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Tutkielmassa tarkastellaan metaforaa filosofian näkökulmasta. Tutkimuskysymys on: 
miten metafora tuottaa uutta ymmärrystä todellisuudesta? Tarkastelun kohteena on Paul 
Ricœurin hermeneuttinen metaforateoria, jossa metafora käsitetään keinoksi muokata 
ihmisen ymmärrystä. Kun ihmiset tulkitsevat ja tuottavat tekstejä, he muodostavat käsi-
tystään maailmasta. Metaforaa kutsutaan skeemaksi, koska metafora luonnostelee kuvit-
telukyvyn eli imaginaation avulla kohteita ja tilanteita. Metafora hahmottelee uuden 
mahdollisen tavan suhtautua metaforan kuvaamaan asiaan. 
 
Ricœur yhdistää metaforan aristoteeliseen tarkasteluun ja semanttiseen tarkasteluun 
hermeneuttisen näkökulman. Hermeneutiikassa tutkitaan ihmisen ja sosiaalisen maail-
man välistä suhdetta, ja metafora käsitetään osana tätä tutkimusta. Kielen luovat ilmai-
sut tuottavat mahdollisia maailmoja sosiaalisen maailman käsittämiseen. Tämä ilmenee 
laajojen tekstien kyvyssä jäsentää maailmaa kertomuksen muotoon. Kertomusten tapaan 
metaforan tulkitseminen välittää maailmaa ihmiselle. 
 
Metaforateorioita on esitelty ja asetettu rinnakkain. On vertailtu Ricœurin metafora-
teoriaa Aristoteleen varhaiseen metaforakäsitykseen sekä kahteen moderniin meta-
forateoriaan. Max Blackin vuorovaikutusteoriaa on esitelty taustaksi Ricœurin teorialle, 
ja Donald Davidsonin teorian avulla sitä on arvioitu. Tutkielmassa on pohdittu Ricœurin 
metaforateorian vaikutusta filosofisiin käsityksiin metaforasta. Tarkastelutapa on siis 
ollut ensisijaisesti esittelevä, mutta myös vertaileva. 
 
Tutkielman pohdinnat ovat johtaneet kolmeen päätelmään Ricœurin metaforateoriasta. 
Ensimmäiseksi, käsitys metaforasta skeemana uudistaa metaforateoriaa. Tämä uudistus 
on se, että metafora jäsentää kuvitteellisia maailmoja. Metaforiset skeemat luonnos-
televat uusia mahdollisuuksia ihmisen silmien eteen. Toiseksi metaforan skemaattinen 
toiminta laajennetaan hermeneutiikkaan. Metafora synnyttää kuvitteellisia variaatioita 
toimintaan maailmassa. Metafora toimii paitsi tyylikeinona myös maailman uu-
delleenkuvauksen muotona. Kolmanneksi mainittu hermeneuttinen metaforateoria on 
laajuutensa takia ongelmallinen. 
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1. JOHDANTO 
 
1.1 Aihepiirin esittely 

 

Tutkielmassani tarkastelen metaforan käsitettä filosofiassa. ”Metapherein” on kreikan 

kielen ilmaus, joka tarkoittaa jonkin asian yli kantamista. Sanan ”metafora” alkuperä on 

siis itsessään metaforinen. Yleisen määritelmän mukaan metafora on kielikuva. Metafo-

ra syntyy, kun kieliyhteisössä tavanomaiseksi mielletty sana tai lause korvataan poik-

keavalla sanalla tai lauseella. Jos kirjaimellinen ilmaus kuuluu ”tyttö on kaunis”, niin 

metaforinen ilmaus voitaisiin muotoilla esimerkiksi ”tyttö on ruusu”. Tässä sanaa ”ruu-

su” käytetään metaforisesti. 

 

Esittelen Valencessa vuonna 1913 syntyneen ranskalaisfilosofi Paul Ricœurin metafo-

rateoriaa. Ricœur tutkii metaforaa hermeneuttisessa viitekehyksessä sekä kielen että 

ymmärryksen ilmiönä. Metaforan käsitteellä Ricœur kuvaa ihmisen kykyä muotoilla 

käsitystään maailmasta uudelleen. Metaforat ovat keinoja omaksua kielenkäytössä uusi 

näkökulma. Kun ihminen muodostaa itselleen käsityksiä maailmasta, hän ei tavoita 

merkityksiä suoraan tai luo niitä tyhjästä. Ymmärrämme itseämme maailmassa tulkit-

semalla kielen kuvaannollisia rakenteita, kuten symboleita, metaforia tai kertomuksia. 

 

Tutkin Ricœurin käsitystä metaforasta suhteessa kolmeen näkökulmaan. Käsittelen siis 

neljää eri lähestymistapaa metaforaan. Lähestymistavat ovat Aristoteleen metafora-

käsitys, vuorovaikutusteoria, kirjaimellinen teoria ja hermeneuttinen jänniteteoria. 

 

Aristoteleen (384–322 eKr.) metaforakäsitystä pidetään edelleen yhtenä keskeisenä 

metaforaa koskevana käsityksenä. Umberto Eco on todennut, että Aristoteleen metafo-

rasta esittämiin huomioihin on lopulta kyetty lisäämään vain harvoja merkittäviä uudis-

tuksia1. Työssäni käsittelen näitä uudistuksia. Tutkielmani kannalta Aristoteleen käsi-

tyksistä tärkeimpiä ovat ajatuskulut, jotka nousevat myöhemmin esiin Ricœurin meta-

forateoriassa. Ricœurin väite on, että Aristoteleen metaforakäsitys sisältää nykyäänkin 

oivaltavia ajatuksia, jotka on kuitenkin jätetty huomiotta useissa moderneissa teorioissa 

metaforasta2. 

 
                                                 
1 Eco 1984, 88. 
2 Ricœur 1991a, 316. 
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Ricœur sisällyttää metaforateoriaansa semanttisen eli merkitystä koskevan tarkastelun. 

Ricœurin työssä metaforan semanttisen teorian ensimmäiseksi muotoilijaksi mainitaan 

amerikkalainen kirjallisuudentutkija ja runoilija Ivor Armstrong Richards. Richardsin 

ajatusten kehittäjä on amerikkalaisfilosofi Max Black (1909–1988), jonka vuorovaiku-

tusteorian olen valinnut edustamaan työssäni semanttista teoriaa. Muita teorian kehittä-

jiä ovat muun muassa yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija Monroe C. Beardsley ja 

Philip Ellis Wheelwright3. Semanttisessa teoriassa tarkastellaan metaforaa lauseena ja 

esitetään metaforan olevan uuden tiedon tuottaja. Vuorovaikutusteoria on silta nykyai-

kaiseen metaforateoriaan. Vuorovaikutusteorian ajatukset ovat tärkeitä Ricœurille, kos-

ka Blackin teoria sisältää osan Ricœurin teorian teemoista, kuten metaforan ja tieteelli-

sen mallin välisen yhteyden. Blackin vuorovaikutusteoria vie metaforateoriaa eteen-

päin, mutta se jättää myös avoimia kysymyksiä. Näihin kysymyksiin Ricœurin metafo-

rateoria ehdottaa vastauksia. Siten Ricœurin teoria on kytkeytynyt Blackin teoriaan. 

 

Kolmas näkökulma Ricœurin teoriaan on amerikkalaisfilosofi Donald Davidsonin 

(1917– 2003) metaforakäsitys. Davidsonin kirjaimellinen metaforateoria on seurausta 

laajemmasta kielifilosofisesta pohdinnasta. Davidsonin mukaan lauseen merkityksen 

tutkimukseen eivät kuulu lauseen intensionaalisen eli eri tilanteissa vaihtelevan sisällön 

esiin tuovat ajatukset. Lauseita käytetään Davidsonin mukaan metaforissa mielikuvi-

tuksellisesti, mutta mitään mystistä metaforista merkitystä ei ole. Davidsonin näkemyk-

set toimivat tutkielmassani Ricœurin teoriaa koettelevana kritiikkinä. 

 

Ajallisesti käsittelemäni metaforateoriat sijoittuvat antiikin Kreikasta nykypäivään. 

Aristoteleesta ja roomalaisista reetoreista eli esimerkiksi Marcus Tullius Cicerosta ja 

Marcus Fabius Quintilianuksesta alkaa klassinen metaforan teoria, jonka sivuhaaraksi 

on erotettavissa keskiaikainen keskustelu metaforasta. Keskiajalla metafora ja analogia 

erotettiin toisistaan, kun taas Aristoteleen teoriassa analoginen metafora on yksi meta-

foran alalaji. Klassisen teorian jälkeen monet merkittävät filosofit ovat esittäneet nyky-

aikaisia teorioita ennakoivia käsityksiä metaforasta. Näistä mainitaan usein John 

Locken torjuva suhtautuminen retorisiin ilmauksiin tietyissä filosofisissa käyttöyhteyk-

sissä ja toisaalta Friedrich Nietzschen toteamus kaiken kielen metaforisuudesta. Useissa 

valistuksen ja romantiikan ajan kielen alkuperää käsittelevissä teksteissä metafora nos-

                                                 
3 Ricœur 1976, 49. 
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tetaan esille. Romantiikan liike kyseenalaisti klassisen retoriikan käsityksen metaforasta 

vain kielen ornamenttina4. Tämänkaltaiset poiminnat filosofian historiasta mahdollista-

vat erityyppisiä tutkimuksia. Oma tutkimukseni rajautuu keskeisesti Ricœurin näkö-

kulmaan, jonka taustaoletusten selventämiseksi tarkastelen hänen teoriaansa edeltäneitä 

käsityksiä ja nykykäsityksiä. 

 

Monet nykyteoriat hyväksyvät metaforan merkityksen kontekstisidonnaisuuden. Kielel-

linen viitekehys ja käyttötilanne määräävät metaforien merkityksen. Näin myös Blackin 

vuorovaikutusteoria painottaa metaforan sijoittumista kontekstiin ja Davidsonin kirjai-

mellinen metaforateoria sekä Ricœurin hermeneuttinen teoria korostavat metaforaa 

kielenkäytössä. Keskeisenä pidetty muutos metaforateoriassa klassisen teorian jälkeen 

tapahtui 1800-luvun lopun kielellisen käänteen myötä. Merkittäviä metaforaa koskevia 

teoriakehittelyjä edellä mainittujen lisäksi on 1900-luvulla runsaasti. Kirjallisuudentut-

kimuksen puolella Roman Jakobsonin näkemykset metaforasta ovat olleet tärkeitä. Kie-

litiedettä ja psykologiaa yhdistelee Ricœurilta vaikutteita saaneiden George Lakoffin ja 

Mark Johnssonin kognitiivinen metaforateoria. Blackin näkökulmaa kehittävällä filoso-

fi Mary Hessellä on teoria metaforan ja tieteellisen mallin yhteydestä. Metaforan sovel-

tavaa tutkimusta on tehty Suomessa eri tieteiden yhteydessä. Suomalaisessa filosofiassa 

on kirjoitettu artikkeleita ja tutkielmia metaforasta5. Ricœurin metaforateoriaa on Suo-

messa käsitelty artikkeleissa, teoksissa ja opinnäytetöissä6. 

 

Ricœurin teoria on osa hänen hermeneuttista filosofiaansa. Käsitettä ”hermeneutiikka” 

käytetään sekä humanistisen että yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Esitte-

len hermeneutiikan käsitettä yleisesti ja Ricœurin metaforateoriassa. 1900-luvun filoso-

finen hermeneutiikka käsittelee yleistä kysymystä ymmärtämisestä. Saksalainen Martin 

Heidegger edustaa hermeneuttista filosofiaa. Heideggerin oppilas Hans-Georg Gadamer 

on tunnetuin Heideggerin filosofian kehittäjä. Filosofiassaan Heidegger ei pyri tavoit-

                                                 
4 Berggren 1962, 237. 
5 Ks. esim. Oesch, Erna: “The Limits of Literal Meaning. New models for Understanding Metaphor”. 
Teoksessa: Danish Yearbook of Philosophy. Vol. 31 1996, 169-180. Rantala, Veikko: “Esteettinen ko-
kemus ja metaforat”. Teoksessa: toim. Haaparanta, Leila ja Oesch, Erna: Kokemus. Tampere: Tampere 
University Press 2002, s. 157-167. 
6 Ks. esim. Kujansivu Heikki: Paul Ricoeurin tulkinnan teoria kirjallisuuden tutkimuksen teoreettisena 
kehyksenä. Pro gradu – työ. Tampereen yliopiston taideaineiden laitos, yleinen kirjallisuustiede 1995. 
(Julkaisematon). Lyyra, Pessi: Itseymmärrys Paul Ricœurin tekstin hermeneutiikassa. Jyväskylä: Kampus 
kustannus 2003. 
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tamaan ymmärtämisen ongelmaa tietämisen tapana, vaan olemisen tapana. Ymmärtä-

minen on ihmisenä olemisen ehto. Meillä täytyy olla jonkinlainen yleinen ymmärrys 

ympäristöstämme ja omasta asemastamme siinä, jotta voimme ylipäätään mitään ym-

märtää. 

 

Ricœr kutsuu Heideggerin olemisen tarkastelua hermeneutiikan ”lyhyeksi tieksi”, koska 

siinä hylätään ajatus, että olemisen ymmärtämisellä tulisi olla tietoon pyrkivä tehtävä. 

Ricœrin hermeneutiikassa taas on Ricœrin omien sanojen mukaan pyrkimys ”pitkään 

tiehen”. Tämä pitkä tie on hermeneutiikan käsittäminen metodina. Hermeneutiikka me-

todina tarkoittaa, että hermeneutiikka asetetaan käytännössä harjoitetun ihmistieteelli-

sen tutkimuksen työskentelyvälineeksi. Näin Ricœurin näkökulmassa painottuu, että 

hermeneutiikalla on myös tiedollinen pyrkimys. Heidegger ja Gadamer pyrkivät ku-

vaaman ihmiselle ominaista olemisen tapaa. Ricœur kuitenkin palaa kysymään, miten 

hermeneutiikka voisi toimia ihmistieteen tutkimuksen pohjana. Ricœurin filosofia ottaa 

vaikutteita Heideggerin ajattelusta. Tästä huolimatta Ricœurin filosofia eroaa Heideg-

gerin lähestymistavasta. Saksalaisten hermeneutikkojen kuten Karl-Otto Apelin ja Jür-

gen Habermasin filosofioiden rinnalla Ricœurin hermeneutiikkaa voisi luonnehtia kriit-

tiseksi hermeneutiikaksi. Se palaa 1700-luvun rationalistisen hermeneutiikan vaatimuk-

seen tiedollisesta edistymisestä. Siinä missä Heideggerille keskeistä oli olemisen tar-

kastelu Ricœurin hermeneutiikka korostaa, että olemisen tarkastelussa vaaditaan esi-

merkiksi historian tai psykoanalyysin metodia. Ricœurin hermeneutiikka keskustelee 

filosofian eri suuntausten ja erityistieteiden kanssa. Ricœur pyrkii nämä näkökulmat 

huomioiden rakentamaan toimivampaa käsitystä ihmisestä sosiaalisessa yhteisössä.7 

Siis dialektiikka tässä yhteydessä on filosofian ja jonkin erityistieteen tai -tieteiden vä-

listä vuoropuhelua. Näiden yhdistämisellä luodaan toimivampi käsitys kulloinkin käsi-

tellystä aiheesta. Mainittu dialektinen ajatus toteutuu Ricœurin metaforateoriassa, jossa 

hän käy vuoropuhelua erityistieteiden kanssa, kuten kielitiede ja kirjallisuudentutkimus. 

 

Ricœurin 1975 julkaistu metaforatutkimus La métaphore vive on osa hänen filosofiansa 

hermeneuttista vaihetta. Ricœurin filosofian alkuaikoja 30-luvun loppupuolella leimaa 

kiinnostus eksistentialismiin ja saksalaiseen fenomenologiaan. Hänen kiinnostuksensa 

eksistentialismiin näkyy Mikel Dufrennen kanssa julkaistussa työssä Karl Jaspers et la 

                                                 
7 Ks. Ihde 1996, 64-65. 
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philosophie de l’existence (1947). Eksistentialisteista Ricœuriin vaikutti myös hänen 

ranskalainen professorinsa Gabriel Marcel. Fenomenologiaan Ricœur syventyi kääntä-

mällä Edmund Husserlin teoksia ranskaksi ja julkaisemalla englanniksi artikkeli-

kokoelman Husserlin fenomenologiasta. 

 

Huomattava käänne Ricœurin filosofiassa tapahtui 1960-luvun alussa, jolloin hän kiin-

nostui hermeneuttisesta tutkimuksesta. Tällöin hän jonkin verran irtautui fenomenologi-

sesta tarkastelusta. Toisaalta Ricœur jatkaa hermeneutiikassaan teemojen parissa, joita 

hän fenomenologian alla kehitteli. Husserlin fenomenologia on myös Ricœurin myö-

hemmän hermeneuttisen tarkastelun tärkeä vaikuttaja. Ricœur sanoo pyrkivänsä uudis-

tamaan fenomenologiaa hermeneutiikan avulla8. Ricœurin hermeneuttisen tarkastelun 

kritiikki fenomenologiaa kohtaan on, että itseään tarkkaileva tietoisuus ei ole mahdolli-

nen. Subjekti ei koskaan käsitä itseään välittömästi, vaan subjektin käsitys muodostuu 

sille ennestään vieraiden merkitysten välittämänä. Ymmärrys itsestä kulkee aina jonkin 

ulkopuolisen merkityksen tulkinnan läpi. Ihminen ymmärtää itseään vain tulkitsemalla 

kulttuurin merkityksiä, suhteessa maailmaan ja toisiin ihmisiin. Näin Ricœur päätyy 

hermeneuttiseen fenomenologiaan. Ricœurin kritiikin sisältöä mietittäessä on muistet-

tava, että myös myöhäinen Husserl kehitteli hermeneuttista tarkastelua. Ricœurin Rans-

kassa julkaistut kaksi kirjaa, tahdon filosofiaa käsittelevä Philosophie de la volonté. 

Finitude et Culpabilite. I. L’homme faillible. (1960), ja symbolitutkimus Philosophie de 

la volonté. Finitude et Culpabilite. II. Le Symbolique du mal (1960) vievät Ricœurin 

fenomenologiset tutkimukset kohti hermeneutiikkaa. Myöhemmin ranskaksi julkaistiin 

metaforatutkimus La métaphore vive. 

 

Metaforatutkimuksen teemat ovat esillä sekä Ricœurin aiemmissa töissä että hänen 

myöhemmissä teoksissaan. Symbolitutkimus ja Freudin psykoanalyysia filosofian nä-

kökulmasta tarkasteleva De l’interpretation. Essai sur Freud (1965) käsittelevät teemo-

ja, jotka tarkentuvat metaforatutkimuksessa. Kysymys tulkinnasta on tärkeä näissä kir-

joissa. Metaforateorian jälkeen julkaistu kolmiosainen Temps et récit (1983–1985) on 

Ricœurin itsensä mukaan rinnakkainen metaforatutkimuksen kanssa. Näissä teoksissaan 

Ricœur tarkentaa kysymystä imaginaatiosta ja lukijan roolista suhteessa tekstiin. Näitä 

aiheita metaforateoriakin käsittelee. 

                                                 
8 Ricœur 2005, 140. 
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Ricœurin mukaan metafora tuottaa ymmärrystä todellisuudesta mielikuvituskyvyn eli 

imaginaation avulla. Latinan sana ”imaginaatio” tarkoittaa luulottelua, mielikuvitusta 

tai unelmaa. Käytän tutkielmassani termiä imaginaatio, koska se sisältää filosofisen 

perinteen siihen sisällyttämät erilaiset merkitykset. Metaforan vuorovaikutusteoria tar-

vitsee Ricœurin mukaan ’psykologisen’ lisäyksen. Vuorovaikutusteorialla viitataan 

tässä teorioihin, joiden mukaan metaforilla on kyky tuottaa tietoa9. Psykologinen lisäys 

viittaa metaforan ja imaginaation yhteyteen. Semanttisen tarkastelun tuloksiin Ricœur 

lisää metaforan hermeneuttiseen ymmärtämiseen liittyvän kyvyn. Tämä on metaforan 

kyky synnyttää kuvittelun keinoin uusi tulkinta. Metaforaa tulkitessa luodaan imaginaa-

tiossa luonnos, jonka avulla ymmärrystä itsestä tai todellisuudesta jäsennetään uudel-

leen. 

 

Metaforaan punoutuu myös Ricœurin luentoihin perustuva Lectures On Ideology and 

Utopia (1986). Luennot käsittelevät utopiaa poliittisena fiktioina. Ei ole sattumaa, että 

alun perin vuonna 1975 pidettyjen luentojen aikoihin ilmestyi La métaphore vive, sillä 

metaforan ja imaginaation teemat ovat läsnä utopian ja ideologian tarkasteluissa. Keski-

tyn tutkielmani metaforaesimerkeissä metaforiin lehtiteksteissä, poliittisen retoriikan 

käyttötapoihin ja metaforaesimerkkeihin arkikielenkäytössä. Työhöni olen valinnut 

pienen joukon metaforaesimerkkejä, joita käytän Ricœurin teorian havainnollistamises-

sa. 

 

Edellä olen esitellyt Ricœurin metaforateorian ja hänen muiden tutkimustensa yhteyk-

siä, mutta rajaan työni metaforateoriaan. Viittaan symboliteorian, kertomusteorian ja 

ideologian sekä utopian teemoihin siinä määrin kuin ne auttavat käsittämään metaforan 

ongelmaa. 

 

1.2 Tutkimuskysymys ja tutkielman rakenne 

 

Tutkimusongelmani muotoutuu Ricœurin esittämien kysymysten pohjalta. Useat meta-

foraa käsitelleistä nykyteoreetikoista ovat yhtä mieltä siitä, että metafora on paitsi kie-

len koriste myös uuden ymmärryksen tuottaja10. Vaikeampi ongelma on, miten metafo-

                                                 
9 Ricœur 1978a, 141. 
10 Ks. esim. Eco 1984, 232. Black 1976, 236-237. 
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ra luo uutta ymmärrystä todellisuudesta. Tähän kysymykseen Ricœur liittää hermeneut-

tisen tarkastelun. Metafora on keino jäsentää ihmisen ymmärrystä maailmasta. Ongel-

ma muotoutuu hermeneutiikassa tarkemmaksi kysymykseksi: millä tavoin metafora 

käsitteellistää uudelleen ihmisen suhdetta todellisuuteen? Tämä on tut-

kimuskysymykseni.  

 

Ricœurin metaforateoria on määriteltävissä jänniteteoriaksi, jossa korostetaan vuoro-

vaikutusteoriaa enemmän metaforan keskussanan ja sitä ympäröivän sanan välistä jän-

nitteistä suhdetta11. Hermeneuttisen imaginaation aspektin yhdistäminen jänniteteoriaan 

on Ricœurin metaforateorian uudistus. Tämän uudistuksen ja siihen liittyvän her-

meneuttisen tarkastelun perusteella kutsun Ricœurin metaforateoriaa hermeneuttiseksi 

jänniteteoriaksi. Ricœurin tarkastelussa jännite on ihmisen tavassa tulkita maailmaa. 

Ricœurin teoria käsittelee metaforan tuottaman kuvitteellisen hahmotelman ja maail-

man välistä suhdetta. Näin tutkielmani pääkysymykselle alisteinen kysymys on imagi-

naation ja metaforan suhde. 

 

Imaginaatiossa hahmotetaan aiempia merkitysrakenteita suhteessa metaforan tuotta-

maan uuteen tulkintaan. Tällainen imaginaation hahmottaminen nousee esiin luonnolli-

seen kieleen kuuluvasta monimerkityksisyydestä. Imaginaation yhdistelevää kykyä 

selitetään siis ensisijaisesti kielen sosiaalisesta toiminnasta käsin. Kieltä Ricœurin her-

meneutiikassa tutkitaan sekä konkreettisena puheena että kielirakenteena. Konkreetti-

nen puhe muotoutuu tekstiksi, josta tulkitaan merkitysrakenteita. Tekstistä tulkittava 

merkitysrakenne on intentionaalinen eli se määräytyy kielen suhteesta maailmaan. Kes-

keistä on, että ihmisen kielenkäyttö on sitoutunut maailmaan. Maailmalla tarkoitetaan 

siis lukijan jatkuvasti muuttuvaa ymmärrystä todellisuudesta. Kielenkäyttö eri muo-

doissaan on maailman uudistaja. 

 

Tutkielma rakentuu johdannon ja loppupäätelmien lisäksi viidestä luvusta. Jokaisessa 

luvussa etsin vastausta kysymykseen: millä tavoin metafora tuottaa uutta ymmärrystä? 

Toisessa luvussa tähän kysymykseen vastaan Aristoteleen metaforakäsityksellä. Vas-

taan kysymykseen: miten metafora retoristen hyveiden avulla tuottaa uutta ymmärrys-

tä? Tämän kysymyksen vastaus johdattaa tutkimukseni Ricœurin tapaan tulkita Aristo-

                                                 
11 Lawlor 1992, 64. 
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telesta uudelleen. Kolmas luku toimii siltana toisesta luvusta neljänteen. Kolmannen 

luvun alaluvuissa selvitän vuorovaikutusteorian keskeisiä ideoita. Käsittelen Blackin 

teorian suhdetta Ricœurin käsityksiin metaforasta. 

 

Luvuissa neljä, viisi ja kuusi esittelen Ricœurin keskeiset metaforaa koskevat ajatukset. 

Neljännessä luvussa käsittelen metaforaa kokonaisvaltaisena hermeneuttisena teemana. 

Tässä tarkastelussa imaginaatio toimii yksilön ja yhteisön välittävänä tekijänä. Viiden-

nessä luvussa tutkin metaforan luoman kuvitteellisen maailman ja lukijan maailman 

välistä suhdetta. Ricœurin keskeinen huomio on metaforisen kielen synnyttämä tulkinta, 

jossa uusi näkökulma maailmaan avautuu. Metafora käsitetään skeemaksi, jolla todelli-

suutta kuvataan uudelleen. Viidennen luvun lopuksi vertailen Ricœurin teoriaa ja Da-

vidsonin kirjaimellista metaforakäsitystä toisiinsa. Luku kuusi esittelee ajatuksen siitä, 

että metaforan synnyttämä skeema toimii teoreettisen ajattelun ja arkiymmärryksen he-

rättelijänä, vaikka metafora ei itsessään ole teoreettista ajattelua. Ricœurilla metafora on 

apuväline tulkintaa ja ymmärtämistä koskeviin kysymyksiin. Loppupäätelmissä kokoan 

keskeisiä teemoja ja arvioin Ricœurin teoriaa. 

 

Tutkielmassani en väitä, että Ricœurin näkökulma sellaisenaan olisi riittävä selitys me-

taforasta. Hermeneuttinen metaforateoria sisältää ongelmia, joita tulen tutkielmassani 

mainitsemaan. Kuitenkin esittelemällä metaforan hermeneutiikkaa työni puolustaa nä-

kemystä, jonka mukaan metaforaa ei tule käsittää ainoastaan koristeena ja tyylikeinona. 

Tutkielmani tarjoaa käsityksen, jonka mukaan paitsi tyylikeinona metafora toimii myös 

ymmärryksen uudelleen järjestämisen muotona. 

 

2. ARISTOTELEEN  METAFORAKÄSITYS 

 

2.1 Korvaamisteoria 

 

Ricœur hyödyntää Aristoteleen esittämiä ajatuksia teoriassaan. Aristoteleen metafora-

käsitystä tarkastelemalla tuon esiin keskeiset metaforaa koskevat kysymykset. Aluksi 

tutkin metaforan suhdetta kielenkäyttöön Aristoteleella. 
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Sekä Aristoteleen Retoriikassa että Runousopissa metaforan käsite on asetettu laa-

jemman käsitteen ”leksis” alle12. Runousopin luvun 20 alussa Aristoteles määrittelee 

leksiksen tutkimuskohteeksi puhutun kielen eri ilmaisulajit, joita ovat esimerkiksi käs-

ky, toivomus, kertomus, uhkaus, kysymys tai vastaus.13 Leksiksessä on tässä määritte-

lyssä kyse erilaisista kielenkäytön tavoista. Tämänkaltainen leksiksen laajempi tarkaste-

lu kuuluu retoriikan alueelle ja siksi siitä ei Runousopissa sanota enempää. 

 

Sen sijaan Runousopissa tutkitaan leksistä puheen pienimpien osien näkökulmasta. Pu-

heen pienimpiä osia ovat äänne, tavu, yhdistävä sana, nimisana, teonsana, sijamuoto ja 

lause.14 Tällä tavoin leksiksen alue on jaettavissa kokonaisuuksiin, joita ohjaavat eri 

kielenkäytön tavat. Toisaalta taas puheen osia voidaan tarkastella pienimpien yksiköiden 

avulla. Keskityn tässä luvussa jälkimmäiseen pienimpien yksiköiden tarkasteluun ja 

näin metaforaan yksittäisenä nimisanana. Kysymykseen metaforasta laajemman puhe-

ilmaisun osana palaan myöhemmin. 

 

Luetelluista pienimmistä puheen yksiköistä nimisana on Aristoteleen mukaan ensim-

mäinen merkityksen sisältävä yksikkö, koska äänne, tavu, konjunktio tai artikkeli eivät 

sellaisinaan sisällä mitään merkitystä.15 Tästä leksiksen alaisen nimisanan määritelmäs-

tä seuraa metaforan määrittely yhteen nimeen tai sanaan kuuluvana. Metafora liittyy 

nimisanan määrittelyn vuoksi leksikseen. 

 

Juuri ennen metaforan määritelmää Runousopissa Aristoteles erottelee leksikseen kuu-

luvia nimisanoja eri lajeihin. Aristoteles luokittelee nimisanat yleisiin, vierasperäisiin, 

                                                 
12 Aristoteles 1997, 1405a 9-10. Aristoteles 1997, 1456b 8-20. Aristotle 1959, 1405a7-10. Aristotle 1959, 
1456b 8-20. Englanninnos tuo suoraan esiin leksiksen eli sanan ”style” ja metaforan yhteyden: ”Me-
taphor, moreover, gives style clearness.- -”. 
13 Aristotle 1959, 1456b 8-20. Aristoteles 1997, 1456b 8-20. Sanan ”leksis” tulkinta on synnyttänyt kään-
täjien keskuudessa jonkin verran hämmennystä: Yleisesti leksis viittaa kielellisen ilmaisun kenttään. 
Englantilaiset käännökset ehdottavat käännöksiä ”style” tai ”diction”. Kääntäjä D. W. Lucas toteaa, että 
kreikan kielen sana λέξις voidaan usein tulkita sanalla ”style”, mutta se kattaa myös koko prosessin, jossa 
sanoja yhdistellään ymmärrettäväksi järjestykseksi. (Ks. D.W. Lucas 1968, 109). Ranskalaisissa Ru-
nousopin käännöksissä leksis käännetään ”élocution” tai ”discours”. Runousopin suomalaisessa Paavo 
Hohdin käännöksessä ”leksis” on käännetty sanoilla ”tyyli” (Ks. esimerkiksi Aristoteles 1997, 1449b 33.) 
tai ”puheilmaisu” (Ks. Sihvola 1997, 252.) tai ”ilmaisu” (Ks. Sihvola 1997, 225.). Teivas Oksala ehdot-
taa niin&näin lehdessä arviossaan Runousopin käännöksestä leksiksen suomennokseksi ”kielenkäyttöä”. 
(Ks. Oksala 1998, 12.) Johtuen käännösten runsaudesta ja termin monikäyttöisyydestä Aristoteleella 
käytän tässä työssä kreikan kielen sanan λέξις yhteydessä alkuperäistä ilmausta ”leksis”. Muutamissa 
kohti olen käyttänyt suomennoksia ”kielenkäyttö” ja ”puheilmaisu” siitä asiayhteydestä riippuen, jossa 
leksistä käsitellään. 
14 Aristotle 1959, 1456b 8-20. Aristoteles 1997, 1456b 8-20.  
15 Aristotle 1997, 1456b 20-35. 
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metaforiin, koristeisiin, uudissanoihin, pidennettyihin sanoihin, lyhennettyihin tai 

muunnettuihin sanoihin16. Metafora on siis yksittäinen nimisana. Näin Aristoteleella 

metaforan merkityksen muodostuminen liittyy yksittäisen nimisanan analyysiin. Aristo-

teleen mukaan substantiivit, verbit ja adjektiivit ovat kaikki nimiä. Käytän nimen tai 

nimisanan tilalla ilmausta sana, koska Aristoteleen ilmaus nimi viittaa yleensä sanoihin, 

kuten substantiiveihin, verbeihin ja adjektiiveihin17. 

