 
jota ei voida ratkaista dialogin 
kautta, onhan kyseessä ”sub-
jektin oma, hänen kaikkein 
henkilökohtaisin ongelmansa” 
(262–263). Teoksen epilogis-
sa hän määrittelee filosofian 
ytimeksi ”elämän ongelman 
kohtaamisen — ja tähän liit-
tyen kuoleman kohtaamisen 
— vakavasti, vastuullisesti, 
tietoisena siitä, ettei toisen 
elämän ja kuoleman kohtaa-
mista voida tehdä toiselle hel-
poksi” (266). Viimeistään näillä 
kohdin kriittinen lukija saattaa 
hämmästellä, mistä ongelmasta 
Pihlström viimekätisesti puhuu. 
Jos elämän ongelma on ihmi-
sen henkilökohtaisin ongelma, 
ei esimerkiksi tuntuisi intuitii-
viselta väittää kääntäen, että 
jokaisen ihmisen henkilökoh-
taisin ongelma on juuri elämän 
ongelma. Selvältä vaikuttaisi 
kuitenkin se, että kyseessä on 
jollakin tavoin elämän tarkoi-
tuksen pulma, ihmisyksilön 
moraalinen kamppailu saada 
elämään kätkeytyvät merkityk-
set esiin.

Elämänfilosofian näkökul-
masta Pihlströmin pulmaksi on 
luettava teoksen — yleensäkin 
suomalaiselle filosofialle ou-
don yleinen — taipumus tur-
vautua Wittgensteiniin jopa sil-
loinkin, kun liikutaan hänelle 
hieman vierailla alueilla. Teok-
sen elämänfilosofista yleistajui-
suutta nimittäin jonkin verran 
nakertaa se, että kenties kes-
keisimmäksi lähteeksi asettuu 

analyyttisen filosofian erilaisiin 
perinteisiin monin tavoin vai-
kuttanut filosofi, jonka huomiot 
etiikasta ja elämän ongelmasta 
ovat kyllä kiintoisia jos kohta 
melko vähäsanaisia. Jokainen 
kirjoittaja voi toki vapaasti vali-
ta lähteensä, mutta lihaa luiden 
ympärillä olisi aina hyvä olla. 
Elämän ongelman käsitteestä 
saisi tukevamman otteen, jos 
tutkittaisiin ilmiön yhteyttä 
vaikkapa kysymyksiin itse-
tuntemuksesta tai kärsimysten 
merkityksestä, ystävyydestä tai 
rakkaudesta eli toisten ihmis-
ten tärkeydestä ihmiselämän 
kanssa sinuiksi tulemisessa. 
Nähdäkseni lukijalle piirtyi-
si selkeämpi kuva siitä, mitä 
Pihlström kaikkinensa ”elämän 
ongelmalla” tarkoittaa, jos hie-
man arvoituksellisiksi jääviä 
Wittgenstein-katkelmia ryydit-
täisivät vuolaammin mainituista 
aiheista kirjoittaneet ajattelijat: 
vaikkapa Pihlströminkin mai-
nitsemat Dostojevski, Tolstoi, 
Kierkegaard tai Nietzsche.

Toiseksi liiallinen Wittgen-
stein-glorifointi johtaa nähdäk-
seni tarpeettoman tekniseen 
analyysiin solipsismin ongel-
masta, jota Pihlström käsittelee 
erityisesti eettisenä ja ajanfilo-
sofisena ongelmana. Voinko 
lainkaan tietää, ettei maailmani 
ole vain minun, toiveeni toi-
mia eettisesti vain moraalisen 
mielikuvitukseni tuote, men-
neisyys ja tulevaisuus aivan 
yhtä todellisia kuin nykyhet-
ki? Ymmärrän kyllä Pihlströmin 
argumentatiivisen huolen siitä, 
että omakohtaisista kokemuk-
sista ei voida noin vain hypätä 
intersubjektiivisiin arvioihin ih-
miselämästä ja etiikasta. Sitä en 
kuitenkaan käsitä, että solipsis-
min ongelma olisi todella jat-
kuvasti akuutti pulma ”kenelle 
tahansa elämän mielekkyyden 
kanssa kamppailevalle”, kuten 
Pihlström itse teoksensa koh-
deyleisön määrittelee. Ymmär-
tääkseni kysymys solipsismista 
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on osin tekninen; kuten Pihl-
ström itsekin lopulta myöntää, 
emme voi jäädä solipsistiseen 
positioon, vaan meidän on 
hyväksyttävä siteemme toisiin 
ihmisiin kykenemättä sen to-
dellisuutta aina vedenpitävästi 
osoittamaan (44).

