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relativismin historiasta osana filosofiaa. Ontologian yleispiirteistä siirrytään tarkastelemaan 

taideteoksia osana Margolisin filosofista systeemiä. Taideteokset muodostavat erityisen 

ontologisen ryhmän Margolisin ajattelussa, sillä ne ovat esimerkkitapauksia fyysisen 

todellisuuden ja kulttuurisen todellisuuden symbioottisuudesta. Viimeisessä luvussa 

tarkastellaan legitimaation rakentumista osana virtaavaa ontologiaa, jossa taideteosten tulkinta 

tapahtuu historiallisten käytäntöjen ja näiden käytäntöjen uudelleentulkinnan ristipaineessa. 
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Johdanto 

Tutkielmassani käsittelen Joseph Margolisin (1924–2021) ainutlaatuista relativismiin 

pohjautuvaa filosofista systeemiä. Keskityn erityisesti taideteoksiin osana kulttuurientiteettien 

joukkoa, ja teosten pohjalta rakentuvien tulkintojen legitimaatioon. Tutkielmani kannalta 

keskeisin Margolisin teos on vuonna 1995 julkaistu Historied Thought, Constructed World – 

a Conceptual Primer for the Turn of the Millennium. Kyseinen teos käy kattavasti läpi 

Margolisin ajattelua eri vuosikymmenillä, ja siinä tiivistyy Margolisin ajattelun 

omaleimaisuus kaikista selkeimmin. Teoksessa Margolis muotoilee omaa filosofista 

systeemiään, joka pohjautuu maltilliseen relativismiin ja radikaaliin historismiin. Lisäksi 

käytän taideteoksia koskevissa kysymyksissä keskeisenä lähteenä vuonna 1999 julkaistua 

teosta What, After All, Is a Work of Art? Siinä Margolis soveltaa edeltävässä teoksessa 

rakentuvaa ajatteluaan nimenomaan taideteosten käsittelyssä. 

Vaikka Joseph Margolis oli kuolemaansa asti hyvin tunnettu ja tunnustettu filosofi 

sekä anglosaksisessa että mannermaisessa perinteessä, hän kuitenkin koki, että hänen 

ajattelunsa keskeiset piirteet olivat jääneet laajalti huomiotta (Margolis 2015a, 1). 

Relativistista filosofiaa, jota Margolis omassa ajattelussaan edisti, on läpi historian pidetty 

filosofisesti kestämättömänä. Pyrin tutkielmassani puolustamaan Margolisin luomaa vahvan 

relativismin mallia, joka keskeisissä piirteissään eroaa vahvasti siitä relativistisesta 

filosofiasta, joka on läpi filosofian historian ollut laajan kritiikin kohteena. 

Margolisin ennakko-olettamista riisuttu ontologia ja epistemologia tarjoavat hyvin 

ainutlaatuisen ja hedelmällisen maaperän taidefilosofiselle tutkimukselle. Taideteosta ei voida 

tarkastella olemukseltaan muuttumattomana objektina, vaan taideteos on historian saatossa 

muuttuva artefakti, joka muuttuu ja saa uusia ominaisuuksia sitä ympäröivän 

yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten mukana.  Taidefilosofiassa arkkinen ajattelu, eli 

pysyvyyden löytäminen näennäisen muutoksen keskellä, on ollut keskeisessä asemassa. 

Yleistä on, että taideteokselle tai taiteelle yleensä oletetaan tehtävä tai olemus, jota hyvän 

taideteoksen tulisi edustaa. Samoin on oletettu, että voimme tarkastelijoina erottautua 

taideteoksista ja pyrkiä intresseistä vapaina löytämään kustakin teoksesta ne ominaisuudet, 

jotka siinä ovat pysyviä ja tarkastelijasta riippumattomia. Nämä projektit ovat Margoliksen 

edustaman vahvan relativismin puitteissa mielettömiä ja pitävät taustallaan erilaisia 

ontologisia ja epistemologisia sitoumuksia ja teorioita, jotka eivät vahvan relativismin 

näkökulmasta ole hedelmällisiä.  
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Koska taideteosten ominaisuudet eivät ole pysyviä, vaan ne muuttuvat historian 

muuttuessa, myös taideteosten tulkinnassa tulisi huomioida relativistisen logiikan 

tulkintamalleja. Hänen mukaansa relativistisen logiikan soveltaminen on yksinkertaisin tapa 

ymmärtää taideobjekteja, siinä missä arkistisen ajattelun mukaiset essentialistiset taideteoriat 

joutuvat tekemään vaikeita myönnytyksiä pitääkseen kiinni ontologisista sitoumuksistaan. 

Lähtökohtaisesti taideteoksille ei tarvitse olettaa pysyvää luonnetta, vaan taideteosten 

ominaisuudet ovat virtaavia (in a state of flux), eli ajan saatossa muuttuvia, eikä niitä voida 

tarkastella ottamatta huomioon historiallisesti muuttuvia konteksteja. 

Tutkielmassani esittelen Margolisin ontologiaa ja siihen pohjautuvaa taideteosten 

tulkinnan legitimaatiota. Margolis kehittelee relativistisessa ontologiassaan monenlaisia 

käsitteitä, jotka palvelevat hänen ainutlaatuista ajatteluaan. Näihin kuuluvat muun muassa 

virtaavuus, symbioosi ja an-arkismi. Tähän ontologiaan pohjautuen keskityn erityisesti 

taideteoksiin osana kulttuurientiteettejä, jotka ovat Margolisille keskeisessä osassa hänen 

ontologista malliaan. Relativistinen ontologia ei kuitenkaan johda taideteosten tulkintojen 

legitimaation mielivaltaisuuteen, vaan tulkintoihin on liitettävissä objektiivisuutta. 

Tutkielmani lopussa käsittelen sitä, miten legitimaatio rakentuu Margolisin relativistisessa 

ontologiassa. 

Kuten Hildebrand toteaa artikkelissaan Margolis’s Pragmatism of Continuity, 

Margolisin lähestymistapa on ”täynnä teoriaa, ja sisimmiltään, osa filosofisen 

systeemiluomisen perinteen jatkumoa1” (Hildebrand 2015, 38.) Tämä tarkoittaa, että 

Margolisin filosofisen teorian osat toimivat osana yhtä, Margolisin mukaan holistista, 

kokonaisuutta, jossa mikään filosofian osa-alue ei toimi täysin itsenäisenä toisista. 

Ontologiset, epistemologiset ja aleettiset, eli totuusteorian, kysymykset nivoutuvat 

erottamattomasti osaksi toisiaan. Margolis itse muotoilee asian niin, että ”metafysiikka ja 

epistemologia ovat, erottamattomasti, yksi tutkimus (inquiry) […], vaikka epistemologiset ja 

metafyysiset kysymykset ovat huomattavan erilaiset.” (Margolis 2015b, 318.)  Valitettavasti 

rajallisen tilan puitteissa pystyn tässä tutkielmassa keskittymään vain Margolisin ontologisiin 

kysymyksiin ja taideteosten tulkinnan oikeellisuutta, ts. legitimointia, koskeviin kysymyksiin. 

Epistemologisia ja aleettisia kysymyksiä käsittelen vain viitteellisesti, vaikka 

täysinäisemmässä tarkastelussa tulisi ehdottomasti ottaa huomioon myös näiden osa-alueiden 

 
1 Kaikki tutkielman käännökset ovat kirjoittajan tekemiä, ellei käännöksen tekijää muuten mainita. 
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suhteet niin taideteosten ontologisiin kysymyksiin kuin niistä seuraaviin tulkintojen 

legitimointiin liittyen. 

Viimeisinä vuosikymmeninään Margolis kehysti filosofiaansa enenevissä määrin 

osana amerikkalaisen filosofisen pragmatismin kenttää. Tämän kehystyksen alkupisteenä 

voidaan pitää teosta Reinventing Pragmatism: American Philosophy at the End of the 

Twentieth Century (2002). Vaikka Margolisin ajattelun keskeiset piirteet ovat yhtenäisiä niin 

pragmatismin piirissä kuin aikana ennen sitä, niin joitain muutoksia voidaan katsoa sisältyvän 

tähän muutokseen. Esimerkiksi 1990-luvulla Margolis suosii kirjoituksissaan ensisijaisesti 

symbioosia, eli realismin ja idealismin erottamattomuutta, metafysiikkansa keskeisenä 

elementtinä, kun taas 2000-luvulla Margolis suosii käsitettä ”konstruktiivinen realismi”. 

Keskityn tutkielmassani ensisijaisesti kuitenkin pragmaattisuutta edeltävään Margolisin 

ajatteluun. Näin ollen tutkielmastani rajautuvat pois ne mahdolliset muutokset Margolisin 

ontologiassa, joita käännös pragmaattisuuteen on saattanut tuoda. 
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1 Margolisin ontologian keskeiset lähtökohdat ja käsitteet 

Margolisin mukaan jokaisen filosofisen teorian tulee tarttua vähintään seuraaviin 

kysymyksiin ollakseen vakavasti otettava teoria: 1) minkä katsotaan olevan todellisuuden 

luonne, ja miksi 2) minkä katsomme olevan kykymme omaksua todellisuudesta, ja miksi 3) 

vastattuamme näihin kysymyksiin vahvalla tavalla, miten meidän tulisi järjestää elämämme ja 

miksi (Margolis 1995, 16). Karkeasti ottaen ensimmäisen tason kysymysten voidaan katsoa 

koskevan ontologiaa, toisen tason kysymysten koskevan epistemologiaa ja kolmannen 

koskevan niin aleettisia, eli totuusteorian kysymyksiä, kuin myös eettisyhteiskunnallisia 

kysymyksiä. Tärkeää on huomata jokaista kysymystä seuraava kysymys: miksi? Jokaisen 

filosofisen tiedustelumme lopputuloksen lisäksi yhtä tärkeää on, että reflektoimme niitä 

premissejä, joiden pohjalta pääsemme filosofisiin loppupäätelmiin. 

Margolis jakaa nämä filosofisen tiedustelun kaksi eri muotoa ensimmäisen tason 

diskurssiin (first-order discourse) sekä toisen tason diskurssiin (second-order discourse). 

Ensimmäisen tason diskurssiin kuuluvat muun muassa erilaiset kysymykset ja tiedustelut, 

jotka koskevat todellisuutemme faktoja tai miltä todellisuus näyttäytyy niin arkisessa kuin 

tieteellisessä tarkastelussa. Toisen tason diskurssiin liittyvät kysymykset ovat kysymyksiä 

todellisuutta ja tietoa koskevien käsitteiden järkevästä ja vastuullisesta käytöstä. Toisen tason 

diskurssissa on lopulta kyse legitimaatiosta, eli erilaisten todellisuuteen ja tietoon liittyvien 

käsitysten kriittisestä tarkastelusta, joka pohjautuu riittävään määrään ensimmäisen tason 

diskurssiin kuuluvaan tietoon. (Margolis 1995, 17.) Vaikka meillä olisi yhteneväisiä 

käsityksiä ensimmäisen tason kysymyksistä, niistä nousevat tulkinnat ja ajattelumallit voivat 

olla rajusti eriäviä keskenään. Tällöin filosofian tehtävänä on tarkastella näitä erilaisia 

näkemyksiä ja niitä vertaillen löytää näistä näkemyksistä se, joka perustelluimmin tai 

vastuullisimmin käsittelee kutakin tarkastelevaa ilmiötä. 

 Ensimmäisen tason diskurssi sekä toisen tason diskurssi ovat tarkoitukseltaan 

ensisijaisesti terminologisia. Ne pyrkivät olemaan neutraaleja suhteessa jokaiseen filosofiseen 

vaihtoehtoon. Margolis kuitenkin ymmärtää, että näin ei käytännössä kuitenkaan ole, ja 

mainitsee naturalismin sekä postmodernismin esimerkkeinä filosofisista suuntauksista, jotka 

lähtökohtaisesti kieltäisivät kyseisen jaottelun mielekkyyden. Molemmat suuntaukset 

kieltävät toisen tason diskurssin käytön osana filosofisen legitimaation prosessia: naturalismin 

mukaan ensimmäisen tason diskurssiin kuuluvat faktat ja kausaalisuhteet pystyvät 

korvaamaan legitimaation, kun taas postmodernismi kieltää, että Margolisin tarkoittama 
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legitimoiva, eli kriittisesti vertaileva, tarkastelu on ylipäänsä mahdollista. Margolisille nämä 

kaksi diskursiivista tasoa ovat kuitenkin elintärkeitä, ja mikäli postmodernismi otettaisiin 

filosofiseksi lähtökohdaksi niin se tarkoittaisi ”filosofian loppua” (Margolis 1995, 18). Mikäli 

toisen tason diskurssin legitimoiva luonne kiellettäisiin, filosofialla ei voitaisi kriittisesti 

vertailla erilaisia näkökulmia, eikä saavuttaa minkäänlaisia totuuksia maailmasta. 

Margolis havainnollistaa jaottelua ensimmäisen tason diskurssista ja toisen tason 

diskurssista kulttuurin piirissä kulttuurisen relativismin käsittelyn kautta (Margolis 1999, 53–

55). Kulttuurinen relativismi on itsessään ensimmäisen tason diskurssiin kuuluva fakta 

maailmastamme: erilaisilla kulttuureilla on erilaisia käsityksiä muun muassa totuuteen ja 

tietoon liittyen. Tästä faktasta ei voida kuitenkaan johtaa suoraan toisen tason diskurssiin 

kuuluvaa legitimointia. Se, että kulttuurien käsitykset vaihtelevat, ei vielä tarkoita, että 

totuuden ja kulttuuristen käytäntöjen oikeutus tulisi relativisoida filosofisessa keskustelussa 

riippuvaiseksi erilaisista kulttuurisista käytännöistä. Tällainen relativismin muoto on 

Margolisin mukaan itsensä kumoava. Kulttuurista relativismia voidaan käyttää legitimoinnin 

osana esimerkiksi silloin, jos sen avulla pyritään osoittamaan, että relativistinen eli 

moniarvoinen logiikka voi sopia kaksiarvoista logiikkaa paremmin kulttuurin sisäisiin 

kysymyksiin. Tällöinkin keskeisille käsitteille, kuten tiedolle ja totuudelle, löydetään 

filosofisen keskustelun kautta legitiimi pohja erillisessä, toisen tason diskurssiin kuuluvassa 

keskustelussa. 

Margolisin ontologisessa tarkastelussa tunnustetaan sekä todellinen olemassa oleva 

maailma, johon tiedustelumme ohjautuu ja josta saamme ensimmäisen tason diskurssiin 

kuuluvaa tietoa, että tuon tiedon konstruktiivinen luonne, jonka tiedostaminen liittyy toisen 

tason diskurssiin. Kumpikaan vaihtoehdoista ei ole etuoikeutetussa tai ensisijaisessa asemassa 

toiseen nähden. Tällaisen ontologisen periaatteen Margolis nimeää symbioosiksi. Symbioosi 

tarkoittaa Margolisin filosofiassa tiivistettynä seuraavaa: ei ole periaatteellista eroa 

inhimillisestä tiedustelusta itsenäisen maailman, sekä meille inhimillisen tiedustelun kautta 

näyttäytyvän maailman välillä (Margolis 1995, 301). Kaikki tieto, jota maailmasta pyritään 

saamaan, on aina suhteessa tiedon hankkijaan, eikä selvä jako subjektiin ja objektiin ole 

mahdollista. Symbioosin ehtojen alla tapahtuvassa tiedustelussa: 

i) ei voi olla periaatteellista erottelua tiedostavan subjektin ja tiedostettavan objektin 

välillä, jokainen pyrkimys tiedusteluun yhtä kohtaan implikoi tiedustelun toista kohtaan, 

eikä ii) voi olla olemassa etuoikeutettua tietoa kummastakaan. (Margolis 1995, 31–32.) 
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Mikäli inhimillisen tiedustelun nähdään tapahtuvan yllä mainittujen ehtojen mukaisesti, 

päästään melko suoraviivaisesti ajatukseen, että ontologiset ja epistemologiset kysymykset 

ovat toisistaan vahvasti riippuvaisia. Margolisin relativismi koskee niin ontologiaa kuin 

epistemologiaa. 

1.1 Margolisin vahvan relativismin suhde filosofisen ajattelun perinteeseen 

Relativistisella ajattelulla on juuret Antiikin Kreikassa asti ja voidaankin ajatella, että 

relativismi on ollut osa filosofian historiaa sen syntymästä saakka. Protagoras-dialogissa 

Sokrates ja Protagoras käyvät keskustelua totuuden luonteesta. Tässä dialogissa Protagoras 

päätyy kuuluisaan relativistiseen periaatteeseen, joka on kanonisoitu muotoon true-for-x, 

jonka mukaan totuuden määritelmä vaihtelee subjektista tai kontekstista toiseen. Tätä 

relativismin muotoa on kuitenkin kritisoitu läpi länsimaisen filosofian historian ja näin tekee 

myös Margolis. Hän kutsuu edellä mainittua relativismin muotoa relationalismiksi ja 

sanoutuu siitä irti. Hänen mukaansa relationalismi ”ei pääse yli itsensä vaurioittavasta 

paradoksista, nimittäin siitä, että omaa totuuspredikaattiaan käyttämällä on mahdotonta 

tunnistaa ne monet erilaiset ’suhteutettujen totuuksien’ esiintymät, joiden tulisi tällöin 

vallita.” (Margolis 1995, 69.) 

Relationalismi, ja sen kritiikki, sijoittuvat perinteisesti epistemologian alueelle, ja 

relativismiin onkin suhtauduttu ensisijaisesti juuri epistemologisena teoriana. Margolisin 

edustamassa relativismin muodossa, jota hän kutsuu vahvaksi relativismiksi2, ei sen sijaan 

suhteuteta totuuden merkitystä, vaan relativismi syntyy globaalin bivalenssin kieltämisestä 

erilaisiin ontologisiin ja epistemologisiin syihin vedoten (Margolis 1995, 70). Totuudella on 

käsitteenä täsmälleen sama sisältö, joka sillä on perinteisissä bivalenteissa systeemeissä. 

Totuus ei ole kuitenkaan sidottu globaaliin kaksiarvoiseen logiikkaan, vaan sen tilalla voidaan 

käyttää moniarvoista logiikkaa. Totuus on sidoksissa totuuslausekkeisiin, jotka ovat alisteisia 

episteemisille ja ontologisille rajoitteille. Vahva relativismi vaatii epistemologisiin ja 

ontologisiin syihin vedoten ottamaan huomioon tilanteesta riippuen myös muunlaisia 

totuuden muodostuksen tapoja kuin kapea binäärinen (tosi–epätosi) käsitys totuudesta. 

Kuten aiemmin on todettu, Margolisin relativismi koskee niin ontologiaa kuin 

epistemologiaa. Relativismin epistemologisella kritiikillä on pitkät juuret, mutta relativistista 

ontologiaa ei länsimaisessa historiassa juuri olla noteerattu. Margolisia lukiessa voi nähdä 

kuitenkin analogisuutta länsimaisen filosofian perinnettä hallinneista epistemologisista ja 

 
2 Englanniksi “robust relativism”. 
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ontologisista sitoumuksista: siinä missä tietoteoreettisten mallien voidaan nähdä tähtäävän 

kohti bivalenssia, myös ontologisessa tulkinnassa on perinteisesti tähdätty jakamaan 

todellisuus ilmiöihin, jotka siihen sisältyvät ja ovat siitä ulkopuolella. 