 

Kokeilen oman esimerkin avulla, mitä tarkoittaa puhua metaforasta yksittäisenä ni-

misanana. Oletetaan, että tavanomaisen lauseen ”tyttö on arkisen kaunis” ilmaus ”arki-

sen kaunis” on nimennyt tähän asti ideaa ’arkisesta kauneudesta’. Kun tämä ’arkinen 

kauneus’ nimetään uudelleen sanalla ”voikukka” syntyy metafora. Siis sana ”voikukka” 

on metafora, ei kokonainen lause muotoa ”x on y”. Metafora määritellään usein nyky-

äänkin sanomalla sen merkityksen keskittyvän yksittäiseen sanaan, mutta tällainen mää-

ritelmä ei riitä kuvaamaan metaforan toimintaa kokonaisuudessaan. 

 

Ricœurin mukaan Runousopin luvun 20 keskittyminen puheen yksittäisiin osiin on ai-

heuttanut sen, että seuraavien vuosisatojen aikana metaforan käsite kytkettiin yhteen 

sanaan. Kuitenkaan ei havaittu sanan olevan osa laajempaa puheilmaisua (leksistä).18 

Varsinaisesti laajempi tarkastelutapa kielitieteessä alkoi saada jalansijaa 1800-luvulla. 

Merkitysteorian muutos kohti holistista tarkastelua vaikutti metaforateoriaan. 1900-

luvun alkupuolella metaforan nimittämis- tai korvaamisteoria osoitettiin puutteelliseksi. 

Sanan merkityksen määräytyminen lausekontekstissa tai laajemmassa asiayhteydessä 

määriteltiin tarkemmin. 

 

Myöhemmän metaforateorian valossa on ilmeistä, että metafora yksittäisenä sanana ei 

voi tuottaa uutta ymmärrystä, koska sanojen korvaamisesta seuraa niiden merkitysten 

synonymia. Synonymiassa kaksi eri sanaa viittaa samaan päämerkitykseen. Jos pelkkä 

nimitys vaihtuu, mutta merkitys ei, tällöin ei voida puhua merkityksen muutoksesta, 

eikä uudesta ymmärryksestä. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin tätä metaforan kor-

vaamisteorian näkökulmaa. Katson sopiiko Aristoteleen metaforakäsitys korvaamis-

teorian määrittelyn alle. 

                                                 
16 Aristotle 1997, 1457b 1-2. 
17 Ks. Haaparanta 1992, 174-175. 
18 Ricœur 1975, 20. Ricœur 1978a, 14. 
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Edellä esiteltyyn tapaan Aristoteleen määritelmässä sana nimeää olion, jota aiemmin 

määritti jokin toinen sana. Tällaista metaforakäsitystä kritisoi Blackin esittämä määri-

telmä, jota hän kutsuu metaforan korvaamisteoriaksi. Yksinkertaisimmillaan korvaamis-

teoria on käsitys, jonka mukaan metaforan merkitys syntyy, kun kirjaimellinen nimi 

korvataan toisella, metaforisella nimellä. 

 

Korvaamisteorioiksi luokiteltavissa metaforakäsityksissä metaforan siirto tapahtuu 

Blackin mukaan seuraavasti: Kirjaimellinen ilmaisu nimetään L ja metaforinen ilmaisu 

nimetään M. Tuloksena on metafora, kun ilmaisun L korvaa ilmaisu M, mutta L:n ja 

M:n merkitys on sama. Siis metaforassa puhuja tai kirjoittaja valitsee suoran ilmai-

sutavan sijasta toisenlaisen, metaforisen ilmaisutavan.19 Tämän korvaamisteorian määri-

telmän mukaisesti edellä esitelty metafora ”tyttö on voikukka” on käännettävissä takai-

sin kirjaimelliseen muotoon ”tyttö on arkisen kaunis”. Tässä ilmaus arkisen kaunis on L 

ja voikukka on M. 

 

Aristoteleen teoria on ainakin osittain edellisen määritelmän mukainen korvaamisteoria, 

koska se esittää metaforan olevan sanan korvaamista toisella. Jos Aristoteleen käsitys 

metaforasta olisi luokiteltava kokonaan korvaamisteoriaksi, siitä seuraisi myös, että 

Aristoteleen metafora latistuisi pelkäksi kielen koristeeksi. Kuitenkin korvaamisteorian 

määrittelylle ristiriitaisesti Aristoteles puhuu Retoriikassa metaforan kyvystä luoda uut-

ta tietoa ja ymmärrystä20. Käsittääkseni uudesta tiedosta tai ymmärryksestä puhuminen 

tulee tässä yhteydessä määritellä väljästi arkiymmärrykseksi, ei tiedoksi tiukassa tieteel-

lisessä mielessä. Ymmärryksen luominen liittyy retoriseen puhetilanteeseen, jossa meta-

fora luo kuulijoille uutta ymmärrystä. Retoriikan todistukset eli enthymemat eivät joi-

denkin tutkijoiden mukaan ole loogisessa mielessä sitovia päätelmiä ja eivät siten ole 

sitovia tiedon tuottajia. Kuitenkin Aristoteles-tutkijat kiistelevät enthymeman määritte-

lystä. Metaforia käytetään retoriikassa enthymemojen rinnalla. Käsitykseni mukaan me-

tafora itsessään ei kuitenkaan ole enthymema. Enthymema on jo aiemmin yleisesti tun-

nettu päätelmä, josta on jätetty joitakin premissejä pois, mutta metafora ei ole päätelmä. 
                                                 
19 Black 1976, 31. 
20 Aristoteles 1997, 1410b 10-15. Aristotle 1959, 1410b 10-13. Aristotle 1991, 1410b 11-13. Retoriikan 
Paavo Hohdin suomennoksessa esitetään, kuinka runoilija luo ”ymmärrystä ja tietoa yhteisten piirteiden 
avulla”. Englanninkielisessä käännöksessä sama kohta kuuluu: ”we can best get hold of something fresh”. 
Suomennos on lähempänä uudempaa englanninkielistä Lawson-Tancredin käännöstä, jossa asia on muo-
toiltu: “words that produce knowledge”. 
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Lisäksi Aristoteleen määrittely vertauksen ja metaforan suhteesta antaa lisätukea ajatuk-

selle, että metafora ei ole vain sanan siirtämistä toiseen paikkaan. Aristoteleen mukaan 

vertauksen ja metaforan välinen ero on pieni ja vertauksia käytetään samoin kuin meta-

foria21. Jos vertaus on metaforan kanssa käytöltään samanlainen, silloin myös metafori-

en kuten vertauksien, avulla tapahtuu arviointia. Vertauksissa ja metaforissa arvioidaan 

sitä, missä suhteessa vertailtavat oliot ovat toisiinsa22. Silloin sanan korvaaminen toisel-

la ei ole vain mekaanista siirtämistä, vaan myös kahden asian välistä vertailua. Tällä 

vertailun tasolla metaforan luomisessa ja vastaanottamisessa tapahtuu uuden ymmärryk-

sen hahmottelua.  

 

Aristoteles ei oman teoriansa puitteissa näe ristiriitaa sanojen korvaamisen ja uuden 

ymmärryksen tuottamisen välillä. Näiden kahden näkemyksen välistä yhteensopimat-

tomuutta huomioidaan vasta nykyisessä metaforateoriassa. 

 

Jälkikäteen tarkastelussa huomataan Aristoteleen käsityksen metaforasta olevan nykyi-

sen metaforateorian kannalta ristiriitainen. Esimerkiksi Blackilla metaforan kognitiivi-

nen ominaisuus seuraa nimenomaan metaforan keskussanan (edellisessä esimerkissä 

keskussana olisi ”voikukka”) vuorovaikutteisesta suhteesta sitä ympäröiviin muihin 

sanoihin23. Nyt tärkeä kysymys on: millä keinoin Aristoteleen mukaan metafora opettaa 

ja herättelee oivaltamaan jotakin uutta? Vastauksen löytämiseksi tarkastelen metaforan 

neljää tyyppiä. 

 

2.2 Neljä metaforatyyppiä 

 

Aristoteleen Kategorioissa homonyymien ja synonyymien tarkastelussa erottelut koske-

vat olioiden suhteita. Esimerkiksi ihminen ja härkä ovat synonyymisiä, koska molem-

paan olioon soveltuu nimitys ”eläin” samassa merkityksessä.24 Toisin sanoen ihminen ja 

härkä ovat lajeja, jotka kuuluvat saman suvun alle. Nykyään synonyymilla  yleisesti 

käsitetään nimitysten välistä suhdetta. Synonyymejä ovat esimerkiksi nuori härkä ja 

mulli. Synonymiassa nykykielitieteen mukaan on eri muoto, mutta sama merkitys.  
                                                 
21 Aristotle 1959, 1406b 20.  Aristoteles 1997, 406b 20. 
22 Ks. Ricœur 1975, 38. Ricœur 1978a, 25-26. 
23 Ks. Black 1976, 44-46.  
24 Ks. Aristoteles 1994, 1a 1-15. 
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Runousopissa ja Retoriikassa tarkastelu keskittyy kieleen, mutta olioiden väliset suhteet 

täytyy huomioida myös metaforan määrittelyn kohdalla. Runousopissa luokitellaan eri-

tyyppisiä leksikseen eli kielenkäyttöön kuuluvia nimisanoja25. Metaforan luokittelussa 

tärkeää on nimisanojen siirtäminen tavanomaisilta paikoiltaan. Aristoteleella nimien 

tavanomaiset paikat on määritelty sukujen ja lajien avulla. Suku on lajin yläkategoria ja 

laji suvun alakategoria. Kielellä on siis toimiva säännöstö, jossa suvuilla ja lajeilla on 

oma paikkansa ja jossa niiden väliset säännöt toimivat. Kielessä on säännöt esimerkiksi 

siitä, mikä kielessä on toissijaista, mikä on rinnasteista tai mikä on tasa-arvoista. Meta-

fora koostuu tämänkaltaisen kielen järjestyksen vaurioittamisesta. Aristoteleen neljä 

metaforatyyppiä muotoillaan sukujen ja lajien loogisen rakenteen rikkomisesta seuraa-

vaan tapaan: 
 

Metafora on jotakin tarkoittavan sanan käyttäminen tarkoittamaan toista asiaa. Siirtäminen voi tapahtua 

suvusta lajiin tai lajista sukuun tai lajista lajiin. - - Analogisella metaforalla tarkoitan, että sama suhde 

vallitsee toisen ja ensimmäisen välillä sekä neljännen ja kolmannen välillä26. 
 

Kaksi ensimmäistä metaforan tyyppiä on luokiteltava synekdokeiksi. Molemmissa tapa-

uksissa on kysymys puhekuviosta, jossa osa ja kokonaisuus ovat suhteessa toisiinsa 

niin, että laajempi käsite ilmaistaan suppeammalla tai suppea käsite laajemmalla. En-

simmäisessä metaforan tyypissä sanan siirtymä tapahtuu suvusta (genos) lajiin (eidos) 

eli lajia tarkoittavan sanan sijasta käytetään sukua tarkoittavaa sanaa. Aristoteleen esi-

merkissä ”Laivani seisoo tässä” sana ”seisoa” nimeää suvun, jonka laji on ”ankkurissa 

oleminen”. Siis yläkategorialle kuuluva sana ”seisoa” on korvannut alakategorialle kuu-

luvan sanan ”olla ankkurissa”. Toisessa metaforan tyypissä sukua tarkoittavan sanan 

sijasta käytetään lajia tarkoittavaa sanaa. Siis yläkategorialle kuuluva sana korvataan 

alakategorialle kuuluvalla. Esimerkiksi lauseessa ”Odysseus on tehnyt tuhansia jaloja 

tekoja” yläkategorian ”paljon” sijasta käytetään alakategoriaa ”tuhat”. Edelliset esimer-

kit osoittavat, että Aristoteleelle metaforaksi luetaan myös ilmauksia, jotka meidän nä-

kökulmastamme ovat tavanomaista kielenkäyttöä27. Aristoteleelle metaforaksi riittää 

ilmaus, joka on samaan sukuun kuuluva variaatio, siis nykyisestä näkökulmasta pelkkä 

                                                 
25 Aristotle 1987, 1457b1-3. 
26 Aristoteles 1997, 1457b5-10. Aristotle 1959, 1457b5-10. “Metaphor consists in giving the thing a name 
that belongs to something else; the transference being either from genus to species, or from species to 
genus, or from species to species, or on grounds of analogy.”. 
27 Ks. Moran 1996, 386. Ks. myös Oksenberg Rorty 1996, 22. 
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synonyymi aikaisemmalle sanalle. Eihän nykyään ymmärretä sanan ”paljon” korvaa-

mista sanalla ”tuhat” metaforaksi, vaan synonymiaksi. Kolmas metaforan teoriatyyppi 

on siirtymä lajista lajiin. Aristoteleen esimerkki tästä on kaksi lajia: ”ammentaen elä-

män vaskella” ja ”löi poikki karaistulla vaskella”, jotka molemmat kuuluvat ”jonkin 

poisottamisen” sukuun. 

 

Metaforan neljäs luokka on analogiaan perustuva metafora tyyppiä a on b:lle mitä c on 

d:lle. Tästä on esimerkkinä seuraava filosofian historiassa usein esiintynyt näkemisen ja 

ymmärtämisen analogia. Muodostan tämän analogian nyt seuraavaan tapaan: näkemisel-

le valo on samaa kuin järjelle oikea ymmärrys28. Siis a on näkeminen, b on valo, c on 

järki ja d on oikea ymmärrys. Jos käytetään toisen termin b sijasta neljättä termiä d saa-

daan metafora ”näkeminen on oikea ymmärrys”. Jos taas käytetään neljännen termin 

sijasta toista, saadaan metafora ”järjen valo”. Tämän metaforan filosofisesta käytöstä on 

esimerkkinä platonilainen ajatus, että ymmärryksen näkökyvyn kohteena on muuttuma-

ton ideoiden maailma. 

 

Mitä metaforan neljän tyypin luokittelusta seuraa? Ricœur esittää kolme eri näkökul-

maa. Ensiksi metafora on määritelty liikkeen käsitteillä. Suvun ja lajin välistä suhdetta 

esitetään liikettä kuvaavalla käsitteellä ”epiphora”: metafora on liikettä jostakin johon-

kin. Aristoteles sanoo, että metaforassa tapahtuu ”siirtäminen suvusta lajiin tai lajista 

sukuun tai lajista lajiin”. Toinen ominaisuus edellisessä luokittelussa on, että metaforan 

käyttö on nimen siirtymää, joka tulee toiselta kielen alueelta.29 Jotakin jo tarkoittava 

sana siirretään uuteen yhteyteen. Metafora on lähellä vieraan ja koristeellisen sanan 

käyttöä. Tämä käsitys metaforasta vieraana sanana on tärkeä uuden ymmärryksen tuot-

tamisen kannalta. Aristoteleshan mainitsee Runousopissa, että hyvien metaforien muo-

dostaminen on ”samankaltaisuuden havaitsemista erilaisuudessa”30. Aristoteles ei siis 

ajattele, että metaforaan kuuluisi vain samankaltaisuus, vaan paremminkin metafora on 

samankaltaisuuden ja erilaisuuden suhteesta muotoutuva. 

 

                                                 
28 Ks. esim. Aristotle 1959, 1411b 2-13. 
29 Ricœur 1975, 23-24. Ricœur 1978a, 16-17. Ks. myös Aristoteles 1997, 1457b 7-9. 
30 Aristotle 1959, 1459a 7.  Aristoteles 1997, 7-8. “ - - Since a good metaphor implies an intuitive percep-
tion of the similarity in dissimilars.” Tämä kohta on suomennettu: “- - sillä hyvien metaforien muodos-
taminen on samaa kuin samankaltaisuuden havaitseminen.”. Suomennos ei ilmaise suoraan ajatusta, että 
”samankaltaisuus havaitaan” erilaisuuksissa. 
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Kolmanneksi metaforatyyppien jaottelusta tulee ilmi, että metaforinen merkityksen 

muutos on jatkuvaa. Ricœurin mukaan myöhemmässä retoriikan teoriassa tämä seikka 

on jätetty huomiotta.31 Niinpä myöhemmin metaforan siirtäminen on tarkoittanut vain 

sanojen korvaamista. Myöhemmässä retoriikassa metafora nähdään vain sanojen välis-

ten vastaavuuksien liittämisinä. Tätä yksinkertaistusta mieluummin Ricœur painottaa, 

että huomio epiforasta eli siirtymästä tuo esiin metaforan toiminnan kielen luokittelujen 

muutoksista. Ricœurin oma ajatus, että metafora tuhoaa aiemman kielen järjestyksen 

luodakseen uuden järjestyksen. Hän kuitenkin myöntää, että Aristoteles ei esitellyt tätä 

ideaa.32 Ajatus johdattaa Ricœurin hermeneuttiseen tarkasteluun. Myöhemmin tutkiel-

massani tulen väitteeseen, että metafora tuottaa uutta ymmärrystä, koska se kuvaa todel-

lisuutta uudelleen. Uudelleenkuvaus tässä tarkoittaa aiempien kielellisten rakenteiden 

sekoittamista ja uudelleen järjestelyä. 

 

Edellä esittelin kuinka Ricœur erottaa metaforien luokittelusta kolme asiaa. Ensiksikin 

metafora on määritelty liikkeen käsitteellä. Metafora on liikettä jostakin johonkin. Toi-

seksi metafora on epätavallinen sana, joka poikkeaa tavanomaisesta kielenkäytöstä. 

Kolmanneksi metaforista määrittelyä tapahtuu jatkuvasti, kun sanojen paikkaa siirrel-

lään toisten tilalle suvusta lajiin, lajista sukuun ja niin edelleen. Nämä huomiot metafo-

ran määritelmästä on pidettävä mielessä, kun edetään tarkastelemaan metaforan paikkaa 

retoriikassa. Retoriikan tarkastelussa painottuvat erityisesti metaforan ominaisuudet, 

joita tässä kutsun Ricœuria seuraten ”metaforan hyveiksi”. 

 

2.3 Metaforan luovuus 

 

Ennen kuin selitän, mitä metaforan hyveet ovat, tarkastelen yleisemmällä tasolla joitain 

retoriikan ominaisuuksia. Metaforan hyveet nimittäin sijoittuvat Aristoteleella retoriikan 

viitekehykseen. Retoriikka on Aristoteleen mukaan taito (tekhne, ars). Taito on valmius 

tuottaa jokin ennalta asetettu päämäärä. Retorisen puhujan taito on havaita kunkin asian 

yhteydessä, mikä on vakuuttavaa33. Vakuuttaminen tapahtuu asia-argumenttiin (logos), 

luonteeseen (ethos) ja tunteisiin (pathos) vetoamalla. 

 

                                                 
31 Ricœur 1975, 30. Ricœur 1978a, 20. Vrt.Aristotle 1959, 1457b 7-25.  
32 Ricœur 1975, 31-32. Ricœur 1978a, 21-22.  
33 Aristoteles 1997, 1355b, 10. 
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Aristoteleen määrittelyn mukaan teoreettisia tieteitä ovat matematiikka, fysiikka ja me-

tafysiikka (teologia). Käytännöllisiä tieteitä ovat politiikka ja filosofia. Retoriikka kuu-

luu tuotannollisten tieteiden eli taitojen joukkoon, mutta argumentoinnin teorialle poh-

jan antavat Aristoteleen käytännöllisissä tieteissä eli etiikassa ja politiikassa saavuttamat 

tutkimustulokset.34 Hyvän retoriikan ominaisuuksia ovat puhujan luonteen eettisyys ja 

kyky vaikuttaa kuulijoiden tunteisiin. Näiden ohella retoriikan taito nojaa keskeisesti 

dialektiikkaan. Retoriset esitystavat pohjautuvat asia-argumentteihin. Dialektiikkaan 

nojautuminen on Aristoteleelle tärkeää, koska tällä hän tekee eroa muihin aikansa reeto-

reihin. 

 

Retoriikka ja dialektiikka ovat rinnakkaisia taitoja. Kuitenkin dialektiikan ja retoriikan 

välillä on eroja. Aristoteleen puhetaito liittyy monologisiin puheisiin. Monologisuus 

tarkoittaa, että retorisessa keskustelussa puhujat esittävät puheenvuoroja omasta asias-

taan, eivätkä ole vuorovaikutuksessa toisen puhujan kanssa. Dialektiikka sen sijaan on 

kahden ihmisen eli kysyjän ja vastaajan välistä kommunikaatiota. Sekä dialektiikan ja 

retoriikan tehtävänä on argumentoinnin taito. Täytyy siis paitsi hallita loogiset säännöt 

myös taito muodostaa yleisöä vakuuttavia argumentteja.35 Yhteistä retoriikalle ja dialek-

tiikalle on, että niissä puolustetaan omia näkemyksiä ja syytetään muita. Nykyisestä 

näkökulmasta dialektiikka on lähempänä täsmällisiä argumentoinnin taitoja. Se samas-

tetaan premissien ja johtopäätösten välisten suhteiden pohdintaan. Retoriikassa päätel-

mien pätevyys ei aina ole ratkaisevaa. 

 

Aristoteleella vakuuttamisen tehtävää toteutetaan enthymeman avulla. Enthymemat ovat 

todistamisen lakeja: Aristoteles luonnehtii enthymemaa eräänlaiseksi syllogismiksi.36 

Kuitenkin retoriset argumentit etenevät myös ei-syllogistista tietä. Enthymemojen ohel-

la retoriikassa käytetään maksiimeja, analogioita ja metaforia.37 Tällaiseen laajempaan 

käsitykseen retoriikasta sijoittuu metafora. Se ei riitä yksinään retoriseksi syllogismiksi, 

mutta se on oikein käytettynä voimakas retorinen keino. 

 

                                                 
34 Sihvola 1997, 195. 
35 Kakkuri-Knuuttila 1992, 112-113. 
36 Aristoteles 1997, 1355a 1-10. 
37 Oksenberg Rorty 1996, 21. 
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Aristoteleella retoriikka jakautuu kolmeen alueeseen: argumentaation teoria, tyylin teo-

ria, sommittelun teoria38. Retoriikan kolmannessa kirjassa käsitellään tyylin eli leksik-

sen teoriaa, jonka yhteydessä käsitellään metaforaa. Metaforan hyveistä puhuminen 

perustuu Aristoteleen Retoriikan kolmannen kirjan tutkimukseen hyvästä puheilmaisus-

ta tai tyylistä. Hyvää puheilmaisua pohtiessaan Aristoteles käsittelee metaforaa. Juuri 

metaforassa tulee esiin useita hyvälle kielenkäytölle ominaisia asioita. 

 

Retoriikka kuuluu konkreettisiin tilanteisiin: poliittisiin puheisiin, oikeuspuheisiin ja 

juhlapuheisiin39. Ricœurin mukaan Aristoteleen metaforat kuuluvat retoriikan alueella 

yleiseen mielipiteeseen. Toisin sanoen metaforat, samoin kuin sananlaskut, arvoitukset 

tai vitsit, ovat osa arkista kielenkäyttöä. Tämä käsitys metaforasta tekee retorisen lähes-

tymistavan jonkin verran poikkeavaksi suhteessa poetiikan näkökulmaan. Retoriikassa 

metaforan käyttö on rauhallisempaa kuin poeettisessa kielenkäytössä. Retoriikka on 

asioiden hyvin sanomisen taito ja sen alueeseen kuuluu julkinen puhetapa yleensä. Tär-

keää julkisessa puheessa ovat hyvät retoriikan käyttötavat. Nämä retoriikan hyvyyden 

ominaisuudet rakentavat Aristoteleella kielenkäyttöön eli leksikseen kuuluvat puhujan 

hyveet tai ansiot.40 Metaforaan liittyvät hyveet esiintyvät Retoriikan kolmannen kirjan 

luvuissa. Toisessa luvussa mainitaan selkeys, kolmannessa luvussa lämpö kylmyyden 

vastakohtana, kuudennessa luvussa vaivattomuus, seitsemännessä luvussa sopivuus, 

kymmenennessä luvussa henkevyys. Metaforan hyveet tuovat esiin retoriikan ja etiikan 

välisen kytköksen. 

 

Aristoteleen mukaan kaikki taidot tähtäävät jonkin hyvän saavuttamiseen41. Retoriikan 

päämäärä yhtenä taitona suuntaa retoriikalle tyypilliseen hyvään. Retoriikan kolmannes-

sa kirjassa käsitellään leksiksen hyveitä. Luetelluista leksiksen hyveistä erityisen tärkei-

tä metaforan kannalta ovat selkeys ja henkevyys. Nämä sisältyvät retoriikan muutenkin 

tärkeään hyveeseen, joka on puhujan kyky miellyttää kuulijoita. Moran huomioi myös 

metaforan vierauden tai erikoisuuden olevan metaforan hyve.42 Tämä metaforan erikoi-

suuden aspekti tulee esiin selkeyden hyveen käsittelyn yhteydessä. Erittelen seuraavaksi 

ensin miellyttävyyttä ja selkeyttä suhteessa metaforaan. Nämä tukevat henkevyyden 

                                                 
38 Ricœur 1975, 13. Ricœur 1978a, 9. 
39 Ks. Aristotle 1959, 1358b 6-9. 
40 Ricœur 1975, 47. Ricœur 1978a, 30-32.  
41 Aristoteles 1989, 1094. 
42 Moran 1996, 387. 
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hyvettä, johon sisältyy keskeisin vastaus johdannossa asetettuun kysymykseen metafo-

ran uutta ymmärrystä luovasta tehtävästä. 

 

Edellä mainitut luonne-, tunne- ja asia-argumentti ovat vakuuttamisen eri tapoja. Näistä 

tunteisiin vetoaminen (pathos) on yhteydessä nautintoon ja kipuun ja niiden tapaan mo-

tivoida kuulijoita43. Miellyttäminen on yksi metaforan päähyveistä. Aristoteleen mu-

kaan taitavasti laaditut arvoitukset ovat miellyttäviä, koska niistä oppii. Samalla tavoin 

metaforat miellyttävät kuulijaa, kun ilmaisu onkin jotain aivan muuta kuin alun perin oli 

odotettavissa.44 Näin miellyttäminen on metaforan hyve. Lukija saa ihmetellä kielellistä 

ilmausta, kuten metaforaa tai arvoitusta. Tämä on nautinnollista. Toisaalta metaforan 

merkityksen tulkinta ei aina ole helppoa, ja siksi joudutaan tekemään ajattelutyötä. 

 

Miellyttävyyttä metaforiin tuo niiden yhteys tunteiden kokemiseen ja siirtämiseen. Me-

taforat väärinkäytettyinä ovat vaarallisia, koska tunteet saattavat päästä valloilleen yh-

destä ainoasta metaforasta. Sellaisenaan poliittiset metaforat ovat vain sanoja, mutta 

metaforien käytön salakavaluudesta varmistuaksemme riittää havaita, mitä asenteiden ja 

tunteiden kerrostumia sisältyy metaforiin, kuten ”pahan akseli”, ”pakolaistulvat” tai 

”Kuuban muuri”. 

 

Miellyttävyyteen liittyy kaksi muuta hyvettä: selkeys ja henkevyys. Arkiajattelun intui-

tion pohjalta voi näyttää, että metafora on mitä hämärintä kielen aluetta niin kuin kaikki 

epäselvä runoilu, josta tavallinen ihminen ei ymmärrä mitään. Hieman tähän sävyyn 

Aristoteles luonnehtii metaforaa Metafysiikassa samastaessaan ”tyhjien sanojen” ja ”ru-

nollisten metaforien” käytön45. Dialektiikan oppikirjassa Topiikassa Aristoteles kuittaa 

kaiken metaforisesti esitetyn olevan epäselvää, koska kaikki epätavallinen on epäsel-

vää46. Metafora on poikkeava ilmaus. Tavallinen kieli, joka sisältää tavanomaisen tavan 

ymmärtää merkityksiä, on suhteessa epätavalliseen metaforiseen ilmaisuun. Poikkea-

malla tavanomaisesta kielenkäyttötavasta metafora muiden epätavallisten ilmaisujen 

ohella hylkää selkeyden ja pyrkii enemmänkin vaikuttamaan. 

 

                                                 
43 Oksenberg Rorty 1996, 16. 
44 Aristoteles 1997, 1412a 20-25. 
45 Ks. Aristoteles 1990, 991a 20. 
46 Ks. Aristoteles 2002, 139b 35-140a 5.  
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Edellisistä kommenteista huolimatta ei metafora ole Aristoteleelle näin yksinkertainen, 

koska Retoriikassa metaforaa kuvaillaan toisin. Aristoteleen mukaan retoriikan kannalta 

hyvä metafora on myös selkeä. Aristoteles esittää, että varsinkin runous puhuu epätaval-

lisista henkilöistä ja asioista. Sen sijaan Retoriikassa Aristoteles toteaa, että ”juuri meta-

fora antaa esitykselle selkeyttä, miellyttävyyttä ja erikoisuutta”.47 Täten selkeys ja epä-

tavallisuus eivät sulje toisiaan pois. Tärkeää on, että metaforia käytetään sopivassa suh-

teessa. Metaforien käyttö määräytyy sen mukaan, mikä missäkin tilanteessa on sopivaa. 

Tämä ajatus kielenkäytön sopivuudesta on verrattavissa Aristoteleen etiikan näkökul-

maan. Yleensä tunteiden ilmaisussa kohtuullisuus on hyvästä, mutta tietyissä tilanteissa 

tulee osata myös näyttää surunsa, olla leikkisä tai kovistella. Samoin retorisessa puheti-

lanteessa sopivuus riippuu retorisen tilanteen edellytyksistä. Vaikka metaforan oivalta-

minen on Aristoteleella runoilijan kohdalla luovuuden osoitus, voidaan hyviä metaforia 

kuitenkin kuvailla retoriselta kannalta. 

 

Retoriikassa Aristoteles antaa joitain suuntaviivoja metaforien käyttöä ja arviointia var-

ten. Metaforan vaikuttavuutta säädellään valitsemalla sanoja jonkin luokan ääripäistä. 

Valitsemalla sanan jonkin luokan paremmasta päästä voit sanoa kaunista ja valitsemalla 

sanoja huonommasta päästä voit moittia.48 Aristoteles suosittaa metaforien käyttöön 

opastaessaan keskivälin mukaista toimintaa49. Aristoteles summaa näiden ohjeiden kes-

keisen sisällön: metaforia tulee luoda oikeassa suhteessa oikeaan kohteeseen50. Näin 

varustettu metafora on selkeä. Tässä metaforien keskitienopissa tulee esiin välttämättö-

mät ehdot, jotka tarvitaan, että metafora ylipäätään voi opettaa kuulijoita ja luoda ym-

märrystä. Kolmas käsittelemäni metaforan hyve tuo esiin, millaiset metaforat luovat 

parhaiten uutta ymmärrystä retorisen puheen kuulijoille. 

