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Mitä Schellingin kirjoitustyyli paljastaa 
Schellingistä ajattelijana

Ei liene sattuma, että Goethe mieltyi nuoreen Schellingiin. 
Schelling oli ehkä ainoa varhaisromantiikan ja varhais-
idealismin runollis-filosofisen nuorisokapinan edusta-
ja, joka tuli toimeen Goethen kanssa (aiheesta lähemmin: 
Fröschle, 2002; myös Wachsmuth, 1968). Esimerkiksi Goet-
hen ja Hölderlinin kohtaaminen oli lähinnä katastrofi:
Goethe ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt Hölderlinin ru-
nonäkemystä, pitkien mieterunojen omalaatuista muo-
toa, joka ei tyydyttänyt lukijan sovinnaisia odotuksia eikä 
tarjonnut lukijalle mitään havainnollista tukipistettä tai 
samaistumiskohdetta; niinpä Goethe antoi ylpeälle Höl-
derlinille tyhmiä ohjeita. Goethen ja Schellingin ystävyys 
ei perustunut yksinomaan miesten maailmannäkemys-
ten sukulaisuuteen, siis samansuuntaisiin panteistisiin ja 
luonnonfilosofisiin näkemyksiin; kypsän iän saavuttanut
mestari näki nuoressa filosofissa itsensä: sama kirjoitus-
tyylin itsestäänselvä varmuus ja luontevuus; sama kyky 
antaa kokonaisuuden, työn suurten linjojen hallita yksi-
tyiskohtia. Mutta erojakin löytyy: Schelling oli kirjoitta-
ja, jonka luontevin yleisö kuului akateemiseen elämän-
piiriin, eikä hän tavoittanut, eikä ehkä tavoitellutkaan, 
Goethen elämänkokemuksen kattavuutta.

Schelling oli − sanottuna ilman imartelua ja ironiaa, 
mikäli se on mahdollista − synnynnäinen akateeminen 
lahjakkuus. Hänen lahjakkuutensa oli päivänselvää jo 
lapsena, ja myös sen tyyppistä, mitä akateeminen ympä-
ristö palkitsee. Niinpä hänen filosofiuransa alku oli me-
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nestystarinan alku, kunnes hänelle selvisi, etteivät me-
nestymisen ja ajattelemisen tavoitteet aina käy yksiin. 
Hän omaksui kuitenkin aikansa akateemisen kirjoitus-
tyylin eräitä piirteitä, jotka näkyvät myös Vapaustutkiel-
massa (= Philosophische Untersuchungen über das Wesen der 
menschlichen Freiheit und damit zusammenhängenden Ge-
genstände, Schelling, 1809): melko mutkikkaan tekstu-
aalisen rakenteen, jota seuratessaan ainakin nykylukija 
joutuu pinnistämään muistiaan pitääkseen seuraus- ja 
alistussuhteet järjestyksessä mielessään. Ensivaikutel-
man hälvettyä huomaa, että Schellingin kirjoitukset, Va-
paustutkielma mukaanlukien, ovat argumentaatioltaan ja 
rakenteeltaan varsin selkeitä − ainakin niin selkeitä kuin 
hänen aiheensa sallivat. Toinen kysymys on sitten, mikä 
asema argumentaatiolla ylipäätään on Schellingin ajatte-
lussa, ja mitä ’rakenteella’ hänen kirjoitustensa yhteydes-
sä on syytä tarkoittaa.