Margolis näkee, että suurimmaksi osin länsimainen filosofia on riippuvainen 

seuraavasta periaatteesta: ”todellisuus on rakenteeltaan väistämättä muuttumaton, ja kun tämä 

tiedostetaan, havaittavissa muuttumattomaksi.3” (Margolis 1995, 23.) Mikäli tämä periaate 

otetaan lähtökohdaksi, filosofian tehtäväksi muodostuu omien välineidensä puitteissa tämän 

periaatteellisesti muuttumattoman todellisuuden selvittäminen. Filosofista ajattelumallia, joka 

ottaa ontologisen muuttumattomuuden lähtökohdakseen, Margolis kutsuu arkkismiksi 

(archism) (Margolis ibid., 25). Margolis näkee, että arkkistinen ajattelu juontaa juurensa 

Antiikin Kreikkaan ja erityisesti Aristoteleen filosofiaan. Filosofista tutkimusta, joka kieltää 

tai pyrkii haastamaan arkkismin, on katsottu väistämättä jossain kohtaa johtavan ristiriitoihin 

joko ontologiassa tai epistemologiassa. Margolis nimeää Antiikin ajattelijoista arkkismin 

kritisoijiksi Protagoraan ja Gorgiaksen, mutta heidän näkemyksiään on läpi länsimaisen 

filosofian tradition arvosteltu logiikaltaan epäkoherenteiksi, sisäisesti ristiriitaisiksi, 

paradoksisiksi tai itsensä kumoaviksi (Margolis ibid. 23). 

Vaihtoehdoksi arkkismille Margolis tarjoaa an-arkismia (an-archism4), jonka 

keskeisen ontologisen teesin Margolis muotoilee seuraavasti: 

(2.1) Ei ole millään tavalla käsitteellisesti tarpeellista olettaa, että todellisuus koostuu 

muuttumattomista rakenteista tai muuttumattomasta luonnosta. (Margolis 1995, 24.)5 

An-arkisessa ajattelussa kielletään todellisuuden muuttumattomuuden välttämättömyys. 

Lähtökohtaisesti tarkoituksena ei ole kieltää, etteikö ole mahdollista, että todellisuuden luonne 

on muuttumaton. Väite siitä, että todellisuus on välttämättä muuttumaton, on kuitenkin 

haastettavissa. Mikäli tämä välttämättömyys haastetaan, filosofisessa tutkimuksessa voidaan 

ottaa huomioon myös ontologisia teorioita, jotka eivät sitoudu todellisuuden 

muuttumattomuuden periaatteeseen. An-arkismi toimii suorana antiteesinä klassisen 

kreikkalaisen filosofian doktriinille, jossa vain muuttumattomat asiat ovat todellisia. Margolis 

 
3 Alkuperäiskielellä: necessarily, reality is invariantly structured and, when known, discernibly known to be 

such. 
4 Lukija tästä huomannee, että Margolis tekee käsitteellä viittaukseen anarkismiin. Margolis ei tätä eksplikoi tai 
selitä sen kummemmin, mutta filosofin kirjalliseen tyyliin kuuluu kärkevyys ja poleemisuus. Kyseessä on 
tulkintani mukaan sanaleikki, jolla Margolis haluaa korostaa oman filosofisen suuntautumisensa radikaalisuutta 
suhteessa filosofian historiaan. 
5 It is not in any way conceptually necessary that reality possess invariant structures or an invariant 

nature. 
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ei halua täysin kieltää sitä mahdollisuutta, että todellisuus voisi koostua muuttumattomista 

rakenteista. Hän haluaa kiinnittää huomiota todellisuuden muuttumattomuuden oletettuun 

välttämättömyyteen, joka on ollut pitkälti länsimaisen filosofian ontologisena pohjana 

paradigmaattisesti. 

Arkkismin, eli todellisuuden perimmäisen muuttumattomuuden, sijaan Margolisin 

ontologia jättää tilaa todellisuuden virtaavuudelle (flux6). Virtaavuus tarkoittaa, että 

todellisuus voidaan käsittää, ja siitä voidaan puhua, ilman että todellisuudelle oletetaan 

muuttumattomia rakenteita. Virtaavuuden ontologia myös kieltää arkistisen väitteen, että 

kaikki arkkistisesta ontologiasta poikkeava ajattelu on väistämättä epäkoherenttia tai sisäisesti 

ristiriitaista. Virtaavuus ontologian perustana johtaa seuraavanlaiseen väittämään: 

(2.12) An-arkistiset filosofiat toimivat ilman ennakko-olettamia.7 (Margolis 1995, 39.) 

Ennakko-olettamilla tarkoitetaan tässä ontologisessa filosofiassa kahta eri asiaa. 

Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että ontologian perustaksi ei oteta ehdottomia, välttämättömiä 

”totuuksia”. Toiseksi se tarkoittaa sitä, ettei filosofisen ajattelun oleteta päätyvän joihinkin 

välttämättömiin totuuksiin. Margolis ottaa esimerkkinä tietyn tulkinnan Hegelin filosofiasta, 

jossa väitetään, että filosofisen reflektion avulla voidaan päätyä välttämättömiin totuuksiin. 

(Margolis 1999, 18.) 

1.2 Kielen ja todellisuuden symbioosi 

Symbioosin ehtojen alla tapahtuvissa inhimillisen tarkastelun muodoissa subjekti ja 

objekti ovat molemmat osa yhtä tiedustelua, eikä kumpaakaan voida tarkastella täysin 

itsenäisenä toisistaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tieto menettäisi merkitystään tai että 

tieteelliset projektit olisivat mielettömiä. Eräs Margolisin ontologian keskeisistä teeseistä on: 

(2.4.) Luonnollisen kielen rakenne, rationaalinen argumentaatio sekä tiedostettavan 

maailman rakenne ”implikoivat” toisiaan. (Margolis 1995, 28.) 

Vaikka kyseisellä teesillä pyritään legitimoimaan an-arkista ajattelua, kyseinen ajatus on 

hyvin usein ollut osana myös arkkisia ajattelusuuntauksia. Keskeinen ero tulee esiin siinä, että 

arkkisissa projekteissa kyseinen teesi toimii tukea antavana periaatteena jollekin vahvemmalle 

 
6 Käännös on inspiroitunut Antiikin filosofi Herakleitoksen aforismista ”panta rhei”, käännettynä ”kaikki virtaa”. 
Muita mahdollisia käännöksiä voisivat olla esimerkiksi liikkuvuus tai muuttuvuus. 
7 Alkuperäinen muotoilu: An-archic philosophies are presuppositionless. 
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todellisuuden välttämätöntä muuttumattomuutta puoltavalle ontologiselle teorialle. An-

arkkisessa käsittelyssä kyseisen teesin tarkoituksena on osoittaa: 

” […], ettei ole olemassa väistämätöntä menettelytapaa todellisuuden, tiedon, kielen, 

argumentaation, totuuden tai vastaavien käsitysten analyysien legitimoinnille, joka (i) 

erottelee, periaatteellisella tavalla, diskurssin, ajattelun, järjen tai tiedon analyysin 

todellisuuden analyysista, tai (ii) vaatii, että ensimmäisen joukon totuudet ovat 

sopusoinnussa loogisesti edeltävien, itsenäisten todellisuutta koskevien totuuksien 

kanssa (tai päinvastoin).” (Margolis 1995, 28.)  

Teesin (2.4) avulla voidaan tarkastella kielen ja todellisuuden suhdetta, joka ottaa an-arkisen 

ontologian lähtökohdaksi. 

 Kehittäessään omaa an-arkista ajatteluaan Margolis usein ottaa vertailukohdakseen 

itse nimeämänsä ”ulkoiset” [external] filosofiset teoriat. Tämä korostuu varsinkin hänen 

käsitellessään kielifilosofiaa. Ulkoisuuden määrittelee Margolisin mukaan kaksi keskeistä 

uskomusta: etuoikeutettavuus sekä itsenäisyys. Etuoikeutettavuuden Margolis määrittelee 

seuraavasti:  

”(i) [J]oidenkin tiedollisten kykyjemme tai resurssiemme erityispiirre, johon (ii) 

tiedustelut tai kokemus eivät haitallisesti vaikuta tai vääristä (huolimatta inhimillisen 

olemassaolon tai diskurssin kontingenteista), niin että (iii) me omistamme (näitä 

[tiedollisia] kykyjä harjoittamalla) turvatun taidon erotella (a) todellisuuden todellisia 

ominaisuuksia itsenäisinä tiedusteluistamme (objektivismi) tai (b) sen tarpeellisen tai 

muuttumattoman tai universaalin tai vain ’objektiivisen’ rakenteen, joka edeltää 

tarkastelua tai (c) mikä on väistämättä tai ajattomasti totta maailmasta, vaikka se ei olisi 

”itsenäinen” (apriorismi), ja että (iv) tuo kyky voi tuottaa kiistatonta tietoa joistain 

epistemologisesti strategisista paikoista maailmasta, tai vähintäänkin vahvan 

luotettavuuden siitä mitä, tällaisilla keinoilla, voimme katsoa olevan totta siitä 

(foundationalismi), tai että (v) tuo kyky voi tuottaa joitain refleksiivisesti eroteltavissa 

olevia, välttämättömiä ’perustavia’ rakenteita, jotka inhimillinen ymmärrys tarjoaa 

’rakennetun’ järjestyksen (fenomenaaliselle) maailmalle, jonka väitämme tuntevamme 

(transsendentalismi).” (Margolis 1995, 30.)  

Itsenäisyyden määritelmä on jokseenkin suoraviivaisempi: ”[M]aailman todellinen tila, jonka 

johdosta sillä on määrätty rakenne täysin erillään, täysin inhimillisen tiedon, ymmärryksen ja 
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tiedustelujen sisäisten olosuhteiden ja ehtojen vaikutuksen ulkopuolella.” (Margolis 1995, 

30.) 

 Tiivistettynä, ulkoisissa teorioissa on kyse siitä, että voimme positioida itsenäisesti 

sekä tarkastelijan että tarkastelun kohteen, sekä siitä, että meillä on itsenäisiä filosofisia 

periaatteita, jotka varmistavat sekä maailman muuttumattoman luonteen että inhimillisen 

tarkastelijan kyvyt, joiden kautta meillä on tavalla tai toisella pääsy enemmän tai vähemmän 

suorasti muuttumattomaan todellisuuteen. Tämä on suorassa ristiriidassa Margolisin 

muotoileman ontologian kanssa, sillä Margolisin muotoilemassa symbioosissa mikään 

käsitteellinen vastinpari, esimerkiksi subjekti–objekti –jaottelussa, ei ole täysin itsenäinen 

toisistaan, eikä näin ollen kummastakaan voi olla millään tavalla etuoikeutettua tietoa. 

 Kielifilosofiassa ulkoisuus on läsnä vahvasti analyyttisen logiikan parissa. 

Analyyttinen logiikan tutkimus perustuu pitkälti ajatukseen, että kielifilosofiaa on mahdollista 

harjoittaa niin, että luonnollisen kielen lauseet voidaan abstrahoida erilaisiin loogisiin 

merkkeihin, ja tällä tavalla saada lauseiden ”todelliset” merkitykset selvitettyä. Margolis 

vastustaa vahvasti edellä mainittua lähtökohtaa kielifilosofiselle tutkimukselle, ja aloittaa 

kritiikkinsä kahden kielifilosofialle keskeisen käsitteen analysoinnilla: viittaamisen ja 

predikaation. Margolisille keskeistä ei ole ulkoisten arvojen määrittely logiikan avulla 

luonnolliselle kielelle, vaan Margolisille ensisijaista on ottaa huomioon ja tarkastella niitä 

ehtoja, jotka tekevät luonnollisen kielen toimimisesta ylipäänsä mahdollista. Margolis 

muotoilee kielifilosofiansa keskeisiä ehtoja seuraavasti:  

”Kaikkien filosofisten strategioiden […] tulee hyväksyä ne keskeiset ehdot, joista 

totuutta kantava diskurssi on riippuvainen. […]  Millä tahansa relevantilla teorialla 

kyseiset ehdot sisältävät ehdot viittamisten ja predikointien onnistumiselle 

’puheakteina’: toisin sanoen, niiden lingvististen tekojen onnistuminen, joiden kautta 

(viittaaminen) tunnistamme jotain diskurssimme viittaamisen kohteena/tarkoitteena 

(sen, josta puhumme) ja jonka kautta (predikaatio) me predikoimme [=annamme 

ominaisuuksia] mitä haluamme väittää siitä todeksi.” (Margolis 1995, 42.) 

Sitaatista näkee, että viittaaminen ja predikointi ovat kaksi erillistä ”puheaktia”, mutta ne ovat 

hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa: on hyvin vaikeaa viitata mihinkään, ellei siitä vähintään 

implisiittisesti predikoi ominaisuuksia tai päinvastoin. Margolis ei näe, että luonnollista kieltä 

on mahdollista käsitellä ensisijaisesti ulkoisilla periaatteilla, sillä ”kieli on erottamaton osa 

maailmaa, jota se representoi, tai josta se on abstraktio.” (Margolis 1995,43.) Kieli on 
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”juurtunut” todellisuuteen tavalla, joka estää sen, että sitä voidaan käsitellä täysin 

todellisuudesta irrallisena asiana. 

 Viittaaminen on kielifilosofisena terminä hyvin merkittävässä asemassa. Toisaalta se 

on keskeinen puheakti niin arjessa kuin kielifilosofiassa, mutta toisaalta se on koettu 

analyyttisessä filosofiassa ”turhana”, eli että viittaamisen voisi kokonaan korvata 

predikoinnilla8. Margolis lähtee kuitenkin täysin päinvastaiseen suuntaan seuraavalla teesillä: 

(3.2.) Viittaaminen on synnynnäisesti kontekstisidonnaista, ei määriteltävissä 

syntaktisesti, mahdotonta jättää käytöstä (ilman menetystä) suosimalla jotain pelkästään 

predikoivaa resurssia. (Margolis 1995, 43.) 

Viittauksella on siis tämän teesin mukaan keskeinen paikka kielifilosofiassa, ja mikä tahansa 

strategia, joka pyrkii korvaamaan viittaamisen muilla resursseilla menettää automaattisesti 

jotain olennaista, kun pyritään tarkastelemaan luonnollisen kielen toimivuutta. 

 Ulkoisen analyyttisen logiikan ja symbioosin alla toimivan kontekstisidonnaisuuden 

välinen jännite on analoginen lauseiden tutkimisen ja puheaktien tutkimisen välillä. 

Logiikassa yksittäinen lauseke toimii merkityksellisyyden tai totuudellisuuden yksikkönä, 

jotka löytyvät lausekkeista muuntamalla luonnollisen kielen lausekkeet logiikan kielelle. 

Kontekstit, joissa lausekkeet ilmaistaan, eivät ole keskeisessä asemassa lausekkeita 

analysoitaessa. Puheaktien analyysi tarkoittaa Margolisin teoriassa päinvastaista, sillä siinä 

puheaktit saavat merkityksensä ensisijaisesti niistä konteksteista, joissa ne lausutaan. 

Margolis ei yksiselitteisesti määrittele puheaktia, mutta sen voisi tulkita tarkoittavan 

kielellistä tekoa (esimerkiksi lausetta tai väittämää), joka 1) ilmaistaan jossain kontekstissa ja 

2) jonka ilmaisija on kontekstuaalisesti sidoksissa siihen tilanteeseen, maailmaan, jossa 

puheakti tapahtuu ja 3) jonka merkitys tai totuudellisuus ei ole täysin itsenäinen siitä 

kontekstista, jossa puheakti ilmaistaan. Myös ilmaisu (utterance) on tekninen termi, joka 

tarkoittaa yksilöitävissä olevia puheakteja, joita yksilöitävät agentit tekevät. Puheaktit 

ilmaistaan kontekstissa, ja tätä kautta lauseet tai väittämät saavat merkityksensä ja niihin 

voidaan asettaa totuusarvoja. 

 
8 Margolisin tulkinnan mukaan W. V. O. Quinen filosofia on esimerkki tällaisestä ajattelusta. Hänen mukaansa 
Quinen teoriassa on kyse siitä, että jokaisesta viittauksen kohteesta löydetään ne uniikit predikaatit, jotka 
osoittavat viittauksen kohteen. Esimerkiksi Sokratekseen viitatessa voimme käyttää predikaattia ”sokratisoiva”, 
ja näin viittauksen kohde muuttuu tarpeettomaksi ja jäljelle jää uniikki predikaatti, joka osoittaa tämän yhden 
tietyn entiteetin maailmasta. (Margolis 1995, 47). 
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 Kontekstia, jossa puheaktien analyysi voi tapahtua edellä mainitulla tavalla, Margolis 

kutsuu elämänmuodoksi (Lebensform). Margolis on omaksunut käsitteen, joka on alun perin 

peräisin Ludvig Wittgensteinin teoksesta Philosophical Investigations vuodelta 1953. 

Margolisin käytössä elämänmuoto saa kuitenkin uusia ominaisuuksia, joten se ei ole 

identtinen Wittgensteinin käyttämän elämänmuodon käsitteen kanssa. Margolisille 

elämänmuodolla tarkoitetaan vähintäänkin: 

”(i) niiden käytäntöjen kollektiivista luonnetta, sekä lingvistisiä että ei-lingvistisiä 

(kielellisiä [lingual], sanokaamme, lingvistisesti informoituja, mutta eivät täsmällisesti 

lingvistisiä), jotka vaikuttavat kaikkiin päteviin konstatiivisiin9 tekoihin, sekä (ii) 

osaavien puhujien konsensukseen perustuvan käytäntöjen syvempi ’kielellinen’ 

konteksti, johon lingvistiset teot ovat järkähtämättömästi upotettu – ja jonka johdosta 

kyseiset teot onnistuvat” (Margolis 1995, 49). 

Margoliksella elämänmuoto saa kuitenkin vielä laajempiakin merkityksiä, ja hän kehittää 

termiä juurikaan pitämättä kiinni tekstuaalisesta tarkkuudesta suhteessa termin alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseen. Margolis erottaa oman elämänmuodon käsitteen Wittgensteinin 

vastaavasta ”(i’) käyttämällä [termiä] monikossa (ii’) syrjäyttämällä sen ’transsendentaalisen’ 

funktion […] (iii’) soveltamalla sitä kulttuuriseen sopeutumiseen ja (iv’) rakentamalla sen 

historiallisin termein” (Margolis 1995, 51). Margolis pitää Wittgensteinin kehittämää termiä 

lupaavana, mutta alikehitettynä, sillä Wittgenstein ”ei käytä käsitettään dynaamisesti, ei 

eksplikoi kulttuurisen tai biologisen välistä suhdetta, ei ota huomioon henkilöiden 

kehittymistä kulttuurisesti osaaviksi agenteiksi, eikä sovita yhteen kollektiivista ja 

yksilöllistä”. (ibid. 52.) Margolis ottaa omassa termin käytössään huomioon nämä 

näkökulmat, ja hän näkee, että näin tehdessään hän tuo esiin käsitteen lupaavimmat piirteet. 