 

Miellyttävyyden ja selkeyden ohella tärkeä leksikseen kuuluva hyve, joka tulee esiin 

metaforassa, on henkevyys51. Sillä tarkoitetaan ilmaisun elävyyttä ja eleganssia, jonka 

vastakohta on pinnallinen ja vulgaari ilmaisu. Ricœur kiinnittää huomiota siihen, että 

henkevyyden yhteydessä Aristoteles puhuu metaforan opettavasta tehtävästä. Aristote-

                                                 
47 Aristoteles 1997, 1404b 10-15 - 1405a 9-10. 
48 Aristoteles 1997, 1405a 16. 
49 Aristotle 1959, 1414a 25. 
50 Aristotle 1997, 1405a 12-13. 
51 ”Henkevyyden” on Robert Rhys kääntänyt englanniksi ”way to device lively” ja Hugh Lawson-
Tancredin käännöksessä on käytetty Paavo Hohdin suomennoksen ”henkevyys” käännöstä lähelle tule-
vaa sanaa ”witty”. 
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leella sanat ilmaisevat ideoita. Kaikkein hyväksyttävimpiä sanoja ovat sellaiset, jotka 

auttavat saamaan otteen uusista ideoista.52 Aristoteles esittää, että uuden ymmärtäminen 

tapahtuu parhaiten metaforien avulla53. Moranin mukaan Aristoteleen tapa analysoida 

metaforaa asioiden välisinä kategorisina suhteina eli suvun ja lajin välisinä johtaa Aris-

toteleen myös tähdentämään metaforan merkitystä opettamiselle54. Henkevä metafora 

opettaa kuulijoille asioita, joita he eivät ennen ole tulleet ajatelleeksi. Metafora nostaa 

esiin uusia näkökulmia. Retorisen puheen kuulijoiden arkikäsityksiä muutetaan metafo-

rien avulla. Näiden ominaisuuksien vuoksi henkevyys on myöhemmän tarkastelun kan-

nalta oleellinen. 

 

Henkevyys saavutetaan tekemällä asia havainnolliseksi. Toisin sanoen metafora tekee 

kuulijoille konkreettiseksi asian, josta ollaan puhumassa. Ricœur huomioi, että tämä 

”silmien eteen asettaminen” tuo esiin metaforan ja leksiksen yhteyden. Kielenkäytön 

tehtävä yleensä on saada asiat ilmenemään ihmismielelle. Metafora toteuttaa leksiksen 

tehtävää, koska asettaa asiat silmien eteen on yksi tapa saada puheilmaisu ilmenemään 

mielille.55 Siksi juuri silmien eteen asettaminen on metaforan hyveistä kiinnostavin. 

Joidenkin metaforien vaikuttavuus perustuu imaginaatioon, kun henkilö asettaa tapah-

tumat silmien eteen. Missä suhteessa Aristoteleen käsitys imaginaatiosta on metaforan 

tavalle havainnollistaa asioita? 

 

Sanaa ”phantasia” (imaginaatio) Aristoteles käyttää sekä teoksessaan Sielusta (De ani-

ma) että metaforan kohdalla Retoriikassa. Moranin mukaan nämä käytöt eivät välttä-

mättä ole samastettavissa. Sielusta -teoksessa imaginaatio on irrallaan tunteen tuottami-

sesta. Retoriikassa sanaa phantasia käytetään usein tunteen heräämisen yhteydessä. 

Esimerkiksi halu kostaa on mielikuva kostosta.56 Sielusta -teoksen imaginaation ja Re-

toriikan ”silmien eteen asettamisen” suhde on epäselvä. Tässä suhteessa Aristoteleen 

                                                 
52 Ricœur 1975, 49. Ricœur 1978a, 33. Aristotle 1959, 1410b 10-13. Aristoteles 1997, 1410b 9-14.”We 
will begin by remarking that we all naturally find it agreeable to get hold of new ideas easily: words 
express ideas, and therefore those words are the most agreeable that enable us to get hold of new ideas.”. 
“Ottakaamme aihe siis käsiteltäväksi ja luetelkaamme sen eri lajit, lähtökohtanamme seuraava: asioiden 
oppiminen helpolla tavalla on kaikille mieluista, kaikilla sanoilla on jokin merkitys ja mieluisimpia ovat 
sellaiset sanat joiden avulla opimme ymmärtämään.”. 
53 Aristoteles 1997, 1410b 13. 
54 Moran 1996, 386. 
55 Ricœur 1975, 49. Ricœur 1978a, 33-34. Ks. myös Moran 1996, 397.  
56 Moran 1996, 397. 
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metaforakäsitys jää avoimeksi. Ricœurin teorian kannalta tämä avoin kohta on kiinnos-

tava. 

 

Juha Sihvola toteaa Runousopin selityksissä, että Aristoteles kiinnittää huomiota sii-

hen, että runouden kirjoittaminen edellyttää poikkeuksellisia kykyjä ja jonkinlaista 

selittämätöntä luomisen kykyä.57 Tästä selittämättömästä intuitiosta Aristoteles puhuu 

Runousopissa, kun hän sanoo, että keksiessään metaforia runoilija ”havaitsee saman-

kaltaisuutta erilaisuudessa”58. Myös Retoriikassa Aristoteles puhuu ”havain-

nollisuudesta” ja ”samankaltaisuuden huomaamisesta”59. Retoriikassa ”saman-

kaltaisuuden huomaamisesta” puhutaan ”silmien eteen asettamisen” yhteydessä. Näi-

hin huomioihin nojautuen Ricœur sanoo, että Aristoteleen ilmaus ”asettaa tapahtumat 

silmien eteen” tarkoittaa kuvitteellista tyyliä60. Ricœur pitää silmien eteen asettamista 

siis kuvitteluna. 
 

Edellisen perusteella syntyy hypoteesi, että ”silmien eteen asettaminen” on luova tapa 

hahmottaa asioita. Näin on, koska hyvien metaforien luominen eli ”samankaltaisuuden 

havaitseminen” on osoitus luontaisesta lahjakkuudesta. Näin ”havaitseminen” ja 

”huomaaminen” metaforissa voitaisiin ajatella luovina kykyinä, jotka perustuvat ima-

ginaatioon. Toinen asia sitten on, mitä luovuudella tässä tarkoitetaan. Sellaista luovuu-

den käsitettä, joka tulee esiin myöhemmin imaginaation käsitteen historiassa, ei Aristo-

teleen aikana vielä ollut.61 Imaginaation käsite, joka esitetään Sielusta -teoksessa, ja on 

vaikutusvaltainen klassisessa filosofiassa, poikkeaa myöhempinä aikoina kehittyneestä 

luovasta imaginaatio-käsityksestä. Vaikka retoriikan käsitys imaginaatiosta poikkeaa 

Sielusta -teoksen käsityksestä, ei tämä tarkoita, että retoriikassa olisi kyse luovasta 

imaginaatiosta. Keskeistä Ricœurin tarkastelun kannalta on, että Aristoteles pitää meta-

foraa osana kielenkäyttöä ja tähän kielenkäyttöön liitetään intuitiivista hahmottelua. 

Tärkeintä on saada vihje metaforan toiminnasta ymmärryksen apuvälineenä. 

 

                                                 
57 Sihvola 1997, 236. 
58 Aristotle 1959, 1459a 7.  Aristoteles 1997, 7-8. “ - - Since a good metaphor implies an intuitive percep-
tion of the similarity in dissimilars.” Tämä kohta on suomennettu: “- - sillä hyvien metaforien muodos-
taminen on samaa kuin samankaltaisuuden havaitseminen.”. Suomennos ei siis ilmaise suoraan ajatusta, 
että ”samankaltaisuus havaitaan” erilaisuuksissa. 
59 Aristoteles 1997, 1412a, 12. Ricœur 1978a, 27. 
60 Ricoeur 1978a, 34. 
61 Vrt. Moran 1996, 397. Ks. myös Sihvola 1997, 236. 



 

 22  

Mielenkiintoista tutkielmani kannalta näissä huomioissa on se, että Ricœur selittää 

metaforan samankaltaisuuden havaitsemista liittämällä siihen luovan imaginaation62. 

Koska Aristoteleen tapa käyttää sanaa phantasia metaforan yhteydessä on hieman epä-

selvä, ottaa Ricœur tämän huomioon ja kehittää metaforateoriaa pidemmälle. Ricœurin 

mukaan metaforaan liittyy luovuuden ominaisuus siinä mielessä, että se on aiempien 

käsitysten uudelleenjärjestelyä. Hän ei tee tarkempaa tutkimusta imaginaatiosta Aristo-

teleella. Kuitenkin Ricœurilla on ajatus, että kun liitämme Aristoteleen käsityksiin luo-

van imaginaation, saamme toimivamman metaforateorian. Ricœur ei väitä, että Aristo-

teleella olisi luovaa imaginaatiota. 

 

Myöhemmin huomataan, että keskeisistä moderneista metaforateorioista, kuten 

Blackin teoriasta, puuttuu ajatus metaforan ja kuvittelun yhteydestä. Juuri ”silmien 

eteen asettaminen” on se ominaisuus, jonka Ricœur ammentaa Aristoteleelta ja tuo 

osaksi modernia metaforateoriaa. Ricœurin omaan tapaan puhua imaginaatiosta ja sa-

mankaltaisuuden havaitsemisesta palaan neljännessä pääluvussa. Nyt tarkastelen silmi-

en eteen asettamisen toimintaa Aristoteleen kontekstissa tarkemmin. 

 

Tapahtumien silmien eteen asettaminen on tärkeää kaikessa puheilmaisussa. Näin silmi-

en eteen asettaminen ei ole vain metaforan ominaisuus. Aristoteleella metafora asettaa 

asiat silmien eteen sanojen avulla, jotka ”ilmaisevat asioita toiminnan tilassa”. Mielen-

kiintoiseksi tässä tulee vertailun ja analogian yhteys metaforaan. Asioiden tekeminen 

eläviksi tapahtuu joko vertailun tai analogian avulla. Metaforan eloisuus saavutetaan 

käyttämällä Aristoteleen metaforaluokittelun neljättä tyyppiä. Se tarkoittaa analogiaan 

perustuvia metaforia, jotka muotoillaan a on b:lle mitä c on d:lle. 

 

Esimerkin siitä, mitä kielen elävyys tarkoittaa, antaa Aristoteles itse. Keihäistä voidaan 

sanoa kuten kreikkalainen runoilija Homeros sanoo: ”ne iskeytyivät maahan haluten yhä 

                                                 
62 Ks. esim. Ricoeur 1986a, 218. Ks. myös Ricœur 1991b, 172. ”Comme si la métaphore donnait un 
corps, un contour, un visage au discours… Mais comment? C’est, selon moi, dans le moment 
d’emergence d’une nouvelle signification hors des ruines de la predication littérale que l’imagination 
offer a mediation spésifique. Pour le comprendre, partons de la remarque fameuse d’Aristote que “bien 
métaphoriser (…) c’est apercevoir le semblable.”. “As though metaphor gave a body, a shape, a face to 
discourse. . . . But how? It is, in my opinion, at the moment when a new meaning emerges out of the ruins 
of literal predication that imagination offers its specific mediation. To understand this, let us begin with 
Aristotles famous remark that “a good metaphor implies an intuitive perception of the similarity in dis-
similars - -”. 
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maistaa lihaa, keihäänkärki syöksähti raivosta huohottaen läpi rintakehän”63. Vastaavia 

esimerkkejä löytyy paljon kaunokirjallisuudesta ja muista tekstiesimerkeistä. Toisena 

esimerkkinä annan Veijo Meren proosakatkelman: ”Pilvet olivat yli taivaan ja jyrinä 

meni sen poikki kuin pikajuna. Taivaalla tuntui syttyneen sota.”64. Esimerkit synnyttä-

vät vaikutelman toiminnasta, koska niissä asiat on esitetty elollisina. Kun näytetään 

elottomat asiat elollisina, näytetään nämä asiat itsessään ikään kuin toiminnassa. Ilma-

ukset kuten ”iskeytyminen”, ”raivosta huohottaminen”, ”syöksähtäminen”, ”poikkime-

no kuin pikajuna”, ”sodan syttyminen” ovat kaikki toimintaa. Aristoteleen mukaan Ho-

meros esittää kaiken liikkuvana ja elävänä.65 Samaa voi sanoa Meren proosasta, joka on 

täynnä liikettä. Näissä tapauksissa ei tarkoiteta, että kuvattaisiin välttämättä oikeasti 

tapahtunutta toimintaa. Myös liikkumaton kuvataan toiminnan termeillä, vaikka liikku-

mattomat asiat itse voivat olla ’elottomina’ paikallaan. Tällaisia elottomia, joita esite-

tään liikkeessä ovat esimerkiksi taivas tai maahan jo iskeytynyt keihäs. Aristoteleen 

esimerkeissä käytetään analogiaa, jossa siirretään elävän ihmisen ominaisuuksia keihäil-

le (haluten yhä maistaa lihaa, raivosta huohottaminen). Meren esimerkissä verrataan 

pikajunan ominaisuuksia ja ukkosen ominaisuuksia (esimerkiksi jyrisevä ääni). Näin 

huomataan, että samankaltaisuuden havaitseminen on asioiden vertailua, sen vertailua 

missä suhteessa asiat ovat toisiinsa ja missä suhteessa ne eivät ole toisiinsa. 

 

Metaforan havainnollistavaa aspektia tähdentäessään Aristoteleen käsitys metaforasta 

on ollut tärkeä myöhemmälle kielifilosofiselle tutkimukselle. Kielitieteen keskeishahmo 

Wilhelm von Humboldt viittaa Aristoteleen käsitteiden ergon ja energeia erotteluun. 

Ergon tarkoittaa kieltä tuotteena ja energeia kieltä aktiviteettina66. Humboldtin lailla 

myös Ricœur on kiinnostunut kielen ja toiminnan yhteydestä. Ricœur liittää ajatuksen 

kielen toiminnasta metaforaan. Aristoteleella metafora asettaa asiat silmien eteen sano-

jen avulla, jotka ”ilmaisevat asioita toiminnan tilassa”67. Erna Oesch on ehdottanut, että 

Aristoteleen idea ”esittää elottomat asiat elollisina” voisi paljastaa kielen itsensä luon-

teen. Tällä tavoin sanoilla on kyky muotoilla todellisuutta yhä uudelleen. Tämä muotoi-

lukyky on siis kielen toimintaa. Aristoteleen käyttämä termi energeia viittaa aktuaali-

                                                 
63 Aristoteles 1997, 1412a. 
64 Ks. Meri 1972, 7. 
65 Ks. Aristoteles 1987, 142a 1-10. 
66 Oesch 1996, 178.1 
67 Aristotle 1959, 1411b 25. Ks. myös Oesch 1996, 170.  “I mean using expressions that represent things 
as in a state of activity.”. 
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suuteen, merkityksen elävyyteen, tapaan esittää elottomat asiat elollisina.68 On selvää, 

että myöhempien tulkitsijoiden tapa puhua kielen toiminnasta on taustaoletuksiltaan 

jossain määrin erilainen kuin Aristoteleen. Silti näillä näkökulmilla on myös yhteistä: 

sekä Aristoteleen että myöhempien tulkitsijoiden mukaan tavallinen kieli aktivoidaan 

metaforilla. Aristoteleen painotus metaforasta kielen yleisenä figuurina on oletus, jonka 

myös Ricœur tekee. Lisäksi metaforan kyky tehdä elottomasta elollista sisältyy sekä 

Aristoteleen käsitykseen että Ricœurin teoriaan elävästä metaforasta. 

 

Johdannossa asetin tehtäväksi selvittää, millä tavoin metafora Aristoteleen mukaan luo 

uutta ymmärrystä. On tullut ilmi, että Aristoteleella uutta ymmärrystä tuottavat miellyt-

tävät, selkeät ja henkevät metaforat. Näistä hyveistä erityisesti henkevyyteen liittyy me-

taforan kyky havainnollistaa asioita. Havainnollistamista on analogisen metaforan ja 

vertauksen kyky tuoda asiat silmien eteen. Ricœurin metaforateoria pyrkii kehittämään 

Aristoteleen huomioita lisäämällä metaforakäsitykseen luovan imaginaation. Seuraa-

vaksi tutkin, miten metafora sijoittuu osaksi tragediaa ja siinä toteutuvaa luovaa jäljitte-

lyä. 

 

2.4 Luova jäljittely 

 

Olen käsitellyt leksiksen eli puheilmaisun jaottelua sen pienimpiin osiin Runousopissa. 

Toiseksi olen esitellyt leksiksen käyttöä Retoriikassa. Aristoteles mainitsee leksiksen 

Runousopissa vielä kolmannessakin yhteydessä: se on määritelty yhdeksi tragedian 

osista. 

 

Tragedian osia ovat juoni eli mythos, luonne, leksis, ajatus, esitys ja laulu. Tutkielmani 

kannalta kiinnostavia näistä ovat juoni ja leksis. Juoni on yhdistelmä tarinan tapahtu-

mista. Leksis on riimien kompositio.69 Toisin sanoen leksiksellä Runousopin yhteydessä 

tarkoitetaan runomittojen muodostamia kielellisiä kokoonpanoja. Ei enää tutkita, mikä 

on leksiksen pienin yksikkö, kuten edellä luvussa 2.1. Sen sijaan tarkastellaan leksistä 

tragedian osatekijänä. Leksis on siis ihmisten arkipäiväistä kielenkäyttöä, jota tragedias-

sa järjestetään uudelleen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

 

                                                 
68 Oesch 1996, 171. Aristoteles 1997, 1411b 30-32. 
69 Ricœur 1978a, 35. 
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Tarkastelen tragedian osatekijöitä Aristoteleen Runousopin keskeisen käsitteen ”mi-

mesis” avulla. Katson, miten juoni ja leksis hahmottuvat suhteessa mimesikseen. Niiden 

avulla vastaan alussa esitettyyn kysymykseen metaforan uutta ymmärrystä tuottavasta 

tehtävästä. 

 

Tätä ennen on vastattava kysymykseen: mitä mimesis on? Aristoteles esittää Fysiikassa, 

että ”taito jäljittelee luontoa”70. Taidot ovat valmiuksia tuottaa jokin ennalta asetettu 

päämäärä. Keskityn nyt luonnon jäljittelyyn tragedian valmistamisen taidon yhteydessä. 

Runousopissa käsitellyt eri taidot jäljittelevät eri keinoilla ja eri kohteita. Kääntäjä 

Richard Janko rinnastaa Aristoteleen mimesiksen representaatioksi. Jankon mukaan 

kreikkalaiset eivät tehneet selvää eroa kopioinnin, imitaation, personoinnin ja represen-

taation välillä. Kaikki nämä käsitteet sisältyvät sanaan mimesis. Aristoteles määrittelee 

uudelleen Platonin mimesiksen painottaakseen, että runous representoi toimintaa ja 

elämää.71 Mimesiksessä jäljitellään toimivia ihmisiä72. Jankon tapaan Ricœur korostaa 

mimesiksen tarkoittavan Runousopissa representaatiota. Toisaalta tragedia jäljittelee 

ihmistoimintaa, mutta toisaalta mimesis ei ole todellisuuden monistamista, vaan poiesis-

ta eli luomista ja kokoamista.73 Ricœurin ja Jankon ohella kääntäjä D.W. Lucas rinnas-

taa Aristoteleen mimesiksen Runousopissa enemmän representaatioksi kuin pelkäksi 

kopioinniksi74. Näistä kolmesta Ricœurin näkökulma menee selvästi pisimmälle, kun se 

asettaa mimesiksen osaksi hermeneuttista metaforateoriaa. Korostan, että se luovuus, 

josta Ricœur puhuu on hieman eri asia kuin esimerkiksi Aristoteleen tapa puhua runoili-

jalle kuuluvasta luontaisesta lahjakkuudesta. Joka tapauksessa mimesis on Ricœurille 

tärkeä käsite. Siten hän painottaa elävän kielen suhdetta todellisuudessa toimivien ih-

misten kuvaukseen. 

 

Ricœur erottaa kaksi vihjettä Aristoteleen Runousopista tukeakseen väitettä, että mi-

mesis tässä yhteydessä olisi uutta luovaa tuottamista. Ensimmäiseksi kertomus on mää-

ritelty yhtenäisenä ja itsenäisenä teoksena. Toiseksi tragedia on määritelty ihmistoimin-

nan parempana ja korkeampana jäljittelynä kuin se todellisuudessa on.75 Molemmat 

väitteet sisältävät ajatuksen, että tragedian jäljittelyssä kohdetta ei kopioida sellaisenaan, 
                                                 
70 Aristoteles 1992, 194a 21. 
71 Janko 1987, xv.  
72 Aristoteles 1987, 1448a 1. 
73 Ricœur 1991a, 317. 
74 Janko 1987, xiv-xv. 
75 Ricœur 1991a, 317. 
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vaan että sitä myös muokataan. Tähän liittyy jäljittelyn jäsentyminen tragedian kaikkein 

keskeisimmän säännön eli juonen mukaan. 

 

Tragediassa juoni tekee toimintojen jäljittelystä kokonaisuuden. Tragedia imitoi ihmis-

toimintaa poeettisella eli luovalla tavalla. Jäljiteltävä ihmistoiminta kootaan juonellisek-

si kertomukseksi. Kaikki muut tragedian osat ovat liittyneet juoneen ja tällä tavoin juoni 

on tragedian kokoava ominaisuus. Juoni on se ominaisuus, joka tekee leksiksen ymmär-

rettäväksi.76 Juoni siis jäsentää ja kokoaa kielellisistä ilmauksista järkevän kokonaisuu-

den, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Romaanikirjailijat, elokuvantekijät ja dramaati-

kot sommittelevat ihmissubjektien hajanaisista kokemuksista yhtenäisen kokonaisuu-

den, kertomuksen. 

 

Esimerkiksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin on usein ajateltu tiivistävän 

jotain suomalaiskansallisesta identiteetistä. Orvot veljekset joutuvat konfliktiin yhteis-

kunnan vaatimusten kanssa: niin lukutaito, vaimon hankkiminen kuten työntekokin 

tuottavat vaikeuksia. Veljekset pakenevat metsään. Monien koettelemusten jälkeen vel-

jekset kuitenkin kasvavat ja kehittyvät jälleen osaksi yhteisöä.77 Veljesten tarina ei ole 

suora kuvaus 1800-luvun puolenvälin suomalaisuudesta ja maalaisuudesta, vaan aikansa 

ihmisten hajanaisista kokemuksista koottu yhtenäinen kertomus. 

 

Tärkeää on, että metafora yhtenä leksiksen osana jäsentyy juonen avulla. Jos metaforal-

la on tehtävä osana laajempaa juonta, on metaforan tulkinnassa otettava huomioon se 

tekstin ydinkohta, jonka vuoksi metaforat sijoittuvat kokonaisuuteen. Juoni siis jäsentää 

puheilmaisua, joka ilman juonta jäisi hajanaisiksi katkelmiksi. Juonen avulla puheilmai-

sun osaset muuttuvat selkeäksi kokonaisuudeksi, jota tragedian yleisö kykenee seuraa-

maan. 

 

Ricœurin tulkinta on, että jos metafora on kiinnittynyt tragedian keskeiseen ideaan juo-

nen avulla ja on siten tragedian kokonaisuuden oleellinen rakennetekijä, niin silloin me-

tafora on kiinnittynyt myös tragedian tapaan viitata maailmaan78. Missä mielessä meta-

                                                 
76 Ricœur 1991a, 316. 
77 Ks. Kivi, Aleksis: Seitsemän veljestä. 4 p. Helsinki: Otava 1993.  
78 Ricœur 1991a, 317. 
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foran viittaustapa on tragedian viittaustavan kaltainen? Ricœur väittää, että samoin kuin 

tragedian juoni jäsentää todellisuutta, myös metafora jäsentää todellisuutta. 

 

Siispä metaforan ja juonen suhdetta voidaan tulkita kahdella tavalla. Ensinnäkin on 

luontevaa ajatella, että metafora sijoittuu juoneen tragedian tekijän tarkoin tekemän 

suunnitelman mukaan. Metaforien käyttö ei ole sattumanvaraista, vaan metaforat nivou-

tuvat hyvässä tragediassa juonen ympärille ja liittyvät tragedian keskeisiin tapahtumiin. 

Tämän väitteen ohella voidaan esittää toinen, radikaalimpi väite, että metafora jäsentää 

todellisuutta samalla tavalla kuin juoni. Uskoakseni Ricœurin idea sisältää molemmat 

väitteet. Ricœur yhdistää nämä kaksi näkökulmaa. Toisaalta metafora toimii osana juon-

ta. Toisaalta taas metaforien verkosto toimii aivan kuten juoni eli järjestää ihmisen ym-

märrystä muutoin irrallisiksi jäävistä kohteista tai tapahtumista. 

 

Olen siirtymässä suhteellisen yleisesti hyväksytyistä Aristoteles kommentaareista kohti 

Ricœurin tapaa tulkita Aristotelesta. Tästä seuraa kaksi asiaa. Ensiksi, kun kielenkäyttöä 

tulkitaan, kieli asetetaan juonen muotoon. Toiseksi myös kysymys metaforasta kytke-

tään tulkinnan ongelmiin. Katsotaanpa edellä esiteltyä Ricœurin tulkintaa Aristoteleen 

käsityksestä ja Ricœurin omaa johtopäätöstä. 

 
Ricœurin Aristoteles tulkinta: 1) Tragedia koostuu tekijöistä, joista tärkein on juoni. 2) Toiminnan jäljitte-

ly sisältyy juoneen. 3) Puheilmaisu eli lexis on osa tragediaa ja siten osa juonta. 

Siis: Jotkin puheilmaisun (lexiksen) ominaisuudet saavat täsmällisen paikan, kun puheilmaisu omaksuu 

juonen muodon. 

 

Ricœur: Jotkin diskurssin ominaisuudet saavat täsmällisen roolin ainoastaan, kun diskurssi ottaa kirjalli-

sen työn muodon79. 

 

Seuraavaksi tarkennan näitä kahta näkökulmaa. Tarkoitukseni on esittää metaforisen 

referenssin idea. Ricœurin mukaan tragedia tuo esiin kaikkien kirjallisten töiden koko-

naisuuden eli sen tavan, jolla ne rakentuvat. Ricœur esittää lavean väitteen, että Aristo-

teleen Runousopissa tragedialla on merkitys ja referenssi. Tragedian merkitys on sen 

juoni. Tätä väitettään Ricœur perustelee sillä, että Aristoteles painottaa tragedian raken-

teellista luonnetta. Juonella tulee olla yhtenäisyys, koherenssi ja sen täytyy rakentaa 

hajanaisista tapahtumista jotain kokonaista. Näin juoni on tragedian kokoava tekijä; 
                                                 
79 Ricœur 1991a, 313. 
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juoni on tragedian olemus. Kaikki muut tragedian osat ovat liittyneet juoneen. Tästä 

taas seuraa, että juuri juonen yhteydessä puheilmaisu tulee ymmärrettäväksi.80 Kutsues-

saan teoksen rakennetta sen merkitykseksi Ricœur tarkoittaa, että teoksen rakenteen tai 

juonen tapa järjestää hajanaisia tapahtumia kuuluu kaikkeen kieleen. Periaatteessa mikä 

tahansa hajanainen diskurssi voidaan järjestää tulkinnassa juonen periaatteen avulla. 

 

Tässä diskurssin järjestämistehtävässä mukana on metafora. Metafora on yksi diskurssin 

osista. Näin myös metafora, ollakseen mielekäs, täytyy sijoittaa osaksi juonta. Ricœur 

ilmaisee saman asian viritetymmin: metaforalla ei ole paikallista merkitystä ilman sitä 

kotiseutua, jonka targedian juoni (mythos) sille antaa81. Tragedian juonen yhteys meta-

foraan antaa vihjeen siihen, että myös metafora voidaan käsittää hahmotelmana, jonka 

avulla kootaan hajanaisia kokemuksia yhteen. Näin tapa, jolla tulkitsemme laajempaa 

tekstiä, toimii myös metaforan kohdalla. 

 

Se, että metafora toimii kuten juoni, tarkoittaa Ricœurille, että metafora tulee ymmärtää 

laajana metaforien verkostona. Yhden metaforan taakse kätkeytyvät muut metaforat. 

Yksi metafora voi avata kahden kielen alueen välisen yhteyden. Esimerkiksi metafora 

”äitimaa” avaa yleensäkin ymmärryksen siitä, että kaksi eri aluetta naiseus ja luonto 

voidaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella yhdistää. Ajatus metaforien verkostosta on 

moderni tapa ymmärtää metafora. Aristoteles ei esitä ajatusta metaforan verkostosta, 

vaikka Aristoteleen tapa hahmottaa juonta avaa tämäntyyppisen ajatuksen mahdollisuu-

den. 

 

Sekä metaforan tulkinnassa että juonen tulkinnassa ihmisen ymmärrys toimii samalla 

tavalla. Ymmärryksen perustava muoto on luova samankaltaisuuksien havaitseminen, 

joka tapahtuu sekä metaforan oivalluksessa että juonen kokonaisuuden hahmottelussa. 

Laajalla fiktiolla ja metaforalla kummallakin on kyky järjestää ihmisen kokemusta maa-

ilmasta. Metaforaan sisältyy siis fiktion ymmärrystä uudistava kyky kaikkein minima-

listisimmassa muodossaan. 

 

Mimesiksen käsitteen tulkintaa Ricœur vie vielä pidemmälle tutkimuksissaan Temps et 

recit I-III: “Samaan tapaan kuin esitin La métaphore vive:ssa ja jota asiaa painotan täs-

                                                 
80 Ricœur 1991a, 316-317.  
81 Ks. Ricœur 1991a, 317. 
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sä: myös kirjalliset teokset tuovat kokemusta kieleen ja siten tulevat maailmaan, aivan 

kuten kaikki diskurssi tekee”.82  Sekä metafora laajana verkostona käsitettynä että ker-

tomus jäsentävät kokemusta ja sulautuvat osaksi kokijan, metaforan tulkitsijan tai ker-

tomuksen lukijan tapaa hahmottaa maailmaa. Metaforan tuoma uusi ymmärrys sovelle-

taan vastaanottajan aiempaan käsitykseen maailmasta. Tässä yhteydessä ei ole mahdol-

lista tutkia tarkemmin laajaa kolmessa erillisessä teoksessa esitettyä kertomusteoriaa. 

Kuitenkin kertomusteorian perusidea tulee esille jo metaforatutkimuksen Aristotelesta 

tulkitsevassa luvussa. 
 

Kuvittelun totuus, runouden voima olla kontaktissa olemisen kanssa – tämä on se mitä minä näen 

Aristoteleen mimêsiksessä. Lexis on juurtunut mimêsikseen, ja läpi mimêsiksen metaforan poikkeaminen 

tavanomaisesta lexiksestä kuuluu suureen tehtävään ’sanoa mitä on’. 

Mutta mimêsis ei merkitse vain, että kaikki diskurssi on maailmasta; se ei anna muotoa vain poeet-

tisen diskurssin referentiaaliselle tarkoitukselle. Olemalla mimêsis phuseôs se liittää tämän referentiaali-

sen tarkoituksen todellisuuden paljastamiselle toimintana.83  

 

Edellä totesin, että metaforan kyky tehdä elottomasta elollista sisältyy sekä Aristoteleen 

käsitykseen että Ricœurin teoriaan elävästä metaforasta. Ricœurille metaforan elävä 

toiminta tarkoittaa, että runous tai fiktio jäljittelee ihmistoimintaa luovasti. Runo jäljitte-

lee luovasti sitä, mitä on ollut, tai mitä on sanottu tai ajateltu olevan, tai mitä pitäisi ol-

la84. Metaforinen kieli toimintana pitää avoinna suuren joukon kuvitteellisia mahdolli-

suuksia. Mitä nämä mahdollisuudet ovat? Ne ovat ymmärryksemme toiveita ja usko-

muksia siitä, millaista meidän oma olemisemme ja toimintamme maailmassa voisi olla. 

Näin metaforilla muotoillaan ymmärryksen muotoja, jotka suuntautuvat toimintaan tu-

levaisuudessa. 