Ehdotukseni asetelman 
parantamiseksi olisikin sukua 
Pihlströmin Wittgenstein-tul-
kinnalle: elämän ongelma ei 
ratkea eikä edes hälvene, sen 
kanssa on vain opittava elä-
mään (267). Samoin solipsis-
min uhan edessä on elettävä 
eteenpäin, vaikka aiheeseen 
viehtynyttä filosofia pulma 
saattaakin jatkuvasti vaivata. 
Pihlströmin ongelmana ei ole 
sinänsä pulman käsitteleminen 
vaan sille suotu mielestäni hi-
venen liioiteltu painotus.

moraalifilosofin 
uskottomuus

Teoksen toista osaa ”Olemi-
nen, kulttuuri ja arvot”, jota 
olen toistaiseksi ensimmäisen 
osan ohella käsitellyt, seuraa 
moraalisesti puhutteleva vii-
meinen ja kolmas osio ”Moraali 
ja sen rappio”. Kirjan ydinaja-
tukset laajenevat edelleen poh-
dinnoiksi moraalin asemasta ja 
merkityksestä nykymaailmas-
sa, ja konkreettisia esimerkkejä 
löytyy niin satujen kasvatus-
filosofisesta merkityksestä kuin 
syyllisyyden eettis-metafyysi-
sestä analyysista. Aiempiin 
osiin nähden kolmannen osan 
sävy on toisenlainen: ilokseen 
lukija voi havaita Pihlströmin 
kerrankin asettuvan kannalle, 
ilmaisevan eettisesti punnittuja 
näkemyksiään tärkeisiin mo-
raalisiin kysymyksiin. Koros-
taakseni kontrastia lainaan 
ensin teoksen alkupuolen ku-
vausta siitä, kuinka joskus, ”esi-
merkiksi tyynenä, lempeänä, 
aurinkoisena kesäpäivänä tai 
-iltana, meistä saattaa helposti 
tuntua siltä, että Wittgenstein 

oli lopulta oikeassa”: ”elämän 
ymmärtäminen — tai sen ym-
märtämisen mahdottomuuden 
tunnistaminen, sen havaitse-
minen, että elämän ongelma 
pakenee kaikkien ymmärrys-
yritystemme ulottumattomiin, 
aivan kuten kesäillan hauras 
rauha on ikään kuin joka het-
ki rikkoutumaisillaan — on 
tasoltaan ‘korkeammalla’ kuin 
pelkkä maailmassa, tosiseik-
kojen keskellä, oleminen ja 
toimiminen” (43).

Tällaiset runolliset ryöpsäh-
dykset ovat Pihlströmin teok-
sessa ehkä turhankin harvassa, 
semminkin kun viimeinen osa 
pursuaa pikemminkin ankaria 
äänenpainoja: ”Eettisyyden 
vaatimus ei voi luvata kenel-
lekään helppoa elämää; etiik-
ka ei voi kertoa menestys- tai 
sankaritarinoita — ainakaan 
eettisestä subjektista (minusta) 
itsestään. Eettisen omantun-
non tulee olla kuin piikki li-
hassa, jatkuvasti pistämässä.” 
(207.)

Tässä on yksi vahvimmista 
kiteytyksistä Elämän ongel-
man viimeisen osan kantavalle 
tematiikalle: transsendentaali-
selle syyllisyydelle. Kuten käsi-
te antaa ymmärtää, Pihlström 
ei ole kiinnostunut niinkään 
arkimerkityksessään ymmär-
retystä syyllisyydestä kuin sen 
selventämisestä, millä tavoin 
syyllisyys on perustava moraa-
linen ilmiö ja käsite. Kirjansa 
viimeisessä luvussa hän mai-
nitsee Karl Jaspersin erottelun 
neljään syyllisyyden tasoon: ri-
kosoikeudellinen, poliittinen, 
moraalinen ja metafyysinen 
syyllisyys. Omassa syyllisyy-
den käsittelyssään Pihlström 
painottaa lähinnä kahta jäl-
kimmäistä, joskin hän hylkää 
Jaspersin tulkinnan, jonka 
mukaan metafyysinen syyl-
lisyys olisi ilmaistavissa vain 
uskonnollisin käsittein (254). 
Teoksensa viimeisessä osas-
sa Pihlström kyllä enenevissä 