 Kielen ja todellisuuden ymmärtäminen on vahvasti jännitteistä, kun vertaillaan 

ulkoisia malleja ja elämänmuodon käsitteeseen pohjautuvaa mallia. Ulkoiset mallit, jotka ovat 

olleet vahvasti edustettuina filosofian historiassa erityisesti analyyttisen filosofian piirissä, 

perustuvat olettamalle, että voimme positioida niin kielen kuin todellisuuden erillisiin ja 

itsenäisiin positioihin, ja voimme inhimillisinä tarkastelijoina positioida myös itsemme niin, 

että saamme tarkasteluissamme tietoa, joka on riippumatonta niistä (kontingenteista) 

 
9 Konstatiivilla [constative] Margolis tarkoittaa “kaikkien niiden puheaktien funktiota, joilla pyrimme tekemään 
lausuntoja tai väittämiä tai totuusväittämiä tai totuudenkaltaisia väittämiä tai vahvistaa tai kieltää että jokin on 
kyseessä (Margolis 1995, 42). Konstatiivi on siis läsnä lähes kaikessa filosofisessa diskurssissa, jossa pyritään 
tekemään väitteitä maailmasta. 
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kontekst(e)ista, jotka ovat väistämättä läsnä suorittaessamme inhimillistä tiedustelua. Kielen 

ja todellisuuden tarkastelu muuttuu kuitenkin radikaalisti, jos se rakennetaan symbioosin ja 

elämänmuodon ehtojen alla. Näiden ehtojen alla kielletään, että minkään asian tarkastelu voi 

olla ulkoista, sillä tavalla, että voimme positioida tarkastelemamme asian täysin 

riippumattomaksi niin tarkastelijasta kuin siihen liittyvistä käsitevastapareista, kuten kielen ja 

todellisuuden tapauksessa. 

(4.11) Subjektin ja objektin sekä todellisuuden ja kielen välinen ”ulkoinen” suhde on 

artefakti niiden ”sisäisestä” suhteesta. (Margolis 1995, 71.) 

Symbioosi muuttaa perinteisesti ulkoiset suhteet sisäisiksi. Ulkoisuus tarkoittaa, että 

tarkastellessa kahden asian välistä suhdetta ”aRb” voimme yksilöidä, tunnistaa ja antaa 

ominaisuuksia niin asialle ”a” kuin asialle ”b” riippumatta niiden suhteesta ”R”. Sisäisyys 

tarkoittaa, että ” […] ’a’ ja ’b’ eivät ole muuta kuin relaation jäseniä [relata], joita ei voida 

yksilöidä itsenäisenä suhteessa ’R’:n tai luonnehtia millään tavalla itsenäisinä siitä, miten niitä 

luonnehditaan ’R’:ssä.” (Margolis 1995, 71.) Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kieltä ei voida 

tutkia todellisuudesta irrallisena, kuten esimerkiksi analyyttisen logiikan piirissä on pyritty 

tekemään. 

 Elämänmuoto tarjoaa sen kehyksen, jossa käsitteille syntyy merkityksiä, ja jonka 

sisällä on mahdollista tutkia käsitteiden välisiä ”sisäisiä” suhteita. Samoin viittaaminen ja 

predikoiminen ovat puheakteina ylipäänsä toimivia vain, koska puhujat jakavat keskenään 

elämänmuodon, jossa näitä kielellisiä toimintoja tuotetaan: 

(3.8.) Viittaamisaktit ovat synnynnäisesti juurtuneet oppineiden puhujien historiallisesti 

muuttuvien yhteiskuntien elämään; niiden [viittaamisaktien] merkitysten (tai 

intentioiden tai onnistuneen toiminnan) löytymistä ei voi irrottaa yhteiskunnallisten 

käytäntöjen ymmärryksestä. (Margolis 1995, 52.) 

Keskeiseen asemaan lainauksessa pääsee juurtuneisuuden käsite. Juurtuneisuudella Margolis 

tarkoittaa ”sitä luonnollisen kielen ominaisuutta, jonka mukaisesti puheaktien toimivuus 

riippuu siitä, että ne ilmaistaan elämänmuodollisessa kontekstissa, agenttien toimesta, joiden 

omat lingvistiset kyvyt edellyttävät ja ovat seurausta kielen hallinnasta.” (Margolis 1995, 52.) 

Tärkeää on huomata, että keskeisessä asemassa on nimenomaan se, että puheaktit onnistuvat 

juuri siitä syystä, että ne ovat juurtuneita yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Niiden onnistumista 

ei voida rakentaa minkäänlaisen ulkoisen teorian puitteissa. 



14 
 

1.3 Itsenäisen todellisuuden entiteetit 

 Puhuttaessa käsitteistä kuten symbioosi ja elämänmuoto korostuu hyvin vahvasti 

näkökulma, että ontologisessa tarkastelussa on kyse ensisijaisesti erilaisista inhimillisistä 

prosesseista ja ontologisia tarkastelujamme rajaavista kognitiivisista ehdoista. Kuitenkin 

ihmisillä tyypillisesti on intuitiivinen kokemus jonkinlaisesta itsenäisestä todellisuudesta ja 

tämä kokemus nousee esiin esimerkiksi metsässä kävellessä tai varpaan osuessa sohvan 

nurkkaan. Osana itsenäistä todellisuutta tuppaamme myös tekemään karkeaa jaottelua 

luonnollisten entiteettien ja kulttuuristen entiteettien välillä. Eron voisi tiivistää ajatukseen, 

että ensimmäisessä luokassa on kyse itsenäisen todellisuuden prosessien synnyttämistä 

entiteeteistä, kun taas jälkimmäisessä on kyse ensisijaisesti inhimillisten prosessien 

synnyttämistä entiteeteistä. 

  Myös Margolis allekirjoittaa ajatuksen itsenäisen todellisuuden olemassaolosta. Hän 

viittaa Charles Peircen pragmaattisen filosofian ajatukseen todellisuudessa olemassa olevien 

asioiden ”karusta10 vastustuksesta” (brute resistance), joka pakottaa tunnustamaan itsenäisen 

maailman olemassaolon. Karun vastustuksen avulla ei voida eritellä niitä kaikkia asioita, jotka 

ovat olemassa, mutta ”se asettaa paikoilleen jokaisen hedelmällisen teorian tai kriteerin 

taustalla olevan primitiivisen idean siitä, mitä on olemassa.” (Margolis 1995, 113.) Tästä 

lähtökohdastaan Margolis päätyy vahvaan ontologiseen näkemykseen: 

(6.17) Olemassa olevat asiat = materiaaliset asiat. (Margolis 1995, 116.) 

Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä todeta, että Margolis tekee ontologisesti tärkeän erottelun 

predikatiivien ”olla olemassa” [to exist] ja ”olla todellinen” [to be real]. Materiaalisuus on 

välttämätön ehto asioiden olemassaololle, mutta monet asiat ovat todellisia, vaikka eivät 

olekaan olemassa. Todellisia asioita, jotka eivät ole olemassa, ovat esimerkiksi numerot ja 

fiktiiviset henkilöt. 

 Margolis tunnustaa itsenäisen maailman olemassaolon, mutta itsenäisyydestään 

huolimatta se ei ole välittömästi inhimillisen tiedustelun saavutettavissa. Margolisin 

näkemyksen mukaan lähes koko moderni filosofia on post-Kantilaista, joka tarkoittaa, että ”ei 

ole periaatteellista tietoteoreettista erottelua itsenäisen todellisuuden sekä sen maailman 

välillä, jonka koemme ja väitämme tuntevamme.” (Margolis 1995, 57.) Symbioosin ehtojen 

 
10 “Vastustus on karua [brute], (i) tietoteoreettiselta laadultaan, kun se on selvästi kohdattavissa, 
vastustuskykyinen olemassaolon kieltämisen mahdollisuudelle tai tyhjäksi selittämiselle […] ja (ii) ontologista 
laadultaan, kun olemassaoloa itsessään […] ei voida täysin sisällyttää pelkkänä positiona johonkin 
tulkinnalliseen kehykseen maailmasta…” (Margolis 1995, 116). 
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alla teesi tarkoittaa, että emme voi periaatteellisella tasolla erotella meidän tiedusteluistamme 

itsenäistä, meitä vastustavaa todellisuutta, sekä rakentamiamme, elämänmuotoomme liittyviä 

sosiaaliskulttuurisia rakenteita. 

 Maailman vastustuksellinen luonne antaa intuition siitä, että todellisuus koostuu 

olemassa olevista asioista, joiden olemassaoloa ei voi sivuuttaa. Askel eteenpäin tarkoittaa 

niiden asioiden olemassaolon analysointia, joiden voimme katsoa vastustavan meitä. 

Margolisille olemassaolossa korostuu ensisijaisesti asioiden yksilöitävyys: 

(6.16) Yksittäiset asiat ovat olemassa: me itse [ihmiset, henkilöt] erityisesti, toisin 

sanoen, yksilöitävät vastustavat ”asiat”. (Margolis 1995, 115.) 

Yleiskäsitteetkin ovat todellisia, mutta eivät olemassaolevia. Margolis sitoutuu tässä 

tapauksessa Peircen ajatukseen todellisista yleiskäsitteistä [real generals], jossa todetaan 

yleiskäsitteiden, kuten punaisuuden, olevan todellisia ilman, että sitoudutaan niiden 

olemassaoloon. Yleiskäsitteiden todellisuus perustuu ensisijaisesti siihen empiiriseen 

tosiasiaan, että yleiskäsitteet todistettavasti toimivat luonnollisissa kielissä predikoidessamme 

entiteettejä. Koska kielen prosessien legitimointi on kielen ja todellisuuden sisäisen suhteen 

tarkastelua elämänmuodon sisällä, prosessin toimivuuden toteaminen riittää yleiskäsitteiden 

todellisuuden takaamiseksi. On kuitenkin tärkeää huomata, kuten Margolis toteaa, että: ”mikä 

on todellista, mutta ei ole olemassa, ei voi olla todellista erillään siitä, mikä on olemassa.” 

(Margolis 1995, 119.) Tämä tarkoittaa yleiskäsitteiden, kuten punaisuuden osalta sitä, että 

punaisuus on täysin sidottu niihin yksittäisiin instansseihin, joissa voimme todeta 

punaisuuden olevan. Mikäli nämä kaikki instanssit lakkaisivat olemasta, myöskään 

punaisuutta ei enää olisi. 

 Ontologisessa tarkastelussa korostuvat siis väistämättä yksittäiset entiteetit, joihin 

viittaamme ja joita predikoimme osana elämänmuodon kielellisiä prosesseja. Yksittäiset asiat 

muodostuvat yksilöitäviksi osana viittaamisen ja predikoinnin prosesseja. Karkeasti 

yksittäiset entiteetit voidaan jakaa luonnollisiin entiteetteihin ja kulttuurientiteetteihin, kuten 

aiemmin luvussa toin esille. Näiden kahden luokan raja ei ole ehdoton, mutta se tarjoaa 

heuristisesta näkökulmasta hyvän työkalun tarkastella niitä erilaisia inhimillisiä 

elämänmuodon prosesseja, jotka ovat jääneet perinteisessä analyyttisloogisessa filosofiassa 

huomiotta. Tämän jaon avulla voimme myös tarkastella niitä inhimillisyyden erikoisuuksia, 

jotka todella tekevät taideteoksista hyvin erityyppisiä entiteettejä suhteessa vaikkapa puihin 
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tai kiviin. Seuraavassa luvussa tarkastelen entiteettien yksilöimisprosessissa huomioitavia 

seikkoja, joita Margolis hyvin perusteellisesti omassa filosofiassaan analysoi. 

2 Kulttuurientiteettien partikulaarisuuden ja kollektiivisuuden ontologia 

 Ontologiaa ei pystytä an-arkismin näkökulmasta rakentamaan niin, että todellisuuden 

perimmäinen muuttumattomuus tai analyyttislooginen ulkoisuuden vaade olisivat onnistuneen 

filosofian välttämättömiä ehtoja. Ajatusta todellisuuden perimmäisestä muuttumattomuudesta 

ei ole vuosisatojen aikana pystytty varmistamaan niin filosofian kuin muidenkaan alojen 

parissa, eivätkä logiikan ulkoiset teoriat ole onnistuneet rakentamaan teoreettista kehystä 

siihen, miten luonnolliset kielet aidosti toimivat. 

 Margolisille filosofiassa on ensisijaisesti kyse ihmisestä niin filosofista ajattelua 

harjoittavana oliona kuin filosofisen ajattelun kohteena. Kuitenkaan ihmistä ei useinkaan 

eksplikoida filosofian subjektina tai objektina. Kritisoidessaan Quinen ontologiaa, jossa 

viittaaminen yritetään korvata partikulaareille yksilöllisillä predikaateilla11, Margolis toteaa: 

”Elleivät ihmispuhujat pysty oikeutetusti väittämään omaavansa Jumalan tietoa maailmasta, 

on mahdotonta poistaa viittaaminen käytöstä kokonaan.” (Margolis 1995, 48.) Mielestäni 

Margolisin kommentti Quinen projektista kertoo paljon enemmänkin siitä länsimaisesta 

filosofisesta kaanonista, jossa arkkististen ja ulkoisten filosofisten projektien voidaan sanoa 

olleen valtavirtaa. Vaikka länsimainen yhteiskunta on päällisin puolin maallistunut kaikilla 

elämän osa-alueilla, filosofiassa on kukkinut ajattelu, jonka keskeiset periaatteet ovat 

analogisessa suhteessa jumalan suhteesta todellisuuteen ja tietoon. Ulkoisuus lähtee toiveesta 

tai uskomuksesta, että pystymme inhimillisinä tarkastelijoina olemaan lähes täysin irrallaan 

tiedustelumme kohteesta, ja näin ollen saavuttamaan objektiivista tietoa todellisuudesta. 

Arkkistisuus taas olettaa yhden, muuttumattoman todellisuuden, jonka voisi nähdä 

analogisena teologiseen konstruktioon Jumalan yhdestä todellisuudesta, joka on ”luotu” ja 

”valmis”, eikä virtaavassa liikkeessä. Tämä kritiikki osuu jokseenkin yhteen Hilary Putnamin 

kritiikkiin 1980-luvulta, jonka hän tiivisti ”Jumalan katseen näkökulmaan” [God’s eye point 

of view]. Tässä näkökulmassa (muuttumaton) todellisuus ja tieto ovat objektiivisesti 

inhimillisen tarkastelijan saavutettavissa, eikä kriteerejä, jotka pyrkivät mihinkään 

vähempään, voida pitää tiedon tai totuuden mittareina. 

 
11 Esimerkiksi Sokratekseen viittaaminen voitaisiin korvata predikaatilla ”sokratisoiva”, ja tämä prosessi 
toistettaisiin kaikkien ontologisten olioiden kohdalla. 
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 Ihmiset eivät kuitenkaan pysty saavuttamaan Jumalan katsetta. Ihminen ei voi täysin 

tutkimastaan asiasta irrallisena saada tietoa. Ihminen on yhdessä minkä tahansa tutkimansa 

asian kanssa jo juurtunut, Margolisin käsitteistöä käyttääkseni, elämänmuotoon, ja tästä 

elämänmuodosta riippumatonta tietoa ei ole inhimilliselle tarkastelijalle saatavilla. 

Elämänmuotoon kuuluu myös ilmiöiden symbioottisuus. Todellisuutta tutkittaessa 

metafyysinen realismi ja sosiaalinen konstruktiivisuus limittyvät, eikä näiden periaatteellinen 

erottelu ole mahdollista. Margolisille symbioosin ja elämänmuodon tunnustaminen keskeisinä 

elementteinä ontologisessa tarkastelussa antaa ensiaskeleet poispäin implikoidusta Jumalan 

näkökulmasta, ja kohti sellaista tarkastelua, jossa pyritään tarkastelemaan niitä ehtoja, jotka 

tosiasiallisesti ovat läsnä inhimillisessä tiedustelussa. 

2.1 Yksilöimisprosessi: Identiteetti, yksilöinti ja partikulaarien urat 

 Arkkisissa teorioissa ontologisten entiteettien yksilöinnissä keskeiseksi nousee 

predikaatio. Kärjistäen voisi sanoa, että eri ajattelijoiden ontologioissa on korostunut asioiden 

luonteiden [nature] selvittäminen ja nimeäminen. Nämä luonteet tarjoavat alustan niin 

predikoinnille kuin yksilöinnille; mikäli entiteetin luontoon kuuluvat yksilölliset predikaatit 

selvitetään, olemme määritelleet kyseisen entiteetin muuttumattoman perustan, johon 

pohjautuen voidaan väitetysti jatkaa entiteetin analysointia pidemmälle. 

 Margolisin an-arkismissa käytetään luonteen käsitettä, mutta muutamalla tärkeällä 

erolla. Ensinnäkin luonteet ovat aivan tavallisia predikaatteja, eikä niillä ole mitään 

ontologista erityisasemaa. Ne ovat vain yksi osajoukko siitä, mitä on ylipäänsä 

predikoitavissa olemassa olevista asioista. Joidenkin asioiden voidaan katsoa olevan 

luonteeltaan jonkinlaisia, toisille ei luonnetta voi asettaa. Toisekseen luonteiden ei tarvitse 

olla muuttumattomia ollakseen ontologisesti merkittäviä, vaan luonteissa voi tapahtua ajallista 

muutosta. Tämä on ristiriidassa perinteisen arkistisen luonteen käsityksen kanssa, jossa 

väitetään, että asioilla täytyy olla jonkinlainen ominaisluonne tai -laatu, joka olennaisesti 

erottaa sen kaikista muista asioista. Tämän muuttumattoman luonteen tulisi olla myös ajasta 

ja paikasta riippumatonta: jos keskeiset ominaisuudet muuttuvat ajan kuluessa, kyseessä ei 

todella olisi asian luonteeseen kuuluva ominaisuus. Margolis kuitenkin toteaa, että 

”muuttuvien luonteiden nimeäminen olioille ei ole epäkoherenttia tai paradoksaalista.” 

(Margolis 1995, 135). Rationaalinen ja filosofisesti pätevä puhe on täysin mahdollista ilman, 

että olioilla ja ilmiöillä oletetaan olevan jokin ajallisesti pysyvä, muuttumaton, keskeinen 

ominaisuus. Muuttuvat luonteet eivät johda väistämättä loogisiin sisäisiin ristiriitoihin tai 

paradokseihin. Margolis myös toteaa, että asioihin ja olioihin viittaaminen, numeerinen 
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yksilöiminen sekä ominaisuuksien antaminen on täysin mahdollista ilman pysyviä 

ominaisuuksia, sillä kieli ja sen prosessit ovat olemassa ja toimivat ensisijaisesti juurtuneina 

osana elämänmuotoa, eivät ulkoisessa suhteessa johonkin kielestä itsenäiseen todellisuuteen. 