Se, joka nykypäivänä kääntää ja tulkitsee Schellingiä 
saksasta toiselle kielelle, voi aluksi tuntea suurta houku-
tusta yksinkertaistaa Schellingin kirjoitustyyliä, erityi-
sesti virkerakenteita, vastaamaan anglosaksista ihannet-
ta: lauseiden järjestystä muuttamalla ja pitkiä virkkeitä 
pilkkomalla voidaan Vapaustutkielmasta laatia virtavii-
vainen nykyversio (sellainen on esimerkiksi James Gut-
mannin englanninkielinen tulkinta, Of Human Freedom; 
Open Court: Chicago, 1936), myös nykysuomennos, joka 
tyydyttää kommunikaatiohakuisimpiakin lukijoita. Mut-
ta tulos edustaisi tulkintaa, jossa meidän aikamme tyy-
li-ihanteet alkavat nopeasti työntää syrjään Schellingin 
ajatustyön erästä erikoista ominaisuutta, nimittäin Schel-
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lingin melkein ainutlaatuista kykyä antaa suuren, koko-
naisvaltaisen näkemyksen ja suunnitelman hallita kir-
joituksen yksityiskohtia. Tämä ominaisuus on erityisen 
kiinnostava juuri siitä syystä, että Schellingin ajatustyön 
tulokset viittaavat siihen, etteivät modernin luonnontie-
teen teoriat sen paremmin kuin niitä matkivat filosofiset
käsitejärjestelmätkään pysty tavoittamaan tyydyttävästi 
(ristiriidattomasti ja kattavasti) ihmisen luontokokemus-
ta.

Tästä syystä Schellingin akateemisesti organisoitu 
tyyli edustaa suurempia voimia kuin aluksi näyttää, eikä 
tyylin nykyaikaistaminen käännöksessä ole aivan vaara-
ton yritys. Nykyaikaistaminen saa helposti ohjelmallisen 
sävyn, koska nykyaikaisen tyyli-ihanteen taustalla lymy-
ävistä teknisistä ajatustottumuksista eivät suinkaan ole 
vapaita ne, jotka pitävät lyhyenytimekästä täsmällisyyt-
tä ja kommunikaation tehokkuutta hyvän tyylin ihantee-
na. Schellingin kirjoitustyyli edustaa sitä pyrkimystä ko-
konaisvaltaisuuteen, joka ohjaa Schellingin ajatustyötä, ja 
tyylin nykyaikaistaminen sotisi hänen ajattelunsa suurta 
antimodernistista yleislinjaa vastaan. Vaikka Schellingin 
kirjoituksen jäsentely ja kehittely on selkeän korrektia, ja 
tyyli (oman aikansa saksalaista) akateemista tyyliä par-
haimmillaan, ei rakenne Schellingin tekstissä suinkaan 
ole mekanistinen tai edes analyyttis-looginen; Schel-
lingin systeemi on holistinen kokonaisuus, ja tämän ko-
konaisuuden heijastuksia löytyy tekstin eri tasoilta, myös 
tyylistä. Käsitteitä kehitellään ja kypsytellään hitaas-
ti, tekstin viittaussuhteet keräävät merkitystä hyvinkin 
kaukaa takaapäin, samalla kun ne ennakoivat tulevaa, ja 
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kaikki tuo tapahtuu eurooppalaisen ajattelun ja kirjalli-
suuden perinteessä. Lähes hämmentävällä tavalla Schel-
lingin kielen jokainen sana alkaa lopulta tuntua filosofi-
selta termiltä. Ajattelun ja kehkeytymässä olevan tekstin 
vaikutus tunkeutuu kielen tavallisimpienkin ilmaisujen 
merkitykseen, eikä yksikään sana ole enää viaton. Schel-
ling taivuttaa käyttämänsä sanan tai muun ilmaisun 
osallistumaan ajatuksenjuoksuunsa, niin että tutkielman 
kokonaismerkitys lopulta pystyy määräämään siinä käy-
tettyjen sanojen ja ilmausten merkitystä. Kuten Hölder-
linin parhaimmissa runoissa, melkein jokainen valittu 
sana tai ilmaisu tukee kokonaisuutta; mutta myös koko-
naisuuden merkitys sävyttää sanaa ja ilmaisua.