                                                 
82 Ricœur 1984, 79. “According to the thesis I presented in The Rule of Metaphor and that I shall recall 
here, literary works, too, bring an experience to language and thus come into the world, just as all dis-
course does.”. 
83 Ricœur 1975, 61. Ricœur 1978a, 43. “La vérité de l’imaginaire, la puissance de détection ontologique 
de la poésie, voilà ce que, pour ma part, je vois dans la mimêsis d’Aristote. C’est par elle que la lexis est 
enracinée et que les écarts mêmes de la métaphore appartiennent à la grande entreprise de dire ce qui est. 
Mais la mimêsis ne signifie pas seulement que tout discours est du monde. Elle ne préserve pas seulement 
la fonction référentielle du discours poétique. En tant que mimêsis phuseôs, elle lie cette fonction 
référentielle à la révélation du Réel comme Acte.”. 

“The truth of imagination, poetry’s power to make contact with being as such – this is what I per-
sonally see in Aristotle’s mimêsis. Lexis is rooted in mimêsis, and through mimêsis metaphor’s deviations 
from normal lexis belong to the great enterprise of ‘saying what is.’  

But mimêsis does not signify only that all discourse is of the world; it does not embody just the 
referential function of poetic discourse. Being mimêsis phuseôs, it connects this referential function to the 
revelation of the Real as Act.”. 
84 Ricœur 1978a, 42. 
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Metaforinen kieli pyrkii esittämään ihmiselle hänen oman olemisensa uusia ulottuvuuk-

sia jo toteutuneena. Onnistuneiden elävien metaforien tarkoitus on esittää tähän men-

nessä piileväksi jäänyt kyky toimintaan jo toiminnaksi muuttuneena.85 Metaforisen kie-

len toiminnan läpi voi pohtia suhdettaan todellisuuteen. Näin metaforinen kieli ilmenee 

tulkinnan risteyskohtana, jossa arvioidaan omaa olemista ja harkitaan tulevia mahdolli-

suuksia. Samalla nämä mahdollisuudet esitetään kielessä jo tapahtuvina. 

 

Olen esitellyt, kuinka Aristoteleen metaforakäsitys johtaa kohti hermeneuttista viite-

kehystä. Tarkemmin pitää vastata kysymykseen metaforisen kielen suhteesta todel-

lisuuteen. Ricœurin mukaan ymmärrys itsestä saavutetaan vain epäsuorasti kielen mal-

lintamistapojen välittämänä. Mutta mikä suhde ymmärryksellä on kielen metaforisiin 

muotoihin? Tätä ongelmaa pohdin tutkielmani neljännessä, viidennessä ja kuudennessa 

pääluvussa. 

 

2.5 Aristoteleen metaforakäsityksen kritiikki 

 

Käsittelin Blackin esittämää kritiikkiä korvaamisteoriaa kohtaan. Osoitin, että korvaa-

misteorian kritiikki ei kaikilta osin sovi Aristoteleen käsityksiin metaforasta. Kritiikki 

koskee Aristoteleen ja klassisten reetorien tapaa liittää metaforan merkitys yksittäiseen 

sanaan. Tätä korvaamisteoriaa sovelletaan monissa sanakirjojen määritelmissä86. 

 

Vaikka Black arvostelee korvaamisteoriaa, hän ei hylkää sitä kokonaan. Blackin idea 

on, että metaforia luokitellaan korvaamisteorian ja vuorovaikutusteorian avulla. Kui-

tenkin näistä ainoastaan vuorovaikutusteorialla on merkitystä filosofialle, koska ainoas-

taan kognitiivisesti sisällökkäät ’vahvat’ metaforat kiinnostavat filosofeja87. Sen sijaan 

korvaamisteorian mukaiset metaforat Black luokittelee ’heikoiksi’ metaforiksi. Niissä 

                                                 
85 Ricœur 1978a, 43. 
86 Ks. Black 1976, 31. Ks. myös sivistyssanakirjojen määritelmiä metaforasta: Aikio, Annukka: 
Uusi sivistyssanakirja. Helsinki: Otava 1975. ”vertaukseen perustuva lausekuvio”. Nurmi, Timo: 
Sivistyssanakirja. Jyväskylä: Gummerus 2001: ”vertaukseen perustuva havainnollistava kielelli-
nen ilmaisu”.  Näissä sanakirjoissa metaforaa luonnehditaan vertailuteorian näkökulmasta, jota 
Black pitää korvaamisteorian alalajina. Black esittää artikkelissaan esimerkeiksi korvaamisteori-
asta Oxford sanakirjan, Richard Whatelyn, Owen Barfieldin ja Gustaf Sternin edustamat metafo-
rakäsitykset. 
87 Black 1976, 45. 
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ei ole kognitiivista sisältöä.88 Se, miten jokin metafora jakautuu heikoksi tai vahvaksi, 

perustuu sen kykyyn sisältää tietoa. Tärkeää Blackin teoriassa on kuitenkin ristiriita, 

joka sisältyy Aristoteleen teoriaan. Metaforateoria ei voi samaan aikaan olla korvaamis-

teoria ja tuottaa uutta tietoa. 

 

Metaforan korvaamisteoria nostaa esiin neljä väitettä. 1) Metafora on nimen tai termin 

uudelleen nimeämistä. 2) Metafora perustuu johonkin pohjaan, esimerkiksi analogiaan 

tai samankaltaisuuteen. 3) Korvaamisteorian mukaan metafora voidaan palauttaa yksi-

selitteisesti kirjaimelliseen ilmaukseen. Kolmannesta teesistä seuraa teesi 4), jonka mu-

kaan metafora latistuu pääasiassa kielen koristeeksi, joten sillä ei ole kykyä tuottaa 

kognitiivista sisältöä. Blackin mukaan metaforalla korvaamisteorian näkökulmasta ei 

ole paikkaa filosofisessa keskustelussa, koska korvaamisteoria alentaa metaforan aino-

astaan kielen viihdykkeeksi89. Siispä metaforien uudeksi tarkastelunäkökulmaksi on 

sovitettava vuorovaikutusteoriaa. 

 

Pohdin nyt, miten edellä esitetyt Aristoteleen ajatukset suhtautuvat äskeisiin huomioi-

hin. Ensinnäkin Aristoteles määrittelee metaforan sukujen ja lajien suhteesta. Tässä 

mielessä Aristoteles todella ajattelee, että aiempia nimityksiä korvataan jostain muualta 

kielen alueelta tulevalla sanalla. Toiseksi metafora perustuu samankaltaisuudelle ja se 

on samankaltaisuuden havaitsemista. 

 

Kuitenkin Aristoteles tulkitsee metaforan syntyvän samankaltaisuuden ja erilaisuuden 

suhteesta. Samankaltaisuus havaitaan erilaisuuksissa. Puhuttaessa ”korvaamisteoriasta” 

pitää edelleen olla tarkkana. Voidaan spekuloida, että Aristoteleen käsityksessä metafo-

rasta on myös kysymys jonkinlaisten assosiaatioiden huomioimisesta kuten Blackilla, 

koska Aristoteleen mukaan metaforan samankaltaisuus havaitaan erilaisuuksissa. Aris-

toteles siis olettaa, että metaforan oivaltaminen on metaforatermeihin liittyvien erilais-

ten ja samanlaisten ominaisuuksien vertailua. Sitä yleistä ajatusta, että termeihin liittyy 

assosiaatioita, ei voitanekaan lukea pelkästään Blackin ansioksi. Pikemminkin Black 

määrittelee metaforan ilmiön selvästi lauseeseen kuuluvaksi. Black selittää keskuksen 

ja kehyksen erottelulla metaforan toimintaa. Kolmanneksi korvaamisen ideasta huoli-

                                                 
88 Ks. Black 1993, 26. 
89 Black 1976, 34. 
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matta metafora tuottaa uutta tietoa, koska siihen sisältyy kyky ”tuoda asiat silmien 

eteen”. Sen vuoksi Aristoteles ei pidä metaforaa vain koristeena. 

 

Neljänneksi Runousopin tarkastelu paljastaa metaforan kytköksen osaksi tragediaa. 

Ricœurin tulkinnassa keskeiselle sijalle nousee kysymys metaforan ”luomiskyvystä”. 

Metafora on keino, jolla ihmisten todellista toimintaa kuvataan uudelleen tai valmis-

tetaan ihmistoimintaa vastaava hahmotelma. Tätä metaforan ymmärtämiseen liittyvää 

kykyä silmälläpitäen olen edellä tarkastellut Aristoteleen käsitystä metaforasta. 

 

Aristoteleen metaforakäsityksen tutkiminen helpottaa Ricœurin teorian käsittämistä. 

Pyrkimykseni on saada Aristoteleen avulla ote nykyisestä metaforateoriasta. Aristote-

leen mukaan metaforan tehtävä on elävöittää puheilmaisua (leksis). Ricœurin käsitys on 

huomattavasti laajempi ja kytkeytyy hermeneutiikan näkökulmaan: ihmisen kokemus 

muovataan diskurssin muotoon ja tuodaan näin osaksi sosiaalisia merkityksiä. Metaforat 

auttavat diskurssin muovaamisessa. Metafora jäsentyy juonen mukaisesti. Metafora on 

keino havainnollistaa diskurssia ja tämän vuoksi metaforan tutkiminen on keskeistä eri-

laisilla kielenkäytön alueilla. Ne tieteenalat, joissa diskurssin käsite on tärkeä, ovat he-

delmällisiä Ricœurin metaforateorian sovelluskohteita. Tällaisia tieteitä ovat esimer-

kiksi sosiologia, naistutkimus tai kirjallisuudentutkimus. 

 

Ricœurin metaforateorian väite metaforan kyvystä kuvata uudelleen kieltä ja maailmaa 

on sukulainen Aristoteleen ajatukselle metaforasta silmien eteen asettuvana, saman-

kaltaisuutta havaitsevana metaforana. Aristoteleella metafora on arkiymmärrystä herät-

televä ominaisuus. Hermeneutiikassa puolestaan puhutaan ymmärtämisestä tekstien ja 

maailman tulkinnan yhteydessä. 

 

Ricœur pyrkii omassa metaforateoriassaan täydentämään sitä, mitä Aristoteleelta puut-

tuu. Tärkeä täydennys on luovan imaginaation liittäminen metaforateoriaan. Imagi-

naatioon palaan neljännessä pääluvussa. Sitä ennen kolmannessa pääluvussa selvitän, 

mitä tarkennusta Black tuo edellä käsiteltyyn metaforateoriaan. 
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3. METAFORAN VUOROVAIKUTUSTEORIA 

 

3.1 Kehyksen ja keskuksen vuorovaikutus 

 

Kielikäsityksen muutos filosofiassa on vaikuttanut siihen, kuinka metafora ymmär-

retään. Romantiikan liike kyseenalaisti klassisen retoriikan käsityksen metaforasta kie-

len koristeena90. Myöhemmin tätä huomiota kehittivät täsmälliseen muotoon kirjalli-

suustieteen ja kielifilosofian semanttiset tarkastelut. Esittelen semantiikan näkökulmaa, 

joka eroaa retoriikan tradition tavasta käsittää metafora. Semanttista näkökulmaa edus-

taa Blackin metaforakäsitys. 

 

Blackin lyhyt mutta tärkeä esitys metaforasta sijoittuu kielifilosofiaa käsittelevän artik-

kelikokoelman Models and Metaphors osaksi. Keskeinen on vuorovaikutusteoriaa esit-

televä artikkeli Metaphor sekä kirjan loppupuolella artikkeli Models and Archetypes, 

jossa Black on kehittänyt ideaa metaforan ja tieteellisen mallin välisestä yhteydestä. 

Nämä artikkelit ovat Ricœurin teorian kannalta tärkeitä. Käsittelen ensin artikkelin Me-

taphor sisältämiä ajatuksia. 

 

Vaikka keskitymme metaforissa lauseeseen, huomiomme kohdistuu kuitenkin lauseen 

yhteydessä yksittäisiin sanoihin. Black määrittelee metaforan yleensä lauseeksi tai 

muunlaiseksi ilmaisuksi, jossa ainakin osaa sanoista käytetään metaforisesti ja ainakin 

osaa sanoista käytetään ei-metaforisesti. Lauseesta puhuminen tässä yhteydessä tarkoit-

taa lauseen merkitykseen keskittymistä91. Blackin ajatus ei siis ole se, että kieliopilliset 

piirteet määrittäisivät metaforan nimenomaan lauseeseen. Keskeistä on, että metaforan 

merkitys esiintyy lauseessa, koska lauseessa vuorovaikutus mahdollistuu paremmin 

kuin yksittäisen nimen tai termin korvaamisella. Black kutsuu ilmauksen metaforista 

osaa keskukseksi (focus) ja metaforaa ympäröivää ilmausta kehykseksi (frame)92. Tätä 

määrittelyä myös Ricœur hyödyntää. Määrittely toimii sovellettuna seuraavassa metafo-

rassa: A) ”kilpailu sähkömarkkinoilla on halvaantunut”. Esimerkissä toimii metaforise-

na keskuksena sana ”halvaantunut”, kun taas sen ympärillä olevat sanat ovat kehystä. 

 

                                                 
90 Berggren 1962, 237. 
91 Black 1976, 27- 28. 
92 Black 1976, 28. 
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Millaista sitten on keskuksen metaforinen käyttö? Tämä selviää tarkastelemalla metafo-

risen keskuksen käyttöä jossain toisessa kehyksessä. Sanotaan vaikkapa B) ”Väinämöi-

nen halvaantui, kun näki kauniin Kyllikin”. Kun on kaksi eri kehystä ja yksi keskus, 

voidaanko silloin sanoa kummassakin esimerkissä käytettävän metaforan keskusta sa-

massa mielessä93? Ensin mainitun kehyksen A keskussanaan ”halvaantunut” liittyy 

konnotaatioita kuten ”tyrehtynyt” tai ”pysähtynyt”. Konnotaatio tässä tarkoittaa sivu-

merkitystä. Jälkimmäisessä esimerkkilauseessa B sana ”halvaantui” herättää konnotaa-

tioita kuten ”pysähtyi paikoilleen ihastuksesta” tai ”ällistyi ihastuksesta”. Nämä joh-

dokset eivät sovi sähkömarkkinoiden kilpailun ominaisuuksiksi. Siten keskuksen ”hal-

vaantunut” metaforinen käyttö syntyy keskuksen ja kehyksen vuorovaikutuksessa94. 

Blackin mukaan mitä tahansa puheen osaa voidaan käyttää metaforisesti; mikä tahansa 

kielellinen ilmaus voi sisältää metaforisen keskuksen95. Huomio sanan merkityksen 

määräytymisestä lauseyhteydessä on varsin yleisesti hyväksytty nykyfilosofiassa. 

 

Kontekstuaalisuus saa hieman erilaisen luonteen, kun sitä tarkastellaan metaforan koh-

dalla. Mikäli sana ”halvaantunut” ylipäätään oivalletaan metaforiseksi, sen täytyy herät-

tää metaforan vastaanottajassa harkintaa, missä mielessä sanaa käytetään. Kontekstissa 

hahmottuminen liittyy metaforien kohdalla metaforisuuden havaitsemiseen. Jonkinas-

teista merkitysten pohdintaa tapahtuu, kun hahmotellaan minkä tahansa sanan merkitys-

tä kontekstissa. Metaforisessa lauseessa metaforisuus oivalletaan liittyväksi juuri kes-

kukseen. Black ei selvästi esitä, miksi jokin sana lopulta on metaforinen ilmaus tai 

kuinka metaforan vastaanottaja käsittää metaforan metaforaksi. 

 

Sen sijaan vastauksen antaa Ricœurin mielestä Beardsley, jonka mukaan metaforinen 

ilmaus synnyttää loogisen absurdiuden96. Metaforan merkitys syntyy jonkin keskuksen 

ristiriitaisuudesta suhteessa kehykseen. Metaforista keskusta ei hahmoteta, mikäli täl-

laista jännitettä tai ristiriitaisuutta ei synny. Edellä mainittuihin argumentteihin liittyy 

huomio, että jos lauseessa erotellaan metaforinen keskus ja tavanomainen merkitys, 

erotetaan metafora sananlaskusta, allegoriasta tai arvoituksesta. Näissä tapauksissa 

kaikki sanat ovat metaforisia. 

 
                                                 
93 Ks. Black 1976, 28. 
94 Ricœur 1978a, 85. Ks. Black 1976, 28. 
95 Black 1976, 28. 
96 Ricœur 1975, 124. 
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Analyysillään Black purkaa analogian ja samankaltaisuuden ensisijaisuuden meta-

forassa. Samankaltaisuutta tai analogiaa mieluummin Black puhuu metaforan ”suodat-

tavasta” vaikutuksesta97. Metafora ei laadi aiemmin esiintyvää samankaltaisuutta uu-

teen sanamuotoon. On valaisevampaa sanoa metaforan luovan samankaltaisuutta98. 

Samankaltaisuus tulee näkyviin suodattumisessa kahden asian välillä, joilla ei aiemmin 

näyttänyt olevan suoria yhteyksiä toisiinsa. Analogia ei siis ole metaforan syy, vaan 

metaforan seuraus. Vasta kun metafora on luotu ja se alkaa vakiintua yhteisössä, huo-

mataan, mitkä metaforan termeihin liittyvät ominaisuudet ovat samankaltaisia. Esimer-

kiksi metaforassa ”ukki on dinosaurus” luodaan samankaltaisuus ukin ja dinosauruksen 

välille. Tällä metaforalla ei ole ennestään kirjaimellista vastinetta. Tämän metaforan 

kirjaimellinen vastine ei ole esimerkiksi ”ukki on menneisyyteen kuuluva”. 

 

Kirjaimellisen ja metaforisen ilmauksen vastaavuutta ei Blackin mukaan voida olettaa, 

koska ei ole yleistä perustaa, joka määräisi merkityksen muutokset metaforassa. Black 

korostaa, että metaforan oletetut perustat syntyvät kontekstissa.99 Oletamme, että ”ukki 

on dinosaurus” vastaa ilmausta ”ukki on menneisyyteen kuuluva” tai ”ukki on kuin 

dinosaurus”. Yhteyttä ei kuitenkaan ole mahdollista olettaa, sillä kirjaimellisen ilmauk-

sen ja metaforisen ilmauksen välillä ei ole mitään välttämätöntä kirjaimellista liitosta100. 

Toisin sanoen se vastaavuus, joka oletetaan sanojen ”dinosaurus” ja ”menneisyyteen 

kuuluva” välillä, ei ole mitenkään määrätty. Eri kontekstissa ilmauksen ”ukki on dino-

saurus” sana ”dinosaurus” ei vastaa ilmausta ”menneisyyteen kuuluva”. Sen sijaan sana 

”dinosaurus” vastaa esimerkiksi ilmausta ”pitkäkaulainen ja karjahteleva”. Siksi on 

oikein sanoa, että metaforinen merkitys syntyy keskuksen ja kehyksen suhteesta toisiin-

sa. Metaforisen ja kirjaimellisen ilmauksen välillä ei ole ennalta määrättyä yhteyttä. 

 

Onnistunut metafora on Blackin mukaan ilmaus, jonka merkitys täytyy tutkia aina to-

dellisessa käyttöyhteydessä. Erot kehyksien välillä tuottavat joitain eroavaisuuksia kes-

kuksessa, mikäli kehykset ovat riittävän erilaiset.101 Esittelin luvussa 2.5 metaforan 

korvaamisteorian väitteet. Näitä väitteitä vasten asetan Blackin teesit. Ensiksikin 

Blackin mukaan metaforinen ilmaus ei palaudu rakenteellisesti sanaan, vaan metafori-

                                                 
97 Ks. esim. Black 1976, 39. 
98 Black 1976, 37. 
99 Ks. Black 1976, 43. Ks. Black 1993, 26. 
100 Ks. Black 1976, 37. 
101 Black 1976, 28-29. 
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seen keskukseen, johon liittyy eri yhteyksissä erilaisia mahdollisia assosiaatioita. Tämä 

on vuorovaikutusteorian tarkennus suhteessa korvaamisteoriaan. Metaforassa kahden 

kontekstin toisiinsa vaikuttaminen toimii vasta-argumenttina korvaamisteorian väitteel-

le metaforasta yhden termin nimeämisenä. Edellä mainitsin, että Aristoteleen teoriaa ei 

tässä suhteessa kannata samaistaa korvaamisteoriaan. 

 

Toiseksi vuorovaikutusteoria purkaa ajatuksen metaforan taustalla vaikuttavasta kirjai-

mellisesta perustasta, jonka metaforinen aina korvaa. Metaforisuus ei siis synny kor-

vaamalla kirjaimellinen merkitys, vaan sijoittamalla keskussana johonkin kehykseen. 

Koska olen tarkastellut Blackin teorian taustaoletuksia, tutkin nyt, millä tavoin vuoro-

vaikutus tapahtuu. 

 

3.2 Vuorovaikutus laajentaa merkitystä 

 

Artikkelissaan Metaphor Black kehittelee Richardsin ideoita. Black esittää, että 

Richardsin mukaan metafora on ajatusten välistä vuorovaikutusta. 102 Black kutsuu näi-

tä ajatuksia pääsubjektiksi ja apusubjektiksi103. Black tekee siis kaksi erottelua selittä-

mään metaforan toimintaa. Edellisessä luvussa esitelty erottelu keskuksen ja kehyksen 

välillä kuvaa metaforisen ilmauksen viittaussuhteen kaksinaisuutta104. Erottelu kuvaa 

toisaalta merkityksen tiivistymistä keskukseen, toisaalta keskuksen syntymistä kehyk-

sen avulla. 

 

Jälkimmäinen erottelu pääsubjektiin ja apusubjektiin osoittaa tarkemmin, kuinka apu-

subjekti on vuorovaikutuksessa pääsubjektin kanssa. Seuraavassa alaluvussa esitän, 

                                                 
102 Black 1976, 38. Ks myös Ricœur 2000, 88-89. Richardsin termeistä ”tenor” ja ”vehicle” on olemassa 
useita suomennoksia. Heikki Kujansivu ehdottaa Tulkinnan teorian suomennoksessa käännöstä ”pääaja-
tus” eli ”tenor” ja ”sanonta” eli ”vehicle”. Toinen käännösmahdollisuus olisi Raili Elovaaran ehdottamaa 
suomennos ”kuvattava” eli ”tenor” ja kuva eli ”vehicle”. Englannin kielen sanakirjat eivät liitä sanaan 
vehicle ajatusta kuvasta. Tämän vuoksi Elovaaran käännös voi olla ongelmallinen. Ricœur kyllä ajattelee, 
että parissa tenor ja vehicle on jossain mielessä kysymys suhteesta jonkin ”kuvan” ja ”abstraktin kuvatta-
van” välillä. Ricœur kirjoittaa La métaphore vive teoksessa, että: ”- - le véhicule est à la resemblance de 
la teneur, non comme une idée l’est d’une autre, mais comme une image l’est d’une signification 
abstraite.”. “The relationship of resemblance between vehicle and tenor is not like the relationship of one 
idea to another, but like that of an image to an abstract meaning.”. Ricœur itse puhuu kuvasta liittyneenä 
kuvitteluun vastakohtana kopio-kuvalle. Ricœur antaa ymmärtää, ettei myöskään Richardsille ”vehicle” 
ole kopio-kuva. Jos Ricœurin väite pitää paikkansa, pääajatus ja sanonta suomennos sopii paremmin kuin 
kuva ja kuvattava. Tässä tutkielmassa käytän ”tenor” ja ”vehicle” parista suomennosta "sisältö" ja "ilmai-
suväline", koska tämä käännös tuo esiin parhaiten termien käyttötarkoituksen. 
103 Black 1976, 39. Vrt. myös luvussa esiin tuleva Richardsin määritelmä. 
104 Black 1993, 27. 
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miten vuorovaikutus tapahtuu, kun assosiaatiojärjestelmä vaikuttaa pääsubjektiin. Me-

taforaan liittyvän assosiaatiojärjestelmän käsittely edellyttää loppujenkin korvaamis-

teorian oletusten hylkäämistä. Siksi tarkastelen metaforisen merkityksen laajentumaa. 

 

Richardsilla kaksi ajatusta eri konteksteista toimivat aktiivisesti yhdessä. Nämä ajatuk-

set tiivistyvät yhteen sanaan tai ilmaukseen, jonka merkitys on tulos ajatusten vuorovai-

kutuksesta. Black tulkitsee, että Richardsin mukaan metafora voi toimia, kun metaforan 

vastaanottajalle syntyy tietoisuus merkityksen laajentumasta. Ymmärtääkseen metafo-

ran metaforaksi vastaanottajan tulee kyetä huomioimaan sekä vanha että uusi merkitys 

yhdessä.105 Blackilla vastaanottaja on kuulija (hearer) tai lukija (reader). Metaforan tuot-

taja on puhuja (speaker). Tässä pääluvussa kolme kutsun kuulijaa ja lukijaa vastaanotta-

jaksi ja myöhemmissä luvuissa hermeneutiikan yhteydessä tulkitsijaksi. Kirjoittajaa tai 

puhujaa kutsun metaforan tuottajaksi. 

 

Selventämään edellä esitettyä otan metaforaesimerkin ”öljy on meren musta surma”106. 

Esimerkissä vastaanottajan tulee olla tietoinen metaforiseen keskukseen ”musta surma” 

liittyvistä konnotaatioista. Vastaanottajan pitää käsittää ”musta surma” sekä sen van-

hassa merkityksessä 1300-luvun puolivälin paiseruttotautina että sen uusissa merkityk-

sissä ”öljyn” yhteydessä. 

 

Kuinka merkityksen laajentuminen käytännössä tapahtuu? Korvaamisteorian mukaan 

esimerkkimetafora kertoo meille jotain epäsuorasti öljystä. Tälle näkökulmalle vaihto-

ehtoisena vuorovaikutusteoria esittää, että ajatuksemme mereen valuneesta öljystä ja 

mustasta surmasta toimivat vuorovaikutuksessa tuottaakseen merkitystä. Blackin mu-

kaan vuorovaikutuksesta seuraa, että annetussa kontekstissa keskus (musta surma) saa 

erityyppisen merkityksen. Tätä merkitystä ei voida yksiselitteisesti palauttaa mihinkään 

kirjaimelliseen käyttöön.107 Vuorovaikutusteoriassa metafora ei ole vain erityyppinen 

ilmaisu kirjaimelliselle ilmaisulle. 

 

                                                 
105 Black 1976, 38-39. 
106 Aamulehti 19.2. 2003. 
107 Ks. Black 1976, 38-39. 
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Metaforan käyttäminen on toisenlaisen merkityksen kiinnittämistä sanoihin kontekstin 

avulla108. Ei voida kääntää metaforaa ”öljy on musta surma” esimerkiksi ilmaukseksi 

”öljy on vahingollinen päästö” menettämättä joitain metaforalle ”öljy on musta surma” 

kuuluneita ominaisuuksia. Esimerkiksi metaforaan sisältyy ajatus, että öljy onnetto-

muuden jälkeen tai päästönä leviää laajalle alueelle, kuten musta surma keskiajalla levi-

si. Ilmauksessa ”vahingollinen päästö” ei ole ajatusta laajalle alueelle leviämisestä. Sik-

si metaforaa ”öljy on musta surma” ei korvaudu ilmauksella ”öljy on vahingollinen 

päästö”.  

 

Kuitenkaan Black ei kiellä, etteikö ilmaus ”vahingollinen päästö” voi olla yksi niistä 

konnotaatioista, joita metafora herättää109. ”Vahingollinen päästö” voi olla yksi metafo-

ran konnotaatioista, mutta sitä ei tule samastaa metaforan kanssa. On eri asia kääntää 

metafora täysin sen merkitystä vastaavaan kirjaimelliseen ilmaukseen kuin pyrkiä omin 

sanoin selittämään, mistä metaforassa on kyse110. Merkityksen laajentuma ei tee meta-

forasta mystistä arvoitusta. Paremminkin merkityksen laajentuma tuo esiin metaforan 

kyvyn sisältää tulkintojen kirjo. Merkityksen laajentuma tuo Blackilla hieman esiin 

luonnollisen kielen luovuuteen liittyvää pohdintaa. Luonnollisen kielen luovuus tulee 

keskeiseksi Ricœurin metaforateoriassa. 

 

Tämän alaluvun vasta-argumentit korvaamisteorialle ovat seuraavat: Ensimmäiseksi 

metaforan merkityksen laajentumisessa tapahtuu aito merkityksen muutos. Metafora ei 

näin suoraan käänny kirjaimelliseksi, koska tällainen kääntäminen ei anna samaa oival-

lusta, jonka onnistunut metafora synnyttää. Toiseksi jos metafora luo käytössään merki-

tyksensä, niin se ei voi olla ainoastaan kielen ornamentti. 

 

Metaforan merkitys on korvaamista monimutkaisempi ilmiö. Tämä tulee ilmi tarkastel-

taessa metaforan toiseen termiin liittyvää arkipäiväisyyksien assosiaatiojärjestelmää. 

Seuraavaksi tutkin, millainen asema metaforan tuottamalla assosiaatiojärjestelmällä on 

vuorovaikutuksessa. 

 

 

                                                 
108 Black 1978, 187. 
109 Ks. Black 1978, 185. 
110 Ks. Black 1978, 191. 
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3.3 Assosiaatiojärjestelmä 

 

Edellä määrittelin pääsubjektin ja apusubjektin käsitteet. Seuraavaksi tarkennan, miten 

suodattuminen subjektien välillä tapahtuu. Tätä vuorovaikutusta Black kuvaa seuraa-

vasti:  

 

a) Pääsubjektin vaikutus aktivoi metaforan vastaanottajan valitsemaan joitain apusub-

jektin ominaisuuksia.  

 

b) Pääsubjekti houkuttelee vastaanottajaa rakentamaan apusubjektista vastaavan arki-

päiväisyyksien assosiaatiojärjestelmän, joka voi sopia pääsubjektiin.  

 

c) Vastavuoroisesti pääsubjekti aiheuttaa rinnakkaisia muutoksia apusubjektissa.111 

Keskeistä vuorovaikutuksessa ovat kohdat a ja b eli kontekstien ominaisuus aktivoida 

toisiaan ja apusubjektin kyky rakentaa assosiaatiojärjestelmä. 

 

Assosioitujen arkipäiväisyyksien järjestelmällä Black tarkoittaa erilaisia yleisiä näkö-

kantoja, uskomuksia, stereotypioita tai arkipäiväisiä määritteitä, joita liittyy apusubjek-

tiin. Arkipäiväisiksi assosiaatioita kutsutaan, koska ne ovat yleistietoa, jota kenellä ta-

hansa voi olla112. Blackin mukaan tärkeää ei ole, että metaforan vastaanottajan tarvitsisi 

tietää sanojen tarkkaa sanakirjamerkitystä; järjestelmä saattaa jopa sisältää puolitotuuk-

sia.113 Metaforassa ”Liisan vanhemmat ovat fossiileja” pääsubjekti on ”Liisan van-

hemmat” ja apusubjekti ”fossiilit”. Oivaltaakseen tämän  metaforan vastaanottajan tie-

dossa ei tarvitse olla, miten ilmaisut ”Liisan vanhemmat” tai ”fossiilit” määriteltäisiin 

täsmällisesti. ”Fossiili” käsitteen synnyttämään arkipäiväisyyksien assosiaatiojärjestel-

mään voisi kuulua esimerkiksi seuraavat arkipäiväisyydet: 

 
1 Fossiilit ovat jäänteitä menneiltä ajoilta. 

2 Fossiilit ovat kivettymiä. 

3 Fossiileista muodostuu fossiilisia polttoaineita.114 

 

                                                 
111 Black 1993, 28. 
112 Ks. Black 1976, 40. 
113 Black 1976, 40. 
114 Vrt. Black 1993, 29. 
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Näiden arkipäiväisyyksien otannassa tapahtuu aktivoituminen edellä kuvatun vuorovai-

kutuksen kohdassa a. Siinä metaforan vastaanottaja valitsee joitain fossiilien ominai-

suuksia kuvaamaan Liisan vanhempia. Kohdassa b metaforan vastaanottaja rakentaa 

fossiileista Liisan vanhempiin rinnastettavan järjestelmän. Siis pääsubjekti ”Liisan van-

hemmat” suodatetaan apusubjektiin ”fossiilit” liittyvien assosiaatioiden läpi. Apusub-

jektin arkipäiväisyyksien valitseminen ja organisointi pääsubjektiin tapahtuu metaforan 

vastaanottajan tai metaforan tuottajan mielessä ja on hänen tulkinnoistaan riippuvai-

nen115. Seuraavat rakennelmat a-kohdan assosiaatioista ovat minun tulkintani suodatta-

mia. Niiden tarkoitus on antaa luonnosteltu esimerkki b-kohdan arkipäiväisyyksien 

rakentumisen mahdollisista tuloksista. 