Kolmas seikka on, että luonteet ovat vain ja ainoastaan predikaatteja. Nämä seikat johtavat 

siihen, että luonteiden avulla ei an-arkisessa ajattelussa voida yksilöidä entiteettejä. 

Yksilöidäksemme entiteettejä tarvitsemme toisenlaista käsitteistöä. 

Partikulaarien ontologisena lähtökohtana on, että olemassa olevien asioiden täytyy olla 

numeerisesti yksilöitävissä, sekä niille täytyy voida asettaa ominaisuuksia, eli predikoida 

(Margolis 1995, s.130). Predikoidessamme luomme oliolle identiteetin. Partikulaarin 

identiteetin muodostamisessa Margolis nostaa kaksi teesiä keskeiseen asemaan: 

(7.7.) Olemassa olevat asiat (”oliot”) yksilöidään tosiasiallisesti sikäli kuin ne 

tunnistetaan ja uudelleen tunnistetaan ajan saatossa ja muuttuvissa ympäristöissä yhtenä 

ja samana yksittäisenä asiana. (Margolis 1995, 135.) 

& 

(7.8) Yhtäkään olemassa olevaa asiaa ei tosiasiallisesti yksilöidä tai numeerisesti 

määritellä ainoastaan predikaation keinoilla. (ibid.) 

Havainnollistaakseen näitä teesejä Margolis ottaa käyttöön Duns Scotuksen käsiteparin 

tämyys (haecceity) ja mikyys (quiddity). Tämyys erottelee ontologisen entiteetin toisesta 

ontologisesta entiteetistä, mutta ei kerro meille varsinaisesti mitään itse entiteetistä. Tämyys 

on siis osa entiteetin yksilöinnin prosessia. Mikyys taas kertoo entiteetistä predikoinnin 

tasolla, mutta ei itsessään vielä erottele entiteettiä muista entiteeteistä. Mikyys on osa 

identiteetin muodostamisen prosessia. 

 Olioiden yksilöintiä varten Margolis ottaa käyttöön uran (career) käsitteen. Siinä 

missä puhe jonkun asian luonnosta voi olla ainoastaan predikoivaa, uraa voidaan käyttää niin 

predikoivassa kuin yksilöivässä merkityksessä. Uran käsitettä Margolis lähtee avaamaan 

seuraavasti: 

(7.11) Urat eivät ole yleisten predikaattien ajallisen järjestäytymisen ilmentymiä […], 

mutta, sen sijaan, kyseisten ilmentymien ajallista järjestäytymistä partikulaarien sisällä 

tai niitä muodostavina tekijöinä. (Margolis 1995, 137.) 

Partikulaarit, yksittäiset asiat, yksilöityvät uran kautta. Urat itsessään voivat olla 

partikulaarista riippuen joko pysyviä tai muuttuvia, yksittäisiä tai moninaisia. Ura on sikäli 
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analoginen luonnon kanssa. Koska uran kautta partikulaari yksilöityy, uraa voidaan käyttää 

partikulaariin viittaamisen välineenä.  

 Keskeisen haasteen partikulaarien muuttuvuudelle luo kysymys siitä, että miten 

tunnistamme yhtenä ja samana asiana partikulaarin, jonka luonteessa tai urassa tapahtuu 

muutoksia. Margoliksen filosofiassa muuttuvan uran omaava partikulaari yksilöityy sillä, kun 

uran muutoksia tarkastellaan vaiheina (phase/s). Yksittäisen partikulaarin muuttuvan uran 

vaiheet muodostavat ajallisen jatkumon, jota tarkastelemalla voidaan tunnistaa yksittäisen 

partikulaarin eri vaiheet ajan saatossa (Margolis 1995, 138). Vaiheiden tunnustaminen on 

ontologisesti keskeistä siitä syystä, että urat osoittavat kunkin partikulaarin historiallisuuden. 

Historiallisuutta käsittelen tarkemmin myöhemmin, mutta uran osoittaminen on samalla 

osoitus kunkin partikulaarin perimmältään historiallisesta luonteesta; tämä väite muodostaa 

jyrkän vastakkainasettelun perinteisen filosofian kanssa, jossa partikulaarien yksilöinnin on 

katsottu pohjautuvan historiasta riippumattomille, pysyville ominaisuuksille. Partikulaarin 

yksilöinti ja identiteetin luominen ovat siis samanlaisia kielellisiä toimia kuin viittaaminen ja 

predikointi, eli ne tapahtuvat ja saavat merkityksensä juurtuneina elämänmuotoon, 

yhteisöllisinä prosesseina. Tämä koskee jokaista partikulaaria, riippumatta siitä onko kyseessä 

”luonnollinen” vai ”kulttuurinen” partikulaari. Ottaen huomioon aiemman teesin 

symbioosista, päädymme lopputulokseen: 

(7.33.) Kaikki olemassa oleva ja todellinen on sosiaalisesti rakennettua. (Margolis 1995, 

151.) 

Inhimillistä tarkastelijaa ei voi täysin erottaa tarkastelunsa kohteesta. Tällöin sosiaalinen 

konstruktivismi on osa kaikkea tarkastelua niin tieteessä kuin arkipäivän havainnoinnissa. 

2.2 Historia & Intentionaalisuus 

Viitatessamme, yksilöidessämme ja tunnistaessamme erinäisiä partikulaareja 

käsittelemme ensisijaisesti partikulaarien uria. Predikoidessa saatamme myös asettaa jollekin 

partikulaarille luonteen, mutta luonteet eivät ole välttämätön osa yhtäkään partikulaaria. 

Margolis toteaa jopa, että: 
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(7.15) tietyn ”lajin” asiat ovat ainoastaan uratyyppejä: tätä ”lajia” olevat yksittäiset asiat 

omaavat ainoastaan uria; tai, jos niillä on (tai sanotaan olevan) ”luonteita”, niiden 

luonteet ovat vain uria12. (Margolis 1995, 138.) 

Puhuessamme erilaisista luonnonobjekteista meillä ei ole välttämättä tarvetta yksilöidä 

juuri tiettyjä partikulaareja, jolloin voimme tyytyä puhumaan asioista luonteiden tasolla. 

Taideteosten osalla tilanne ei kuitenkaan ole samanlainen. Margolisin ontologiassa 

taideteokset kuuluvat ontologisesti laajempaan kulttuurientiteettien joukkoon. Näitä ovat 

muun muassa henkilöt, taideteokset, tekstit, tietyt toiminnan muodot kuten erilaiset 

performatiivit, sanat sekä lauseet ja historiat (Margolis 1995, 142). Kulttuurientiteetit ovat 

Margolisin ontologiassa juuri sen lajin asioita, jotka muodostuvat ainoastaan urista, eikä niille 

ole predikoitavissa luonnetta. 

Keskeisimpään asemaan kulttuurientiteettien uratyypeistä puhuttaessa nousee 

historiallisuus. Historiaa, tai historiallisuutta, voidaan käsitellä kahtalaisesti. Toisaalta se on 

uratyyppi, eli predikaatti, jota voimme käyttää kuvaillessamme partikulaaria. Predikaattina 

Margolis määrittelee historian seuraavasti:  

(i) ajallisen muutoksen yhtenäinen sarja; (ii) sellainen, joka on inhimillisissä ”urissa” 

paradigmaattisesti ilmenevä, mutta joka löytyy myös (ainoastaan) inhimillisen 

”maailman” artefaktien ”urista”; (iii) sellainen, joka on luontaisesti ”merkityksellinen” 

(Intentionaalinen) ainutlaatuisella [sui generis] tavalla; ja (iv) sellainen, joka on 

attribuoitavissa olemassa oleviin asioihin sisältämättä minkäänlaista telosta muutosten 

sarjaan, jonka se yhtenäistää (historiana) – toisin sanoen, sisältämättä päämääräsyytä, 

joka on jollain tavalla läsnä oleva ja vaikuttava varsinaisen historian vaiheissa. 

(Margolis 1995, 184.)  

Toisaalta historiaa voidaan myös käsitellä predikoitavana, eli omana entiteettinään, johon 

voimme predikoida ominaisuuksia.13 

Margolisin filosofiassa historian osuus nousee hyvin merkittävään asemaan. Hänen 

terminologiassaan historia saa myös aivan uuden merkityksen suhteessa niihin eri tapoihin, 

joita historiaa on perinteisesti käsitelty filosofisessa keskustelussa. Historia tarkoittaa 

 
12 “Certain “kinds” of things are nothing but kinds of careers: particular things of such “kinds” have only 
careers; or, if they have or (are said to have) “natures,” their natures are nothing but careers.” 
13 Margolis erottelee toisistaan käsitteet predicate [predikaatti] ja predicable [predikoitava]. Molemmat ovat 
substantiiveja. Predikaatti tarkoittaa jonkin asian ominaisuutta, kun taas predikoitava tarkoittaa asiaa, jolle on 
ylipäänsä predikoitavissa luonne, eli jolle voidaan luoda identiteetti ja numeerisuus. 
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Margolisin teoriassa ”ainutlaatuista, sui generis, ajallisen muutoksen muotoa”, eli, että 

partikulaarin historiallisuudessa tapahtuvat muutokset eivät ole palautettavissa tai 

rinnastettavissa muunlaisiin muutoksiin. Historialliset muutoksen muodot eivät ole 

rinnastettavissa vaikkapa luonnossa tapahtuviin muutoksiin, kuten Antiikin Kreikassa 

teoretisoitiin. Historiassa tapahtuvat muutokset eivät myöskään oleta muuttumattomasti 

rakennettua todellisuutta, tai vaadi sellaisen olettamista. (Margolis 1995, 182—183).  

Historiasta Margolis johtaa kaksi keskeistä käsitettä. Ensinnäkin Margolis määrittelee 

historisiteetin [historicity], joka on ”teesi, että ajattelu itse on historioitua [historied], 

alisteista horisontaaliselle14 [horizonal] rajoitteelle” (Margolis 1995, 185). Toinen käsite on 

historisismi [historicism], joka on ”doktriini, joka seuraa […] symbioosin tulkitsemisesta 

suhteessa historisiteettiin” (Margolis 1995, 185). Historia on hyvin keskeisessä osassa 

Margolisin ajattelussa, sillä hän nimeää teoksensa Historied Thought, Constructed World 

keskeiseksi postulaatiksi ajatuksen, että thinking is a history, ajattelu on perustavanlaatuisesti 

historiallista, Margolisin tarkoittamassa merkityksessä. Tämä tarkoittaa tiivistettynä, että 

historian käsite on keskeisessä osassa, kun tarkastelemme inhimillistä ajattelua millä tahansa 

inhimilliseen kulttuuriin kuuluvalla osa-alueella. 

Historia on osa jokaista inhimillistä kulttuuria ilmentävää partikulaaria 

Intentionaalisuuden vuoksi. Intentionaalisuus on käsite, joka muodostaa tärkeän käsiteparin 

historiallisuuden kanssa. Intentionaalisuus määrittyy seuraavasti: 

(9.10) Intentionaalinen on kollektiivinen predikoitava, joka asetetaan ominaisuutena 

yksittäisiin ihmispersooniin, minuuteen tai subjekteihin (heidän kulttuurisesti 

hankittujen kyvykkyyksien johdosta) tai mihin tahansa artefakteihin tai toimiin, jotka 

ovat yhdenmukaisesti varustettuja (toisin sanoen, Intentionaalisesti) oman toimintansa 

johdosta; näin ollen, Intentionaalinen implikoi rationaalisuuden mallia, tai malleja 

(agenteissa, teoissa tai artefakteissa), jotka ammentavat niitä mahdollistavan 

yhteiskunnan kollektiivisesta elämästä. (Margolis 1995, 188). 

Intentionaalisuuden läheisyyden historiaan taas saa selville seuraavasta määritelmästä: 

 
14 “Tarkoitan horisontaalisella sitä ajattelun puolta, sekä kollektiivista että yksilöllistä, jonka ansiosta sen 
refleksiivisen säätelevä funktio—mitä tarkoitetaan ”järjellä” tai ”rationaalisuudella” joko ensimmäisen tason 
[diskurssissa] tai toisen tason—on: (i) symbioitu; (ii) läpinäkymätön; (iii) sosiaalisesti rakennettu; (iv) sisäisesti 
elämänmuotoon kuuluva; (v) historiallisesti ennakkoon muodostunut ja jatkuvasti muuttuva tullessaan 
harjoitetuksi; (vi) huomaamattomasti [tacitly] sidoksissa yhteen ”maailmaan”, muttei toiseen; ja (vii) 
kontingentisti tällä tavoin havaittu sen oman kehittyvän historian termien sisällä” (Margolis 1995, 166). 
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(9.3.) Historia on inhimillisen olemassaolon, ja minkä tahansa asian, joka kuuluu 

luontaisesti inhimillisen kulttuurin maailmaan, sui generis (Intentionaalinen) rakenne. 

(Margolis 1995, 183.) 

Inhimillinen olemassaolo, siihen liittyvät kulttuuriset artefaktit, elämänmuotoon 

liitettävät ilmiöt ja entiteetit, ovat siis kaikki rakenteeltaan historiallista. Historia taas rakentuu 

Intentionaalisuudesta, joka läpäisee inhimillisen kulttuurin. 

Intentionaalisuus on filosofiassa ensisijaisesti fenomenologiaan kuuluva käsite. 

Margolis ei kuitenkaan tarkoita Intentionaalisuudella samaa asiaa kuin mitä fenomenologiassa 

tarkoitetaan, ja sen merkitsemiseksi hän käyttää Intentionaalisuudesta puhuessaan isoa 

alkukirjainta. Käsitteenä intentionaalisuus nousi filosofian piiriin ensin Brentanon tuotannossa 

ja myöhemmin Husserlilla osana hänen fenomenologiaansa. Molemmissa tapauksessa 

intentionaalisuus on paikannettu osaksi yksilön kognitiivisia kykyjä, jotka itsessään eivät ole 

historiallisen muuttuvuuden alaisia, vaan pysyviä, lähtökohtaisesti yhteisiä jokaiselle 

kokevalle subjektille. Margolis kritisoi intentionaalisuutta tässä merkityksessä juuri sen 

solipsistisuudesta. Solipsistisuuden kritiikki jakautuu Margolisilla kahtia. Toisaalta se 

tarkoittaa sitä, että intentionaalisuus rakennetaan ainoastaan yksilön kognitiivisten kykyjä 

ajatellen, jättäen täysin huomiotta yhteiskunnalliset tai kollektiiviset rakenteet. Toisaalta taas 

sitä, että edellä mainitut rakenteet nähdään jollain selittämättömällä tavalla rakentuvan täysin 

yksilön psyykkisille tai fenomenologisille kyvyille, jotka ovat jollain tavalla ensisijaisia 

suhteessa kollektiivisiin rakenteisiin. Margolis ei siis näe, että psykologiselle tai 

fenomenologiselle käsittelylle rakennetulla intentionaalisuudella voisi käsitellä kollektiivisia 

rakenteita. Margolisin radikaali korjausliike onkin, että Intentionaalisuus on niin yksittäisiä 

persoonia kuin kollektiivisia rakenteita koskeva asia, eikä Intentionaalisuus, joka ilmenee 

yksittäisissä persoonissa, ole millään tavalla etuoikeutetussa asemassa suhteessa 

kollektiivisiin rakenteisiin. Lisäksi Intentionaalisuus, kuten muukin inhimilliseen kulttuurin 

kuuluva, on alisteinen historiassa tapahtuville muutoksille. (Margolis 1995, 187—188). 

Intentionaalisuudessa on kyse holistisesta rakenteesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

kielen tasolla sitä, että yksittäinen persoona omaksuessaan oman kulttuurinsa agentuurin 

tutustuu oman yhteisönsä kielellisiin käytäntöihin. Omaksuminen johtaa siihen, että yksilö 

tuottaa puhetta, joka toisaalta heijastaa opittuja malleja ja toisaalta tuottaa uutta. Yksittäisen 

puheen rationaalisuutta arvioidessa käännymme omiin kollektiivisiin käytäntöihin, jotka 

olemme omaksuneet. Arvioidessamme rationaalisuutta heijastamme jo opittua, mutta näitä 
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malleja tarkkailemalla muutamme yhteisiä käytänteitä. Holismi tarkoittaa siis sitä, että 

Intentionaalisuus muodostuu yhdestä tilasta, jonka sisällä, tässä tapauksessa kieli ja puhe, 

toimivat. Kieli ja puhe eivät ole ulkoisessa yhteydessä johonkin täysin niistä itsenäiseen, eikä 

kieltä ja puhetta voi periaatteellisella tasolla erottaa toisistaan. Intentionaalisuuden ollessa 

holistinen, kaikki siihen liitettävät ilmiöt ovat ymmärrettävissä vain suhteessa toisiinsa ja ne 

myös määrittyvät ensisijaisesti toisiinsa suhteutuvuuden kautta. Tässä toistuu myös 

Margolisin peräänkuuluttama symbioottinen tarkastelu. 

Kollektiivisuus on keskeisessä osassa Intentionaalisuutta. Kollektiivisuus tarkoittaa 

(i) predikoitavaa, (ii) määrittäen minkä tahansa osan ilmiöjoukosta, johon kuuluu 

mentaalinen, psykologinen, subjektiivinen, lingvistinen, kielellinen, aktiivinen tai 

kulttuurinen, (iii) jo[t]ka eivät ole redusoitavissa solipsistisiin tai aggregatiivisiin 

suhteisiin solipsististen viittausjoukon keskuudessa, ja (iv)15 tarkoittaa symbioosia [1] 

yksittäisten, kohdan (ii) valossa pätevien agenttien ja [2] minkä tahansa 

yhteiskunnallisten tilanteiden, jotka ovat syynä (luonnollisen omaksuman kautta) heidän 

todelliselle pätevyydelleen, välillä. (Margolis 1995, 189). 

Kollektiivisuuden määrittely on tärkeää, koska tätä taustaa vasten peilautuu yksilöiden 

toiminta osana yhteisöllisiä rakenteita, joita elämänmuodoksi kutsutaan. Pelkästään osana 

Intentionaalisia ja konventionaalisia rakenteita, elämänmuotoa, persoonasta muodostuu 

subjekti. Subjektin Margolis määrittelee: ”(i) kollektiivisesti mahdollistettu; (ii) yksilöllisesti 

kykenevä; (iii) rationaalinen; ja (iv) taipuvainen kieleen, kognitioon, refleksiiviseen 

tietoisuuteen ja valinnoille ja tarkoitukselliselle toiminnalle”. (Margolis 1995, 191). Subjekti 

tarvitsee siis muodostuakseen ja olemassa ollakseen elämänmuodon. Subjekti, joka näin 

muodostuu, on itse teksti, joka tulkitsee itseään ja ympäröivää elämänmuotoa (Margolis 1995, 

191). 

Kulttuuri on Intentionaalisuudella läpäisty, joten se tarkoittaa, että myös kulttuurin 

tuotteet ovat rakenteeltaan Intentionaalisia. Keskeisin Intentionaalinen rakenne kulttuurin 

entiteeteissä on historia, joka urana muodostaa yksittäisen partikulaarin identiteetin. 