määrin flirttailee uskonnollisten 
syyllisyys-diskurssien kanssa 
aina Jobin kirjasta Dostojevskin 
Karamazovin veljeksiin, mutta 
lopulta hän määrittelee itsensä 
”sekulaarin etiikan” kannatta-
jaksi (231).

Avain Pihlströmin syylli-
syys-käsitteen ymmärtämiseen 
löytyykin Jaspersia paremmin 
1900–luvun moraalifilosofeil-
ta, erityisesti Raimond Gaitan 
syyllisyydentunnon (remorse) 
käsitteestä sekä Emmanuel 
Levinasin äärettömän vastuun 
etiikasta. ”[M]oraalinen vas-
tuumme on ääretön: jäämme 
aina loputtoman kauas oikeas-
ta, hyvästä ihmiselämästä …” 
(190–191.) Pihlströmin näke-
myksen mukaan juuri äärettö-
män vastuun tähdentämiseksi 
on syvennyttävä syyllisyyden 
käsitteeseen, jonka kautta 
opimme näkemään oman elä-
mämme ”moraalisesti sietämät-
tömänä, jatkuvasti korjausta 
vaativana” (190). Syyllisyys 
on täten transsendentaalinen 
ennakkoehto eettiselle elämäl-
le: ”ihmiselämä on läpikotai-
sin moraalinen projekti, jota 
mahdollisen syyllisyyden — 
ja sitä seuraavan katumuksen 
— täytyy (ja tämä on moraa-
linen ’täytyy’!) leimata alusta 
loppuun, koko ajan, ehtona 
inhimillisesti mahdolliselle 
eettiselle ajattelulle ja toimin-
nalle.” (256.)

Minua vaivaa näissä kat-
kelmissa niiden syyllistävä ja 
ehkä tahattomankin moralisoi-
va sävy. Jos Pihlström moraali-
filosofiallaan nimenomaisesti 
tahtoo väistää moralismin vaa-
ran (224–226), miksi hänen nä-
kemyksensä syyllisyydestä vi-
vahtavat moralismiin? Aina voi 
toki puolustautua väittämällä 
käsittelyssä olevan syyllisyy-
den käsitteen olevan perusta-
vampaa laatua, mutta perus-
ongelmaa tämä ei nähdäkseni 
vielä poista. En näe ylikäymä-
töntä syytä sille, miksi juuri 
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syyllisyys olisi moraalisista kä-
sitteistä perustavimpia; miksei 
vaikkapa onnellinen hurmioi-
tuminen tai transsendentaali-
nen rakkaus? Voisi näet väit-
tää, ettei äärettömän vastuun 
kantaminen ole mahdollista 
sen enempää vailla syyllisyyt-
tä kuin rakkauttakaan: on ää-
rettömästi rakastettava kaikkia 
toisia ihmisiä voidakseen olla 
heistä äärettömästi vastuussa. 
Toisaalta voisi edelleen esittää 
kantilaisen vastaväitteen, ettei 
moraalilain noudattaminen ole 
käytännöllisen elämän näkö-
kulmasta mahdollista ilman 
uskoa. Kosolti Kantista kirjoit-
taneena filosofina Pihlström 
luultavasti tiedostaa tällaisen 
kritiikin mahdollisuuden, mitä 
kuitenkaan hänen jonkun ver-
ran yksipuolinen syyllisyyden 
käsitteen analyysinsa ei tuo 
esiin.