Omalaatuisesta selkeydestään ja tyylinsä varmuudes-
ta huolimatta on Schellingin Vapaustutkielma tulvillaan 
vaikeuksia. Teos on kuin johdatus ajattelun vaikeuteen. 
Jo tutkielman aiheet ovat niin vaikeita kuin filosofiset
aiheet ylipäätään voivat olla: Jumalan ja ihmisen suh-
de, ihmisen hengen asema luonnossa, oleminen ja vapa-
us, pahuuden luonne... Jokaista termiä vaanii kokonai-
nen väärinkäsitysten legioona, joka uhkaa tärvellä sen, 
ja Schellingille ajatustyö tarkoittaa taistelua, jolla sano-
ja saarrostava kuolleiden merkitysten kuona karsitaan ja 
elävät merkitykset nostetaan kuulijan mieleen. Pyrkimys 
kohti ajattelun perustaa, joka edeltäisi kaikkea käsitteel-
listä eriytymistä, pyrkimys kohti alkua, jossa subjekti ja 
objektikin olisivat vielä yhtä, pakottaa meidät tulkitse-
maan jokaisen termin tai sanan, niin filosofisen kuin ar-
kisemmankin, kokonaan uudelleen: mikään vakiintunut 
sanakirjamerkitys ei riitä Schellingin käyttämien sanojen 
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merkityksen avaamiseen, eikä siis hänen ajatuspolkunsa 
seuraamiseen. Pyrkimys esikäsitteellisen perustan löytä-
miseen ohjaa ajatustyötä ja kirjoittamista kauttaaltaan, ja 
pyrkimys heijastuu myös akateemisessa tyylissä, pitkis-
sä ja polveilevissa virkkeissä, joissa termit varastoivat ko-
kemusta, sulautuvat tarvittaessa toisiinsa, eriytyvät taas 
uudella tavalla näkökulman niin vaatiessa, muuttuvat hi-
taasti merkitykseltään, kunnes lopulta kypsyvät. Ilmai-
sun löytyminen on kiven takana, koska siinä tavoitellaan 
kieltä, joka ei vain olisi käsitejärjestelmän palveluksessa, 
vaan joka elävyydessään myötäilisi, inspiroisi ja ehkä oh-
jailisikin ajattelun pyrkimystä kokonaisuuteen ja yksey-
teen; kieltä, joka olisi mukana synnyttämässä systeemiä, 
mutta joka samalla kuuluisi systeemille. Näin Schellingin 
virke ei kuvaa ajatustyön tulosta, oletetusti valmista pro-
positiojoukkoa; Schellingin virke on ajatusta, tai kuuluu 
siihen: moniosaisen virkkeen kukin lause kuuluu aina 
johonkin vaiheeseen ajatuksellisessa tapahtumasarjas-
sa, jolloin hienovaraiset ajalliseen esitysjärjestykseen si-
dotut merkityskytkennät jäävät voimaan lauseiden vä-
lille. Filosofiaa ei siis ymmärretä ensi sijassa väitteiden
esittämiseksi, eikä filosofista kokonaisuutta abstraktiksi
ja ajattomaksi rakennelmaksi. Kielikään ei ole ensi sijassa 
käsitteitä välittävä kommunikaatio-väline; kielen on olta-
va enemmän: elävää ja hetkellistä kokemusta ja muistia, 
ajatuksen aineenvaihduntaa, joka on joka hetki muutok-
sen tilassa. Kieli on väylä esikäsitteellisen kokemuksen 
virralle. 

Siksi suomentajan ja tulkitsijan on oltava varuillaan 
ja varottava käyttämästä vapauttaan väärin. Schellingin 
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tyyli mutkikkaine virkerakenteineen heijastelee hänen 
ajattelunsa pyrkimystä kokonaisvaltaisuuteen: ajatuksen 
dialektiset liikkeet näkyvät tekstillä pitkänmatkanviit-
tauksina, joiden tehtävänä ei ole ristiriitojen karsiminen 
tai siloitteleminen, vaan sen osoittaminen, että ristiriito-
jen alla vaikuttaa käsittein tavoittamaton ykseys, joka ei 
ole avoimesti ristiriitainen, mutta jossa ristiriidat odot-
tavat syntymistään. Termien merkityksiä ei lyödä luk-
koon määritelmillä, vaan merkitykset kasvavat vähitel-
len tekstin kehkeytyessä puheenomaisessa ympäristössä 
ja ylipäätään ajatuksellisen kokemuksen karttuessa dia-
lektisessa ristiriitatilanteessa. Kasvun pohjana toimii pe-
rinne, erityisesti kielen ja ajattelun perinne, joka on tul-
villaan jännitteitä, sekaannusta ja banaliteettejä, mutta 
josta Schelling kypsyttää ajatuksensa ja ilmaisunsa esiin. 
Ajatuksellisen kielen merkitystä ei voida rakentaa aloit-
tamalla pienimmistä merkitysyksiköistä ja etenemällä 
niitä yhdistellen suurempiin. Kieli ei ole kuollut varasto 
vaan elävä verkosto, joka kerää kokemusta ja toimii sa-
malla uuden kokemuksen luotsina. Schelling on siis ho-
listi: kokonaisuus ei synny mekaanisesti osista rakentu-
malla vaan edustaa jotakin suurempaa, voimakkaampaa 
ja alkeellisempaa kuin osien voimien summa: olemisen, 
ajattelun ja kokemuksen ykseyttä. Ja tämän ykseyden il-
maiseminen, sen tavoittaminen sanoin, on melkein mah-
dotonta ja lähentelee paradoksaalisuutta: tavoitteena on 
kokonaisvaltainen ajattelu, joka ei synny käsitteitä yhdis-
telemällä, mutta joka kuitenkin elää ja ilmenee kielessä.