Kulttuuriin kuuluvat asiat Margolis nimeää kulttuurientiteeteiksi. Taideteokset muodostavat 

tutkielmani kannalta merkittävimmän joukon kulttuurientiteeteistä, mutta täysin irrallaan 

muista kulttuurin muodoista sitä ei voida tutkia. Tämä johtuu siitä, että Intentionaalisuus on 

 
15 “(iv) signifies the symbiosis between individual agents competent in terms of (ii) and whatever social 
conditions account (by way of natural acquisition) for their actual competence.” 
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keskeisessä osassa jokaisessa kulttuurientiteetissä. Taideteokset toimivat ja tulevat luoduksi 

sekä ymmärretyksi samassa tilassa, joka koostuu myös muista Intentionaalisista kulttuurin 

ilmenemistavoista. 

Kulttuurientiteetit ovat erillisiä fyysisistä entiteeteistä, toisin sanoen entiteeteistä, 

jotka ovat perinteisesti luonnontieteellisen tarkastelun keskiössä. Ne erottuvat ensisijaisesti 

Intentionaalisuuden kautta; siinä missä Intentionaalisuus on keskeinen osa 

kulttuurientiteettejä, luonnonentiteetit eivät ole lähtökohtaisesti Intentionaalisia: 

(9.34) kulttuuriset, mutta eivät fysikaaliset, entiteetit luontaisesti omaavat 

Intentionaalisuutta, mutta sekä fyysinen että kulttuurinen maailma, kulttuurisia 

artefakteja ollessaan, yhdessä Intentionaalisesti vaikuttuneita. (Margolis 1995, 202.) 

Vaikka vain kulttuurientiteeteissä Intentionaalisuus on erottamaton osa rakennetta, 

Intentionaalisuus koskee myös fyysisiä entiteettejä. Tämä johtuu symbioosista; vaikka 

luonnonentiteetit ovat olemassa ”itsenäisesti” inhimillisen tarkastelun ulkopuolella, niiden 

tarkastelussa ovat läsnä niin ontologinen realismi kuin sosiaalinen konstruktivismi. Kuten 

Margolis asian ilmaisee: ” […] vaikka fyysinen luonto on (epäilemättä) ontologisesti 

ensisijainen suhteessa ihmiskulttuuriin, kulttuurinen maailma on (puolestaan) 

epistemologisesti ensisijainen fysikaaliseen.” (Margolis 1999, 96). Fysikaalinen ei voi olla 

ontologisessa tai epistemologisessa mielessä täysin erillinen Intentionaalisuudesta. Suhteessa 

historiaan tämä tarkoittaa sitä, että vaikka myös fysikaaliset entiteetit voivat koostua 

historiasta, urasta, se ei välttämättä ole tarkastelussamme keskeistä. Voimme puhua vaikkapa 

koirista yleisesti, minkälainen ”luonto” koiralla on, mutta jokainen lemmikkieläimen omistaja 

on kyllä enemmän kuin valmis puhumaan lemmikkinsä historiasta, eikä vain yleisellä tasolla 

koiransa ”koiruuden” luonnosta. Samoin suomalaisessa elokuvassa Napapiirin sankarit 

yksilöidään heti elokuvan alussa puu, johon elokuvan päähenkilön suvun miehet ovat 

hirttäneet itsensä. Tässäkin tapauksessa esille nousee nimenomaan kyseisen puun historia, 

ura, eikä sen luonto. 

 Materiaalisuus toimii kaiken olemassaolon perustana. Kuitenkin Margolisin 

ontologiaan kuuluu ominaisuuksia eli predikaatteja, jotka ovat todellisia, vaikka eivät ole 

materiaalisia tai redusoitavissa materiaalisuuteen. Margolis erottelee toisistaan kompleksiset 

[complex] ja perustavat [basic] ominaisuudet. Monimutkaisella ominaisuudella Margolis 

tarkoittaa: 
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”sitä Intentionaalisen predikoitavan ominaispiirrettä, jonka johdosta: (i) fysikaalinen 

predikoitava voidaan abstrahoida siitä; (ii) se itse on (jollain vielä 

määrittelemättömällä tavalla) erottamattomasti ”upotettuna”, tai erottamattomissa, 

sellaisesta abstrahoitavasta predikoitavasta; ja (iii) se itse ei ole redusoitavissa kyseisiin 

abstrahoitaviin tai upotettaviin predikoitaviin.” (Margolis 1995, 206.) 

Ominaisuudet ovat perustavia, jos: 

”(i) olemassa olevat entiteetit omaavat niitä, (ii) ne ovat itse metafyysisesti 

abstrahoitavissa monimutkaisista ominaisuuksista, tai (iii) ne ovat ominaisuuksia, joista 

muut ominaisuudet ovat metafyysisesti abstrahoitavissa, ja (iv) entiteetit, jotka täyttävät 

kohdan (i), muodostavat joukon asioita, joilla on, sellaisenaan, suhteellisen tärkeä rooli 

tieteen tai luonnon selittämisessä (fyysiset objektit, organismit, ihmispersoonat).” 

(Margolis 1995, 207.)  

Nämä kaksi ominaisuusluokkaa eivät ole toisiaan poissulkevia. Margolis käsittelee 

Intentionaalista sekä monimutkaisena, että perustavana ominaisuutena. Keskeistä erottelussa 

on se, että entiteetit, joilla on monimutkaisia ominaisuuksia, ovat tällöin emergenttejä 

suhteessa entiteetteihin, jotka koostuvat ”vain” perustavista ominaisuuksista. 

Kulttuurientiteetit ovat emergenttejä sikäli kun: 

(i) niiden olemassaolo ja ”syntyminen” eivät ole selitettävissä, kausaalisesti tai muulla 

tavoin, suhteessa (ei-Intentionaalisten) entiteettien, suhteessa joihin ne ovat 

emergenttejä, olemassaoleviin ja kausaalisiin (tai muuten synnyttäviin) kykyihin; ja (ii) 

niiden olemassaolo tai syntyminen voidaan selittää, kausaalisesti (tai muilla tavoin), 

suhteessa muihin entiteetteihin ja niiden kausaalisiin (tai muuten synnyttäviin) 

kykyihin, jos ja vain jos ne kuuluvat samaan emergenttiin ”todellisuuden tasoon16. 

(Margolis 1995, 219.) 

 Margolis näkee, että emergenttien kulttuurientiteettien lisäksi on olemassa 

emergenttejä luonnonentiteettejä. Biologiset entiteetit ovat emergenttejä suhteessa elottomaan 

fyysiseen maailmaan. Kuitenkin nämä kaksi emergenssin muotoa eroavat toisistaan. 

 
16 En pysty tutkielmassa paneutumaan kovin syvällisesti tähän termiin, mutta kyseessä siis ei ole dualismiin tai 
transsendentismiin viittaava käsite, jossa haluttaisiin positioida jonkinlaisia itsenäisiä todellisuudentasoja. 
Ontologisesti eri todellisuuden tasot määrittyvät ensisijaisesti toisensa kautta, osana yhtä symbioottista 
ontologiaa. Käsitteen avulla voidaan todeta oikeastaan kärjistetysti vain se, että emergentit entiteetit ovat 
käyneet läpi sui generis muutoksen, jossa ne eivät ole redusoitavissa fysikaalisiin ilmiöihin. 
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Ensinnäkin biologista emergenttiyttä ei ole välttämätöntä rakentaa monimutkaisten 

predikaattien varaan, kuten Intentionaalisuudella kyllästettyjen kulttuurientiteettien kohdalla 

on välttämätöntä tehdä. Toiseksi biologiset entiteetit eivät luontaisesti sisällä 

Intentionaalisuutta. Kolmanneksi väitteeksi Margolis esittää, että toisin kuin biologiset 

entiteetit, kulttuurientiteetit ovat numeerisesti erillisiä entiteeteistä, joihin ne ovat kuitenkin 

”uponneita”. Niin persoonat kuin taideteoksetkin ovat emergenttiytensä puolesta erillisiä 

niistä materiaalisista lähtökohdista, joihin ne ovat väistämättä kuitenkin sidottu. 

2.3 Taideteokset kulttuurientiteetteinä 

 Tämän luvun aluksi tiivistän hiukan niitä asioita, jotka tavalla tai toisella ovat jo 

tulleet tutkielmassa esille, ja jotka on hyvä kerrata, kun keskitymme nimenomaan 

taideteoksiin osana kulttuurientiteettien joukkoa. Ollessaan osa kulttuurientiteettien joukkoa, 

ne ovat Intentionaalisesti rakennettuja. Ne ovat siis erottamattomasti kytköksissä myös 

muihin inhimillisen kulttuurin muotoihin, jotka ovat Intentionaalisesti rakennettuja. 

Intentionaalisuus tarkoittaa, että niiden yksilöinti ja identiteetti rakentuvat historiasta, urasta, 

jonka kautta ymmärrämme ja tulkitsemme teoksia. Kuten muutkin olemassa olevat asiat, ne 

ovat myöskin materiaalisia, eivätkä vaikkapa universaaleja. Materiaalisuus on keskeinen 

edellytys taideteoksen olemassaololle, riippumatta siitä millaisen lajin teoksesta on kyse. 

Kuten uran käsite implikoi, teokset ovat virtaavia, eli niiden omat ominaisuudet muuttuvat 

osana historiallista sui generis muutosta. Taideteosten ontologinen, epistemologinen tai 

legitimaatioon liittyvä tarkastelu ei voi olla luonteeltaan ulkoista, eli että ensin positioimme 

taideteoksen täysin itsenäiseksi tarkastelijasta, ja aloittaisimme sitten tarkastelun. 

Taideteosten tarkastelu on symbioosin ehtojen mukaista, eli tarkastelija ja tarkastelun kohde 

ovat molemmat Intentionaalisesti rakennettuja, ja koska epistemologisesti emme voi 

tarkastelijoina katsoa teoksia oman Intentionaalisesti rakentuneen maailmamme ulkopuolelta, 

ulkoisuus on poissuljettu tarkastelun lähtökohta. 

 Margolis määrittelee taideteokset seuraavalla tavalla: ”taideteokset ovat fyysisesti 

rumiillistuneita [embodied] ja kulttuurisesti emergenttejä entiteettejä.” (Margolis 1999, 68.) 

Margolisin avoin määritelmän on vastakohta totalisoiville määritelmille. Totalisoivalla 

määritelmällä tarkoitetaan tässä kohtaa sellaista määritelmää, joka pyrkii rajaamaan 

taideteokset ”suljetusti” omaan piiriinsä sillä tavalla, että määritelmä antaisi riittävät ja 

välttämättömät ehdot erotella taideteokset muista entiteeteistä historiallisista kontingensseista 

riippumatta. Tarkemmin ottaen Margolisin rajoitteet taideteosten määrittelylle ovat: 
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(1) Määrittelypyrkimys tulisi tarjota sellaista taustaa vasten, joka määrittelee 

perustellusti ja selvärajaisesti keskeisten esimerkkien joukon ja vastaa johonkin tiettyyn 

kysymykseen niihin liittyen — ei enempää; ja (2) meidän tulisi hylätä kaikki 

modaalisesti välttämättömän, essentialistisen tai muuttumattoman lajin pyrkimykset 

taidetta koskien ja vapaasti myöntää, että on väistämätöntä, että tulee olemaan käyttöä 

loppumattomalle määrälle vaihtoehtoja määritelmille, jotka ovat suhteessa toisiin 

kysymyksiin ja toisiin keskeisiin esimerkkeihin. (Margolis 1999, 68.)  

Taideteoksiin liittyvän määrittelyn tulisi aina tapahtua jonkinlaisessa ennalta määritellyssä 

historiallisessa kontekstissa, jossa vastaamme johonkin tiettyyn kysymykseen koskien 

kyseistä entiteettijoukkoa, ja miten nämä entiteetit suhteutuvat muihin kulttuurientiteetteihin 

tai luonnonentiteetteihin. 

  Margolisin antamassa taideteosten määritelmässä tiivistyy moni Margolisin ajattelulle 

keskeinen asia. Taideteokset ovat fyysisesti ruumiillistuneita, eli niillä on materiaalinen 

perusta. Kuvataiteessa materiaalisuus on hyvin eksplisiittisesti läsnä, oli kyse sitten 

materiaalista, johon teos luodaan, tai välineistä, joita taiteilija käyttää. Materiaalisuus on 

kuitenkin myös läsnä kirjallisuudessa, jossa teksti on painettu johonkin, ja jossa tekstillä 

itsellään on myös materiaalisia ominaisuuksia. Esittävissä taiteissa, jossa keho ja ympäristö 

luovat teosta. Musiikissa, jossa soittimet, ääni ja nuotit ovat kaikki läsnä materiassa. Tämä 

tarkoittaa tulkitsevan ihmisen näkökulmasta sitä, että taideteos koostuu havaittavista 

ominaisuuksista, joihin pohjaamme ajatuksemme ja käsityksemme kustakin teoksesta. Tästä 

fysikaalisesta, havaittavasta olemassaolosta nousee myös taideteosten emergenttiys. 

Taideteokset ovat kulttuurisia entiteettejä, jotka ovat ruumiillistuneita fysikaalisissa 

entiteeteissä, mutta eivät ole kulttuurisina entiteetteinä numeerisesti identtisiä näiden 

fysikaalisten entiteettien kanssa, vaikka ovatkin juuri niissä ruumiillistuneita. 

 Numeerisuudella tarkoitetaan Margolisin ontologiassa predikaattia, jonka avulla 

yksilöimme jonkin partikulaarin juuri omaksi asiakseen suhteessa muihin asioihin. 

Numeerinen määritettävyys on oleellinen ehto partikulaarin olemassaololle, mutta 

numeerisuus ei itsessään määrittele muita predikaatteja, eikä numeerinen määritettävyys johda 

siihen, että partikulaarin jokainen predikaatti olisi samalla tavalla määritettävyyden piirissä17. 

Meillä voisi siis olla partikulaari, joka on määriteltävissä numeerisesti yhdeksi, ilman, että 

 
17 (6.30) Numeerisuus, luettuna predikaattina, tarkoittaa erillisten asioiden määriteltävissä olevaa 
yksilöllisyyttä; se ei aseta rajoitteita (muiden) ensimmäisen tason predikaattien (esimerkiksi, ”luonteiden”) 
määriteltävyyteen tai määrittelemättömyyteen. (Margolis 1995, 126.) 
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meillä täytyy olla määriteltynä samalla partikulaarin kaikki (muutumattomat) ominaisuudet. 

Taideteokset koostuvat siis kahdesta numeerisesti erillisestä entiteetistä: fysikaalisesta 

entiteetistä, johon taideteos on ruumiillistunut, sekä kulttuurientiteetistä, joka on edeltävässä 

emergentisti läsnä. 

 Kun puhumme ruumiillistumisesta, tarkoitamme entiteettien välistä suhdetta, jossa 

yksi entiteetti emergoituu toisesta. Taideteoksiin kuuluu keskeisenä osana myös inkarnaatio, 

joka on ominaisuuksien parissa tapahtuvaa emergenssiä: 

”Ominaisuus on inkarnoitunut toisessa ominaisuudessa, jos: (i) se on todellinen; (ii) 

todellisena, se on monimutkainen – toisin sanoen, Intentionaalinen ja 

järkähtämättömästi sidoksissa johonkin todelliseen fysikaaliseen ominaisuuteen […]; 

(iii) se on ”emergentti” suhteessa siihen (”inkarnoivaan”) ominaisuuteen – toisin 

sanoen, ei redusoitavissa tai explikoitavissa ainoastaan suhteessa inkarnoivan 

ominaisuuden kausaaliseen rooliin; ja (iv) se on ”perustava”. (Margolis 1995, 217—

218.) 

Tämä johtaa siihen, että 

(9.56) kulttuuriset (tai Intentionaaliset) ominaisuudet ovat inkarnaatteja ominaisuuksia. 

(Margolis 1995, 218.) 

Inkarnaation avulla voimme käsitellä fysikaalisen ja kulttuurisen välistä suhdetta. Kuten 

Margolis asian ilmaisee, voimme tarkastella sekä ”katedraaleja että järjestettyjä kiviä”; 

toisaalta sitä tosiasiaa, että tarkastelemme materiaalista entiteettiä, joka koostuu jonkinlaisista 

fyysisistä ominaisuuksista; toisaalta sitä, että tarkastelemme kulttuurientiteettiä, jolle voimme 

predikoida arvoja, kuten ”arvokkuutta”, ”rauhaa” tai ”jykevyyttä” katedraalin tapauksessa. 

Molemmat näistä entiteeteistä ovat havaittavissa ja tulkittavissa tiedustelussamme. 

 Luettelen lopuksi vielä muutamia ominaisuuksia, joiden Margolis näkee olevan 

keskeisessä osassa kulttuurientiteeteissä, mutta erityisesti taideteoksissa. Määrittelen nämä 

ominaisuudet tässä kohtaa jokseenkin pintapuolisesti ja palaan niihin uudestaan osana 

taideteosten legitimaation kysymystä. Taideteokset ovat läpäiseviä [permeable], sillä 

”[taideteosten] ’luonto’ muuttuu ja vaihtelee suorana seurauksena elämänmuodossa, jonka 

sisällä ne muodostuvat ja kestävät [persist], tapahtuvista muutoksista.”. (Margolis 1995, 252.) 

Taideteokset ovat myös huokoisia [porous], sillä ”[taideteokset] ovat kykeneviä saamaan ja 

menettämään Intentionaalisia ominaisuuksia seurauksena konsensukseen pyrkivistä 
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käytännöistä, joista niiden olemassaolo on riippuvainen; eli siis, niiden luonteet ovat sisäisesti 

(Intentionaalisesti) kollektiivisia.” (ibid.) Lisäksi ”[taideteosten] yksilöinti ja luonteen 

predikointi on epävakaata [labile]. […] Epävakailla ominaisuuksilla tarkoitan ominaisuuksia, 

joiden johdosta ruumiillistuneet entiteetit eivät voi sijaita fyysisesti, paitsi tulkinallisten 

konventioiden kautta, sikäli kuin (i) ruumiillistuminen ≠ identiteetti, ja (ii) inkarnoidut ja 

inkarnoivat ominaisuudet ovat fundamentaalisti erilaiset.” (Margolis 1995, 254.) 

2.4 Taideteokset tyypin-esiintyminä 

 Kenties tunnetuin yksittäinen käsite Margolisin taidefilosofiassa on ”tyypin-

esiintymä”. Tyypin-esiintymä liittyy taideteosten yksilöinnin problematiikkaan. Käsittellä 

pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: kun taiteilija luo uuden 

taideteoksen, mitä hän ontologisessa mielessä luo? Kun Kansallisteatteri jälleen esittää 

Shakespearen Hamletin, esitetäänkö siellä kokonaan uusi näytelmä vai onko se jossain 

suhteessa sitä edeltäviin Hamlet-esityksiin? Jos on, niin missä suhteessa? 