Syvemmällä tasolla syylli-
syyden tematisoinnin ongel-
maksi voisi katsoa sen, ettei 
Pihlström näin onnistu filoso-
fisesti erottumaan kulttuurim-
me protestanttisesta etiikasta 
vaan päinvastoin sitä jopa kri-
tiikittömästi pönkittää. Pihlströ-
miläisen ”sekulaarin” etiikan 
ironia piileekin siinä, että tämä 
on tosiaankin kuin protestant-
tinen piikki lihassa: ”Mikään 
suunnattoman syyllisyytemme 
sovitus ei voi olla moraalisesti 
siedettävä.” (193.) Jos Elämän 
ongelman yhdeksi pyrkimyk-
seksi otaksutaan ihmisten kut-
suminen eettiseen elämään, 
heidän elämäänsä kuitenkaan 
millään muotoa moralisoimat-
ta, protestanttis-moralistiset 
syyllisyydentunnon teroituk-
set tuskin tätä päämäärää 
edistävät. Lainatun katkelman 
edellä Pihlström toki toteaa on-
gelman olevan perustavampi: 
”että juuri [moraalisen] sovi-
tuksen ajatus [ylipäänsä] on 
moraalisesti kestämätön. Mi-
kään hyvitys, edes äärettömän 
armon tuoma, ei voi oikeuttaa 

kaikkea sitä pahaa, jota ihmiset 
joutuvat kärsimään. (193.) Tällä 
kohdin Pihlström on juuri lai-
nannut Karamazovin veljesten 
Ivanin julistusta siitä, kuinka 
hän ei voi hyväksyä Jumalan 
olemassaoloa ihmisten pahuu-
den sovitukseksi. Avoimeksi 
jää kuitenkin toinen, teodikean 
ongelman kiertävä uskontotul-
kinta: jumalausko voi auttaa 
ihmistä eksistentiaa lisesti pa-
remmin sietämään syyllisyy-
dentuntonsa.

Jälleen olisi helppo tukeutua 
Kantiin kritiikin selventämisek-
si: moraalinen elämä todellakin 
on inhimillisesti sietämätöntä, 
ja juuri siksi meidän on — 
ikään kuin uskon varassa hypä-
ten — oletettava moraalimme 
takeeksi Jumalan olemassaolo. 
Näin ollen kantilaista moraalis-
ta uskoa voisi ehdottaa ikään 
kuin Pihlströmin korostaman 
transsendentaalisen syyllisyy-
den vastinpariksi. Tällainen rat-
kaisu kiertäisi hänen etiikkansa 
kaksi sokeaa pistettä: yhtäältä 
filosofiselle uskontotulkinnalle 
selkänsä kääntävän sekulaari-
suuden, toisaalta tälle siirrolle 
vastakkaisen ja vieläpä pei-
tellyksi jäävän protestanttisen 
vireen. Tällä tavoin uskonnon-
filosofia voisi tulla elämänfilo-
sofian luonnolliseksi osaksi, 
mikä luullakseni palvelisi myös 
laajempaa elämänfilosofiasta 
kiinnostunutta lukijakuntaa.1

lopuksi: elämänfilosofian 
tulevaisuus?

Vaikka Elämän ongelmaa 
voidaan arvostella filosofisin 
perustein, kirjan käsittelemät 
teemat olisi lopulta parempi 
ymmärtää keskustelun avauk-
siksi kuin yrityksiksi hahmo-
tella systemaattista elämän-
filosofiaa. Pihlströmille kuten 
suomalaisella akateemiselle 
filosofialle yleisemminkin tämä 
alue on vielä melko uusi. Maas-
tamme löytyy toki akateemisia 

filosofeja, jotka esittävät julkisia 
puheenvuoroja tai ottavat kan-
taa vaikkapa globaalin etiikan 
haasteisiin, kun taas vähem-
mässä ovat sellaiset kirjoittajat, 
jotka tarttuisivat ihmiselämän 
yksilöllisiin haasteisiin kuiten-
kaan filosofian vakavuudesta 
tinkimättä.

Joku voisi toki epäillä, 
onko elämänfilosofiasta mah-
dollistakaan esittää muuta 
kuin katkelmallisia ja melko 
ylimalkaisia huomioita. Näin 
ajatteleva kuitenkin sivuut-
taa monia filosofian parhaita 
perinteitä aina sokraattisesta 
ja stoa laisesta etiikasta uu-
den ajan eksistentialisteihin 
ja proto eksistentialisteihin. 
Niinkin erilaisille filosofeille 
kuin Epiktetos, Nietzsche tai 
Heidegger elämän eettinen 
pohdinta on saumattomassa 
yhteydessä heidän systemaat-
tiseen filosofiaansa. Seuraa-
vaksi haasteeksi suomalaiselle 
elämänfilosofial le toivoisinkin 
rohkeutta kysyä vielä laajem-
min elämän ongelmien moni-
aalle kurottavia kytköksiä, pait-
si toisiinsa myös teoreettiseen 
filosofiaan. Tällä tavoin voisim-
me edelleen liudentaa filoso-
fian harrastamiselle ylipäänsä 
vahingollista taipumusta aida-
ta kaikki vakava ihmiselämän 
pohdiskelu akateemisen filo-
sofian ulkopuolelle.