Ajattelun ykseys on kuin joustava verkosto, seitti, jon-
ka eri liitoksissa voi olla suuriakin jännitteitä, mutta joka 
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kuitenkin muodostaa yleisnäkemyksen, sen mitä Schel-
ling − ei ehkä aivan ongelmattomasti − kutsuu ’systee-
miksi’. Tässä todellisten ongelmien luomassa valossa on 
Schellingin kirjoitustyyli itse asiassa hämäävän selkeää, 
melkein läpinäkyvää, ja vaikuttaa luontevuudessaan ja 
keveydessään suorastaan spontaanin innostuneelta: on 
kuin Schelling pitäisi inspiroitunutta esitelmää. Se jättää 
kyllä ihmettelemään, millaista Schellingin ideaaliyleisön 
tulisi olla. Tuntuu lähes mahdottomalta, että mikään to-
dellinen yleisö pystyisi ’todellisessa ajassa’ tavoittamaan 
merkittävän osan Schellingin ajatuksista. Tässäkin on 
paradoksin häivä ilmassa: Schelling on pitämässä esitel-
mää yleisölle, jota ei voi olla olemassa. Tässä hän etään-
tyy Goethestä ja lähestyy ongelmallista Hölderliniä.

Schellingin teos on siis kirjoitettu pohdittavaksi. Mut-
ta kenelle, jää epäselväksi. Selvästikin Schelling ajatte-
lee, että hyvän tyylin on syytä säilyä keskustelunomai-
sena. Mutta samalla keskustelun säännöt muodostavat 
vain perustan tai alustan ajattelulle, joka saa liikkeellepa-
nevan sysäyksensä keskustelun ennustamattomuudesta, 
siitä, ettei kukaan voi tietää tarkasti, miten hänen sanan-
sa ymmärretään, miten ne vaikuttavat ja mitä ne kuuli-
joissa herättävät. Jos lauseen merkitys on niiden kaikkien 
ajatusten ja kokemusten kokonaisuus, jonka lause kuuli-
joissa herättää, niin tuo merkitys on todellakin elävä, jat-
kuvasti muuttuva ja ennustamaton, ja keskustelun mer-
kitys ajattelulle on parhaimmillaan siinä, ettemme tiedä, 
mitä meille vastataan. Schellingin tutkielmaa lukiessa 
syntyy sama vaikutelma kuin Wagneria kuunnellessa: 
ooppera on Wagnerille vain viitteellinen ja viihteellinen 
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lähtökohta, joka on ylitettävä, jätettävä taakse, kun mu-
siikkidraama syntyy. Vastaavasti Schellingille akateemi-
nen kirjoitustyyli, jonka mestari hän epäilemättä on, on 
muodollisena kehyksenä vain tekosyy tai sumuverho, 
jonka varjolla hän saa ilmoille hyvin epäakateemisia ide-
oita, joskus jopa akateemisille ajatustottumuksille suo-
rastaan vaarallisia tai vihamielisiä ideoita. Ne koskevat 
järjen rajoja ja järjen asemaa yleisenä tietoa ja ajattelua jä-
sentävänä ja muokkaavana periaatteena. Schellingin työ 
viittaa siihen, että järjen − siis teknisen ja loogisen, tai, 
kuten hän sanoo: geometrisen järjen − rajat eivät käy yk-
siin kielen, ajattelun ja tiedon rajojen kanssa: järjen alue 
on kielen, ajattelun ja tiedon aluetta ahtaampi, sillä kie-
li, ajattelu ja tieto voivat koskettaa järjen käsitteille tavoit-
tamatonta, esikäsitteellistä alkukokemusta, sitä ykseyttä, 
joka edeltää dialektisen ristiriidan ilmiasua. Schellingin 
työ viittaa myös siihen, ettemme voi missään vaativassa 
mielessä ymmärtää luontoa nykyaikaisen luonnontieteen 
tarjoamin keinoin, emme varsinkaan jos keinot − kuten 
näyttää − rajoittuvat mekanistisiin käsitteisiin ja mallin-
tamisvälineisiin. 