 Margolis kehittelee tyypin-esiintymän käsitettä artikkelissaan The Ontological 

Peculiarity of Works of Art suhteessa Jack Glickmanin18 ajatuksiin. Glickmanin 

alkuperäisessä kirjoituksessa pohditaan sitä, mitä kokki tarkalleen ottaen luo luodessaan 

uuden keiton. Tapaus on helposti käännettävissä taidefilosofian piiriin koskemaan taitelijan 

luomistyötä taideteosten parissa. Taiteilija ei voi luoda pelkkää tyyppiä, jos sillä tarkoitetaan 

jonkinlaista universaalia tai lajia. Luodessaan uuden ”tyypin” taiteilija luo väistämättä jonkin 

partikulaarin tästä ”tyypistä”, jota teos edustaa. Kuitenkin ”tyyppi” on lähtökohtaisesti 

abstrakti entiteetti, varsinkin tapauksessa, jossa luodaan uusi ”tyyppi”. Näin ollen uuden 

tyypin luova taiteilija on luonut sekä partikulaarin että abstraktin entiteetin. 

 Margolis näkee ratkaisuna tähän näennäiseen ristiriitaan sen, että taideteosten täytyy 

pystyä ilmentämään samaan aikaan sekä (jonkin tyypin) partikulaareja että universaaleja 

ominaisuuksia. ”Tyyppi” tarkoittaa siis jonkin lajin abstraktia partikulaaria, joka voi tulla 

ilmennetyksi. (Margolis 1987a, 254). Kun tyypeistä puhutaan partikulaareina, tulee 

ymmärrettäväksi ajatus tavastamme puhua yhdestä Seitsemän veljestä -romaanista, joka on 

useassa eri kirjassa, tai yhdestä Hamletista, jota on esitetty vuosisatoja eri paikoissa. 

 Toinen Glickmanin esimerkki, jonka Margolis ottaa käyttöön, on ”rantataide”. 

Glickmanin ajatusleikki olettaa, että taiteilija tuo rannalle ajopuuta, ja esittelee tämän teoksen 

 
18 Glickman esittelee ajatuksiaan artikkelissa Creativity in the Arts (1976). 
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osaksi ”rantataiteen” lajia, ja teoksensa tämän lajin ensimmäiseksi edustajaksi. Ajatus voidaan 

rinnastaa vaikkapa Duchampin ”Suihkulähteeseen” tai yleisesti ready-made -teoksiin, joten 

ajatusleikki ei ole täysin todellisuudesta irrallinen. Siinä missä Glickman keskittyy 

ajatusleikin implikaatioihin osana taideteosten artefaktuaalista luonnetta, Margolisille 

kyseinen ajatusleikki tarjoaa alustan tarkastella ylipäänsä taideteosten ontologista asemaa. 

Margolis huomauttaa, että mikäli voidaan katsoa, että taiteilija toiminnallaan voi luoda uuden 

taidetyypin, esimerkiksi rantataiteen, hän ei voi tehdä sitä tekemättä samalla esiintymää 

[token] tästä tyypistä. Koska näin ollen taiteilija luo sekä tyypin (abstraktin entiteetin), että 

esiintymän (partikulaarin), täytyy olla niin, että näiden molempien entiteettien täytyy olla 

havaittavana19 osana tätä taideteosta, eikä niiden voida katsoa olevan teoksessa, elleivät ne ole 

havaittavissa. Toisin sanoen, taiteen tyypit tai lajit eivät voi olla universaaleja, koska ne 

voivat olla luotuja tai tuhoutuneita, ja koska tyypit ovat läsnä ainoastaan niissä 

partikulaareissa, jotka ilmentävät kyseistä tyyppiä. Margolisin termejä käyttämällä kyse on 

siitä, että taideteos on ”ruumiillistunut”, eli fysikaalisesti emergentti kulttuurientiteetti. 

 Taideteokset ovat siis ”tyypin-esiintymiä”: 

”(i) tyypit ja esiintymät yksilöidään partikulaareiksi; (ii) tyypit ja esiintymät eivät ole 

erotettavissa, eivätkä ne voi olla olemassa toisistaan erillään; (iii) esiintymät ovat 

tyyppien instansseja ja ”esiintymä” on ellipsi ilmaisusta ”tyypin-esiintymä”; (iv) 

tyyppejä ja esiintymiä voidaan tuottaa ja tuhota siinä mielessä, että uudesta tyypistä 

voidaan tuottaa todellisia esiintymiä, että tietyn tyypin todelliset esiintymät voidaan 

tuhota ja että mitkä tahansa satunnaiset tekijät, jotka ovat välttämättömiä todellisten 

esiintymien tuottamiseksi, voidaan hävittää tai julistaa epäpäteviksi; (v) tyypit ovat 

todellisia abstrakteja partikulaareja siinä mielessä, että joukko todellisia entiteettejä 

voidaan yksilöidä tietyn tyypin esiintymiksi; (vi) ei voida puhua todellisten esiintymä- 

ja tyyppipartikulaarien ominaisuuksien vertaamisesta vastakohtana todellisten 

yksittäisten tyypin-esiintymien ominaisuuksien vertaamiselle; (vi) sen että tyyppeihin 

viitataan partikulaareina on yksinomaan tarkoitus helpottaa viittaamista todellisiin ja 

mahdollisiin tyypin-esiintymiin.”20 (Margolis 1987b, 160.) 

 
19 Havaittavuus on osa Margolisin terminologiaa, johon tutkielmassa päästään legitimaation yhteydessä. Tässä 
kohtaa riittänee sanoa, että havaittavuus tarkoittaa laajempaa ilmiötä kuin jonkinlaista ”pelkkää” 
aistihavaintoa, vaan asiaan liittyy Intentionaalisia ominaisuuksia. 
20 Luvun 2.4 sitaattien suomennokset Margolisin artikkelin käännöksestä teoksessa Haapala & Lammenranta: 
Taide ja filosofia (1987). 
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Kukin taideteos on ”tyypin-esiintymä”, sillä ne koostuvat tyypistä ja esiintymästä, jotka eivät 

ole erotettavissa; ei ole taideteosta, joka ei olisi jotain tyyppiä, eikä myöskään niin abstraktia 

taiteen tyyppiä, etteikö sillä olisi esiintymiä, partikulaareja. Tästä voi siis johtaa, että 

ontologinen ”tyypin-esiintymä” -luonne on välttämätön ehto taideteoksen olemassaololle. 

 Samassa artikkelissa Margolis tuo myös esille näkemyksensä taideteoksesta 

kulttuurientiteettinä fyysiseen entiteettiin ruumiillistuneena. ”Suihkulähde” -teoksessa oleva 

pisuaari ei ole Duchampin tekemä, mutta ”Suihkulähde” on teos, jonka Duchamp on tehnyt. 

Tästä voi johtaa, että ”Suihkulähde” ja siinä oleva pisuaari ovat kaksi eri entiteettiä. Teos 

ruumiillistuu pisuaarissa. Taideteos on siis hyvin erityislaatuinen partikulaari, sillä se: ”(i) voi 

olla toisen partikulaarin instanssi ja (ii) se voi olla yhdistynyt toiseen partikulaariin.” 

(Margolis 1987b, 163.) Ollessaan toisen partikulaarin instanssi, taideteos on tyypin-esiintymä, 

eli yksilöinnin kannalta erityislaatuinen. Ollessaan yhdistynyt toiseen partikulaariin, taideteos 

on fyysisesti ruumiillistunut kulttuurientiteetti, eli identiteetiltään erityislaatuinen. 

3 Taideteokset ja legitimaatio 

 Paneudun tutkielmassani seuraavaksi legitimaatioon osana Margolisin taidefilosofiaa. 

Keskiössä on arvoihin liittyvä legitimaatio, eli miten arvioimme ja arvotamme teoksia ja 

minkälaisia asioita tässä prosessissa pitää ottaa huomioon. Ontologisena taustana on 

Margolisin vahva relativismi ja edellä mainittu taideteosten ontologia osana tätä relativismia. 

Ennen taideteoksiin liittyvää legitimaatiota tarkastelen kuitenkin legitimaatiota yleisesti osana 

Margolisin filosofiaa. Samoin kuin Margolisin ontologia lähtee liikkeelle hyvin 

poikkeuksellisista lähtökohdista, myös legitimaatioon ilmiönä liittyy paljon ainutlaatuisia 

piirteitä, joiden selventäminen on ensisijaista, ennen kuin voidaan keskittyä ainoastaan taiteen 

piirissä tapahtuvaan legitimaatioon. 

 Vaikka legitimaatioon paneudutaan eksplisiittisesti vasta tässä vaiheessa, legitimaation 

kysymykset ovat olleet implisiittisesti läsnä jo tutkielman alusta asti. Legitimaatio on 

tärkeässä osassa jo tutkielman alussa esitetyssä 1. tason ja 2. tason diskurssin erittelyssä. 

Tämän jaottelun mukaan ontologiset kysymykset kuuluvat ensisijaisesti 1. tason diskurssiin; 

mitä on olemassa, mitä voimme sanoa olemassa olevista asioista, miten analysoimme niitä. 2. 

tason diskurssi taas on ensisijaisesti legitimaation21 alaa: ”mitä todellisuus tai tieto ’ovat’ tai 

mitä niillä ’pitäisi’ ymmärtää, sillä ehdolla, että myönnämme sopivan määrän todellista tietoa 

 
21 Legitimaation määritelmä: “järkeistetty tai kriittinen oikeutus tai puolustus” (Margolis 1995, 17). 
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ensimmäisen tason instansseissa.” (Margolis 1995, 17.) Mutta kuten Margolisin ontologiassa 

yleisesti, myös nämä asiat ovat symbioottisessa suhteessa, eikä yhtä diskursiivista tasoa voi 

tarkastella ottamatta huomioon toista: ” Jokainen kysymys faktoista, voimme olettaa, 

implisiittisesti merkitsee vastaavan legitimoivan kysymyksen asiaankuuluvuutta, eikä millään 

legitimoivalla kysymyksellä ole mitään tarkoitusta paitsi suhteessa johonkin myönnettyyn 

totuusjoukkoon maailmasta.” (Margolis 1995, 18.) 

 Legitimaation käsittely symbioottisena toimena johtaa osana Margolisin ajattelua 

kahden filosofisen ajattelusuuntauksen kritiikkiin; naturalismin ja postmodernismin. 

Margolisin käsittelyssä nämä suuntaukset lähtevät identtisestä ontologisesta sitoumuksesta 

liikkeelle: on olemassa itsenäinen maailma, josta saamme inhimillisistä kontingensseista 

riippumatonta tietoa, jota (luonnon)tieteissä jäsennellään ja analysoidaan. Näiden kahden 

suuntauksen ero tulee vastaan epistemologisissa kysymyksissä. Naturalismiin kuuluu ajatus, 

että perinteisesti filosofiset kysymykset legitimaatiosta, totuudesta ja tiedosta ovat suoraan 

havaittavissa osana tieteellistä metodia. Näin ollen nämä filosofiset kysymykset voidaan 

ohittaa tai näiden kysymysten käsittely voidaan siirtää osaksi luonnontieteellisiä, kausaalisia 

suhteita. Margolisin esimerkki tällaisesta teoriasta on W.V.O. Quinen22 ”disquotationaalinen 

totuusteoria” [disquotational theory of truth]. Postmodernismin piirissä nähdään, että 

todellisuus on itsenäinen, mutta koska filosofia ei voi jättää täysin taakseen kognitiivisia 

etuoikeutuksia, filosofia ei voi legitimoida tietoa tästä todellisuudesta, ja siksi legitimaatio 

pitää hylätä. Esimerkkinä tästä ajattelusta voidaan pitää Richard Rortyn filosofiaa, jossa 

legitimaation kysymykset pyritään korvaamaan ”etnosentrisyyden23” teorialla. Käyttäen 

aiemmin tutkielmassa tullutta termiä, naturalismi ja postmodernismi olettavat siis yhtä lailla, 

että tiedon ja legitimaation tulee perustua ulkoisille suhteille, tässä tapauksessa inhimillisen 

tarkastelijan ja itsenäisen maailman väliselle suhteelle. Margolisin teoria kuitenkin kieltää 

tiedon ulkoisuuden. Sen sijaan se positioi tilalle tiedon, joka on pohjimmiltaan symbioottista, 

ja funktio elämänmuodon sisällä tapahtuvasta sisäisestä, historiallisesta 

teorianmuodostuksesta. Tällöin legitimaatiota ei voida naturalismille tyypillisesti ohittaa tai 

redusoida kausaalisuhteisiin. Myöskään postmodernismin kritiikki ei pure, sillä legitimaatiolle 

 
22 Margolis ei suoraan viittaa mihinkään yksittäiseen tekstiin, jossa hänen nimeämänsä Quinen 
disquotationaalinen teoria tulisi eksplikoiduksi, mutta hän pitää Quinen projektille keskeisenä tekstinä 
artikkelia Epistemology Naturalized (1969). 
23 Rorty käsittelee etnosentristä teoriaansa esimerkiksi teoksessa Objectivity, Relativism and Truth: 
Philosophical Papers, Vol.1. (1991). 
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on mahdollista löytää ”objektiivinen” perusta, joka ei perustu ulkoisuudelle tai filosofisille 

etuoikeuksille. 

 Kuten edellä käsitellystä selvityksestä käy ilmi, totuus ja legitimaatio ovat perustavasti 

kytköksissä toisiinsa. On mahdotonta käsitellä legitimaatiota, ellei meillä ole mahdollisuutta 

vertailla erinäisiä väitteitä todellisuudesta, joita pyrimme legitimoimaan. Näin ollen käyn 

seuraavaksi läpi Margolisin epistemologiaa ja totuusteoriaa sikäli, kun se koskettaa totuuden 

ja legitimaation suhdetta. 

 Margolisin ajattelussa on vahvasti esillä aleettisuus, joka on ontologiaan ja 

epistemologiaan verrattavissa oleva filosofian laji, joka käsittelee nimenomaan totuuteen 

liittyvää problematiikkaa. En kuitenkaan tässä tutkielmassa aio totuuden ja legitimaation 

suhteen käsittelyä lukuun ottamatta käsitellä aleettisuutta. Riippumatta Margolisin 

aleettisuusteorian relativistisesta luonteesta, siihen kuitenkin kuuluu ajatus siitä, että on 

todella mahdollista löytää myös totuus osana inhimillistä tarkastelua. Tällöin on 

perusteltavissa, että totuuden ja legitimaation suhdetta käsitellään ilman pohjustusta 

Margolisin tarkasta totuusteoriasta, vaikkakin on hyvä pitää mielessä, että totuutta ei käsitellä 

identtisenä suhteessa arkkisiin tai ulkoisiin käsityksiin totuudesta. 

3.1 Totuus ja legitimaatio 

 Totuus on Margolisin teoriassa ”meidän symbioosin alaisen maailman toisen tason 

[diskurssin] artefakti”, joka on syntynyt osana historiallista, ihmisten muodostamaa 

elämänmuotoa. Totuudesta puhuttaessa on otettava huomioon niin ensimmäisen tason 

diskurssiin kuuluvat havainnot maailmasta kuin toisen tason diskurssiin kuuluva legitimaatio, 

jossa puntaroimme eri havaintojen totuutta tai epätotuutta. Tämä johtaa siihen, että totuus on 

läpinäkymätön; me emme havaitse totuutta ympärillämme, eikä totuus ole suoraan läsnä 

(luonnon)tieteellisissä tiedusteluissa. Koska totuuden tarkasteluun liittyy osana elämänmuotoa 

sosiaalinen konstruktivismi, totuus on myös aina tulkittua. Margolis käsittelee totuutta 

”tekstinä”, joka tulee luetuksi, tulkituksi ja uudelleentulkituksi aina uudestaan osana 

Intentionaalista elämänmuotoa. Konstatiivisessa diskurssissa on kyse niin maailman yleensä 

kuin sen ilmiöiden tulkitsemisesta ”teksteinä”; näin ollen totuuden rakentuminen osana sitä 

maailmaa on yhtä tärkeää kuin mikä tahansa muu yksittäinen osa. Legitimaatio on näissä 

suhteissa identtinen totuuden kanssa: myös se on läpinäkymätön ja tulkittu artefakti, joka on 

luonteeltaan tekstuaalinen, osana kollektiivisia elämänmuodon rakenteita. (Margolis 1995, 

77—78). 
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 Totuus ja legitimaatio ovat kummatkin löydettävissä ainoastaan yhden holistisen tilan 

sisältä. Holismi on: ”erottelematon konseptuaalinen tila, jossa (ja jonka sisällä ainoastaan) 

kaikki jaetut (realistiset) totuusväitteet voivat, periaatteessa ja siten määrittelemättömien 

ehtojen alla, tulla käsitellyksi.” (Margolis 1995, 91). Yksi holistinen tila sulkee kokonaan pois 

ulkoisuuden. Totuus ja legitimaatio määrittyvät intensionaalisessa (=ei-ekstensionaalisissa) 

symbioottisessa suhteessa kaikkiin niihin asioihin, jotka jakavat tämän konseptuaalisen tilan. 

Tässä holistisessa ja symbioottisessa konseptuaalisessa tilassa tulee päättää ”mitä pidämme (i) 

totuuden ja vääryyden merkkeinä ja (ii) merkkeinä järkevistä käytännöistä merkittävien 

totuuksien löytämisen maksimoimiseksi.” (Margolis 1995, 92.) Nämä kaksi kohtaa 

muodostavat keskeiset määritelmän sille, mitä legitimaation tulisi pystyä selventämään. Itse 

legitimaation Margolis määrittelee seuraavasti: 

(5.12) Legitimaatio on itsessään ”empiirinen” tai ”indikoiva” hanke, joka on ainoastaan 

tekemisissä rationaalisen ”adekvaation” [adequation] kanssa. (Margolis 1995, 93). 

Teesin ymmärtäminen vaatii jonkin verran termien käännöstä, sillä Margolis ei tässäkään 

tapauksessa tukeudu ensisijaisesti sanakirjatarkoituksiin. Legitimaation empiirisyys 

tarkoittaa, että se on ”väistämättömästi ensimmäisen tason (’indikatiivisen’) diskurssin 

rajoittama ja siihen suhteutettu”; adekvaatio tarkoittaa sitä, että ” [legitimaatio] on 

tekemisissä konstatiivisen diskurssin ja kognisoidun maailman (symbioosin ehtojen alla) 

välisen konseptuaalisen suhteen (tai sopivuuden) teoretisoinnin kanssa: se on toista 

[diskursiivista] tasoa, sillä, siinä yksinkertaisessa mielessä, että se katsoo totuusarvojen 

ensimmäisen tason ominaisuuksien (’rationaalista’) säännöstelyä menettelytapojen kautta, 

mikä on parasta konstruoida totuutena ja kuinka parhaiten maksimoidaan totuuden korpus24”; 

rationaalisuus tarkoittaa ”konstatiivisessa tiedustelussa […] sitä tiedustelun normatiivista 

ominaisuutta, jonka johdosta se noudattaa legitimaation empiirisiä ja adekvationaalisia 

puolia”. (Margolis 1995, 93). Tiivistettynä, ja yksinkertaistettuna tutkielman tarkoituksiin, 

legitimaatiossa on kyse niin empiirisyydestä, jonkinlaisesta konsensuksesta siitä, mitä 

ensimmäisen tason totuuksia olemme valmiita hyväksymään, sekä myös rationaalisuudesta, 

eli konstatiivisen diskurssin ja kognisoidun välisen maailman konseptuaalisen suhteen 

tarkastelusta. 