 
1’ Liisan vanhempien ajattelutavat ovat jäänteitä menneiltä vuosikymmeniltä. 

2’ Liisan vanhemmat ovat kalkkiksia.116 

 

Edellä esitetyistä assosiaatioista assosiaatio 3 vaatisi yksityiskohtaisempaa sovelta-

mista. Se ei ainakaan välittömästi synnytä samankaltaisia johdosta ”Liisan vanhem-

pien” ominaisuuksien kanssa kuin esimerkit 1 ja 2. Näistä kahdesta johdetut 1’ ja 2’ 

ovat esimerkkejä siitä, millaisia assosiaatioita pääsubjektin mukaisesti aktivoidun apu-

subjektin ominaisuudet voivat rakentaa. Tulkinnassani oletan, että kun sanotaan jonkun 

olevan fossiili esimerkissä 1’, viitataan ensisijaisesti henkilön ajattelun vanhoillisuu-

teen. Ei siis viitata itse henkilön fyysiseen olomuotoon. 

 

Black mainitsee vuorovaikutuksen kohdasta c, että myös pääsubjekti voi osittain vai-

kuttaa apusubjektiin117. Tämä väite on kyseenalainen, kun sitä tarkastellaan vuorovai-

kutusteoriaa kohtaan yleisesti suunnatun kritiikin avulla. Näyttää siltä, että vaikutusta ei 

tapahdu kuin yhteen suuntaan: apusubjektilta pääsubjektille. Eli fossiilit kyllä kuvaavat 

Liisan vanhempia, mutta Liisan vanhemmat eivät kuvaa fossiileja. Ensisijaista Blackille 

on vuorovaikutus siinä mielessä, että aktivoituminen tapahtuu ylipäätään apusubjektin 

ja pääsubjektin välillä, kuten kohdissa a ja b esitetään. Tällainen vaikuttaminen tapah-

tuu myös ilman kohtaa c. Vaikka emme suoranaisesti kuvaisikaan fossiileja Liisan van-

hempien avulla, silti vuorovaikutusta tapahtuu kohdissa a ja b. Pääsubjekti aktivoi en-

                                                 
115 Black 1993, 28. 
116 Vrt. Black 1993, 29. 
117 Black 1976, 43-44.  Black 1993, 28.  
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sin, mitä sivusubjektin aineksia valitaan suodattumiseen. Sitten apusubjekti vaikuttaa 

pääsubjektiin rakentamalla siihen sovellettavaa järjestelmää. 

 

Black huomauttaa vielä, että joissain tapauksissa apusubjektiin liittyvää järjestelmää on 

mahdollista korjailla jälkikäteen. Fossiileista tutkimustietoa omaava arkeologi saattaa 

halutessaan kuvata Liisan vanhempia fossiileina hyvin erilaisesta näkökulmasta kuin 

jokamies. Tämä poikkeava tulkinta johtuu siitä, että arkeologilla on erityistä tietoa fos-

siileista. Tätä tietoa hän soveltaa Liisan vanhempiin. Samoin kirjailija antaa käyttämil-

leen metaforille fiktion sisällä metaforan tavallisista arkipäiväisyyksistä poikkeavan 

muunnelman.118 Kirjailija kykenee tekemään näin, koska fiktion sisällä apusubjektiin 

liittyy periaatteessa mitä tahansa assosiaatioita, jotka sattuvat sopimaan fiktion maail-

maan.  

 

Huomiolla, että assosiaatiojärjestelmää korjaillaan ja muokataan, on mielenkiintoa siir-

ryttäessä tarkastelemaan metaforan mallintavaa ominaisuutta. Metaforan mallintava 

kyky on tärkeä johtolanka Ricœurin teorian käsittämiseksi. 

 

3.4 Mallintava metafora 

 

Hyvä metafora sovittaa kaksi erillistä aluetta tiedolliseen ja emotionaaliseen suhtee-

seen. Sovittaminen tapahtuu käyttämällä sopivan alueen kieltä linssinä toisen näkemi-

seen. Metafora on erityinen keino muodostaa näkökulma. Mallin asema tieteellisessä 

tutkimuksessa on Blackin mukaan samankaltainen.119 Black kehittelee ajatusta metafo-

ran ja mallin käsitteiden yhteydestä kirjansa Models and Metaphors luvussa Models and 

Archetypes. 

 

Blackin esityksessä tieteellisillä malleilla on kyky toimia yleisempänä metaforan tyyp-

pinä120. Myöhemmin tätä ajatusta ovat kehittäneet muun muassa Mary Hesse ja Mac 

Cormac121. Myös Ricœur huomioi Blackin näkökulman. Lähden liikkeelle metaforasta. 

Blackin mukaan pääsubjekti nähdään läpi metaforisen ilmauksen. Tällä hän tarkoittaa, 

että apusubjekti on keino, jolla pääsubjekti siirretään uuteen yhteyteen. Pääsubjekti on 
                                                 
118 Ks. Black 1976, 43. 
119 Black 1976, 237. 
120 Black 1976, 236. 
121 Ks. esim. Mac Cormac 1985, 5.  
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ikään kuin heijastettu uudelle alueelle. Esimerkkinä Black mainitsee, miten taistelua 

kuvataan shakista lainatulla sanastolla122. Heijastuminen tapahtuu niin kuin edellisessä 

luvussa vuorovaikutusta on kuvattu: shakkisanasto jäsentää ne assosiaatiojärjestelmän 

johdokset, joilla taistelua kuvataan. Shakkisanasto painottaa joitain taistelun puolia ja 

joitain toisia näkökulmia shakkisanasto taas jättää vähemmälle huomiolle. Shakkisanas-

to suodattaa ja muuntaa pääsubjektia taistelu.  

 

Kuitenkaan shakkitermistö ei ainoastaan valitse ominaisuuksia, vaan se tuo esiin taiste-

lun puolia, joita ei nähtäisi laisinkaan jonkin toisen ilmaisun lävitse. Käytettäessä shak-

kisanastoa peitetään taistelun kaikki tunteisiin vetoavat piirteet. Kun kuvataan sodassa 

käytävää taistelua ikään kuin se olisi peli, emotionaalinen puoli jää syrjään. Metafori-

nen kielenkäyttö aiheuttaa näkökulman muutoksen.123 Toisin sanoen metafora manipu-

loi kohdettaan; metaforan tuottaja poimii sopiviksi katsotut painotukset. Uudenlaista 

asenteiden muutosta metaforalla viestitetään esimerkiksi, kun siirretään taistelun kuvaa-

jaksi väkivallan uhrien kärsimyksiä ilmentävää kieltä. Tällöin puhe sodassa tehtävistä 

”siirroista” tai ”vastapuolen kuninkaan kaatumisesta” muuttuu puheeksi ”raiskatusta 

mantereesta”. 

 

Jotta saadaan kokonainen kuva siitä, mitä metaforan organisoivalla ominaisuudella tar-

koitetaan, on syytä mainita vielä toinen, laajempi tapa, jolla ihmiset järjestävät käsittei-

tään. Yleisesti mallin käsite tarkoittaa asiaa tai järjestelmää, joka on imitaatiota tai ko-

piota toisesta asiasta tai järjestelmästä. Mallin käsitteeseen sisältyy myös samankaltai-

suuden tai analogian käsitteet.124 Blackilla tieteellinen malli, metaforan tapaan, luo ana-

logiaa ja samankaltaisuutta. Mallit tuovat esiin subjektien yhdistelmän, joka tapahtuu 

johdosten muutoksella hyvin järjestetyissä kognitiivisissa kentissä.125 Tätä huomiota 

Black on myöhemmin korjannut teoriassaan. Hän tarkentaa, että joissain tapauksissa 

kaltaisuus myös löydetään metaforasta tai mallista. 

 

Kognitiivinen kenttä on assosiaatiojärjestelmä. Kuitenkaan tieteellisen mallin tapauk-

sessa ei ole kohdallista puhua assosioiduista arkipäiväisyyksistä, kuten edellä. Metafo-

ralle ja mallille yhteinen piirre on niihin liittyvät johdokset tai implikaatiot. Mallin kä-
                                                 
122 Black 1976, 41. 
123 Black 1976, 42. 
124 Haaparanta 1992, 171. 
125 Black 1976, 236-237. Ks. Black 1993, 35, 39. 



 

 43  

sitteeseen liittyvää assosiaatiojärjestelmää Black kutsuu implikaatio-kompleksiksi. Täl-

lainen kompleksi on tarkemmin muotoiltu ja korjailtu assosiaatiojärjestelmä. Kaksi 

implikaatiokompleksia ovat rakenteeltaan vastaavuussuhteessa, ne sisältävät väitteitä, 

jotka ovat vastaavuussuhteessa keskenään. Metaforan assosiaatiojärjestelmän käsitettä 

jalostamalla implikaatiokompleksiksi Black venyttää metaforan käsitteen mallin käsit-

teeseen. 

 

Toisaalta tutkittaessa metaforia luonnollisessa kielessä useimmat kielen sanat tuskin 

asettuvat näin selkeisiin järjestelmiin. Sen sijaan sanat jäävät metaforan vastaanottajan 

tajunnassa epäselvemmäksi tiedoksi, jota ei ole suoraan käsitteellistetty kielen tasolle. 

Käsittelen myöhemmin Ricœurin ajatuksia, jotka kantavat Blackin käsitystä kohti her-

meneutiikkaa. 

 

Blackille keskeistä on, että hyvillä metaforisilla ilmauksilla yleensä on kyky sisältää 

kognitiivista sisältöä. Black on myöhemmin tarkentanut kantaansa. Hän ei kuitenkaan 

tarkoita, että metaforiset lauseet ensisijaisesti olisi tarkoitettu ideoiden välittämiseen.126 

Joka tapauksessa metaforan vuorovaikutusteoria perustelee ajatusta, että metaforinen 

lause sisältää uutta tietoa. 

 

Ricœurin teoriassa metaforan kyky on tuottaa uutta ymmärrystä maailmasta. Ricœur 

kuvaa metaforan tuottamaa uutta ymmärrystä laajemmassa yhteydessä kuin Black. 

Ricœurin teoriassa metafora nähdään ihmisen sosiaalisessa ymmärryksessä tapahtuvana 

käsitteellistämisenä. Tämä ajatus on vuorovaikutusteorian kehittelyä. 

 

3.5 Vuorovaikutusteorian kritiikki 

 
Mainitsen kaksi ongelmaa, jotka Ricœur näkee Blackin vuorovaikutusteoriassa. Ensin-

näkin metaforan psykologiset aspektit jätetään huomiotta. Toiseksi Ricœur kritisoi sa-

mankaltaisuuden sekä analogian käsitteiden hylkäämistä vuorovaikutusteoriassa.127 

Nämä kriittiset huomiot osoittautuvat Ricœrin teorian kannalta tärkeiksi. 

 

                                                 
126 Black 1978, 187. 
127 Ks. Ricœur 1978a, 86-89. 
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Ensimmäinen arvioista koskee Blackin pitäytymistä semanttisessa tarkastelussa. Sekä 

Blackin että Ricœurin mukaan assosiaatiojärjestelmistä puhuminen johtaa paitsi seman-

tiikkaan myös pragmatiikkaan.128 Blackin mukaan metaforan toimivuudelle keskeistä ei 

ole assosiaatiojärjestelmien totuus. Tärkeämpää on, että assosiaatiojärjestelmät ovat 

helposti ja vapaasti tuotetut129. Toisin sanoen, kun oivalletaan yhteys järjestelmien vä-

lillä, eivät nämä järjestelmät välttämättä ole tosia. Sivusubjektin järjestelmä on fiktio, 

jonka tehtävä on tuottaa jonkinlainen hahmotelma siitä, mistä pääsubjektissa ylipäätään 

on kyse. 

 

Ricœur puolestaan esittää, että tämä muotoilu assosiaatiojärjestelmistä viittaa luovaan 

toimintaan, jota pitäisi kuvailla pikemminkin psykologian termeillä kuin seman-

tiikan130. Black ei artikkelissaan Metaphor lähde tällaisen tarkastelun tielle, eikä katta-

vasti käsittele assosiaatioiden toimintaa metaforan vastaanottajan kannalta. Tämä tulee 

ilmi Blackin käyttämissä sanavalinnoissa. Black käyttää artikkelissaan metaforista pu-

huessaan sanoja “expression” ja “statement”. Black puhuu metaforasta ”ilmauksena”, 

siinä missä hänen jälkeensä esimerkiksi Lakoff ja Johnson painottavat metaforan sa-

mastamista käsitteisiin, koska heidän mielestään käsitteellinen järjestelmämme on mo-

nelta osin metaforinen131. Siis Black keskittyy enemmän ilmauksen kielelliseen merki-

tykseen. Ricœurin ohella myös Lakoff ja Johnson ajattelevat, että metaforan merkityk-

sessä tulee ottaa huomioon vastaanottajan käsitteellinen hahmottelu. Myös Black 

myöntää, että vuorovaikutusteorian suuri ongelma on kysymys siitä, mitä tarkoittaa, 

että yksi asia nähdään toisen asian suodattamana. Kahden asian samankaltaistamiseen 

liittyy jotain enemmän kuin vain niiden vertaaminen samankaltaisina tietyiltä osiltaan. 

 

Mitä tämä ”jotain enemmän” olisi? Blackin mukaan tarvitaan sopiva selitys metafori-

selle ajattelulle132. Tämäntapainen kysymyksenasettelu kuljettaa Ricœurin semanttis-

hermeneuttista tarkastelua metaforan ilmiöstä. Tutkiessaan ihmisymmärryksen toimin-

taa ylipäätään suhteessa metaforan ilmiöön Ricœur pyrkii juuri selittämään Blackin 

mainitsemaa metaforista ajattelua. Tämä puhe metaforisesta ajattelusta ei kuitenkaan 

vihjaa ajatukseen, että kaikki ajattelu olisi metaforista, vaan että tapamme hahmottaa 

                                                 
128 Ricœur 1978a, 89. Vrt. Black 1976, 30. 
129 Black 1976, 40. 
130 Ricœur 1978a, 89-90.  
131 Lakoff 1980, 3-4. Ks. myös Black 1976, 28.  
132 Black 1978, 192. Ks. myös Black 1993, 31-33. 
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jotain maailman kohdetta voi uusiutua metaforisessa kuvauksessa. Metafora käsitetään 

tulkitsemisen ydinkohtana. 

 

Toinen Ricœurin kritiikki on, että samankaltaisuuden käsite ei ole sidoksissa korvaa-

misteoriaan, vaan samankaltaisuutta tarvitaan myös vuorovaikutusteoriassa.133 Black 

itse on lieventänyt kantaansa myöhemmin. Hän on ehdottanut, että metaforat voivat 

osittain perustua kaltaisuudelle, mutta samalla ne luovat uusia yhteyksiä134. Ricœur 

painottaa, että metaforinen ilmaus ei ainoastaan muotoudu metaforasta, vaan samankal-

taisuus myös ohjaa ja tuottaa metaforista ilmausta135. Miten tämä on mahdollista? 

 

Ricœurin mukaan samankaltaisuus tulee ilmi psykologisessa tarkastelussa. Imaginaa-

tion yhteydessä samankaltaisuus ja analogia tulevat uudelleen metaforateorian keski-

öön. Samankaltaisuus on ihmisymmärryksen ja kuvittelun perustava tapa hahmottaa 

asioita. Samankaltaisuus oletetaan, jotta metafora voidaan jäsentää mielekkäästi. Asioi-

den väliset yhteydet voidaan ’nähdä’ ajatuksissa136. Tällä näkemisellä Ricœur viittaa 

Aristoteleen ajatukseen, että metafora esiintyy silmien edessä eli havainnollistaa analo-

gisen metaforan ja vertauksen avulla. Metafora saa sen vastaanottajan näkemään elot-

tomat asiat elollisina. 

 

Kolmannen luvun alaluvuissa ovat tulleet esille keskeiset ideat, joita Black ehdottaa 

hyväksyttäviksi vuorovaikutusteoriassaan: 3.1 Metaforisen keskuksen merkitys on riip-

puvainen kehyksestä, ja keskus syntyy kehyksen kanssa vuorovaikutuksessa. Siksi ei 

voida puhua metaforasta yksittäisenä nimenä. 3.2 Metaforisella ilmauksella on pääsub-

jekti ja apusubjekti. Merkityksen laajentuman ja apusubjektiin liittyvän arkipäiväisyyk-

sien assosiaatiojärjestelmän vuoksi metaforaa ei voida kääntää suoraan kirjaimelliseksi, 

eikä metaforaa voida pitää pelkkänä koristeena. 3.3 Metafora toimii soveltamalla apu-

subjektin assosiaatiojärjestelmiä pääsubjektiin. 3.4 Metaforisen väitteen tekijä valitsee, 

painottaa, järjestää, tähdentää pääsubjektin eri piirteitä. Apusubjekti sisältää järjestäviä 

ja painottavia lauseita, jotka sovelletaan pääsubjektiin.137 Samankaltainen soveltaminen 

                                                 
133 Ricœur 1978a, 194. 
134 Black 1993, 39. 
135 Ricœur 1978a, 193. 
136 Ricœur 1978a, 195-196. 
137 Vrt. Black 1976, 44. Ks. myös Black 1993, 27-28.  
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tapahtuu tieteellisessä mallissa. Tieteellisen mallin järjestelmä on tarkemmin järjestelty 

kuin metaforan. 

 

Blackin teoriassa painotetaan metaforan sisältämää uutta tietoa. Tällä painotuksella 

Black tekee eron korvaamisteorian ja vuorovaikutusteorian välille. Blackilla metaforan 

tuottama ymmärrys on vuorovaikutuksessa syntyvää kognitiivista sisältöä. Painot-

taessaan metaforan tuottamaa uutta merkitystä Black jättää pois metaforaan liittyvän 

kuvittelun. Edellä en ole tarkemmin käsitellyt metaforaan keskeisesti kuuluvaa kuvitte-

lua, mutta neljännessä pääluvussa tutkin, millaisen aseman imaginaatio saa nykyisessä 

metaforateoriassa. 

 

4. METAFORA JA IMAGINAATIO RICŒURILLA 

 

4.1 Kieli diskurssina 

 

Ricœurin tuotannossa metaforateoriaa edeltävät tahdon filosofia, tutkimus psyko-

analyysistä ja dialogi strukturalismin kanssa. Nämä tutkimukset ovat synnyttäneet ky-

symyksen kielen luonteesta. Tässä luvussa esittelen sitä käsitystä kielestä, johon 

Ricœur asettaa metaforan. Tarkastelen käsitystä kielestä diskurssina. 

 

Hermeneuttinen kieliteoria tutkii kieltä sekä ymmärrykseen että sosiaaliseen maailmaan 

kuuluvana. Ricœurin käsitys on, että kieli muovautuu maailman sosiaalisissa puhe-

tilanteissa, ja kielen tapahtumaluonnetta Ricœur kuvaa diskurssin käsitteellä. Usein dis-

kurssista puhuttaessa hämärtyy se, mihin käsitteellä viitataan. Diskurssitutkimus kytkee 

kielen osaksi ihmisen sosiaalista olemista. Diskurssi määritellään sosiaalisena puhetilan-

teena, jonka rajat ovat sumeat. Ricœur on esittänyt diskurssiteoriansa 1970-luvulla. Tä-

män jälkeen yleisesti diskurssiteoria kielentutkimuksessa on saanut kritiikkiä osakseen. 

Ricœurin diskurssin määritelmä ei liioin säästy sumearajaisuuden ongelmalta, mutta hän 

esittää punnittuja ajatuksia ongelmallisen käsitteen selkeyttämiseksi. 

 

Ricœur perustaa kieliteoriansa erolle diskurssin ja kielisysteemin välillä138. Hän erotte-

lee diskurssin suhteessa kielisysteemiin. Tämäntapaisen erottelun on alun perin esittä-

                                                 
138 Ricœur 1989, 10-11. 
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nyt sveitsiläinen kielitieteilijä Ferdinand de Saussure. Hän erotteli kielen toisaalta ”lan-

gueen” toisaalta ”paroleen”. Langue on kielisysteemi, joka tarkoittaa niiden tapojen ja 

tottumusten kokonaisuutta, jonka kielenkäyttäjät yhteisössä ovat omaksuneet.139 Yksit-

täinen puhuja tuottaa kielisysteemin pohjalta parolen eli puhunnan. Se tarkoittaa puheti-

lanteessa tuotettua kieltä. 

 

Saussurella kielen kokonaisuus muodostuu sekä yksilöllisestä puhunnasta että sosiaali-

sesta kielisysteemistä. Puhuntaa ei ole ilman kielisysteemiä eikä kielisysteemiä ole il-

man puhuntaa. Saussuren mielestä puhunta on kuitenkin alisteinen kielisysteemille.140 

Puhunta on puhujan yksityinen tarkoitus, jota ei voida tieteellisesti mitata141. Puhunta 

on häviävä tapahtuma ajassa, mutta kielisysteemi kuuluu puheyhteisölle. Saussuren 

puhunta ei ole yhteisöllinen142. Tämän vuoksi puhuntaa ei voida tunnistaa uudelleen ja 

puhunta ei ole asetettavissa tutkimuksen kohteeksi. Saussurelle on ensisijaista kielisys-

teemin tutkiminen. 

 

Ricœurin diskurssiteoria osittain omaksuu, osittain kritisoi Saussuren käsityksiä ja tätä 

seurannutta ranskalaista strukturalismia. Kritiikki strukturalisteja kohtaan on, että kaik-

kia kielellisiä ilmiöitä ei voida palauttaa kielisysteemin tutkimukseen. Ricœur määritte-

lee Saussuren käsitteistöä uudelleen ja painottaa siinä tiettyjä puolia. 

 

Ricœurille diskurssin käsite on tärkeä, koska hän ajattelee, että diskurssin käsite välttää 

puhunnan yksityisyyden ongelman. Siksi diskurssi on asetettava puhunnan käsitteen 

tilalle.143 Saussurella puhunta on kielisysteemin vastakohta ja Saussure painottaa kie-

lisysteemin tärkeyttä. Ricœur korostaa diskurssin asettuvan ontologisesti ensisijaiseksi 

kielisysteemiin verrattuna144. Tämä tarkoittaa sitä, että ilman puhetilanteita kielisystee-

mi ei aktualisoituisi. Puhetilanteessa muotoiltu kieli muokkaa myös kielisysteemiä ja 

puhetilanne jättää vihjeitä kielisysteemiin. Täytyy huomioida kielisysteemin ohella 

myös puhunnan määräytyvän sosiaalisesta maailmasta käsin. 

 

                                                 
139 Saussure 1983, 14. 
140 Saussure 1983, 9. 
141 Saussure 1983, 19. Ks. myös Ricœur 1976, 3. 
142 Saussure 1983, 19. 
143 Vrt. Ricœur 1975, 89. Ricœur 1978a, 67. 
144 Ricœur 1976, 9. 
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Diskurssi on tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilanteeseen sidottua puhetta. Tämä ei kuiten-

kaan ole riittävä määrittely diskurssin käsitteelle. Diskurssin on oltava muutakin kuin 

hetkellinen puhetapahtuma. Jos diskurssi käsitetään vain satunnaiseksi tapahtumaksi, 

sitä ei voida tunnistaa uudelleen ja näin pitää tutkimuksen kohteena.145 Tällöinhän dis-

kurssi ei olisi sopivampi käsite kuin Saussuren puhunta. Diskurssi on samantapainen 

käsite kuin puhunta, mutta jokin diskurssissa on kuitenkin erilaista kuin puhunnassa. 

Jotta kieli tapahtumana voi olla tutkimuksen kohteena, täytyy se kyetä jäsentämään. 

Toisin kuin Saussuren puhunnan käsite on Ricœurin diskurssi määritelty objektiiviseksi 

tutkimuksen kohteeksi. Ricœur määrittelee diskurssin käsitteensä fenomenologian inten-

tionaalisuuden avulla146. 

 

Väitettä, että diskurssi on asetettava puhunnan käsitteen tilalle, Ricœur perustelee mää-

rittelemällä diskurssin sosiaaliseksi rakenteeksi. Diskurssista pelkkänä puhe-

tapahtumana Ricœur erottaa diskurssin muotoiltuna teokseksi ja tekstiksi147. Ricœurin 

mukaan diskurssilla tekstinä on oma rakenteensa, joka on erilainen kuin kielisysteemin 

rakenne148. Ricœur selittää diskurssin rakennetta tapahtuman ja merkityksen dialektii-

kasta käsin. Siinä puhetapahtuma ja tekstiin tallentunut merkitys ovat vuoro-

vaikutteisessa suhteessa. 

 

Tapahtuman ja merkityksen dialektiikkaa perustuu kielen intentionaalisuudelle149. Kie-

len intentionaalisuus tarkoittaa, että teksti on muotoutunut puhetapahtuman merkitysko-

konaisuudesta käsin. Ihmisymmärryksen intentionaalisuuden ja kielen intentionaalisuu-

den välillä on analogia. Kun tekstiä tulkitaan, se pystytään ymmärtämään merkitysko-

konaisuutena, koska sen alkuperä on ihmisen kokemuksessa maailmasta. Tekstiä yhte-

näisenä kokonaisuutena on mahdollista tutkia mielekkäästi, kun oletetaan, että sillä on 

suhde todellisuuteen.  

 

Tekstillä pelkkänä kielisysteeminä ei ole uskomuksia tai haluja, mutta tulkitsija olettaa 

tekstin tarkoittavan jotakin. Tekstin kielessä on vihjeitä, jotka ovat intentionaalisia eli 

                                                 
145 Ricœur 1976, 10. 
146 Ricœur 1991a, 465. 
147 Ricœur 1986a, 107. 
148 Ricœur 1976, 11. 
149 Ks. Ricœur 1976, 19. 
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viittaavat puhetilanteessa ilmaistuihin akteihin, kuten uskomuksiin ja haluihin150. Dis-

kurssia voidaan tutkia, koska se sisältää kielen vihjeitä, jotka sisältävät sekä tekijälle 

että tulkitsijalle yhteisiä kielellisiä intentioita maailmasta. Puhujan intentio näkyy esi-

merkiksi persoonapronominissa ”minä” tai yhtä hyvin ajan ja paikan adverbeissä, kuten 

”nyt”, ”tänään”, ”täällä”. Ricœurin mukaan muun muassa tällaisten kieliopillisten vih-

jeiden keinoin lausuman merkitys viittaa takaisin puhujan merkitykseen.151 Siis lausu-

man merkitys muistuttaa puhetilanteesta. 

 

Ricœur ei sorru intentioharhaan, joka tässä tarkoittaa ajatusta, että subjektin tarkoittama 

yksityinen intentio voitaisiin jäljittää tekstistä152. Ricœur ei tarkoita intentiolla sitä, mitä 

tekstin takana oleva henkilö ’todella tarkoitti’. Se intentio, joka diskurssista tavoitetaan, 

on tekstin merkityksistä tulkittu. 

 

Kielen intentionaalisuus tiivistyy ajatukseen, että puhujan intentiot muuttuvat tekstissä 

ikään kuin ideaaliseksi merkitykseksi. Intentionaalisuus ei ole tekstin takana olevan 

tekijän, vaan tekstin kieli itsessään on intentionaalista. Tämän tekstin ideaalin ihminen 

tulkitsee uudelleen omassa kokemuksessaan.153 Jos tekstin intentio ei ole tekstin takana, 

silloin se on tekstin edessä tapahtuvaa tulkintaa. Perusta kielen intentionaalisuudelle 

nousee tekstin tekijän ja tekstin tulkitsijan yhteisestä tavasta kokea todellisuutta. Näin 

kielen intentionaalisuuden huomioiminen väistää yksityiskielen ongelman, joka liittyy 

Ricœurin mielestä Saussuren puhunnan käsitteeseen. Tekstin intentionaalisuuden vuoksi 

diskurssi ei ole vain yksityinen ja katoava tapahtuma. 

 

Ricœurin mukaan tekstiä tulkittaessa ”maailmassa-oleminen avautuu tekstin edessä"154. 

Lukija saa otteen tekstin merkityksistä ymmärtämällä tekstin suhteessa maailmaan. Tul-

kitsija käsittää, mihin todellisuuden puoleen teksti sijoittuu ja mistä todellisuudesta teks-

ti puhuu. Ricœurin mukaan kieli viittaa maailmassa-olemiseen, eikä suuntaudu vain 

kohti ideaalisia merkityksiä155. Tulkitsijan tekstistä hahmottama intentio jäsentää dis-

kurssin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Maailmasta nouseva kielen intentionaalisuus 

tuottaa sen rakenteen, joka Ricœurin mielestä diskurssilla tekstinä on. 
                                                 
150 Ricœur 1976, 18. 
151 Ricœur 1976, 12-13. 
152 Ricœur 1976, 30. 
153 Oesch 1994, 75. 
154 Ricœur 1986a, 114. 
155 Ricœur 1976, 21. 
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Ricœur käsittää intentionaalisuuden myöhäisen Husserlin tapaan elävän ihmisen maail-

man horisontista käsin156. Ricœur viittaa Husserlin käsitteeseen ”Lebenswelt” eli elä-

mismaailma ja Heideggerin ajatukseen maailmassa-olemisesta (”In-der-Welt-Sein”). 

Maailman käsite on ongelmallinen, koska sitä on vaikea määritellä kovin tarkasti. Mai-

nitsen seuraavaksi joitain määritelmiä maailmassa-olemisesta, jotka selittävät, miten 

Ricœur käsittää maailman. Heideggerille maailma ei tarkoita havaittua ja materiaalista 

luontoa, jossa maailma on objektiivinen ihmistä vastaan asettuva raja. Maailmalla ei 

tarkoiteta objektiivisuutta, joka on subjektiivisuuden vastakohta. Myös Ricœurille maa-

ilma on läsnä meidän olemisessamme. Maailma muodostaa meidän olemisemme.157 

Maailma on ihmisen ympäristö ja se, miten hän on tottunut todellisuutta ajattelemaan. 

Maailma on ihmisen jokapäiväinen ajatteleminen kaikkine suhteineen ympäristöön ja 

kulttuuriin. Kielenkäytössä ja teksteissä ihmiset tuovat esiin maailmassa-olemista. Ihmi-

sen elävä kokemus ei ole pysyvää, vaan jatkuvasti uusiutuvaa. Kuitenkin elämän jatku-

vasti uudistuvassa kokemuksessa pysyvää on kyky hahmottaa maailmaa ajallisesti ja 

kielellisesti. Maailman käsitteestä Ricœurilla seuraa myös diskurssin määrittely ensisi-

jaiseksi suhteessa kielisysteemiin. 

 

Esitelty käsitys diskurssista ei ole ongelmaton. Ajatus, että tulkitsijalla ja tekstin tuotta-

jalla on yhteinen kokemus maailmasta, ei kenties olekaan riittävä peruste diskurssitut-

kimukselle. Näin voidaan väittää, koska kuitenkin todellisen puhetilanteen ja tekstiksi 

muotoillun diskurssin välillä on eroja. 

 

Kuitenkin Ricœur ehdottaa teoriaa, joka tarjoaa keinon yhdistää fenomenologista lähes-

tymistapaa kielisysteemiä korostavaan strukturalismiin. Kielen luovuus syntyy kielen-

käytössä. Kielisysteemi ei sulje pois sitä, että ihmisten käyttämä kieli on myös luo-

vaa158. Kielen luovuudella voi olla rakenne, joka ohjaa luovuutta. Kielen luovuus koet-

telee kielisysteemin rajoja, kun uusia ilmauksia tuotetaan. 