Schellingin tyyli-ihanne, spontaanin puheen tai jopa 
keskustelun ilmapiiri, antaa pohdiskelulle dialektisen sä-
vyn. Vaikka lukija ei olisikaan perehtynyt saksalaisten 
varhaisromantikkojen ja varhaisidealistien harrastamiin 
filosofisiin, uskonnollisiin ja esteettisiin kysymyksiin,
hän arvaa, että tutkielman taustalla vaikuttavat kiivaat 
poleemiset asetelmat. Nykylukijan on hyvä myös tietää, 
että Schelling pettyi katkerasti lukevaan aikalaisylei-
söön: dialogia ei koskaan syntynyt, tai syntynyt väittely 
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ei ainakaan vastannut odotuksia, joita Schelling hyvälle 
keskustelulle oli asettanut.

Schelling − filosofianhistorian trauma

Schellingin ura lähti lentoon aikaisin, ehkä liian aikai-
sin, ja nopeaa nousua seurasikin pitkä vaikenemisen kau-
si, joka jatkui Vapaustukielmasta filosofin kuolemaan asti.
Schelling oli kuitenkin filosofinen kuuluisuus paljon ai-
kaisemmin kuin hänen vanhempi opiskelutoverinsa Tü-
bingenin ajoilta (90-luvun alusta), Hegel. Hegelin maine 
on taas myöhemmin, varsinkin 1900-luvun alkupuolella, 
ollut paljon suurempi ja parempi, ja Schelling on usein esi-
telty vain Hegel-epigonina. Käsitys ei ole perustunut hy-
vään asiantuntemukseen, eikä olisi voinutkaan perustua, 
koska Schelling-tutkimus ja -tulkinta on päässyt vauhtiin 
vasta menneinä lähivuosikymmeninä, ja vilkastunut ja 
syventynyt vielä lähivuosinakin. Uusin tutkimus ja tul-
kinta on korostanut Schellingin ja Tübingenin ystäväpii-
rin kolmannen jäsenen, Hölderlinin, filosofista omaperäi-
syyttä, ja Schellingin uskotaan myös ennakoineen monia 
keskeisiä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun filosofisia suun-
tauksia, vaikkei hän, huonosti tunnettu ja ymmärretty 
kun oli, aina niihin vaikuttanutkaan. Manfred Frankin 
(1992) mukaan jopa Marxin dialektiikan juuret palautu-
vat − eivät niinkään Hegeliin, kuten dogmaattisesti us-
kotaan − vaan Schellingiin. Frankin mukaan Schellingin 
myöhäisajattelun Hegel-kritiikki, erityisesti dialektiikan 
vapauttaminen idealistisesta abstraktisuudesta, välittyi 
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Feuerbachin kautta Marxille. Näin dialektisen ja histori-
allisen materialismin juuret olisivatkin arkkitaantumuk-
sellisena pidetyssä Schellingissä!