 
24 it is concerned to theorize about the conceptual relationship (or fit) between constative discourse and the 
cognized world (within the terms of symbiosis): it is second-order, there, in the plain sense that it considers the 
("rational") regulation of first-order ascriptions of truth-values by way of policies about what best to construe 
as truth and how best to maximize the corpus of truth. (Margolis 1995, 93). 
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 Voimme siis johtaa ajatuksen siitä, että legitimaatio on rationalisoinnin25 muoto. 

Rationaalisuuteen liittyy myös holistinen skeema. Voidaksemme arvioida jonkin toisen 

ihmisen toiminnan rationaalisuuden astetta, meillä täytyy olla käsitys tämän ihmisen 

ajattelumaailman sisäisistä suhteista. Emme voi esimerkiksi arvioida toisen ihmisen toimintaa 

kunnolla, ellemme tunne hänen uskomuksiaan. Epistemologisen rationaalisuuden puitteissa 

puhumme siis uudesta holismin muodosta, holismi(r), joka tarkoittaa, että selittävät 

propositiot käsitellään ensisijaisesti suhteina, ja näitä propositioita käyttävät tiedostavat 

subjektit, jotka ovat yksilöitä ja toimivia (agentteja) jaetussa (tekstuaalisessa) maailmassa. 

(Margolis 1995, 96—97). 

3.2 Legitimaatio itsereflektoivana toimintana 

 Margolisin filosofiassa legitimaatio tapahtuu yhdessä ”diskursiivisessa 

universumissa”. Tämä tarkoittaa, että sen rajoja ei toisaalta voi rikkoa, eikä niitä voida tuntea. 

Kaikki inhimilliset diskursiiviset käytännöt ovat osa tätä yhtä universumia, joten ne ovat 

sisäisessä suhteessa toisiinsa ja määrittyvät näiden suhteiden kautta. Tämä johtaa siihen, että 

konstatiivinen diskurssi on pohjimmiltaan tulkitsemista. (Margolis 1995 154—155).  

Yksi diskursiivinen universumi ei kuitenkaan johda totalisointiin. Totalisaatiolla 

tarkoitetaan: 

”(i) sitä käsitteellisten skeemojen oletettua ominaisuutta, jonka johdosta konstatiiviseen 

diskurssiin sopiva kattava sarja kaikista mahdollisista predikaateista voidaan 

periaatteessa tulla eritellyksi tai muuten systemaattisesti rajoitetuksi; tai (ii) se 

ominaisuus, jonka johdosta voimme olla varmoja, että konseptit, kategoriat, 

diskursiiviset säännöt tai vastaavat jollekin universumin sektorille sopivat eivät ole 

alttiita muutoksille tai korvaantumiselle jonkin toisen universumin sektorin 

asianmukaisen analysoinnin tuloksena; tai (iii) se ominaisuus, jonka johdosta 

universumin rajojen tiedetään tuottavan kriteerejä niiden todellisten käsitteiden 

sallittavuudelle, jotka ovat sopivia konstatiiviseen diskurssiin millä tahansa universumin 

sektorilla.” (Margolis 1995, 156.) 

Totalisoinnissa on siis kyse jonkin konseptuaalisen kehyksen muodostamasta suljetusta 

systeemistä, jonka pyrimme tavalla tai toisella käsitteellisesti täyttämään tiedustelusta 

 
25 “Rationaalisuudella tarkoitetaan (i) syihin perustuvaa selittämistä (ii) ei kausaliteetin mukaisesti […] vaan (iii) 
jonkin ’rationaalisuuden’ mallin mukainen (mitä on olla rationaalinen suhteessa uskomuksiin ja ymmärrykseen) 
[…] (iv) toisen tason, ei ensimmäisen tason, konsepti.” (Margolis 1995, 96.) 
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riippuen eri tavoilla. Margolis näkee, että hyvin suuri osa filosofiasta on joko eksplisiittisesti 

tai implisiittisesti pyrkinyt jonkinlaiseen totalisointiin. Esimerkiksi kaikki arkkiset teoriat ovat 

totalisoivia teorioita. Samoin apriorismin muodot, kuuluisimpana esimerkkinä Kantin 

synteettinen a priori. Totalisoinnissa väitetään ontologian olevan ”konseptuaalisesti suljettu 

systeemi, jonka tietyt osat eivät ole, tavalla tai toisella, kontekstualisoituja.” (Margolis 1995, 

157.) Kuten voi olla implikoitavissa, Margolisin lähtökohta on päinvastainen totalisoinnille: 

(8.9.) Mikään luonnollisen kielen alue, mikään maailma, ei voi muodostaa suljettua 

systeemiä. (Margolis 1995, 157.) 

Maailma on ”teksti”, joka Intentionaalisen rakenteensa takia on historiallinen, ja tulee aina 

uudestaan tulkituksi ja uudelleen tulkituksi. Ei ole siis mahdollista muodostaa mitään selvää 

rajaa sille, eikä ole muodostettavissa täysin kattavia apriorisia sääntöjä siitä, mitä maailmasta 

voidaan sanoa tai mitä sieltä voidaan ”löytää”. Margolisin ontologiassa filosofia toimii 

myyttisesti26 sikäli, kun se pyrkii tuottamaan konstatiivista diskurssia sekä tekstuaalisista 

maailmoista, että universumista, jota ei voi itsessään suoraan käsitellä. 

 Legitimaatiosta tulee osana tätä myyttisyyttä ”malliesimerkki filosofisesta järjestä 

[philosophical reason], riippumatta siitä faktasta, että järki ja sen normit ovat konstruoituja 

”konstruoitujen” maailmojen sisällä.” (Margolis 1995, 160.) Filosofinen järki tarkoittaa: 

”(i) toisen tason kompetenssia, (ii) ei ainoastaan normatiivista […], vaan (iii) 

normatiivista meidän symbiotisoidun maailmamme legitimoivien tulkintojen johdosta, 

näin ollen (iv) yhteensopiva an-arkismin kanssa ja (v) itsessään konstruoidun maailman 

artefakti; myös, (vi) alisteinen, refleksiivisesti, historialliselle uudelleentulkinnalle.” 

(Margolis 1995, 161). 

Margolis näkee, että legitimaation käsittely malliesimerkkinä filosofisesta järjestä on osaltaan 

niin Wittgensteinin Filosofisten tutkimusten kuin Michel Foucault:n Sanat ja asiat [The Order 

of Things] keskeistä sisältöä27. Margolis näkee Foucault:n tarkoittavan käsitteellään 

 
26 En pysty antamaan käsitteelle sen tarvitsemaa huomiota, mutta lyhyesti: universumi on kaikkien 
numeroitavien yksittäisten maailmojen konteksti, josta ei itsessään voi luoda konstatiivista diskurssia. Meidän 
maailmamme ovat kuitenkin väistämättä sidoksissa tähän universumiin, ja Margolisille filosofiaan kuuluu 
”maailmojen ja universumin yhdistävien käsitteellisten skeemojen legitimaatio.” (Margolis 1995, 159.) 
Ottaessaan näin universumin konstatiivisen diskurssin alle, filosofia toimii myyttisesti. 
27 Voisi sanoa, että Margolisin käsitys legitimaatiosta pohjautuu pitkälti edellä mainittuihin teoksiin, sillä 
erotuksella tosin, että Margolis näkee, että hänen käsittelyssään näissä teoksissa ilmenevät ajatukset tulevat 
huolellisemmin ja jäntevämmin ilmaistuksi. Esimerkkinä tästä voidaan pitää elämänmuodon käsitettä, jonka 
Margolis näkee omassa käsittelyssään olevan kokonaisvaltaisempi ja huolellisemmin käsitelty kuin 
Wittgensteinin esittämä versio. 
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historiallinen a priori [historical a priori] sitä, että ” tunnistamme, että tieteemme, 

politiikkamme, filosofiamme ovat juurtuneita yhteiskuntamme episteemoihin28.” (Margolis 

1995, 163), ja näin ollen Margolis positioi: 

(8.25) Ajattelu on ’asenteellista’, epäsuorasti rakentunutta, läpipääsemättömästi 

esimuodostunutta, sisäsyntyisesti rajoittunutta, ’kiinnostunutta29’, näkökulmaista, 

artefaktuaalisesti ’rationaalista’, muovautuvaa [plastic], muuttuva [variable], 

kulttuurisesti ’rakennettu’, muutettavissa oleva ainoastaan harjoittamisensa kautta, 

samaan aikaan kognitiivisesti rajoittava ja mahdollistava. (Margolis 1995, 163.) 

Ajattelu määriteltynä tällä tavalla on se, mikä on toisaalta radikaalia Foucault:n ajattelussa ja 

samalla jätetty täysin huomiotta filosofisissa teorioissa, jotka suhteutuvat totalisoivasti 

filosofiaan, esimerkiksi arkkisten teorioiden tapauksessa. Näiden teorioiden keskeiset 

teoreettiset lähtökohdat, kuten kognitiivinen etuoikeus ja modaalinen välttämättömyys, ovat 

itsessään artefakteja meidän episteemeistä tai elämänmuodosta (Margolis 1995, 164). Niiden 

artefaktiluonne korvaa sen väittämän, jossa näiden teorioiden oletetaan pääsevän 

periaatteidensa kautta ”lähemmäs” universumia kuin jokin toinen tekstuaalinen, yksittäinen 

maailma. An-arkisessa käsittelyssä tälle väitteelle ei löydy perustetta. Legitimaatio, joka ottaa 

pohjakseen ajattelun edellä mainitulla tavalla, on täysin mahdollista, jos se toimii 

episteemisen salienssin [epistemic salience] kautta, joka on: 

(i) ensimmäisen tason vakaumus siitä, mikä on ”rationaalista” toisen tason 

legitimaatiossa, (ii) elämänmuotomme luoma, (iii) avoin ”rationaaliselle” muuttamiselle 

saman rajoitteen alla, ja (iv) sovellettuna siihen, mikä oli keskeistä legitimaatiossa 

jatkuvien tiedustelujemme aikaisemmissa vaiheissa.” (Margolis 1995, 164.) 

Kiinnostavinta tässä kohtaa on huomata, että kaikki legitimaatio on suhteessa myös sitä 

edeltäviin legitimaation perinteisiin, eikä mitään niistä ole syytä kategorisesti kieltää. Voi 

olla, että tiedustelujemme seurauksena voimme päätyä pitämään tärkeänä samoja periaatteita 

osana legitimaation rakentumista kuin arkkisissa teorioissa. Ne eivät kuitenkaan voi olla 

identtisiä arkkisten teorioiden käsityksiin legitimaatiosta, sillä niiden pitää muovautua muiden 

aiemmin mainittujen ehtojen alle. Se ei voi esimerkiksi kieltää elämänmuodon osuutta osana 

kaikkea tiedusteluamme. 

 
28 Yhteiskunnallisesti tunnustettu ymmärtämisen tai ymmärryksen systeemi; viitataan yleensä tieteelliseen 
tietoon tai kokemusperäiseen tietoon 
29 Vastakohtana välinpitämättömälle; vrt. kantilainen “välinpitämätön tarkkailija”, disinterested spectator 
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 Ollessaan osa tekstuaalista maailmaa tai maailmojen rakentumista myös legitimaatio 

on tulkinnanvaraista. Tämä koskee niin legitimaation suhdetta niihin propositioihin, joita se 

arvioi, kuin myös omaan toimintaansa: 

(8.28) Legitimoivan järjen sääntelyfunktio sisältää sen oman refleksiivisen toiminnan. 

(Margolis 1995, 165.) 

Refleksiivisyys tarkoittaa, että legitimaation prosessien pitää olla tietoisia niin omasta 

historiastaan kuin niistä tosiasiallisista osista, joista legitimaatio koostuu. Refleksiivisyyden 

taustalla on ajatus siitä, että myös legitimaatio on horisonaalista. 

Margolis näkee, että legitimaation refleksiivisyys on ainoa tapa pelastaa legitimaatio, 

ja samalla myös filosofia. Postmodernismin haaste oli se, että legitimaatiota ei voi rakentaa 

minkäänlaisen etuoikeuksien varaan. Postmodernismin erhe kuitenkin oli se, että se päätyi 

johtopäätelmään, jossa etuoikeuksista vapautettu legitimaatio jäisi tyhjän päälle, toisin sanoen 

mielivaltaiseksi. Tätä taustaa vasten Margolisin ehdottamassa mallissa legitimaatio 

refleksiivisenä, horisontaalisena prosessina pelastuu, sillä se ei pohjaudu muuttumattomiin, 

historiallisesta irrallisiin etuoikeuksiin, mutta se ei myöskään redusoidu mielivaltaisuudeksi. 

Legitimaation täytyy historisoida oma sääntelyfunktionsa. (Margolis 1995, 165—166). 

Tiivistettynä yhdeksi lauseeksi ”legitimaatio = legitimaation legitimaatio”. (Margolis 1995, 

168). 

3.3 Intentionaalisten entiteettien tulkintojen legitimaation luonne 

 Legitimaation horisontaalinen luonne tuo sen Intentionaalisuuden piiriin. Margolisille 

nimittäin ”Intentionaalinen = kultuurinen = horisonaalinen = kontekstualisoitu = konstruoitu.” 

(Margolis 1995, 167.) Määritellessämme eri ilmiöiden historiallisuutta tai horisonaalisuutta 

määrittelemme itse asiassa sen Intentionaalisen luonteen. Myös ajattelu on Intentionaalisen 

rakenteen omaava. Edellä käsitelty näkemys legitimaatiosta itsereflektoivana toimintana ei 

kuitenkaan kerro meille vielä oikein mitään niistä tulkinnoista, tai tulkinnan periaatteista, 

joihin tukeudumme, kun kohtaamme taideteoksia. 

 Margolis näkee ihmiset ”kulttuurisesti pätevinä agentteina”, jotka kasvaessaan 

omaksuvat ympäröivän elämänmuodon, ja näin ollen ovat myös päteviä toimimaan siinä ja 

ymmärtämään sitä. Koska elämänmuoto on väistämättä läsnä jokaisen agentin, subjektin, 

elämässä alusta alkaen, yksilön ymmärrys ympäristöstään, niin ontologisessa kuin 

epistemologisessa mielessä, on elämänmuodon ehtojen määrittämää. Tämän elämänmuodon 

määrittämänä ”ihmiset ovat sivustakatsojia omassa kulttuurisessa maailmassaan ainoastaan 
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sikäli kuin (tarkkailijoina) he tulkitsevat niitä Intentionaalisia rakenteita, jotka kuuluvat 

heidän maailmaansa, toisin sanoen, niin kauan kun he ovat kompetentteja ’agentteja’ samassa 

maailmasta ja samassa maailmassa. ” (Margolis 1995, 238.) On siis mahdollista tarkastella ja 

tuottaa pätevää konstatiivista diskurssia mistä tahansa, jonka Intentionaaliseen rakenteeseen 

ihminen on tutustunut. Sikäli kuin Margolis tunnustaa useamman elämänmuodon 

olemassaolon, tämä myös tekee ymmärrettäväksi, miksi länsimaalaisen taiteen tulkitsemisen 

metodeja ei voida pitää ensisijaisina siirtyessä länsimaalaisuuden ulkopuolella olevien 

kulttuurien taideartefaktien ymmärtämiseen.  

Ihmiset ovat toimijoita, jotka työskentelevät30. Taideteoksen luominen on yksi työn 

muodoista. Tehdessään työtä taiteilijat ovat väistämättä osa sitä Intentionaalista maailmaa, 

johon he ovat kasvaneet. Taiteilija myös työssään tarkoituksellisesti työstää Intentionaalista 

artefaktia. Se tarkoittaa, että työlle voidaan asettaa merkityksiä. Tästä voidaan johtaa ajatus, 

että kun tulkitsija tulkitsee taideteosta, hän todella voi havaita Intentionaalisia merkityksiä, 

jotka siinä ovat läsnä joko taiteilijan suoran työn tuloksena, tai taiteilijan tarkoituksista 

huolimatta. Näiden asioiden eksplikointi ja myöntäminen ovat ensiaskeleita tulkinnan 

legitimaation kysymyksiin liittyen.  

 Entäpä taiteen tulkinnan objektiivisuus? Pitääkö taiteen tulkinnan ylipäänsä pyrkiä 

objektiivisuuteen vai onko objektiivisuuden vaade jotain, mikä on ylimääräistä taiteen 

tulkinnassa? Jos objektiivisuuteen pyritään, niin millä tavoilla sen saavuttaminen on 

mahdollista? 

 Taiteen tulkinta alkaa havainnosta. Havainnolla tarkoitetaan Margolisin filosofiassa 

sekä biologista että kulttuurista toimintaa. Näkeminen osoittaa: 

”(i) kognitiivisen kapasiteetin, joka on biologiseen perustuva sekä kulttuurisesti 

voimaantunut […], toiminta, jonka johdosta yksittäiset totuusväitteet voivat 

paikkansapitävästi ilmaista, raportoida tai representoida yksittäisiä ”havaintoja”, ja (ii) 

satunnaisia harjoitteita kohtaan (i) liittyvistä yksittäisistä modaliteeteista (tarkoittaen 

näköä, kosketusta, pelkäämistä, tietoisuutta uskomuksista, tarkoittamista ja muita 

vastaavia.” (Margolis 1995, 240.) 

 
30 “Työllä en tarkoita enempää kuin: (i) toimien tavalla, joka on vaikuttunut sen mahdollistamasta 
elämänmuodosta; tai (ii) artefakteja (tai artefaktuaalisia tekoja), jotka on työstetty kohdan (i) mukaisesti.” 
(Margolis 1995, 255.) 
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Havainnointi ei siis ole ainoastaan biologinen prosessi, jossa ikään kuin intuitiivisesti ja 

objektiivisesti havaitsisimme jotain. Siihen sisältyy myös Intentionaalisuutta. Mikäli näemme 

Ateneumin seinällä Aino-triptyykin, voimme havaita, että triptyykissä on kaksi hahmoa. Sen 

lisäksi voimme samassa merkityksessä havaita, että kyseessä on kansallisromanttinen teos. 

Tietysti havaitakseen jälkimmäisen täytyy olla eri tavalla perehtynyt siihen Intentionaaliseen 

kulttuuriin, jota taiteeksi kutsutaan, mutta molemmat asiat ovat itsessään havaittavissa 

teoksesta. Siinä missä havaintoon sisältyy ominaisuuksia, jotka tyypillisesti miellämme 

tulkinnan kysymyksiksi, myös tulkintaan liittyy havainnointia. Margolis itse asiassa on vielä 

vahvemman teesin kannalla, nimittäin: 

(10.30) Ei ole olemassa toimintakykyistä tapaa erottaa kulttuuristen ilmiöiden 

(objektiivinen) havainnointi ja tulkinta. (Margolis 1995, 238). 

Havainnointi on lingvistisesti muovautunut ja tulkinta on havaintoihin juurtunut (Margolis 

1995, 238). Näiden kahden välillä ei ole mahdollista tehdä periaatteellista eroa, ja molemmat 

ovat erottamattomasti läsnä jokaisessa taiteen tulkinnan instanssissa. 