 

 

 

                                                 
156 Ricœur 2005, 145-146. 
157 Kemp 1996, 44. 
158 Ricœur 1991a, 465. 
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4.2 Metafora diskurssissa 

 

Miten metafora liittyy esiteltyyn käsitykseen diskurssista ja kielen intentio-

naalisuudesta? Kielen intentionaaliseen luonteeseen kiinnitetään huomiota poeettisessa 

kielessä, joka on luovaa159. Metafora kiinnittää tulkitsijan huomion kielen viittausta-

paan ja siksi metafora on diskurssin ydinkohta.  

 

Metaforan merkitystä hahmotetaan kielen kokonaisuudesta käsin160. Metafora on luotu 

jotain tarkoitusta varten jossain todellisessa kielenkäyttötilanteessa. Kirjailija, toimitta-

ja, poliitikko tai kadunmies on tuottanut metaforan ja tämä puhetapahtuma on tallentu-

nut merkitykseksi johonkin tekstiin. Metaforaa luodessaan puhuja on ajatellut viittaa-

vansa metaforalla johonkin. Ricœurin mukaan metafora on uskomus maailmasta161. 

Puhetapahtumassa ilmaistu metafora on tekstiin tallentuneena ihmisten tulkittavissa. 

Metaforan moniselitteisyys herättää tulkitsijan tarpeen hahmottaa metafora jonakin. 

 

Diskurssin ja metaforan suhdetta on selventävää kuvata hermeneuttisen kehän idealla. 

Hermeneutiikan perusidea on, että tekstin tulkintaprosessi on kehämäinen: osan avulla 

hahmotetaan kokonaisuuden merkityksiä ja kokonaisuuden avulla hahmotetaan osan 

merkitystä. Tämä pätee myös metaforan tulkintaan. Siis toisaalta metaforan merkityk-

sen tulkinta avaa tulkitsijan ymmärrystä diskurssista. Toisaalta metaforan merkitys täy-

tyy tulkita siitä diskurssista käsin, jossa metafora esiintyy. 

 

Ricœur kiinnittää huomiota siihen, että metaforan merkityksen tulkinnassa hahmotetaan 

kokonaisen diskurssin merkitystä. Ricœurin mukaan ”Metafora antaa ruumiin, hahmon, 

kasvot diskurssille - -”162. Tällä hän tarkoittaa, että diskurssissa esiintyvät metaforat 

hahmottavat sitä, mistä kulloisessakin diskurssissa on kyse. Metaforaan on tiivistynyt 

jokin diskurssin kokonaisuuden idea. Esimerkiksi 1600-luvun tiedeyhteisön tiettyä pu-

hetapaa voidaan hahmottaa siinä esiintyvien luontoäiti-metaforien avulla. Luonnon ku-

vaaminen naisen ominaisuuksilla on toistuva piirre tämän ajan tieteen retoriikassa. Täl-

lainen naiseuden samaistaminen luontoon on feministisessä filosofiassa nähty yhtenä 

                                                 
159 Ks. Ricœur 1978a, 247. 
160 Ricœur 1991a, 77. 
161 Ricœur 1975, 317. Ks. myös Lawlor 1992, 31. 
162 Ricœur 1991b, 124. Ricœur 1986a, 218. ”Metaphor gives a body, a contour, a face to discourse - -”, “- 
- la métaphore donnait un corps, un contour, un visage au discours - -”. 
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osoituksena miehisestä ajattelusta. Näin luontoäiti-metaforien tarkastelulla hah-

motetaan miehisen diskurssin sisältämiä merkityksiä. 

 

Esimerkissä paljastuu metaforan diskurssitutkimuksen ongelma. Metaforien poiminta 

diskurssista ei välttämättä ole riittävä kielentutkimuksen kriteeri. Ricœur ei käsittele 

laajasti metaforaesimerkkejä tai vertaile niitä keskenään. Täten jää epäselväksi myös se, 

miten Ricœurin mukaan metaforien diskurssitutkimusta pitäisi käytännössä tehdä. Joka 

tapauksessa Ricœurin metaforateoria eroaa suhteessa perinteiseen retoriikan näkö-

kulmaan. Mainitsen kaksi keskeistä eroa. 

 

Ensinnäkin metaforan tulkinnan ja diskurssin tulkinnan yhteys tuo Ricœurin teoriaan 

piirteitä, joita ei ole korvaamisteoriassa. Ricœurin teoriassa metafora ei ole kielen koris-

te, vaan semanttinen keksintö. Semanttinen keksintö tarkoittaa poeettisen kielen kykyä 

tuottaa kuvittelua, jossa uusi oivallus syntyy. Semanttisen keksintö on merkityksen 

muutos. Se tapahtuu, kun ihminen tulkitsee metaforaa diskurssissa. Semanttisen kek-

sinnön idea painottaa toisenlaista käsitystä kuin klassisen retoriikan korvaamisteoria, 

jossa metafora nähdään sanojen korvaamisena toisella. 

 

Toiseksi siinä missä retoriikka on tekstin tuottamisen tiede on hermeneutiikka tekstin 

ymmärtämisen tiede163. Myös tämä erottelu hahmottaa Ricœurin tarkastelun eroa suh-

teessa perinteiseen retoriseen näkökulmaan, jollaista käsittelin Aristoteleen avulla. 

Ricœur erottaa teoriansa myös 1900-luvun uusretoriikasta. Silti hänen metafora-

tutkimuksensa ottaa vaikutteita uusretoriikan perinteestä164. Hän tutkii kielikuvien reto-

riikkaa hieman uusretoriikan tarkastelujen tapaan, ymmärryksen ja kulttuurin välisellä 

analogialla. Ricœur tarkastelee metaforaa tulkitsijan ymmärryksen kannalta. 

 

Tulkitsijan semanttinen keksintö ilmenee arkikielenkäytössä, koska luonnollinen kieli 

on moniselitteistä. Ricœurin määrittelyssä polysemia on yksittäisten sanojen monimer-

kityksisyyttä, kun taas moniselitteisyys (ambiquity, equivocity) on lauseen tai sitä pi-

demmän diskurssin ilmiö165. Sanojen polysemia on ehto metaforan syntymiselle, muttei 

                                                 
163 Ks. Lotman 1989, 265. 
164 Ks. esim. Ricœur 1975, 176-177. 
165 Ricœur 1991a, 72. 
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vielä syy sille, miksi metaforaa käytetään kielessä166. Metaforat ovat kielellisiä ristirii-

taisuuksia. Ne nostavat esiin diskurssin moniselitteisyyden ja aiheuttavat merkityksen 

muutoksen ymmärryksessä. Ricœur käsittelee metaforaa kielen luovuuden näkökulmas-

ta, koska poeettisen kielen monimerkityksisyys on ilmaus kielen luovuudesta167.  

 

Kieli on merkityksellistä, koska se muodostaa intentionaalisen rakenteen, joka puhuu 

jostakin jonakin. Kielen intentionaalisuus nousee olemisen ja maailman rakenteista168. 

Tämän vuoksi merkityksen muutoksen tutkiminen edellyttää sen käsittämistä, kuinka 

merkitys rakentuu luovasti ihmisen ja maailman välillä. 

 

Ricœurilla ihmisymmärryksen ja kulttuurin välillä toimii imaginaatio. Kertomusten, 

symbolien ja metaforien semanttinen keksintö herättää tulkitsijan kuvittelukyvyn eli 

imaginaation. Ihmisen luova kyky kuvitella on yhteydessä kielen luovuuteen. Olen esi-

tellyt diskurssia ja siinä toteutuvaa kielen luovuutta. Tämä tarkastelu johdattaa imagi-

naation tutkimiseen. 

 

4.3 Samankaltaisuuden havaitseminen 

 

Kuten totesin, on imaginaatio Ricœurin teorian tärkeä uudistus semanttiseen metafora-

teoriaan. Hänen mukaansa samankaltaisuuden havaitseminen tapahtuu imaginaatiossa. 

Aristoteles mainitsee Runousopissa, että hyvien metaforien muodostaminen on saman-

kaltaisuuden havaitsemista erilaisuuksissa169. Ricœur tutkii, mitä samankaltaisuuden 

havaitseminen tarkoittaa nykyisessä metaforateoriassa. 

 

Blackin korvaamisteorian kritiikki toimii myös samankaltaisuuden kritiikkinä. Blackin 

vuorovaikutusteorian mukaan metaforisuus syntyy ennen kaikkea lausekontekstissa. 

Mikä tahansa sana asettuu kontekstissa metaforiseksi. Analogiaa tai samankaltaisuutta 

ei tarvitse olettaa metaforaan, koska metaforan kahteen termiin liittyvät konnotaatiot 

paremminkin ’suodattuvat’ toistensa läpi. Vuorovaikutusteoriassa ajatellaan, että sa-

mankaltaisuus tulee esiin vasta suodattumisen tapahduttua. Tämän vuoksi analogia ei 

voi olla ennalta metaforan pohjalla oleva syy. Siis metafora ei synny kuten korvaamis-
                                                 
166 Ricœur 1975, 216. Ricœur 1978a, 170. 
167 Ricœur 1991a, 65-66. 
168 Bourgeois 1990, 58. 
169 Aristotle 1959, 1459a 7.  Aristoteles 1997, 1459a 7-8. 
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teoriassa ehdotetaan, että kahden idean välillä on ennalta samankaltaisuus, joka johdat-

taa muodostamaan niitä nimeävistä sanoista metaforan. Paremminkin metafora luo sa-

mankaltaisuutta kohteiden välille. 

 

Beardsleyn tuoma lisä vuorovaikutusteoriaan selittää, miten metafora eroaa tavallisesta 

kielestä, jos metaforan pohjalle ei oleteta samankaltaisuutta. Ricœurin mukaan Beards-

ley korostaa ”loogisen absurdiuden” synnyttävän metaforan merkityksen. Looginen 

absurdius tarkoittaa ristiriitaa metaforisen ilmauksen ja sitä ympäröivän tavanomaisen 

kielenkäytön välillä. Beardsleyn tuoma lisäkritiikki on, että samankaltaisuutta ei tarvita 

selittämään metaforaa, koska metafora itse asiassa tunnistetaan ristiriitaisena ilmaukse-

na tavallisen kielenkäytön kontekstissa.170 Metaforateoriaa käsittelevässä kirjallisuudes-

sa ristiriidan käsitteen kanssa synonyymisesti käytetään käsitettä ”metaforinen jänni-

te”171. Metaforan vuorovaikutusteorian kanssa rinnakkainen on jänniteteoria. Siinä ta-

vanomaisen kielenkäytön ja metaforisen ilmauksen välillä on tulkinnallinen jännite. 

 

Beardsleyn ajatus tiivistyy huomioon, että jännite synnyttää uuden ymmärryksen. Täl-

löin metaforaa selittävä tekijä ei olekaan samankaltaisuus, vaan ristiriitaisuus. Blackin ja 

Beardsleyn teorioiden esiintuomat kritiikit ovat sitä ainesta, jota Ricœur muokkaa teo-

riassaan. 

 

Ricœur hyväksyy joitakin oletuksia samankaltaisuuden käsitteen kritiikeistä. Kuitenkin 

hän puolustaa samankaltaisuuden tärkeyttä metaforateorialle. Ricœur on samaa mieltä 

Blackin kanssa siinä, että samankaltaisuus korvaamisteorian kaikkein yksinker-

taisimmassa mielessä on hylättävä. Metafora ei ole yksittäisten termien käännös tai 

synonymia. Sen sijaan Blackin huomio metaforan vuorovaikutuksesta ja Beardsleyn 

ajatus jännitteisyydestä eivät vielä tarkoita sitä, ettei samankaltaisuutta laisinkaan tar-

vittaisi metaforan toiminnan selityksessä172. Samankaltaisuuden käsite sisältyy metafo-

rateoriaan, mutta se kuuluu metaforateoriaan eri tavoin kuin korvaamisteoriassa olete-

taan. 

 

                                                 
170 Ricœur 1975, 122. Ricœur 1978a, 94-95. 
171 Ricœur 1975, 38. 
172 Ricœur 1978a, 194. 
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Samankaltaisuuden käsitteen puolustusta metaforateoriassa Ricœur rakentaa neljällä 

väitteellä. a) Samankaltaisuus on vieläkin tärkeämpi metaforan vuorovaikutusteoriassa 

tai jänniteteoriassa kuin korvaamisteoriassa. b) Samankaltaisuus ei vain muotoudu me-

taforisesta lauseesta, vaan myös tuottaa metaforisen ilmauksen. c) Samankaltaisuus 

voidaan sovittaa asemaan, jossa päästään eroon samankaltaisuuden käsitteen moniselit-

teisyyttä koskevasta kritiikistä. d) Samankaltaisuuden luonne tulee muotoilla niin, että 

imaginaation käsitteestä tulee keskeinen metaforateorialle.173 Viimeinen väite d on se, 

jolla Ricœur täydentää semanttisia metaforateorioita. Liittämällä imaginaation käsit-

teen semanttiseen metaforateoriaan Ricœur laajentaa metaforan ongelman hermeneutti-

seksi kysymykseksi. Tarkastelen hetken päästä edellä esitettyjä väitteitä tarkemmin. 

Tätä ennen selvitän lyhyesti taustaoletuksia, joita väitteiden ymmärtäminen edellyttää. 

 

Väitteiden a, b, c, d taustaoletuksena on olennaista muistaa, että merkityksen hahmotte-

lu metaforassa ei rajoitu yksittäisiin termeihin. Metaforan tulkinnassa on huomioitava 

vertailtavien sanojen aktivoimat konnotaatiot. Tässä konnotaatiolla tarkoitetaan niitä 

oletuksia, joita yleensä liitetään sanojen yhteyteen. Black kutsuu näitä oletuksia ”as-

sosioiduiksi arkipäiväisyyksiksi” ja Beardsley ”konnotaatioiden verkostoksi”174. 

Ricœur puolestaan puhuu metaforatermeihin liittyvistä ”semanttisista kentistä”175. Se-

manttinen kenttä käsitetään kielitieteessä yleisesti joukoksi sanoja, jotka ovat keske-

nään määriteltävissä. Lusikka, haarukka ja veitsi kuuluvat samaan semanttiseen kent-

tään. Yksittäisen sanan perusmerkityksen alue määräytyy sen mukaan, mitä muita sa-

noja samaan kenttään kuuluu. Metaforan yhteydessä Ricœur tarkoittaa semanttisella 

kentällä yleisiä näkökantoja ja stereotypioita, joita liittyy metaforan ilmaukseen, jolla 

kuvataan metaforan toista termiä. 

 

Annan esimerkin siitä, mitä samankaltaisuuden havaitseminen Ricœurilla tarkoittaa. 

Pohdittaessa metaforaa ”Suomi on neito” kuvataan valtiota neidon ominaisuuksilla. 

Metaforia, joissa naiseutta samastetaan luontoon on tutkittu paljon feministisessä filo-

sofiassa. Kyseinen metafora on sovellustensa vuoksi edelleen osa arkipäiväistä kielen-

käyttöä ja poliittista retoriikkaa. Siksi tämän metaforan eri variaatiot uusissa yhteyksis-

sä eivät ole kuolleita metaforia: 

                                                 
173 Ricœur 1978a, 193-194. 
174 Ricœur 1978a, 208. 
175 Ks. esim. Ricœur 1991a, 124. 



 

 56  

             

            1’ Suomen kansalaiset              1 entinen tyttö       

        itsenäisyys       EU-Suomi  on    neito     sinkkuna olo    
           2’  tarkkailijajäsenyys                   2 ensitreffit 

                    liittoutuminen                        avioliitto 

 

 

Asetelma on vähän kuin avioliitossa: toisenkin osapuolen pitää olla kiinnostunut. Teemme vähän niin 

kuin  entinen tyttö, että emme anna vastausta vielä, mutta voimme sen kertoa, että jos tarkkailijajäsenyy-

destä on kysymys, vastaus ei ole kielteinen.176 

 

Poliitikko käyttää lausunnossaan avioliittovertausta, jossa Suomi-neito (entinen tyttö) 

on toinen avioliiton jäsen. Kyse on ajasta ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Esimerkissä 

käytetään siis vertausta, ei metaforaa. Vertaus tulee ilmi termien ”vähän kuin” ja ”niin 

kuin” käytöstä. Tarkastelen tätä ilmausta nyt metaforana: ”Suomi ennen EU-jäsenyyttä 

on entinen tyttö, joka ei anna vastausta vielä”. 

 

KUVA 1: 

1 ”Entinen tyttö” harkitsee onko avioliittokumppani sopiva. 

2 ”Entinen tyttö” suhtautuu varauksella avioliitto ehdotukseen, mutta on toisaalta valmis myöntymään 

ensitreffeille. 

 

Sovellus: 

 
1’ Suomi (kansalaiset kansanäänestyksessä) harkitsee EU:n hyötyjä ja haittoja. 

2’ Suomi (kansalaiset kansanäänestyksessä/ Suomen valtio) on varovainen, mutta on toisaalta valmis 

myöntymään EU:n tarkkailijajäseneksi. 

 

Kuvan 1 soikiot edustavat semanttisia kenttiä. Soikioiden sisällä olevat ilmaukset ja 

kuvan alla olevat lauseet 1 ja 2 ovat esimerkkejä metaforatermin ”neito” mahdollisista 

konnotaatioista, jotka aktivoituvat ”EU-Suomen” yhteydessä. Ne kuvaavat sitä, että 

metaforatermien samankaltaisuus tulee esiin niihin liittyvien konnotaatioiden samais-

tamisella. Metaforinen merkityksen muutos on joidenkin tällaisten konnotaatioiden 

                                                 
176 Ks. Hellsten 1997, 125. HS, uutinen 12.10.- 1994. Tämä esimerkki seuraa Iina Hellstenin poi-
mimaa esimerkkiä lehtitekstistä. 



 

 57  

hahmottelua ja valitsemista. Metaforan muodostamisessa semanttisista kentistä tulee 

valituksi joitain ominaisuuksia. Metaforisen ilmauksen vakiintuessa muuttuvat valitut 

ominaisuudet perusmerkitykseksi. 

 

Väite a kuului, että samankaltaisuus on vieläkin tärkeämpi jänniteteoriassa kuin kor-

vaamisteoriassa. Väitteen perustelu on, että samankaltaisuus on imaginaatiossa hah-

moteltava ominaisuus. Kohdat b, c ja d avaavat näkökulmaa tarkemmin. 

 

Väite b kuului, että samankaltaisuus ei vain muotoudu metaforisesta lauseesta, vaan 

myös tuottaa metaforisen ilmauksen. Katsotaanpa väitteeseen johtavaa ajatuskulkua. 

Tulkinnan ristiriita synnyttää ajattelussa jännitteen. Ajattelussa joidenkin käsitteiden 

välille on muotoutunut kiinteä yhteys, mutta metaforan tuottama jännite tuhoaa ajatte-

lussa tavanomaiseksi muuttuneen yhteyden. Jännite purkaa tavanomaisen käsitteellisen 

liitoksen. Tässä ajatusten muutoksessa ihmisen mieli havaitsee saman erilaisuuden 

takana.177 Ricœur kutsuu samankaltaistumista semanttiseksi keksinnöksi. 

 

Erilaisista konteksteista yhteen tulleiden käsitteiden semanttisten kenttien samankal-

taisuuden havaitseminen synnyttää merkityksen metaforassa. Vanhat merkitykset kier-

rätetään ja niistä kootaan semanttisen keksinnön läpi uusi merkitys.178 Olettamalla sa-

mankaltaisuus kahden termin välille vanha ymmärrystapa romutetaan. Aiempaa ym-

märrystä muovailemalla luodaan uusi ymmärrystapa. Tästä ajatuskulusta seuraa 

Ricœurin väite b. Väitteen mukaan samankaltaisuus semanttisten kenttien välillä jäsen-

tyy hahmottelussa, jota ihmismieli tekee, kun pyrkii ymmärtämään metaforaa. 

 

Väitteen c mukaan voidaan päästä eroon samankaltaisuuden käsitteen moni-

selitteisyyttä koskevasta kritiikistä. Ricœur muotoilee saman ja samankaltaisuuden 

eron sanomalla, että samankaltaisuuden havaitseminen on saman käsittämistä erilai-

suudessa ja ristiriidasta huolimatta. On siis tehtävä ero samankaltaisuuden ja saman 

välillä.179 Samankaltaisuutta ei oivalleta kahden idean välillä, vaan kahden aiemmin 

toisiinsa liittymättömän semanttisen kentän välillä. Jotkin semanttisten kenttien yksit-

                                                 
177 Ricœur 1978a, 195. 
178 Ricœur 1978b, 144. 
179 Ricœur 1978b, 196. 
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täiset ominaisuudet samastetaan. Ricœurin mukaan samankaltaisuus on metaforan eri 

termien toisiinsa sulautumista. 

 

Esitellyn väitteen c selventämiseksi palaan esimerkkiin EU:hun menoa harkitsevasta 

Suomesta ja avioliittoa harkitsevasta neidosta. Väittämällä, että ”Suomi on entinen 

tyttö, joka punnitsee avioliittoa” esitetään samuus, joka on ristiriitainen. Tämä samuus-

väitteen ristiriitaisuus synnyttää pyrkimyksen tehdä eroja ja tarpeen karsia, missä mie-

lessä Suomi ei ole avioliittoa vakavasti harkitseva neito ja missä mielessä Suomi havai-

taan samankaltaisena neidon kanssa. Edellisessä esimerkissä tämä tarkoittaa, että Suo-

mi on samastettu neidon kanssa tietyiltä ominaisuuksiltaan. Tietyt ominaisuudet Suo-

messa ja neidossa todella ovat samaa. Esimerkissä 1 ja 1’ samaa on ’johonkin asiaan 

sitoutumisen harkinta’. Esimerkissä 2 ja 2’ samaa on ’varovaisen myönteinen kanta’. 

Kyseessä on kuitenkin vasta ensi aste, naisen kohdalla ensitreffit ja Suomen valtion 

kohdalla tarkkailijajäsenyys. Jatkosta nainen ei lupaa mitään. 

 

Samankaltaisuuden havaitseminen tarkoittaa yksittäisten ominaisuuksien samuuksien 

huomioimista huolimatta lukuisista erilaisista ominaisuuksista. Samankaltaisuuden 

hahmottelu panee alulle tulkintaa. Väitteet b ja c tuovat esiin, että Ricœurin teoriassa 

metafora syntyy keskeisesti vastaanottajan tulkinnassa. Samankaltaisuuden havaitse-

misessa tehtävä samuuden ja erilaisuuden käsitteellinen erottelu tekee samankal-

taisuudesta tarpeellisen metaforan jänniteteoriassa. Samankaltaisuuden olettaminen 

kahden ristiriitaisen ajatuksen välillä synnyttää jännitteen. 

 

Väitteen d mukaan samankaltaisuuden luonne pitää muotoilla niin, että imaginaatiosta 

tulee keskeinen metaforateorialle. Ricœur tuo metaforateoriaan oletuksen, että metafo-

ran keskustermin synnyttämät konnotaatiot vaativat tutkimusta siitä, miten ihmisym-

märrys toimii konnotaatioita valitessa. Metaforateoriassa täytyy olettaa ’psykologinen’ 

ulottuvuus. Metaforat synnyttävät kuvittelua, jossa hahmotellaan uusia merkityksiä. 

 

Ricœurin mukaan samankaltaisuus hahmotetaan semanttisten kenttien välillä. Metafo-

rinen jännite on samalla kertaa merkitys kielen tasolla ja lukijalle merkitystä sisältävä 

tapahtuma180. Tämä huomion siirtäminen kielen konnotaatioista lukijan semanttiseen 

                                                 
180 Ricœur 1991a, 312. 
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keksintöön on Ricœurin teorian ero suhteessa Blackiin. Ricœur esittää, että se luova 

konnotaatioiden valinta, joka semanttisten kenttien välillä tapahtuu, tulisi kuvailla 

’psykologian’ käsitteistöllä181. Huomiolla semanttisista kentistä psykologisena ilmiönä 

Ricœur viittaa imaginaation tarkasteluun. Imaginaation hän selittää tulkitsijan luovaksi 

samankaltaisuuden hahmotteluksi. Ricœurin imaginaation tarkastelu tuo metaforateori-

aan kolme ajatusta, jotka puuttuivat Blackin vuorovaikutusteoriasta. 

 

Ensinnäkin imaginaatioon liittyvässä metaforan tarkastelussa samankaltaisuus ja ana-

logia tulevat uudelleen metaforateorian keskiöön, kun ne vuorovaikutusteoriassa oli 

jätetty sivuun. Tähän viittaa Ricœurin kanta, että asioiden väliset yhteydet ’nähdään’ 

ajatuksissa182. Toisin sanoen imaginaatiossa käsitämme aiemmin toisilleen vieraat aja-

tukset samankaltaisina. Metaforaa tutkittaessa ei riitä semantiikka, vaan täytyy tutkia 

metaforan vastaanottajan tulkintaa. Siksi metaforatermien kohdalla ei ole kyse pelkäs-

tään sanoista, vaan metaforatermeistä käsitteinä. Metaforisen ilmauksen sanat ovat 

käsitteitä, koska niiden välinen suhde muodostaa ihmiselle käsityksen jostain kohtees-

ta. 

 

Toiseksi imaginaation tarkastelu johtaa ajatukseen, jonka Ricœur lisää vuoro-

vaikutusteoriaan. Imaginaation tarkastelu sisältää ajatuksen metaforasta ikonisena mal-

lina. Ikoni viittaa kohteeseen omilla ominaisuuksillaan. Samoin metafora kiinnittää 

aluksi huomion luomaansa kuvitteelliseen hahmotelmaan. Kuvittelun läpi metafora 

kuvaa kohdetta uudelleen. Tämä on se Ricœurin metaforateorian idea, jota käsittelen 

seuraavissa luvuissa. 

 

Ongelma Ricœurin teoriassa on, ettei hän kiinnitä tarpeeksi huomiota vuoro-

vaikutuksen toimintaan. Ricœurin mielestä ei pitäisi puhua ollenkaan metaforan termi-

en konnotaatioiden vuorovaikutuksesta. Sen sijaan metaforan merkitys syntyy vastaan-

ottajan tulkinnassa.183 Ehkä metaforisen ilmauksen tuottama ”semanttinen keksintö” on 

liian lavea selitys metaforan ongelmalle? Jos näin on, silloin yksi vaihtoehto olisi pala-

ta Blackin vuorovaikutusteoriaan. Toisaalta näyttää siltä, ettei metaforan ongelma rat-

                                                 
181 Ricœur 1978a, 90. 
182 Ricœur 1978b, 195-196. 
183 Ricœur 1991a, 311. 
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kea pelkästään kielen semanttisella tarkastelulla. Näin on, jos metaforan merkitykseen 

vaikuttaa vastaanottajan kielenkäytössä tekemä tulkinta. 

 

Kolmanneksi Blackin kontekstisidonnainen tarkastelu täydentyy Ricœurin herme-

neutiikassa ajatuksella pragmaattisesta tarkastelusta. Ricœurilla metafora sijoittuu dis-

kurssin ongelmaan. Laajasta kielenkäytön kokonaisuudesta käsin selitetään imagi-

naation ja metaforan yhteyttä. 

 

Vaikka esimerkiksi Richardsin termit sisältö (tenor) ja ilmaisuväline (vehicle) viittaa-

vat Ricœurin mukaan metaforan ikoniseen tehtävään, on tämä näkökulma poissa 

Blackin pääsubjekti ja apusubjekti määrittelystä184. Blackin ”assosioidut arki-

päiväisyydet” tai Beardsleyn ”konnotaatioiden verkosto” viittaavat metaforan synnyt-

tämien konnotaatioiden valintaan. Nämäkään käsitteet eivät nosta esiin kuvien käyttöä 

konnotaatioiden yhteydessä.185 Black ei käsittele imaginaatiota metaforan yhteydessä. 

Blackilla ei ole ajatusta, että metafora hahmottaa kuvitteellisen variaation, jonka läpi 

ymmärrys uudistuu. 

 

Ricœurilla puolestaan samankaltaisuus selitetään imaginaation hahmotteluksi. Ricœur 

käsittää samankaltaisuuden havaitsemisen metaforan ikonisuutena. Samankaltaisuus 

käsitetään, kun esitetään asiat kuvittelussa. 

 

4.4 Symboli ja metafora 

 

Imaginaation teoriaa Ricœurilla ei voida erottaa symbolin ja metaforan välisestä yhtey-

destä186. Ricœurin mukaan symboliteoria on mahdollisuus täydentää metaforan teori-

aa187. Symbolin tarkastelu auttaa tutkimaan imaginaation käsitettä metaforateoriassa. 

 

Tarkastelen ensin symbolin ja metaforan eroja. Symbolin teoriassa ongelmallista 

Ricœurin mukaan on, että se kuuluu monien toisistaan erillään olevien tutkimusalojen 

joukkoon, kuten psykoanalyysi, kirjallisuudentutkimus tai uskontotiede188. Nykyään 

                                                 
184 Ricœur 2000, 88. 
185 Ricœur 1978a, 208. 
186 Bourgeois 1990, 57. Lawlor 1992, 72. 
187 Ricœur 2000, 95. Ricœur 1976, 54. 
188 Ricœur 2000, 93-94.  
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tästä ongelmasta ei päästä eroon metaforateoriankaan kohdalla. Myös metaforateoria 

liittyy psykologiaan, kognitiotieteeseen, kirjallisuudentutkimukseen tai sosiologiaan. 

 

Vielä tärkeämpi Ricœurin mainitsema ongelma symboliteoriassa on, että symboli kuu-

luu kielelliseen järjestykseen ja ei-kielelliseen järjestykseen. Symboli viittaa kielellisen 

ilmaisun välityksellä johonkin muuhun. Psykoanalyysissä symboli viittaa piilotettuihin 

psyykkisiin konflikteihin, uskonnonhistorioitsijalle symboli viittaa pyhään.189 Kuulues-

saan ei-kielelliseen, kuten piilotajunta tai pyhä, symboli on ehtymätön. Tällä Ricœur 

tarkoittaa, että symbolin merkitys ei muutu kirjaimelliseksi: symbolin merkitys kuuluu 

aina puoliksi ”toiseen”. Toisella tässä yhteydessä tarkoitetaan unia, kuvitelmia, tai ko-

kemusta uskonnollisessa seremoniassa.190 Symboli on aina osittain kiinnittynyt sanoin 

kuvaamattomaan kokemukseen. Symbolissa on Ricœurin mukaan aina jotain semanttis-

ta ja jotain ei-semanttista191. Symboli juurtuu olemisen perustavalle tasolle. Esimerkiksi 

uskonnolliset symbolit, kuten ”Isä” Jumalan symbolina, ovat kiinnittyneet uskontoon ja 

uskonnolliseen kokemukseen. 

 

Metafora puolestaan yhdistää merkityksen ja kyvyn ymmärtää jotain uutta. Metaforinen 

kuvittelu syntyy kielen moniselitteisyydestä ja johtaa uuteen merkitykseen. Uusi merki-

tys symbolissa ei muutu uudeksi yhtä selkeällä tavalla kuin metaforisessa merkityksen 

muutoksessa. Tämä väite tulee perustelluksi, kun tarkastellaan symbolia suhteessa ”sa-

mankaltaisuuden havaitsemisen” käsitteeseen. Ricœurin mukaan symboli sulauttaa sa-

mankaltaisuuden. Toisin sanoen symboli ei tuota samanlaista kielellistä merkityksen 

muutosta kuin metafora. Metafora sitä vastoin synnyttää tarpeen tehdä eron, missä mie-

lessä x on y, ja missä mielessä se ei ole192. Metafora johdattaa tekemään käsitteellisen 

erottelun. Symbolin avulla samankaltaisuuden havaitseminen on epäselvempää, koska 

symboli ei-kielellisen ominaisuutensa takia on jatkuvasti uusille tulkinnoille avoin. Sik-

si symboli ei voi muuttua tavanomaiseksi kielenkäytöksi kuten metafora. Kärjistäen 

voidaankin sanoa, että symboli edustaa merkityksen kokemuksellista tasoa ja metafora 

edustaa merkityksen kielellistä tasoa. 