Schelling käytti myös jo ennen Schopenhaueria ja 
Wagneria työssään tiedostamattoman (das Unbewußte) 
ideaa, joka ilmeisesti välittyi hänelle varhaisromantiikan 
eloisasta ideapiiristä. Jos käytetään sata vuotta nuorem-
man syvyyspsykologian kieltä, Vapaustutkielman pahuus, 
eli valon ja hämäryyden periaatteiden epätasapaino tai 
erilleen joutuminen, voidaan ymmärtää tietoisen ja tie-
dostamattoman epätasapainoksi tai erilleen joutumiseksi. 
Schopenhauerin Wille, olemassaolon eriytymätön perus-
kokemus, joka ei ole tyhjentävästi käsittein ilmaistavis-
sa, lienee saanut alkusysäyksen Schellingiltä, erityisesti 
Vapaustutkielmasta, jossa olemista luonnehditaan alkutah-
tomiseksi. Myös Nietzschen idea dionyysisestä apolloni-
sen prinsiipin ja kulttuurityypin vastakohtana palau-
tuu Schellingin töihin, joskin Friedrich Schlegelilläkin 
on ollut sormensa sopassa. Ei ole tarkasti tiedossa, mis-
tä Nietzsche ideansa lainasi, mutta Wagner näyttää toi-
mineen välittäjänä. Monet Heideggerin ajattelun aiheet, 
vaikkapa olevan (Seiende) ja olemisen (Sein) erottami-
nen, löytyvät Schellingiltä; myös yksi Heideggerin myö-
häisajattelun keskeisistä ongelmista, identiteetin luonne 
(erityisesti Heidegger, 1957), palautuu Schellingin identi-
teetti-pohdiskeluihin, myös niihin, joita saamme Vapaus-
tutkielmassa seurata. Lisäksi on Heideggerin luontokäsitys 
läheistä sukua Schellingin ja Goethen luontokäsityksel-
le, jonka mukaan ihmisen luontokokemus ei ole tyhjen-
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tävästi palautettavissa mihinkään yhteen rationaaliseen 
käsitejärjestelmään.

Filosofin suuruutta ei ratkaise se, missä määrin hä-
nen ajattelunsa ennakoi filosofian tulevaisuutta. Filosofi-
an nykyhetki ei ole niin loistokas, että sen valo riittäisi 
siunaamaan tai päästämään synneistä menneiden aiko-
jen mestareita. Nykyarviointeja vääristää usein erilaiset 
muodit, ismit ja trendit, ja muut kankean ideologiset ase-
telmat, puhumattakaan siitä kaikkivaltiaasta asemasta, 
minkä tekniikka-tiede on valloittanut todellisuuskäsityk-
sen määrääjänä. Schellingin, ja sanokaamme Schopen-
hauerin, ’unohtamisessa’ − siis siinä, että heidän työnsä 
on melko huonosti tunnettua ja ymmärrettyä − lienee jo-
takin oireellista. Kertovatko filosofian historian valkoiset
läiskät, tutkimattomat mantereet, jotakin siitä, mitä filo-
sofia tahtoo aktiivisesti unohtaa?

Schelling on eräänlainen filosofian historian trauma,
joka ei ole parannettavissa, ei ainakaan teknis-tieteellistä 
todellisuuskäsitystä oleellisesti muuttamatta. Tosin tähän 
olisi Schelling varmaankin sanonut, että ’filantrooppinen’
aikakautemme on niin modernismin sairauden näivettä-
mä, ettei se voi uskottavasti leimata arvostelijoitaan sai-
raiksi. Mutta Schellingiä ei oikeastaan voida ymmärtää 
modernin filosofian sisäpuolella, siis akateemisesti ra-
jatun tutkimusalueen sisällä. Juuri tässä on Schellingin 
tyylin loistava ironia: että näennäistyyliltään hyvinkin 
akateeminen esitelmä viittaa jonnekin akateemisen maa-
ilman tuolle puolen, ja jos mahdollista, ylittää akateemi-
sen filosofian rajat erityisesti siinä ’akateemisen filosofian’
mielessä, missä ilmaisu nykyisin ymmärretään. Ja nykyi-
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sin me ymmärrämme sen kovin helposti siinä mielessä, 
että filosofian on joko alistuttava nykytekniikalle, nyky-
tieteelle ja valistuksen hengelle, ja hyväksyttävä niiden 
todellisuuskäsitys ja ihmiskäsitys; tai filosofian on kor-
keintaan tarjottava tekniikka-tiede-edistykselle perusta. 
Mutta jälkimmäisessäkin tapauksessa on teknis-tieteel-
linen, edistyvä ja edistyksellinen tieto ymmärretty tie-
don onnistuneimmaksi muodoksi, ja filosofian tehtäväksi
on määrätty kertoa, mikä on tämän ’hyvän’ tiedon luon-
ne, siis mille havaitsevan ja ajattelevan subjektin ominai-
suuksille luotettavaksi uskottu tieto perustuu. Käsitys, 
että olisi modernin teknis-tieteellisen tiedon ulkopuolel-
le sijoittuva, siitä riippumaton, rinnakkainen ja vaihtoeh-
toinen tiedon alue, ei käy yksiin akateemisen filosofian
nykykäsityksien kanssa, ei myöskään nykyisen luonnon-
tieteen implisiittisen maailmankuvan kanssa.