Kokonaisuudessaan Elä-
män ongelma: filosofian eet-
tinen ydin tarjoaa tärkeitä 
aineksia suomalaisiin elämän-
filosofisiin keskusteluihin. 
Pihlström mielestäni aivan oi-
kein korostaa, kuinka etiikan 
ytimessä on elämän ongelma, 
ratkeamaton mutta juuri siksi 
polttava kysymys elämämme 
merkityksestä (44–45). Ehkä-
pä Pihlströmin ongelma piilee 
osin siinä, että syyllisyyttäkin 
käsitellessään hän on liiaksi so-
lipsisti: hän ei hyväksy etiikal-
le mitään muuta perustaa kuin 
yksilön itsensä. ”Aito syyllisyys 
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tai katumus ei tietenkään ole 
itsekeskeistä, vaan päinvastoin 
’toisen todellisuuden’ (the rea-
lity of another) kenties shokee-
raavaa tajuamista” (248); tässä 
voisi olla aineksia vahvemmin 
toisista ihmisistä ponnistavaan 
etiikkaan. Pihlströmin tähden-
tämä syyllisyys on kuitenkin 
”eräässä mielessä […] eettisesti 
solipsistista: oma syyllisyyteni 
on perustavin moraalinen on-
gelma, joka minulle voi aset-
tua. Se on elämän ongelma 
itse.” (248.)

Kun elämän ongelma täten 
määritellään transsendentaali-
sen syyllisyyden synonyymiksi, 
olemme jälleen piiloprotes-
tanttisen ajatuskulun äärellä. 
Ainakin omia elämänfilosofi-

sia aistejani herättelisi eloon 
paremminkin se, jos elämän 
ongelman sijaan puhuttaisiin 
vaikkapa elämän ihmeestä: 
sellaisesta luullakseni monille 
tutusta kokemuksesta, jossa 
ihminen havahtuu itselleen 
ulkopuolisen todellisuuden 
(toisten ihmisten ja minusta 
riippumattoman maailman) 
läpitunkevaan ihmeellisyyteen. 
Ehdottaisinkin, että elämän-
filosofian mollisävyjen rinnalle 
sävellettäisiin tulevaisuudessa 
tyylillisesti harkittuja duurikul-
kuja tematisoimalla juuri ihmis-
elämän ihmeellisyyttä.  

Tutkimuksellisella vakavuu-
della toteutettuna tällainen elä-
mänfilosofia saattaisi sitä paitsi 
kutsua eettisen elämän piiriin 

sellaisiakin lukijoita, joissa 
syyllistävä moraali filosofia 
herättää pikemmin kapinaa 
kuin kiinnostusta. Ja jos näis-
tä aiheista kirjoittava ajattelija 
tahtoisi lopulta edelleen am-
mentaa Wittgensteinilta, miksei 
syvennyttäisi hänen aforistisista 
oivalluksistaan niihinkin, joissa 
ankaran tarkkuuden keskelle 
kajastaa kumma valo: ”Tai eikö 
minun ole sanottava, että se, 
joka elää oikein, ei koe on-
gelmaa lohduttomuutena, ei 
siis sittenkään ongelmallise-
na, vaan pikemminkin ilona; 
siis ikään kuin elämäänsä 
ympäröivänä valokehänä, ei 
epävarmana taustana.” (106, 
suom. Heikki Nyman.)2

Heikki A. Kovalainen

v i i t t e e t

1. Uskonnonfilosofia kuuluu 
myös Pihlströmin tutkimusai-
heisiin, ja häneltä on juuri il-

mestynyt uskonnonfilosofinen 
teos Uskonto ja elämän mer-
kitys (Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura, 2010). 

2. Kiitän tekstiä koskevista tarkka-
näköisistä kommenteista Miira 
Tuomista.