 

                                                 
189 Ricœur 2000, 94. 
190 Lawlor 1992, 71. 
191 Ricœur 2000, 83. 
192 Ricœur 2000, 98. Ricœur 1976, 56.  
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Edellisistä huomioista huolimatta symbolilla ja metaforalla on yhteisiä piirteitä. Symbo-

lin liittyminen "inhimilliseen maailmassa-olemisen tapaan" paljastaa olennaista metafo-

ran toiminnasta193. Symbolissa sanomaton ja kielellinen yhdistyvät. Symboli tuo esiin 

sanomattoman ja kielellisen välisen rajaviivan. Kokemuksellisen ja kielellisen raja on 

läsnä myös metaforisessa merkityksen muutoksessa. Tämän vuoksi edellä mainitut erot 

symbolin ja metaforan välillä sisältävät varauksia. Metaforat ovat symbolien tapaan 

voimakkaita retorisia välineitä, joissa kieli kohtaa merkityksensä rajat. Metafora vie 

kielen ratkeamispisteeseensä, koska metaforaan liittyy poeettinen luovuus ja imagi-

naatio. 

 

Metaforan ja symbolin välisestä erosta huolimatta Ricœur puhuu symbolin ja metaforan 

välisistä asteista. Tällä perusteella laajentuu keskustelu symbolista elävään metaforaan. 

Jotkin metaforina käytetyt ilmaisut kuten tuli, vesi, ilma ovat yhtä voimakkaita kuin 

symbolit. Tällaiset metaforat vastustavat käsitteellistämistä samaan tapaan kuin symbo-

lit, koska ne kuuluvat elämän perustaviin käytäntöihin.194 Tällaiset metaforat paljastavat 

maailman metaforan vastaanottajalle. Sekä symboli että metafora ovat keinoja paljastaa 

joitain todellisuuden puolia. Tässä suhteessa metaforien ja symbolien välinen raja on 

häilyvä. 

 

Valaisevaa symbolin ja metaforan välisen rajan käsittämiseksi on kysymys: onko sym-

boli kuollut metafora? Kuolleella metaforalla tarkoitetaan, että uusi ilmaus, jota on alun 

perin käytetty havainnollistamaan jotakin asiaa, on ajan myötä muuttunut merkitysyh-

teydeltään tutuksi. Usein metaforat muuttuvat nopeasti tutuiksi kielenkäytössä. Metafo-

ra on hetkellinen tapahtuma kielenkäytössä, mutta symbolien merkitysyhteys on jatku-

vasti pysyvä.195 Kristillisessä symboliikassa "isällä" viitataan taivaan Isään. Tässä mie-

lessä symboli ei ole uusi keksintö kielessä, vaan kuollut metafora. Kuitenkin se koke-

mus, joka symboliin liittyy, tuottaa kokijalleen elävän käsityksen todellisuudesta. Sym-

boli tuottaa kokijalleen käsityksen siitä, miten asiat hänelle ovat. Symboli saa merkityk-

sensä vain kokemuksessa. Vain uskova ihminen kokee Jumalan olevan todella "Isä". 

Tämä symboliin sisältyvä kokemuksellisuus on ihmisen kykyä kuvitella symbolin mer-

                                                 
193 Ks. Ricœur 2000, 109. Ricœur 1976, 65. 
194 Lawlor 1992, 71. 
195 Ricœur 1976, 64. 
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kitystä. Samantapaista kokemuksellista merkityksen tavoittamista liittyy myös joihinkin 

metaforiin. 

 

Ricœurin mukaan symboli viittaa paitsi kieleen, myös imaginaatioon196. Samoin meta-

foran merkitykseen liittyy imaginaatio. Sekä symboli että metafora synnyttävät kuvitte-

lua, jossa niiden merkitys pyritään käsittämään. Symbolin ja metaforan tuottama se-

manttinen keksintö tapahtuu kuvittelussa. 

 

Ricœurilla sekä metafora että symboli liittyvät Immanuel Kantin ajatukseen produktiivi-

sesta imaginaatiosta197. Ricœur sanookin, että ”metaforan teoria johtaa symbolien teori-

an kantilaisen skematismin ja käsitteellisen synteesin teorian naapuruuteen.” 198. Ricœur 

hyödyntää Kantin produktiivista imaginaatiota kuvatessaan metaforan tapaa johtaa kä-

sitteelliseen hahmotteluun. 

 

Produktiivisen imaginaation tehtävä on havaita samankaltaisuutta. Moniselitteisten il-

maisujen tulkinta johdattaa ihmisen yhdistelemään merkityksiä kuvittelussa. Ricœurin 

symbolitutkimuksen tärkeä huomio on, että symboli panee alulle ajattelua.199 Myös me-

taforasta Ricœur sanoo, että se herättelee ”ajattelemaan enemmän”. Enemmän ajattelul-

la Ricœur tarkoittaa, että metafora johdattaa punnitsemaan, miten käsitteet sijoittuvat 

suhteessa toisiinsa200. Vaikka symboli vastustaa käsitteellistämistä, silti symbolin tapa 

ylittää merkityksen rajoja on ”antaa aihetta ajattelulle”, antaa jotain ajateltavaa. Metafo-

rateorian ohella symboliteoria painottaa merkityksen rajojen ylittämistä. Sekä symboli 

että metafora ovat osa Ricœurin käsitystä siitä, miten kieli on keino välittää maailmaa 

ihmiselle. Kielen tuottama kuvittelu hahmottaa kulttuuria ihmiselle. 

 

                                                 
196 Ricœur 2000, 94-95. 
197 Lawlor 1992, 63, 72. 
198 Ricœur 2000, 99. Ricœur 1976, 57. “This is why the theory of symbols is led into the neighborhood of 
the Kantian theory of the schematism and conceptual synthesis by the theory of metaphor.”. 
199 Ricœur 1989, 6. 
200 Tulkinnan teoria -teoksen suomennoksessa englanninkielinen ilmaus  “thinking more”on käännetty 
“lisäajatteluksi” (Ricoeur 2000, 99.). Lawlorin kommentaarissa sama ilmaus on englanniksi ”further thin-
king” (Lawlor 1992, 72.). Ricœur itse mainitsee, että ”thinking something more” tai ”penser plus” on 
lainaus Immanuel Kantin Arvostelukyvyn kritiikin (Kritik der Urteilskraft) pykälästä 49 (Ricœur 1978a, 
303. Ricœur 1975, 384.). Ricœur viittaa myös Kantin Arvostelukyvyn kritiikin pykälään 59. (Ricœur 1996, 
139.). Vastaava saksankielinen ilmaus on ”viel zu denken” ja ranskaksi ” penser plus” tai Kantilta rans-
kaksi käännettynä ”donne beaucoup à penser”. Symbolin kohdalla Ricœur käyttää vastaavaa ranskankie-
listä ilmausta ”donne à penser”. Pro-gradu tutkielmassani "viel zu denken" on käännetty "enemmän ajat-
telua". 
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Kuten totesin, symbolin kohdalla imaginaatio ei kuitenkaan johda selkeään kielelliseen 

muutokseen. Merkityksen siirtymä jää imaginaation tasolle symbolissa. Esimerkkini 

tästä väitteestä on seuraava: Jos sanaa ”isä” käytetään symbolina viittamaan Jumalaan, 

on tämä symboli aina puoliksi kiinnittynyt siihen ei-kielelliseen uskonnolliseen koke-

mukseen, jossa se saa merkityksensä. Imaginaatiossa ihmisymmärrys pyrkii käsittämään 

tavanomaisesti käsitetyn isän avulla, mitä taivaallinen Isä on. Taivaallisen Isän merkitys 

on kuitenkin jotain abstraktia, jonka kirjaimelliseksi ilmaukseksi muuttuminen on han-

kalaa. Tästä seuraa imaginaation kannalta katsottuna se, että symboli johtaa imaginaa-

tion alueelle. Kuitenkaan symboli ei toteuta imaginaation läpi prosessia, jossa merkitys 

muuttuisi täysin tavanomaiseksi kielenkäytöksi. Näin hermeneuttinen tarkastelu tarvit-

see avukseen metaforan käsitteen. Metaforan avulla siirtyminen semanttiselta kentältä 

toiselle mahdollistuu. 

 

Symbolin tarkastelu painottaa ajatusta, että kokemusta muotoillaan kielessä uudelleen. 

Kielen ja todellisuuden yhteys ilmenee tarkastelemalla symbolin juurtuneisuutta olemi-

seen. Symbolin tarkastelu tuo esiin, että diskurssi on juurtunut olemiseen201. Metaforan 

ilmiössä kielen juurtuneisuus maailmaan tulee myös esiin. Metaforat ovat keinoja hah-

mottaa maailmaa kuvitteellisten variaatioiden avulla. Tähän mennessä en ole lyönyt 

lukkoon sitä, miten imaginaatio ja metafora toimivat yhdessä. 

 

4.5 Luova imaginaatio 

 

Kauan filosofian historiassa imaginaatio käsitettiin aistihavaintoon liittyvänä kuvien 

kopiointina. Käsitystä kutsutaan filosofisessa kirjallisuudessa reproduktiiviseksi imagi-

naatioksi. Myöhemmin imaginaation käsite muuttui, kun se alettiin käsittää uusien yh-

distelmien luomiseksi. Tämän produktiivisen imaginaation käsitteen katsotaan kehit-

tyneen 1700-luvulla. Produktiivinen imaginaatio määriteltiin luovaksi imaginaatioksi 

1800-luvun romantiikassa. Nykyinen arkiymmärryksen tapa käsittää mielikuvitus poh-

jautuu produktiiviselle ja luovalle ajattelutavalle. 

 

Ricœur jakaa imaginaation kahteen: "Mutta jos seuraamme Kantia mieluummin kuin 

Humea, tarkoitan skematismin teoriaa ja produktiivista imaginaatiota, meidän on nähtä-

                                                 
201 Lawlor 1992, 71. 
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vä imaginaatio syntyvien merkitysten ja kategorioiden asemassa mieluummin kuin haa-

listuvien impressioiden asemassa.202". Ricœurin erottelu on siis toisaalta rep-

roduktiivinen imaginaatio toisaalta produktiivinen imaginaatio. Hänen teoriassaan pro-

duktiivinen imaginaatio on kielellistä ja reproduktiivinen ei-kielellistä203. 

 

Tarkennan Ricœurin jaottelua kolmeen imaginaation luokkaan. a) Reproduktiivinen 

imaginaatio viittaa havainnosta kopioituun kuvaan. Reproduktiiviseen imaginaatioon ei 

sisälly kuvien yhdistelyä. b) Produktiivinen imaginaatio viittaa havainnosta saatujen 

kuvien yhdistelyyn. c) Luova imaginaatio viittaa Ricœurin tapaan puhua produktiivises-

ta imaginaatiosta kielellisenä. Uusien kokonaisuuksien elementit eivät luovassa imagi-

naatiossa ole havainnosta saatuja, vaan ensisijaisesti kielessä hahmoteltuja. Ricœur ei 

kuitenkaan suoraan erota produktiivista ja luovaa näkökulmaa toisistaan, vaan hänen 

tapansa puhua imaginaatiosta viittaa yhdistelyyn ja on tässä mielessä produktiivista. 

Toisaalta tämä yhdistely ei ole ensisijaisesti havainnosta saatua, vaan tapahtuu kielelli-

sessä luovuudessa. Tässä mielessä Ricœurin imaginaation käsitettä voidaan kutsua luo-

vaksi imaginaatioksi. Olennaista on, että imaginaatio toimii hermeneuttisen luovuuden 

ilmiönä. Ricœur käsittelee imaginaation tehtävää eletyssä, sosiaalisessa todellisuudessa. 

Määrittelen luovaa imaginaatiota hänen hermeneutiikkansa näkökulmasta. 

 

Alun perin Heidegger laajensi imaginaation käsitteen koskemaan toiminnan, ajan ja 

kielen ontologista hahmottamista204. Myös Ricœur tarkastelee kuvittelua ajan, kielen ja 

toiminnan hahmottajana. Ricœurilla luova imaginaatio on osa fenomenologista ja her-

meneuttista tarkastelua. Kielen synnyttämä kuvittelu auttaa hahmottamaan ymmärrystä 

olemisesta maailmassa205. Kieli on merkityksellistä, kun se on muotoutunut tekstikoko-

naisuudeksi. Kielestä tulkittava merkityskokonaisuus rakentaa kuvitteellisen variaation 

todellisuudesta. Näin hahmotellun imaginaation avulla ihminen luo käsitystään mennei-

syyden tapahtumista ja suuntautuu kohti tulevaisuuden tapahtumia. Tärkeänä Ricœur 

pitää kuvitteellisia hahmotelmia, joita kieli tuottaa. Kuvitteellinen hahmotelma jäsentää 

ihmisen ymmärrystä.  
                                                 
202 Ricœur 1991a, 82. But if we follow Kant rather than Hume, I mean the theory of schematism and that 
of productive imagination, we have to look at imagination as the place of nascent meanings and catego-
ries, rather than as the place of fading impressions”. Tässä Ricœur kärjistää hieman Humen käsitystä 
imaginaatiosta, koska jo Humella imaginaatio voidaan käsittää produktiiviseksi, mutta ei kuitenkaan 
luovaksi. 
203 Ks. Kearney 1998, 158. 
204 Kearney 1998, 143. 
205 Ks. Kearney 1998, 144. 
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Kuvitteellinen maailma, jonka metafora luo, muodostaa ihmiselle uuden käsityksen to-

dellisuudesta. Metafora voi luoda kuvitteellisen maailman, jota ei ole olemassa. Tässä 

yhteydessä on kohdallista puhua metaforisen lauseen tuottamasta ”metaforisesta maail-

masta”, kuten Levin tekee206. Myös Ricœurin mukaan kielen synnyttämä kuvittelu 

hahmottaa uusia maailmoja207. Tosin Ricœur ei vielä metaforateoriassaan käsitä metafo-

raa nimenomaan ”maailman” hahmottajaksi, mutta käyttää tätä puhetapaan tekstien ja 

kielen yhteydessä yleensä208. Ilmausta ”mahdollinen maailma” käytetään metaforisen 

ilmauksen yhteydessä tarkoittamaan niitä kuvitteellisia variaatioita, joita metaforisesta 

lauseesta tulkitsija hahmottaa. Levin mainitsee metaforan yhteydessä mahdollisten maa-

ilmojen semantiikan209. Ricœur ei kuitenkaan puhu metaforisesta maailmasta mahdollis-

ten maailmojen semantiikan avulla. Määrittelen tuonnempana, miten Ricœur selittää 

metaforan kykyä luoda kuvitteellisia maailmoja fenomenologian avulla. 

 

Ricœurin metaforateorian imaginaatiota ovat käsitelleet useat teoreetikot. Ei ole kui-

tenkaan paljon tarkkoja määrittelyjä siitä, mitä imaginaatio Ricœurin metaforateorian 

kohdalla on. Esimerkiksi Levin ei määrittele imaginaatiota nimenomaan hermeneutti-

seksi olemisen ja toiminnan hahmottajaksi. Levin käsittelee metaforaa mahdollisten 

maailmojen ja fenomenologian kannalta, muttei huomioi imaginaation hermeneutti-

suutta210. Sen sijaan Richard Kearney asettaa imaginaation Ricœurilla keskeisesti ole-

misen ja toiminnan hahmottelijaksi, koska hän määrittelee imaginaatiota suhteessa 

Ricœurin muuhun tuotantoon. Metaforan tarkastelun kannalta Kearneyn oivallus on 

tärkeä. 

 

Painotan, että imaginaation käsite esiintyy Ricœurin filosofiassa usean eri teeman yh-

teydessä. Ricœurin keskeisimpiä imaginaation käsitteen käyttöyhteyksiä on ensiksi 

imaginaatio kielellisenä. Tämä tarkoittaa imaginaation selittämistä poeettisen kielen 

luovan yhdistelyn keinoin. Toiseksi Ricœur puhuu imaginaatiosta teorian ja käytännön 

välisenä käännekohtana. Tämä tarkoittaa, että teoreettisten fiktioiden avulla kuvataan 

ihmistoimintaa. Hermeneuttinen imaginaatio on kokemuksellisen ja käsitteellisen yhdis-

                                                 
206 Levin 1988, 2. 
207 Ricœur 1991a, 318. Ks. myös 1991a, 489-490. 
208 Ks. esim. Ricœur 1991a, 494. Ks. myös Ricœur 1988, 159. Ks. Myös Schaldenbrand 1979, 73. 
209 Ks. esim. Levin 1988, 34-35. 
210 Ks. Levin 1988, 24. 



 

 67  

täjä211. Edellä totesin, että symbolit ja metaforat ovat kokemuksellisen ja käsitteellisen 

yhdistäjiä. Tällöin metaforien synnyttämä imaginaatio tulee ymmärtää hermeneuttisen 

imaginaation mielessä. Kolmanneksi imaginaatio sosiaalisena tarkoittaa kuvittelua ideo-

logian ja utopian käsitteiden yhteydessä. Poliittiset utopiat ovat sosiaalista kuvittelua.212 

Utopia on muoto, jonka avulla ihmiset ajattelevat uudelleen perheen, koulutuksen, halli-

tuksen ja uskonnon. Uudelleenkuvaavassa tehtävässään utopia rakentuu kielen retorisil-

le keinoille, esimerkiksi metaforille. 

 

Kolmea imaginaation tarkastelua yhdistää se, että ne liittyvät luovaan imaginaatioon. 

Niissä kaikissa on kyse uudelleenkuvauksesta kielellisen fiktion avulla. Ricœurin mu-

kaan kielellinen imaginaatio on kahden muun imaginaation muodon perusta213. 

 

Miten kielellinen luovuus yhdistyy kuvitteluun? Kysymyksen taustalla voidaan nähdä 

laaja filosofinen ongelma: onko mahdollista yhdistää semantiikkaa ja psykologiaa? 

Ricœur ehdottaa, että metaforateoria tarjoaa mahdollisuuden semanttisen ja kuvit-

teellisen näkökulman yhteistyöhön. Tämä tarkoittaa, että imaginaatio ankkuroidaan 

muun muassa Blackin edustamaan semanttiseen metaforateoriaan. 

 

On tehtävä varaus sen suhteen, miten metaforan psykologisesta aspektista puhutaan. 

Metaforan kuvitteellinen ominaisuus ei saa olla pelkästään aistimuksia ja mielikuvia. 

Jos metaforan konnotaatiot ovat vain epämääräisiä subjektiivisia mielikuvia, metaforalla 

ei ole kykyä luoda uutta sosiaalista merkitystä. Siksi metaforan merkityksen toiminta 

tulee selittää muuten kuin pelkillä mielikuvilla. Ricœurin mukaan metaforan konnotaa-

tiot tulee käsittää kuuluviksi nimenomaan luovaan imaginaatioon, ei osiksi reproduktii-

vista imaginaatiota. Ricœur erottaa reproduktiivisen kuvan kopiona ja produktiivisen 

kuvan fiktiona. Kuva kopiona on esimerkki reproduktiivisen imaginaation tuottamasta 

kuvasta. Luova imaginaatio taas syntyy kielessä. 

 

Ricœurin mukaan perinteisessä imaginaation filosofiassa puhutaan kuvista, jotka käsite-

tään mentaalisiksi tai fyysisiksi jäljennöksiksi jostakin todellisesta asiasta, joka ei muu-

                                                 
211 Kearney 1998, 143-144. 
212 Ricœur 1986a, 213-214. 
213 Ricœur 1984b, 17. 
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ten ole välittömästi läsnä.214 Esimerkiksi kuvitelmani Peteristä on kopio todellisesta 

Peteristä, jonka olen nähnyt aiemmin. Tällöin imaginaatio käsitetään fysikaalista kuvaa, 

kuten valokuvaa muistuttavana mentaalisena kopiona todellisuudesta. Karkeasti asia on 

esitettävissä niin, että havainto jostain kohteesta siirtyy ihmisen mieleen. Käsitys kuvas-

ta kopiona liittyy reproduktiiviseen imaginaatioon. Kuitenkaan tällä tavoin Ricœur ei 

puhu imaginaation sisältämästä kuvallisuudesta. 

 

Sen sijaan kuva, joka on osa fiktiota, myös muuttaa tapaamme suhtautua todellisuu-

teen.215 Kuva fiktiona tarkasteluja ovat esimerkiksi draamat, romaanit, novellit, ja poliit-

tiset fiktiot kuten utopiat ja ideologiat.216 Keskeistä on, että näissä fiktioissa imaginaatio 

on toimintaa. Tämä toiminta on uusien mahdollisten merkitysten hahmottelua. Kuvitte-

len esimerkiksi romaanin tekstistä juonellisen tapahtumien sarjan. Fiktion tuottamat 

kuvat sulkeistavat todellisuuden ja siten avaavat uusia mahdollisuuksia ymmärtää maa-

ilmaa. Ricœurilla imaginaatio on kuvien virtaa, joka syntyy kielen luovasta yhdistelystä. 

Kuvittelun yhdistely toteutuu kulttuurin tuottamissa fiktioissa. 

 

Ricœur erottelee kuvan kopiona ja kuvan fiktiona. Erottelun Ricœur tekee  välttääkseen 

psykologismin ongelman metaforateoriassaan. Psykologismi tässä yhteydessä tarkoittaa, 

että poeettisen kielen assosiaatiot ovat vain satunnaisia mielikuvia, jotka eivät liity mer-

kitykseen217. Jos poeettisen kielen assosiaatiot eivät ole osa merkitystä, niin metaforalla 

ei voi olla uutta ymmärrystä tuottavaa tehtävää. Kuva kopiona on mielen sisäistä sub-

jektiivisuutta, joka ei vältä subjektiivisten mielikuvien ongelmaa. Sen sijaan Ricœur 

uskoo, että produktiivinen kuva fiktiona selitys välttää subjektivismin vaaran. 

 

Vastaväite Ricœurin ajatukseen kielen ja imaginaation yhdistämisestä on, että kielelli-

syyden mukaan tuominen ei pohjimmiltaan poista subjektiivisuuden ongelmaa. Entä jos 

kieleen vetoaminen ei hävitäkään psykologismin ongelmaa? Hyvä kysymys on, miksi 

sanojen tuottamat konnotaatiot olisivat sen luotettavampia kuin havainnosta saadut im-

pressiot. 

 
                                                 
214 Ks. Ricœur 1991c, 167. 
215 Ks. Ricœur 1991a, 121.  
216 Ricœur 1991c, 167.  
217 Yleensä psykologismilla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan logiikka ei ole palautettavissa psykolo-
giaan. Psykologiset aistimukset ja mielikuvat ovat muuttuvia ja epämääräisiä. Matemaattiset oliot ovat 
taas muuttumattomia ja pysyviä. Logiikka ei ole riippuvainen ihmisen mielestä. 
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Yksi mahdollinen näkemys on se, että semantiikka on vastakohtainen psykologian kans-

sa. Tällöin psykologinen ei ensinkään kuulu merkitysteorian piiriin. Merkityksen suh-

detta kielen sosiaaliseen käyttöön on mahdollista lähestyä olettamatta psykologisia si-

sältöjä. Ricœurilla ei ole käsitystä imaginaatiosta psykologisena mielensisältönä, vaan 

imaginaatio on apuväline kielenkäytössä merkitysten hahmotteluun. Kuitenkin toinen 

vastaväite Ricœurille on, että jos psykologiaa ei sotketa semantiikkaan, silloin myös-

kään imaginaation käsitettä ei tarvita tässä yhteydessä. 

 

Mainittuun ongelmaan saadaan pian tarkennusta. Tähän mennessä olen alustavasti mää-

ritellyt imaginaation luonteen, josta metaforateorian yhteydessä puhutaan. Tätä taustaa 

vasten käsittelen imaginaation ja poeettisen kielen suhdetta. 

 

4.6 Metafora kielen ja imaginaation yhdistäjänä 

 

Koska luonnollinen kieli on monimerkityksistä, joudutaan merkityksiä luon-

nostelemaan kuvittelussa. Kielen ja kuvittelun yhteys tulee havainnollisesti esille meta-

foran semanttisten kenttien toiminnassa. Ricœurin teoriassa kielen semanttiset kentät 

ovat ymmärryksen kokemuksellisia alueita. Se panos, jota Ricœur ehdottaa metafora-

teoriaan, on tarkastella metaforan semanttisten kenttien samankaltaisuuden havaitse-

mista imaginaation yhteydessä. 

 

Asiaa voidaan lähestyä myös käänteisesti: imaginaation ilmiölle tarjotaan uusi tarkaste-

lu metaforateoriassa. Imaginaatio sidotaan kielenkäyttöön metaforisessa tulkinnan pro-

sessissa218. Sama asia on muotoiltavissa vielä niin, että imaginaation luovuutta syntyy 

suhteessa luonnollisen kielen sosiaaliseen luovuuteen. 

 

Ricœur selittää kuvittelun toimintaa vetoamalla semanttisten kenttien toimintaan. Se-

manttisten kenttien toiminnassa imaginaatio on poeettiseen puheilmaisuun liittyneenä 

’sidottu’219. Tämä tarkoittaa sitä, että imaginaatio ei ole pelkkä mielen epäselvä sisältö. 

Imaginaatio, joka perustuu semanttisten kenttien kielelliselle yhdistelylle, välttää psy-

kologismin ongelman. Ricœurin mukaan juuri tulkintatilanteessa merkityksen syntymi-

                                                 
218 Ricœur 1991b, 171. 
219 Ricœur 1991b, 73. 
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seen kietoutuu kuvittelua220. Metaforan tulkinta imaginaatiossa on kulttuurin merkitys-

ten jatkuvaa hahmottamista. 

 

Kielen ja kuvittelun yhdistämisessä Ricœur ottaa vaikutteita muilta teoreetikoilta. 

Ricœur kehittää ranskalaisen fenomenologin Gaston Bachelardin ideoita. Bachelard 

käyttää käsitettä ”retentissement”. Sana on suomeksi käännettävissä ”vastakaiuksi”. 

Käsitteen käytöllä Bachelard ja häntä seuraten Ricœur viittaavat siihen, että poeettinen 

kuva nousee esiin heijastuksena poeettisesta kielenkäytöstä.221 Bachelardilla poeettinen 

kuvien virta on vastakaikua poeettisesta kielestä. Tämä poeettinen vastakaiku havain-

nollistuu lukemisen fenomenologiassa. Tarkastelen seuraavaksi Ricœurin käsitystä lu-

kemisen fenomenologiasta. Siinä metaforan semanttisten kenttien toiminta asettuu ima-

ginaation filosofian yhteyteen. 

 

Voimme itse kukin pyrkiä tunnistamaan omassa kokemuksessamme, että lukiessamme 

myös kuvittelemme runon tai proosateoksen merkityksiä. Ricœurin mielestä poeettinen 

kielen tarkoitus on nostaa esiin kuvien virta222. Kielen ja imaginaation yhdistyminen 

tulee esiin lukemisen toiminnassa. Ricœur tarkastelee lukemista aktina, jossa kuvittelua 

syntyy. Tässä tarkastelussa Ricœur hyödyntää Marcus Hesterin ideoita. Hester on ver-

rannut lukemista Edmund Husserlin epokhéen käsitteeseen. Selitän hieman tätä analogi-

aa. 

 

Epokhé tarkoittaa luonnollisen asenteen asettamista sulkeisiin. Luonnollisella asen-

teella tarkoitetaan kyseenalaistamatonta arkikäsitystä todellisuudesta. Lukemisessa 

sulkeistetaan eli lakkautetaan hetkellisesti luonnollinen asenne todellisuuteen. Runo-

kieli asettaa sulkeisiin todellisuuden luomalla kuvitteellisen hahmotelman.223 Toisin 

sanoen Ricœurin mukaan tulkitsemisen akti tapahtuu imaginaation avulla. Itseensä 

viittaava poeettinen kieli luo fiktiivisen hahmotelman. Ricœurin mukaan monet teoree-

tikot ajattelevat, että kun merkitys puetaan kuvitteelliseen, merkitys jää runollisen kie-

len sisäiseksi224. Tässä Ricœur viittaa strukturalistiseen kirjallisuudentutkimukseen. 

 

                                                 
220 Ricœur 1991a, 123. 
221 Ricœur 1991b, 172. Ks. myös Kearney 1998, 108. 
222 Ricœur 1975, 266. Ricœur 1978a, 209. 
223 Ricœur 1975, 266-267. Ricœur 1978a, 209. Ricœur 1978a, 225. Gerhart 1996, 222. 
224 Ricœur 1978a, 210. 
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Kuitenkaan Ricœur ei itse ehdota, että poeettinen kieli olisi sisäänpäinkääntynyttä ku-

vitteellista, jolla ei olisi suhdetta todellisuuteen. Pikemminkin Ricœurin mukaan ima-

ginaatio sulkeistaa arkikäsityksen mukaisen todellisuuden vain hetkellisesti. Sulkeis-

taminen mahdollistaa kielen merkityksen avautumisen kohti uutta käsitteellistämisen 

tapaa.225 Poeettisen kielen tuottama kuvien virta avaa merkityksen uusille tulkinnoille 

todellisuudesta.226 Näin poeettinen kieli antaa lukijalle uuden tavan tarkastella todelli-

suutta. Poeettinen kieli antaa uuden tavan käsittää luonnollinen, itsestäänselvyytenä 

käsitetty todellisuus. Tämä on fenomenologinen tarkastelu lukemisen ongelmiin. Esi-

telty Ricœurin ajatus poeettisesta kielestä sulkeistamisen välineenä on metaforateorian 

kannalta kiinnostava. Kuitenkin Ricœur vie tätä lukemisen fenomenologiaa vielä pi-

demmälle. Mielestäni laajennus aiheuttaa Ricœurin teoriaan ongelmia. Toisaalta tällä 

tavoin paikannetaan metaforan tarkastelu hänen filosofiansa kokonaisuuteen. 

 

Hermeneutiikan Ricœur liittää fenomenologiseen tarkasteluun ajatuksella, että kuvit-

teellisten variaatioiden luominen syntyy ihmisen ja kulttuurin tekstien dialogissa. Her-

meneutiikassaan Ricœur päätyy ajatukseen, että poeettinen kieli muodostaa tulkitsijan 

suhdetta maailmaan227. Tässä siis kielestä nouseva kuvittelu ei ole vain subjektiivisia 

mielikuvia. Kielestä nouseva kuvittelu on hermeneuttista imaginaatiota, jossa ihminen 

jäsentää sosiaalista olemistaan. Ajatus kenties välttää subjektiivisten mielikuvien on-

gelman, mutta samalla se hämärtää metaforan käsitettä. 

 

Ricœurin metaforateoriassa kielen synnyttämä imaginaatio voi paljastaa ihmiselle uu-

denlaisen maailman. Se voi avata mahdollisia maailmoja, jotka ylittävät meidän maa-

ilmamme rajat. Tässä mielessä kielen synnyttämä imaginaation toiminta on ontologi-

nen tapahtuma.228 Ihmisen ymmärrys omasta olemisestaan tapahtuu ensisijaisesti teks-

tien heijastuksena. Tämä tarkoittaa, että ihminen peilaa kulttuurin tekstien synnyttä-

mässä kuvittelussa omaa olemistaan. Ihminen lukee tekstiä ja kuvittelee tekstiä tapah-

tumiksi. Lukemisessaan ihminen kuvittelee omaa tapaansa olla ja toimia. Tämä kuvit-

telussa peilautuminen suuntaa ihmisen ajattelua kohti toimintaa. 