Schellingin huono maine ja siitä johtuva eristynyt ase-
ma filosofian historiassa johtuu siitä, että Schelling oli an-
timodernisti. Hän uskoi, että edistys, varsinkin sellaise-
na kuin sen valistusliikkeestä tunnemme, on harhaa ja 
itsepetosta. Tämä koskee niin teknis-tieteellistä edistystä, 
subjektin tietoasenteen selvittelyyn keskittyvää filosofi-
aa, kuin monia valistuksen sosiaalisia ja poliittisia ideoi-
ta. Itse asiassa myös Schelling uskoi olevansa etsimässä 
nykytieteen kanssa yhteensopivaa filosofiaa, mutta hän
päätyi ajatteluun, joka korosti sellaisia luonnon ominai-
suuksia (esimerkiksi luonnon sielunomainen kokonais-
valtaisuus), jotka eivät sovi kovin hyvin tämänhetkiseen 
luontokäsitykseen, tiedekäsitykseen ja tieteen omaku-
vaan, eivätkä sitä myötäilevään filosofiaan. Tästä huoli-
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matta Schelling piti itseään (kuten myös Goethe itseään) 
luonnontutkijana − joskin sanan ’luonnontutkija’ nyky-
merkitys eroaa huomattavasti Schellingin (ja Goethen) ta-
vasta käyttää tätä sanaa.

Kant ja varhaisidealistit

Kantin kriittinen transsendentaalifilosofia ei tarjoa radi-
kaalia vaihtoehtoa modernin tekniikan ja luonnontieteen 
luontokäsitykselle. Kriittinen transsendentaalifilosofia
ottaa modernin luonnontieteen mekanistisen luontokäsi-
tyksen annettuna, eikä yritä sitä oleellisesti muuttaa tai 
ohjata tuntemattomille teille, puhumattakaan että se etsi-
si sille vaihtoehtoa; se yrittää löytää sen pätevyydelle hy-
vän selityksen. Tämän selityksen laatiminen edellyttää 
tieteellisen tiedon perustan laskemista, siis tietokäsitystä, 
joka on laajempi kuin nykytieteen normaali tietokäsitys, 
ja johtaa eräiden vallitsevien tiedettä koskevien käsitysten 
ja tutkimusta ohjaavien asenteiden kyseenalaistamiseen, 
esimerkiksi siinä rajoitetussa mielessä, että tieteellisen 
realismin naiveimmat dogmit hylätään. Mutta transsen-
dentaalisen perustan rakentaja etsii kuitenkin luotetta-
van havainnon ja pätevän päättelyn luotettavaa ja pätevää 
perustaa, ja löytää sen havainnon synteettis-apriorisista 
muodoista ja järjen kategorioista, siis viime kädessä tutki-
malla subjektin havainto- ja tietoasennetta.

Mutta varhaisidealismin filosofisukupolvi kysyi: voi-
ko luotettavan ja pätevän tiedon perusta olla samas-
sa mielessä luotettava ja pätevä kuin tieto, jolle perus-