 Taiteen tulkitsijat tulevat erilaisista henkilökohtaisista taustoista. Ymmärrämme omaa 

henkilökohtaista taustaamme ja meitä ympäröivää elämänmuotoa erilaisilla tavoilla, ja 

kohdatessamme taidetta havaintotulkitsemme siihen merkityksiä. Tyypillistä on, että 

havaitessamme merkityksiä joku toinen ei jaa havaintojamme. Margolis näkeekin, että 

pohjimmiltaan objektiivisuudessa31 on kyse konsensuksesta [objectivity is consensual]. 

Konsensuaalisuus on refleksiivistä toimintaa, jossa elämänmuotoon juurtuneet persoonat 

pyrkivät erottelemaan, mitä he jakavat kollektiivisesti. Margoliksen näkemyksen mukaan 

Intentionaalisessa maailmassa ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa kuin muodostaa 

konsensukseen perustuvia artefakteja, kuten totuus, legitimaatio ja rationaalisuus. 

Objektiivisuus on siis väistämättä konsensukseen liittyvää, tulkinnanvaraista ja refleksiivistä. 

(Margolis 1995, 248). Objektiivisuuden refleksiivisyyden voi katsoa syntyvän juuri siitä, että 

asiantuntevat agentit tulkitsevat ja uudelleen tulkitsevat omaa elämänmuotoaan ja näin 

päätyvät määrittämään keskeisiä käsitteitä jollain tavalla konsensukseen perustuen. 

 Samalla tavoin kuin taideteoksen äärellä virtaamme havainnon ja tulkinnan 

välimaastossa, myös taideteokset ovat luonteeltaan liikkeessä olevia, eivät kiinnitettävissä 

johonkin historiasta ulkopuoliseen ominaisuusjoukkoon. Tämä oli luvussa 2.3 esiteltyjen 

 
31 “Objektiivisuudella tarkoitan […] sitä konstatiivisten kykyjemme ehtoa, jonka johdosta totuusväittämämme 
voidaan legitimoida totuudellisena [veridical].” (Margolis 1995, 248). 
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ominaisuuksien (huokoisuus, läpäisevyys, epävakaus) esiintuomisen syy. Ei ole tietenkään 

syytä kieltää, etteikö taideteoksilla todella ole ominaisuuksia, jotka tulevat tarkastelussa esiin. 

Mutta nämä ominaisuudet ovat alisteisia sille elämänmuodolle, jossa niitä tarkastellaan. 

Elämänmuodossa tapahtuva historiallinen (Intentionaalinen) muutos johtaa myös siihen, että 

taideteosten ominaisuudet muuttuvat.  

Margolis käyttää Hamlet-näytelmää usein esimerkkinä käsitellessään yleisesti 

taideteosten ontologiaa, ja se sopii myös esimerkkitapaukseksi tässä kohtaa Intentionaalisista 

muutoksista. Hamletiin on tullut osana elämänmuodon muutoksia psykoanalyyttinen 

tulkintakehys. Tämä ei tarkoita, että psykoanalyysi olisi ollut jotain, mitä Shakespearella olisi 

ollut mielessään työskennellessään, ja jonka hän olisi sitten asettanut osaksi dramaturgista 

työtään. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö psykoanalyyttistä tulkintaa voitaisi perustellusti 

harjoittaa Hamletin kohdalla. Voimme siis tulkita teosta jonkin sellaisen kulttuurisen kehikon 

kautta, joka ei teoksen omana aikana olisi ollut mahdollista. Teoksen tekijän, tässä 

tapauksessa Shakespearen, intentiot eivät suoraan määritä sitä, mitä teoksesta voidaan tulkita, 

vaan kyse on Intentionaalisista muutoksista, joita päädymme konsensuspohjaisesti 

legitimoimaan ja hylkäämään, tilanteesta riippuen Nykyaikaisempi esimerkki voisi olla 

feministinen taiteenteoria, joka tuo omaan teoriaansa keskeisiä käsitteellisiä malleja osaksi 

taiteen tulkintaa. Voimme päätyä pohtimaan sukupuoliroolien ongelmallisuutta Disney-

piirretyissä, vaikka voimme samaan aikaan olla jokseenkin varmoja, että näitä ongelmallisia 

piirteitä ei intentionaalisesti piirrettyjen tekijöiden toimesta teoksiin asetettu. 

 Osana arkkisten filosofisten teorioiden perinnettä, taiteen tulkinnassa on ollut tapana 

tehdä selkeää eroa sen välillä, mitä merkityksiä taideteoksista itsessään on havainnon tai 

tulkinnan avulla erotettavissa, ja mitä merkityksiä tulkinnan kautta ”vain” asetetaan 

ulkopuolelta tulkitsijan toimesta. Tämä vastakkainasettelu on selvästi nähtävissä esimerkiksi 

Meyer Schapiron artikkelissa ”The Still Life as a Personal Object — A Note on Heidegger 

and van Gogh” (1968). Heidegger teki osana filosofista projektiaan tulkinnan Vincent van 

Goghin maalauksesta Old Shoes with Laces (1886). Tulkinta on inspiroitunut Schapiron 

mukaan Heideggerin näkemyksestä taiteen luonnosta totuuden paljastajana. Heidegger lähtee 

tulkinnassaan liikkeelle teoksessa näkyvistä talonpoikaiskengistä, jotka keskeisenä osana 

teosta paljastavat erinäisiä totuuksia. Schapiro kuitenkin taidehistoriallisessa tekstissään 

osoittaa, että van Goghin maalaamat kengät eivät ole talonpojan kengät, vaan ne ovat van 

Goghin omat kengät. Tältä pohjalta Schapiro muodostaa oman taidehistoriaan pohjautuvan 

tulkintansa. Tulkinnasta ei voi siis löytää Heideggerin tulkinnan kautta muotoiltuja 
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”totuuksia”, vaan päinvastoin Schapiro toteaa, Heideggerin sanoja käyttämällä, että Heidegger 

on ”kuvitellut kaiken ja projisoinut sen maalaukseen”.32 Ristiriidaksi muodostuu siis se, että 

toisaalta niin Heideggerin tulkinta teoksesta kuin hänen filosofiansa yleisesti on vaikuttanut 

laajasti varsinkin mannermaiseen filosofiseen perinteeseen, ja tullut tätä kautta legitimoiduksi. 

Toisaalta taidehistoriallisesta näkökulmasta Heidegger näyttää tekevän useita tulkinnalleen 

keskeisiä väitteitä teoksesta, jotka eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa. 

 Margolisin muotoilema relativistinen taiteen tulkinta lähtee siitä, että ei voida 

muodostaa ensisijaista, sääntöihin pohjautuvaa erottelua siitä, mitä väitämme löytävämme 

teoksesta ”itsestään”, ja mitä taas tulkintojen kautta asetamme siihen. Nämä molemmat 

näkökulmat ovat väistämättä läsnä puhuessamme taiteesta, ja konsensuksen kautta päädymme 

jonkinlaiseen lopputulemaan siitä, miten nämä kaksi näkökulmaa ovat läsnä kussakin 

teoksessa. Aiempaa esimerkkiä käyttämällä, Shakespearen tietämättömyys 

psykoanalyyttisesta teoriasta ei kategorisesti poissulje sitä, etteikö psykoanalyyttisuutta 

voitaisi löytää osana Hamletia tulkinnan prosessissa. Taideteokset ovat Intentionaalisesti 

rakentuneita, kompleksisia entiteettejä, jotka ovat kiinnitettyinä muihin Intentionaalisiin, 

kulttuurisiin entiteetteihin. Näitä teoksia tulkitsevat myös Intentionaalisesti rakentuvat 

tulkitsijat, jotka kompetentteina tulkitsijoina väittävät löytävänsä tai tulkitsevansa teoksista 

erinäisiä asioita. Tätä Intentionaalisten entiteettien vuorovaikutusta ei voi totalisoida tavalla, 

jossa voisimme asettaa selvät rajat sille, mitä tässä vuorovaikutuksessa voi tai ei voi syntyä, 

mitä siinä löydetään ja mitä siinä luodaan. Schapiron ja Heideggerin tulkintojen välistä 

yhteensopimattomuutta ei voi siis relativistisen mallin mukaan ratkaista sen arkkisen mallin 

mukaan, jossa pyritään selvittämään, mitä teoksen ”sisältä” löytyy. 

Heideggerin ja Schapiron tulkinnat edustavat Margolisin käsitteistössä 

objektivistista33 tulkintamallia. Heideggerin objektiivisuudessa on kyse ontologisesti 

ensisijaisen fenomenologisen egon ja taiteen totuuden paljastamisen funktion 

vuorovaikutuksesta. Schapirolle taas analyyttisen perinteen vaalijana taiteen tulkinnan 

objektiivisuudessa on kyse niistä ominaisuuksista, joiden voimme katsoa olevan ulkoisten 

 
32 Laurent Stern käsittelee Schapiron ja Heideggerin taidetulkinnan eroavaisuuksia artikkelissaan ”Some Aspects 
of Interpreting” (1999). Artikkeli on julkaistu osana Margolisin filosofian teemoja koskevaa artikkelikokoelmaa, 
mutta Margolis itse ei kyseisessä teoksessa Schapiron ja Heideggerin tulkintojen yhteensopimattomuutta 
kommentoi. 
33 Margolis käyttää objektivismin käsitettä samannimisessä kirjassa olevassa artikkelissa What, After All, Is a 
Work of Art? (1999). Ensisijaisesti hän viittaa objektivismin käsitteellä artikkelissa esiteltyihin Monroe C. 
Beardsleyn, E.D.Hirschin ja Wolfgang Iserin kirjallisuuden tulkinnan teorioihin, mutta näen että objektivismista 
on kyse myös edellä mainitun esimerkin kohdalla. 
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periaatteiden mukaisesti taideteoksessa itsessään, itsenäisinä kustakin tulkitsijasta. 

Vastavoimana objektivistisille malleille Margolis kutsuu omaa taiteen tulkinnan malliaan 

radikaaliksi historismiksi34. Tässä mallissa objektiivisuus ei perustu etuoikeutettujen ja 

ennen tulkintaa paikalleen asetettujen muuttumattomien tekijöiden varaan, vaan tulkinta ja 

sen osatekijät ovat alisteisia historiallisuudelle. Margolis postuloi radikaalin historismin 

teoreemat seuraavasti: 

(1) Ei ole periaatteellisia edeltäviä rajoitteita niihin kulttuurisiin lähteisiin liittyen, joista 

asianmukaisia taideteosten tai historiallisten tapahtumien tulkintoja voidaan ammentaa 

(lähtien ajasta, paikasta tai kotiperinteestä [filosofiassa]; (2) konsensukseen perustuva 

tulkintojen hyväksyntä kohdan (1) mukaisesti kuuluu avoimeen, jatkuvaan tulkintojen 

harjoittamiseen ja vaikuttaa myöhempiin tulkintoihin tietyistä taideteoksista tai 

historioista (mukaan lukien tapahtumien oma historiallinen menneisyys ja tulkinnallisen 

prosessin omat edeltävät vaiheet); (3) tulkinnallinen ja historiallinen kritiikki kohtien 

(1)-(2) mukaisesti on avoin niin monelle monimuotoiselle, jopa toisiinsa 

yhdistymättömille, tulkinnoille kuin muisti ja kiinnostus pystyvät ylläpitämään; ja (4) ei 

ole syytä sille miksi, myöntäen (1)-(3), objektiivisen tulkinnan tulisi olla lineaarista, 

kasautuvaa tai jotain postuloitua ideaalitulkintaa lähentyvää, tai että olisi mahdollista 

kerätä inklusiivinen, totaalinen tulkinnan historia, johon kaikkien vastuullisten 

tulkintojen tulisi olla suhteessa. (Margolis 1999, 85—86.) 

Radikaalin historismin tarjoama taiteiden tulkinta lähtee siitä ontologisesta lähtökohdasta, että 

positioimme virtaavan todellisuuden, joka tulee ymmärrettäväksi vain sen historian kautta, 

jossa yritämme ymmärtää tätä todellisuutta. Näin ollen radikaalin historismin tulee ottaa 

huomioon legitimaation historia omassa toiminnassaan itserefleksiivisellä otteella. 

Ontologiassa, joka erottelee toisistaan luonteen ja numeerisuuden, taideteoksiin voidaan 

viitata ja niitä voidaan koherentisti käsitellä ilman, että olemme etukäteen määritelleet niille 

tietyn luonnon. Viittaaminen on elämänmuodon sisällä tapahtuva kielellinen teko, joka on 

mahdollista ilman tiukkoja loogis-analyyttisesti määriteltyjä sääntöjä. Taideteoksille keskeiset 

ominaisuudet ovat Intentionaalisia, toisin sanoen historiallisia, ja nämä ominaisuudet 

muuttuvat, eli ovat virtaavia, osana omaa tulkintahistoriaansa, nykyajassa tapahtuvia 

uudelleentulkintoja, sekä muita elämänmuodossa tapahtuvia Intentionaalisia muutoksia. 

Tulkinnan legitimaation perusteita ei voi rajoittaa millään etukäteen määriteltävillä 

 
34 Margolis teoretisoi radikaalia historismia kyseisessä artikkelissa ensisijaisesti suhteessa kirjallisiin teoksiin, 
mutta en näe, miksei se olisi helposti laajennettavissa koskemaan mitä tahansa taideteosten joukkoa. 
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säännönmukaisuuksilla, sillä se ei vastaa sitä ontologiaa, jossa taideteosten ominaisuudet 

virtaavat osana sitä ympäröivän yhteiskunnan muutoksia. Objektiivisuudessa on lopulta kyse 

konsensukseen pyrkivistä elämänmuodon piirissä olevista käytännöistä, joissa pyrimme 

ymmärtämään jatkuvassa liikkeessä olevaa kulttuurista todellisuutta. (Margolis 1999, 86—

88).  

Lopuksi 

 Joseph Margolis kehitteli ainutlaatuista filosofiaansa aikana, jolloin länsimaista 

filosofiaa hallitsi vahva kahtiajako anglosaksiseen analyyttiseen filosofian perinteeseen ja 

mannermaiseen fenomenologiseen perinteeseen. Näille kummallekin perinteelle oli ominaista, 

että juuri minkäänlaista dialogia näiden kahden perinteen välillä ei käyty. Toisen perinteen 

keskeiset filosofiset sitoumukset kiellettiin välittömästi ja jatkettiin oman filosofisen perinteen 

parissa. Yksi Margolisin filosofisen työn keskeisitä pyrkimyksistä olikin muodostaa siltaa 

kahden filosofisen perinteen välille, omaksumatta kuitenkaan kummankaan perinteen 

sitoumuksia. Anglosaksinen perinne oli loogisanalyyttisuudessaan liian kaukana niistä 

aidoista elämänmuodon prosesseista, joihin inhimilliset käytännöt todella perustuvat. 

Mannermainen filosofia oli transsendentaalisuudessaan myöskin vieraantunutta. Margolis 

yhdistelee omassa ajattelussaan näiden perinteiden hedelmällisimpiä puolia, mutta kehittelee 

myös jotain täysin uutta. Radikaaliin historismiin perustuva relativismi on koko länsimaisen 

historian skaalalla ainutlaatuinen systeemi, joka onnistui löytämään omaa tilaa kahden 

vahvasti juurtuneen ajatteluperinteen välissä. 

 Kuten Margolis kuitenkin totesi viimeisinä elinvuosinaan, hänen ajattelunsa keskeiset 

piirteet olivat jääneet länsimaisessa ajattelussa huomiotta. Syitä tälle voi olla useita. Itse 

ajattelen, että Margolisin teoriassa haastavinta on kenties se eetos, joka hänen ajatteluaan 

ohjasi. Toisaalta kyseessä on radikaali filosofinen systeemi; arkkisten teorioiden kategorinen 

kieltäminen, virtaavan ontologian rakentaminen ja tästä muodostuva legitimaatio ilman 

etuoikeutettua näkökulmaa ovat radikaalissa suhteessa sitä ympäröivään filosofian 

perinteeseen. Kuitenkaan lopulta Margolis ei filosofisten käytäntöjen tasolla halunnut 

rakentaa mitään ”radikaalia uutta”, vaan kiinnittää huomiota niihin todellisiin käytäntöihin, 

jotka meillä ovat jo olemassa ja toimivat. Näistä käytännöistä tulee vain riisua se filosofinen 

tai muuten ideologinen ”ylijäämä”, joka on muodostunut osana ajattelun historiaa. 

Radikaaliuden korostaminen vieraannutti teoriasta ne ajattelijat, jotka olivat ankkuroituneet 

osaksi jo olemassa olevia perinteitä; todellisten ja toimivien konventioiden korostaminen 
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vieraannutti ne ajattelijat, jotka etsivät täysin uutta filosofista irtiottoa sitä edeltäneistä 

perinteistä. 

 Pohtiessa Margolisin merkitystä filosofialle mieleen nousee ensisijaisesti kaksi 

näkökulmaa. Ensinnäkin Margolisin pitkäjänteisen ja päämäärätietoisen työn tuloksena on 

mahdollista ymmärtää, että relativismi on hedelmällinen osa filosofian historiaa. Oikein 

rakennettuna relativistinen ajattelu saattaa avata uusia tapoja tehdä filosofiaa, joihin filosofian 

kaanoniin kuuluvat perinteikkäämmät ajattelusuunnat eivät jäykkien ennakko-olettamustensa 

vuoksi kykene. Toisena näkökulmana on se, että perustellessaan relativistisen ajattelun 

mahdollisuutta ylipäänsä, Margolis tekee tarkkoja ja vastaansanomattomia havaintoja niistä 

eksplisiittisistä ja implisiittisistä ennakko-olettamista, jotka ovat ohjanneet länsimaisen 

ajattelun historiaa. Tämän työn avulla on mahdollista lähteä purkamaan niitä perusteettomia 

etuoletuksia, jotka filosofiselle ajattelulle ovat muodostuneet keskeisiksi, ja rakentaa tilalle 

filosofista ajattelua, joka pystyy hedelmällisellä tavalla ja itserefleksiivisesti ottamaan osaa 

elämänmuodon käytäntöihin. 

 Margolisin ajattelulle on tilaa filosofian piirissä, ja mielestäni Margolisin kontribuutio 

on tiivistettävissä Protagoraan lauseeseen ”ihminen on kaiken mitta”. Ihminen on mitta sikäli, 

että mikään inhimillinen tiedustelu ei voi erottautua täysin omasta inhimillisyydestään, ja tälle 

inhimillisyyden tarkastelulle on kyllä kysyntää. Ihminen, joka toimii tiedusteluidensa 

subjektina ja objektina; joka yhä uudestaan muuttuvissa ympäristöissä yrittää ymmärtää 

todellisuuttaan sekä itseään; ihminen, joka johonkin vastaukseen tartuttuaan joutuu 

refleksiivisesti tarkastelemaan näkemyksiään ja korjaamaan itseään. Ihminen, joka 

tutkielmansa lopuksi katsoo taaksensa historiaan ja eteensä tulevaisuuteen, ja voi ajatella ehkä 

ymmärtävänsä taas vähän enemmän asuttamastaan maailmasta ja itsestään. 
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