 

                                                 
225 Ricœur 1975, 267. 
226 Ricœur 1975, 266. Ricœur 1978a, 209. Ricœur 1978a, 225. Gerhart 1996, 222. 
227 Ricœur 1988, 159. 
228 Kearney 1998, 149. 
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Imaginaatio tarjoaa metaforissa, symboleissa ja kertomuksissa keinon ymmärtää maa-

ilmaa toisella tavalla. Imaginaatio suorittaa toiminnan muotoja, jotka voivat johtaa 

maailman muuttumiseen. Semanttinen keksintö voi johdattaa kohti sosiaalista muutos-

ta.229 Toisin sanoen kuvittelu jäsentää tulevaa toimintaa. Tämä teorian ja käytännön 

välisyys tulee selkeästi esiin kertomusten toiminnassa. Perinteinen vastakkainasettelu 

teorian ja käytännön välillä puretaan imaginaation toiminnassa230. Ihminen jäsentää 

hajanaisia kokemuksiaan maailmassa-olemisesta kertomuksen muotoon. 

 

Kertomusten tavoin metafora diskurssissa hahmottaa jonkin puolen maailmasta. Esi-

merkiksi poliittiset metaforat jäsentävät todellisuutta poliittisten intressien mukaan. 

Pahan akselin metafora tuottaa semanttisen keksinnön, joka saa kuvittelemaan Irakin ja 

Iranin valtioita ja niiden kansalaisia tietystä näkökulmasta. Yhtälailla monet arkipäi-

väiset metaforat ovat voimakkaita sosiaalisen maailman jäsennyksiä. 

 

Ricœurin ajatus metaforasta kuvitteellisen maailman hahmottajana pohjautuu feno-

menologialle. Tarkastelun keskiössä ei ole tekijän tai tulkitsijan psykologinen kokemus, 

vaan kielen rakentama kuvitteellinen maailma. Metaforassa hahmotetaan maailma, joka 

ei ole psykologinen, vaan todellisuuden sulkeistamisella saavutettu mahdollinen maail-

ma. Tämä saattaa olla hyvä idea, mutta sitä pitäisi tarkentaa. Ongelmallista tässä ajatuk-

sessa on se, miksi metafora tuottaisi tällaisen maailman. Onko metafora ensinkään riit-

tävän selkeä esimerkki kuvitteellisen variaation synnyttämisestä?  Myöhemmin esittelen 

Davidsonin vaihtoehtoista metaforateoriaa. Silloin esittelen tarkentavan ehdotuksen 

Ricœurin teoriaan. 

 

Toinen kritiikki Ricœurin teoriaan on, että Ricœur ei tuo teoriaansa tarpeeksi lähelle 

konkreettisten metaforien tutkimusta. Erityyppisillä esimerkeillä testataan konk-

reettisesti teoriaa. Esimerkiksi Lakoff ja Johnson rakentavat metaforateoriaansa kiinte-

ässä yhteydessä metaforaesimerkkeihin231. Ricœur on kitsaampi käsittelemään teorias-

saan konkreettisia metaforia. Toisaalta voidaan ajatella, että filosofisessa teoriassa käy-

tetään metaforaesimerkkejä vain silloin, kun ne todella ovat tarpeen.  

 

                                                 
229 Kearney 1998, 149. 
230 Kearney 1998, 149. 
231 Ks esim Lakoff 1980, 7-8. 
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Vaikka Ricœurin ajatus metaforasta kuvitteellisena hahmotelmana ei ole riittävä selitys 

metaforasta, silti hänen metaforateoriansa sisältää tärkeitä teoreettisia avauksia metafo-

ratutkimukselle. Ensiksi kuvitteellisen maailman käsite välttää metaforan palauttamisen 

korvaamisteoriaan. Toiseksi metaforan luoma kuvitteellinen maailma tarjoaa vuorovai-

kutusteoriaa kehittävän näkökulman metaforaan. Kolmanneksi Ricœurin fenomenologi-

sessa ja hermeneuttisessa tarkastelussa esitelty metaforan käsite on ollut hedelmällinen 

erityistieteiden käyttöön. Ricœurin ajatus metaforasta sosiaalisen kokemuksen muok-

kaajana mahdollistaa metaforateorian soveltavan tutkimuksen. Ricœur ei kuitenkaan itse 

tee metaforien käytön tutkimusta. 

 

Metaforan soveltavaa tutkimusta on harrastettu useissa erityistieteissä.  Kielitieteessä, 

kognitiotieteessä, kirjallisuustieteessä, psykologiassa tai sosiologiassa esitetään meta-

foran olevan skeema eli kuvittelussa toteutuva hahmotelma. Mutta mitä metafora imagi-

naatiossa toteutuvana skeemana on? Selvennän ajatuksen filosofista taustaa. 

 

4.7 Metafora skeemana 

 

Vaikka esittelin kuvittelun ja kielen yhdistymistä, ei tähänastinen pohdinta ole riittänyt 

yhdistämisen perusteeksi. Tarkastelen asiaa vielä yhdeltä kannalta. Ymmärryksen toi-

minta metaforan yhteydessä tiivistyy skeeman käsitteeseen. Selitän aluksi, miten meta-

fora käsitetään skeemaksi. Metafora skeemana johtaa tulkintaan, jota Ricœur kutsuu 

”näkemiseksi jonakin”. 

 

Imaginaation idean Ricœur lainaa Kantilta. Samasta yhteydestä Ricœur lainaa toisenkin 

käsitteen, skeeman. Kuvittelu ja skeema liittyvät toisiinsa siten, että skeema muotoillaan 

kuvittelussa. Ricœurin mukaan metafora on skematismi, jossa annetaan määritteitä. Me-

taforan tuottama imaginaatio suuntaa ihmisen huomion tiettyihin ominaisuuksiin todel-

lisuudessa. Näin metaforan määritelmä tulee lähelle skeeman määritelmää. Metafora 

skeemana on tapa jäsentää maailmaa. 

 

Skeemassa annetaan kuva käsitteelle. Skeema on sääntö, jolla kuvia tuotetaan. Kuten 

skeema, myös metaforinen ilmaisu on sääntö, jonka avulla synnytetään kuvittelua232. 

                                                 
232 Ricœur 1978a, 189. 
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Metaforan kielellisesti ristiriitainen muoto herättää kuvittelua, jonka avulla kohde tai 

tilanne jäsennetään. 

 

Metaforan skematisointi on kielenkäytössä tapahtuvaa tulkinnan toimintaa. Ricœurin 

mukaan ”Metafora antaa ruumiin, hahmon, kasvot diskurssille - -”233. Tällä hän tarkoit-

taa, että kun metaforaa tulkintatilanteessa hahmotetaan, samalla hahmotetaan kielenkäy-

tön kokonaisuutta. Metaforan synnyttämässä imaginaatiossa muodostetaan skeema, jolla 

kielenkäyttöä jäsennetään. Samalla kun jäsennetään kieltä, jäsennetään maailmassa-

olemista, koska kieli on juurtunut olemiseen. Metaforan tulkinnallista ominaisuutta 

Ricœur kuvaa käsitteellä ”näkeminen jonakin” (voir comme, seeing as). 

 

Ricœur toivoo yhdistävänsä semantiikan ja imaginaation. Edellisessä luvussa esitin, 

kuinka Ricœurin mukaan poeettisen kielen lukeminen tuottaa kuvittelua. Kuitenkin hän 

epäröi, onko tämä ajatus riittävä selittämään metaforan toimintaa. Hän katsoo, että po-

eettisen kielen kuvallisuus tässä muodossa ei ole vastaus psykologismin kritiikille.234 

Sen sijaan hän uskoo, että yhteys kielen ja imaginaation välillä voidaan selittää toisella 

tavalla. Tämä on liitos sanomisen ja näkemisen jonakin välillä. Siinä tulee esiin 

Ricœurin tapa tehdä filosofiaa. Hän poimii useiden teoreetikoiden käyttämän ”näkemi-

sen jonakin” käsitteen ja soveltaa sitä metaforateoriaan. Tämä on hänen mielestään se 

keino, jolla imaginaatio sulautuu semanttiseen toimintaan. 

 

Muiden muassa Ludwig Wittgenstein käyttää käsitettä ”seeing as”, joka voidaan kään-

tää ”näkeminen jonakin” tai ”näkeminen niin kuin”. Wittgenstein ei puhu näkemisestä 

jonakin sen enempää metaforien kuin imaginaationkaan yhteydessä. Wittgenstein ei 

puhu näkemisestä jonakin myöskään liittyneenä poeettiseen ilmaisuun.235 Hester ja hä-

nen kanssaan Ricœur katsovat kuitenkin, että poeettisen sanomisen idean yhdistäminen 

näkemisen jonakin ideaan on hedelmällinen. 

 

Wittgenstein sanoo, että kun tulkitsemme kuvaa, niin näemme sen niin kuin tulkitsem-

me. Tämä näkeminen jonakin ei kuitenkaan kuulu havaintoon. Eli siinä ei ole kysymys 

aistihavainnosta, vaan sillä tarkoitetaan tapaa nähdä sama asia useasta täysin erilaisesta 
                                                 
233 Ricœur 1991b, 124. Ricœur 1986a, 218. ”Metaphor gives a body, a contour, a face to discourse - -”, “- 
- la métaphore donnait un corps, un contour, un visage au discours - -”. 
234 Ricœur 1978a 211. 
235 Vrt. Wittgenstein 1999, 303. 
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näkökulmasta. Kun katsomme kaksiselitteistä jänis-sorsa kuvaa, näemme sen jonakin, 

joko jäniksenä tai sorsana236. Sama näkeminen jonakin toteutuu, kun kohtaan väkijou-

kossa ihmisen, jota en ole nähnyt vuosiin. Sitten äkkiä tunnistan hänet. Näen hänen ai-

kaisemmat kasvonsa hänen muuttuneista kasvoistaan.237 Näissä esimerkeissä tulkitsen 

eli ’näen’ kohteen hetken aikaa toisenlaisena. Toisin sanoen ’puhdasta’ havaintoa ei ole, 

vaan havaitseminen on riippuvainen havaitsijan kokemuksesta, tunteista, tiedoista238. 

 

Ricœur laajentaa tätä käsitettä näkemisestä jonakin sopimaan metaforiin. Ricœurilla 

näkeminen jonakin on eräänlaista imaginaatiota239. Näkemisessä jonakin asiat tehdään 

ymmärrykselle näkyviksi. Tapahtumat asetetaan silmien eteen ikään kuin ne olisivat 

konkreettisesti läsnä. Ricœurille imaginaatio on apuväline tulkinnassa. Metaforan tul-

kinnassa ihminen muodostaa kuvittelua, jonka läpi hän näkee kohteen jonakin. 

 

Näkeminen jonakin on kokemusta ja toimintaa samalla kertaa. Toisaalta se on koke-

muksellista intuitiota, jossa joko näemme jäniksen silmän sorsan silmänä tai emme näe. 

Kielen aiheuttama kuvien virta on kokemusta, jolla ei ole selvää sääntöä. Toisaalta nä-

keminen jonakin on toimintaa. Kun tulkitsemme, teemme jotakin.240  Kun tulkitsemme, 

muovaamme kuvien virrasta jonkin merkityksellisen rakenteen. Tällä merkityksellisellä 

rakenteella sitten kuvaamme maailman kohteita ja tilanteita. Kieli pyritään tulkitsemaan 

niin, että se sanoo jotakin jostakin. Silloin myös kielestä nouseva kuvien virta tulkitaan 

jonakin. Kuvittelu asettuu osaksi tulkintaa maailmasta. Tulkinnassa kuvien virta yhdis-

tyy käsitteisiin. Näin metafora on kieleen kuuluva skeema, jossa tulkintatapaamme 

muutetaan. 

 

Kaksi edellistä lukua ovat käsitelleet kielellisen ja kuvitteellisen yhdistämistä. Vastaus-

ehdotus, jonka Ricœur tähän ongelmaan antaa, on metaforan skematisaatio. Ricœur 

asettaa imaginaation osaksi hermeneuttista tarkastelua. Tämän tarkastelun huomio on 

metaforan käsittäminen skeemaksi. Puhe metaforasta skeemana johtaa metaforan käsit-

tämiseen kokonaisvaltaisena tulkinnan välineenä. Käsitys metaforasta ei ole vain tekstin 

tulkintaan liittyvä. 
                                                 
236 Wittgenstein 1999, 303. Vrt. Heidegger 2000 32-33. Vrt. Heideggerin etwas als etwas eli jokin jona-
kin rakenne. 
237 Wittgenstein 1999, 308. 
238 Ks. Rantala 2002, 159. 
239 Ricœur 1978a, 212-213. 
240 Ricœur 1978b, 145-146. 
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Metaforan hermeneuttinen tarkastelu tarkoittaa, että metafora skeemana on ihmisen 

olemisen muokkaaja. Metafora synnyttää kuvittelua todellisesta olemisesta ja toimin-

nasta. Kun metafora ”asettaa asiat silmien eteen” eli esittää ne liikkeessä ja elävinä, sen 

avulla ihminen käsittää sosiaalista olemistaan. Tämä hermeneuttinen metaforan tarkas-

telu näyttää yleisluontoiselta. Kuitenkin hermeneuttinen näkökulma tarkentuu, kun tut-

kin Ricœurin hermeneutiikan taustaoletuksia. Käsittelen seuraavissa luvuissa Ricœurin 

metaforateorian hermeneuttista kehystä. 

 

Skematisoiva hermeneuttinen imaginaatio antaa uuden väylän tarkastella tutkielmani 

keskeistä kysymystä: miten metafora tuottaa uutta ymmärrystä todellisuudesta? Luvussa 

viisi keskityn metaforan kykyyn jäsentää todellisuutta. Viittaussuhteen ongelma kytkey-

tyy imaginaation tarkasteluun, koska imaginaation läpi uusi ymmärrys todellisuudesta 

on mahdollinen. 

 

5. RICŒURIN METAFORATEORIA JA REFERENSSI 

 

5.1 Tekstin rakenne ja lukijan maailma 

 

Kun kuulen jonkun sanovan, että ”Paavo Lipponen on karhu”, joudun pohtimaan tämän 

lauseen merkitystä. Kun pohdin lauseen merkitystä, pohdin myös miten lause viittaa 

Paavo Lipposeen. Ricœurin mukaan keskeistä kielen merkityksen selvittämisessä on 

tarkastella, millä tavoin kieli viittaa todellisuuteen241. Tutkielmassani kutsun kielen viit-

taussuhdetta todellisuuteen referenssiksi. Referenssin ongelma on esillä sekä Ricœurin 

metaforateoriassa että laajemmin hänen hermeneutiikassaan.  

 

Kuitenkin tekstien tulkitsemisen yhteydessä käytettävä referenssin käsite on hieman 

erityyppinen kuin logiikkaa hyödyntävässä filosofiassa käsitetty referenssin käsite242. 

Tässä luvussa käsittelen hermeneutiikan keskeisajatusta tekstien tulkinnan ja maailman 

tulkinnan välisestä suhteesta. Tekstin rakenteen ja lukijan maailman välinen suhde aut-

taa käsittämään metaforan tapaa hahmottaa maailmaa. 

 

                                                 
241 Ricœur 1978a, 216. 
242 Ricœur 1988, 157. 
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Referenssin käsitettä Ricœur tarkastelee suhteessa semiotiikkaan, semantiikkaan ja her-

meneutiikkaan. Ricœur erottelee semiotiikan ja semantiikan toisistaan. Semiotiikan tut-

kimuskohde on merkki. Semantiikan tutkimuskohde on lause.243 Semiotiikasta ja se-

mantiikasta hän erottaa hermeneutiikan tason. Suhteessa semiotiikan ja semantiikan 

tutkimuskohteisiin hermeneutiikka tutkii tekstiksi muotoiltua diskurssia kuten essee, 

runo, kertomus, poliittinen pamfletti, lakiteksti, filosofinen teksti, sarjakuva. Hän tarkas-

telee tekstien lukemisessa avautuvaa ymmärrystä todellisuudesta. 

 

Ricœur erottelee semiotiikan ja semantiikan toisistaan suhteessa kysymykseen referens-

sistä. Semioottisella tasolla ei ole mahdollista puhua referenssistä. Semiotiikan tutki-

muskohteella eli yksittäisellä merkillä ei ole viittaavuutta maailmaan. Sen sijaan seman-

tiikan tutkimuskohde eli lause rakentaa merkityksen, jonka viittaavuutta maailmaan 

voidaan tutkia.244 Siis perusteena semiotiikan ja semantiikan erolle on, että semiotiikka 

tekee eroja merkkien välillä, mutta semiotiikka ei käsittele merkin ja viitatun kohteen 

suhdetta. 

 

Selittäessään erottelua semiotiikan ja semantiikan välillä Ricœur lainaa kielitieteen ke-

hittäjän Wilhelm von Humboldtin aforismia. Humboldtin mukaan kielessä on rajalliset 

keinot, mutta äärettömät käyttötavat.245 Tämä tarkoittaa sitä, että kielellä on olemassa 

tietyt rajalliset säännöt, joiden mukaan se toimii, mutta toisaalta sääntöjen mukaiset lau-

seet voivat kantaa äärettömästi merkityksiä. Semiotiikan tutkimuskohteena yksittäiset 

merkit ovat kielisysteemin osia. Tällaisia tutkimuskohteita ovat esimerkiksi syntaktiset 

eli lauseopilliset säännöt246. Keskittyessään yksittäisiin merkkien sääntöihin semiotiikka 

ei käsittele kielen ja maailman välistä suhdetta. 

 

Semanttinen taso koskee sitä, miten diskurssin ominaisuudet järjestävät lauseen. Yksit-

täinen lause käsitetään paitsi osana kielen rajallisia keinoja eli kielen rakennetta, mutta 

myös äärettömien merkitysten kantajana. Toisin sanoen lauseessa on mahdollista puhua 

merkityksistä, joilla on viittaussuhde maailmaan. Niinpä lause on diskurssin pienin 

mahdollinen osa247. Pääasiassa lauseen taso ja sitä suuremmat kielenkäytön kokonai-

                                                 
243 Ricœur 1976, 68-67. 
244 Ricœur 1978a, 216. 
245 Ricœur 1991a, 66. 
246 Ricœur 1991a, 66. 
247 Ricœur 1991a, 67. 
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suudet ovat merkityksellisiä yksiköitä, ja siksi referenssin tarkastelun kannalta kiinnos-

tavia. Ricœur määrittelee kielen viittaussuhdetta maailmaan, koska hänen hermeneutiik-

kansa pyrkii kehittämään ranskalaisten strukturalististen semiootikoiden käsityksiä. 

 

Ricœur tekee eron ranskalaisten strukturalistien näkökulmiin. Tämä ero on semiotiikan 

ja semantiikan erottaminen. Strukturaalinen semiotiikka tarkastelee kieltä suljettuna 

systeeminä. Ricœurin mukaan strukturalismissa syntyy illuusio, että teksti on rakenne 

itsessään ja että lukeminen ei vaikuta tekstin rakenteeseen. Sen sijaan Ricœur korostaa 

lukijan ja tekstin kommunikaatiota. Hänen mukaansa ilman lukemista ei ole maailmaa, 

joka paljastuu tekstin edessä.248 Toisin sanoen maailman käsite on ensisijainen suhtees-

sa tekstirakenteeseen. Ricœur ei hylkää strukturalistista tarkastelua, vaan sisällyttää sen 

hermeneutiikkaansa. 

 

Hermeneutiikka tarkastelee diskurssin ominaisuuksia vielä laajemmalla alueella kuin 

lause249. Kuitenkaan ei ole helppoa esittää yksiselitteistä menetelmää lausetta laajempi-

en alueiden tutkimiseen. Tässä luvussa selitän, kuinka Ricœurin mukaan tekstien tasoa 

jäsennetään lukijan maailmasta käsin. Ricœurille oleellinen tulkitsemisen kohde on 

teksti. Määrittelen seuraavaksi, mitä teksti metaforateorian yhteydessä tarkoittaa. 

 

Ricœurin tapa ymmärtää teksti ei vastaa käsitteen arkikielistä käyttötapaa. Toisin sano-

en hän ei tarkoita tekstillä vain tai edes pääasiassa jotain kirjoitettua250. Paremminkin 

kirjoitetun tekstin voi korvata mikä tahansa laajempi kulttuurin symbolijärjestelmä: tie-

tokoneohjelma, musiikkiteollisuuden tuotokset. Mielestäni tämä tapa puhua teksteistä 

on liian laaja. Kulttuurin tulkitsemisen ja tekstin tulkitsemisen analogia menee niin pit-

källe, että tekstin käsite menettää järkevyytensä. Kuitenkin Ricœur tekee joitain rajoi-

tuksia tekstin käsitteelle. Hän määrittelee tekstiä kirjallisuudentutkimuksen keinoin. 

 

Teksti on kielen yhtenäinen kokonaisuus eli teos. Tällä Ricœur tarkoittaa ensinnäkin, 

että kielenkäyttö muotoillaan järjestykseksi. Toiseksi järjestys ei ole kielisysteemin ra-

kennetta, vaan puhetilanteessa muokkautuneen diskurssin rakennetta. Tällainen diskurs-

                                                 
248 Ricœur 1988, 164. 
249 Ricœur 1975, 273. 
250 Ricœur 1975, 277. Ricœur 1978a, 219. 
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si muotoiltuna kokonaisuudeksi on esimerkiksi runo tai romaani.251 Kaunokirjallisuuden 

puolella kirjallisuuden lajit ovat diskurssille samankaltainen jäsennys kuin yksittäisen 

lauseen tasolla kielijärjestelmä. Kolmanneksi tämä yleinen kirjallisuuden laji päätyy 

tiettyyn yksittäiseen romaaniin, jossa on tekijälle ominainen kirjallinen tyyli252. Tärkeää 

on, että jokaisella yksittäisellä tekstillä on tekijä, joka on muotoillut sen teokseksi. Teks-

tillä kuvitellaan olevan tekijä, vaikkei tulkinnassa tavoitetakaan todellisen tekijän inten-

tioita. 

 

Tekstien yhteydessä referenssin käsite tarvitsee oman erillisen tarkastelunsa253. Kun 

tutkitaan lausetta laajempien kielenkäytön tapojen referenssiä, ongelma muuttuu her-

meneuttiseksi. Jotta ihminen ymmärtää, mitä tekstissä sanotaan, täytyy hänen ymmärtää 

kaksi asiaa. Ensinnäkin hänen pitää ymmärtää kielen järjestyminen tekstissä niin, että se 

muodostaa järkevän kokonaisuuden. Pelkkä tekstin järjestyminen yhtenäiseksi teokseksi 

ei kuitenkaan hermeneuttisessa tarkastelussa riitä. Toiseksi tekstissä muotoillun kielen 

järjestyksen avulla ymmärrämme, millä tavoin teksti viittaa maailmaan. Näin Ricœur 

jaottelee tekstin rakenteen ja tekstin maailman. 

 

Mainittu jaottelu on apuväline tekstin hahmottamiseen. Tekstin rakenne ja tekstin maa-

ilma ovat kumpikin osa tulkintaa, koska tekstin rakenteelliset ominaisuudet ovat jo 

                                                 
251 Ricœur 1975, 277. Ricœur 1978a, 219. 
252 Ricœur 1975, 277. Ricœur 1978a, 219. 
253 Ks. Gerhart 1996, 223. Ks. Frege 1997, 41. Ks. Ricœur 1996, 234-235. Alun perin Ricœurin väite 
metaforatutkimuksessaan oli, että Fregen merkityksen ja referenssin erottelu pätee kaikkeen diskurssiin. 
Fregellä merkitys tarkoittaa sitä tapaa, jolla olio esitetään. Referenssi on se olio, mistä merkitys on esitet-
ty. Tavallinen nimi tai sana tai merkki viittaa referenssiinsä merkityksen avulla. Ricœur ajatteli aluksi, 
että merkityksen ja referenssin erottelu antaa heuristisen työkalun laajempien tekstien hahmotteluun. 
Ensimmäiseksi Frege sanoo, että yksittäisillä erisnimillä on merkitys ja referenssi. Toiseksi Fregen mu-
kaan yksittäisillä lauseilla on merkitys ja referenssi. Metaforatutkimuksessaan Ricœurin aikomus on siir-
tää merkitys ja referenssi jaottelu vielä kolmannelle tasolle, joka on laajojen tekstikokonaisuuksien taso. 
Tässä hän tekee pitkän teoreettisen harppauksen. Sen sijaan, että sanoisimme kuten Frege, ettemme ole 
tyytyväisiä merkityksiin ja oletamme siksi referenssin, voisimmekin sanoa tekstin teoksena yhteydessä, 
ettemme ole tyytyväisiä teoksen rakenteeseen ja oletamme siksi teoksen maailman. Voidaan ajatella, että 
tekstin rakenne on sen merkitys ja tekstin maailma on sen referenssi. Siis fiktio ei jää merkityksen tasolle, 
vaan kuvitteleva ihminen siirtyy fiktiossa merkityksestä referenssiin. Ensiksi teoksen rakenne on juoni, 
jonka ymmärtämällä ymmärrämme teoksen merkityksen. Toiseksi tekstin juonen rakentama merkitysten 
maailma toimii referenssinä, jolla lukijan oma maailma avautuu uudella tavalla. Tekstin maailma peittää 
joitain lukijan ymmärryksessä esiintyviä asioita ja nostaa esiin joitain toisia asioita. Muun muassa Mary 
Gerhart on huomauttanut, että Ricœurin tapa jalostaa Fregen käsitteitä omaan teoriaansa ei ole täysin 
onnistunut. Ricœur on itsekin myöntänyt myöhemmin, että Fregeltä lainattu erottelu merkityksen ja refe-
renssin välillä menee selvästi yli Fregen loogisen semantiikan rajojen. Ricœur käyttää siis merkitys ja 
referenssi jaottelua hyvin vapaasti. Tekstin maailman ja lukijan maailman välistä vuorovaikutusta kuva-
tessaan hän tukeutuu lopulta enemmän kirjallisuustieteeseen kuin Fregen ajatuksiin. Näiden syiden takia 
olen jättänyt merkitys referenssi erottelun työssäni tähän alaviitteeseen. 
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merkityksellisiä yksiköitä254. Toisin sanoen tulkinnassa on vaikea erottaa, mikä tekstissä 

on puhtaasti rakennetta ja mikä lukijan rakenteesta muodostamaa tulkintaa. 

 

Tekstin rakenne on Ricœurilla pysyvä merkitysten tallentaja. Tekstin maailma taas tar-

koittaa tekstin sisältämien merkitysten tulkinnassa muuttuvaista luonnetta.255 Tekstin 

pysyvä rakenne ohjaa siitä tehtäviä tulkintoja. Rakenne mahdollistaa monia eri tulkinto-

ja. Tekstin rakenne myös rajaa lukijan mahdollisuuksia. Keskeisintä Ricœurille kuiten-

kin on, että teksti ei ensisijaisesti säädä lukemista. Tekstin rakenne tuodaan esiin, kun 

esitetään rakenteesta tulkinta.256 Näin lukijan maailma on ensisijainen suhteessa teksti-

rakenteeseen. 

 

Tekstin rakenteen ja tekstin maailman erottelu johdattaa Ricœurin määrittelemään her-

meneutiikan ”- - teoriaksi, joka ohjaa siirtymän teoksen rakenteesta teoksen maailmaan. 

Kun tulkitaan teosta, avataan maailma, johon teos viittaa teoksen järjestämisen avulla, 

sen genreillä ja sen tyylillä.”.257 Määrittelyllä on kauaskantoisia seurauksia Ricœurin 

hermeneutiikassa. Myöhemmissä kirjoituksissaan Ricœur tuo tarkemmin esiin, että te-

oksen avaama maailma järjestää lukijan maailmaa258. Näin ”tekstin avaama maailma” 

tarkoittaa toisaalta tekstin rakentamaa kuvitteellista maailmaa ja lukijan maailmaa, josta 

käsin lukija tulkitsee rakennetta. Tällä tavoin Ricœur esittää hermeneutiikan tärkeän 

idean. Samalla tavoin kuin ihmiset tulkitsevat tekstejä ihmiset tulkitsevat myös itseään 

ja omaa suhdettaan maailmaan. 

 

Metaforateoriaa seuraava kertomusteoria selventää "teoksen maailman" käsitettä. Meta-

foratutkimuksessa tekstin rooli maailman välittäjänä ei ole lopullisessa muodossaan 

esillä. Kertomusteoriassaan Ricœur käsittelee lukemistapahtumaa kolmella tavalla. 

Ricœur nimittää kolmea eri lukemisen aspektia käsitteillä mimesis 1, mimesis 2 ja mi-

mesis 3. Selitän käsitteitä lyhyesti. Tarkoitukseni on niiden avulla selventää lukemisen 

                                                 
254 Oesch 1994, 73. 
255 Oesch 1994, 74. 
256 Ricœur 1988, 165. 
257 Ricœur 1975, 278. Ricœur 1978a, 220.  ”- - l’ herméneutique n’est pas autre chose que la théorie qui 
règle la transition de la structure de l’œvre au monde de l’ouvre. Interpréter ouvre, c’est déployer le mon-
de auquel elle se réfère en vertu de sa “disposition”, de son “genre” et de son “style”. ”. Hermeneutics 
then is simply the theory that regulates the transition from structure of the work to world of the work. To 
interpret a work is to display the world to which it refers by virtue of its ‘arrangement’, its ‘genre’ and its 
‘style’. 
258 Ks. esim. Ricœur 1986a, 116-117. 
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välittävää luonnetta. Mimesis 1 on lukijan elämismaailma, joka sisältää lukijan siihenas-

tisen ymmärryksen: tunteet, kokemukset ja tapahtuneet asiat. Mimesis 1:tä voidaan pi-

tää esiymmärryksen tasona, mutta se ei ole kuitenkaan mikään sisäinen mielentila259. 

Mimesis 1 on maailmassa toimimalla omaksuttua ja vielä jäsentymätöntä kokemusta. 

Mimesis 2 kattaa kaikki keinotekoiset sepitelmät ja taideteokset. Mimesis 2 on tekstita-

so 260. Mimesis 2:ssa. tekstin rakenne esittää yhtenäisen juonellisen kertomuksen. Tätä 

tekstitasoa Ricœur kutsuu tekstin maailmaksi, jonka lukija omaksuu261. 

 

Lukijan maailma (mimesis 1) ja tekstistä rakennettu maailma (mimesis 2) yhdistyvät 

tekstin soveltamisessa (application, Anwendung). Ricœur kutsuu tekstin maailman ja 

lukijan maailman välistä kohtaamista mimesis 3:ksi262. Mimesis 3:ssa lukija sisäistää 

tekstin rakenteen tuottamat merkitykset osaksi elämismaailmaansa. Ricœur puhuu so-

veltamisesta Gadamerin tapaan. Kun sovelletaan, käytetään jo ennestään hallussa olevaa 

tietoa hyväksi tekstien ymmärtämisessä. Toisaalta soveltaminen tapahtuu myös toiseen 

suuntaan, tekstistä lukijan elämismaailmaan. Jokaisessa ymmärtämis-tapahtumassa ih-

minen omaksuu tekstin rakennetta, ja soveltaa sitä aiempaan ymmärrykseensä. Gadame-

rin hermeneutiikasta tuttu horisonttien yhteensulautuminen tapahtuu tekstin avaaman 

maailman ja lukijan elämismaailman välillä263. Lukija soveltaa tekstin itseensä, omak-

suu sen osaksi elämismaailmaansa. Miten soveltaminen sitten tapahtuu? 

 

Soveltamisen käsite selventää imaginaation tehtävää symbolien, metaforien ja kerto-

musten yhteydessä. Soveltamisessa tarvitaan imaginaatiota. Tekstin tulkinnassa ihminen 

hahmottaa imaginäärisiä variaatioita todellisuudesta. Tekstin rakenteesta ihminen luo 

kuvitteellisen maailman, jota hän soveltaa omaan maailmaansa. Soveltaminen eli mi-

mesis 3:n taso toteutuu imaginaatiossa. Ihminen omaksuu kuvittelussa tekstin rakennet-

ta aiempaan käsitykseensä todellisuudesta. Tällä tavoin tekstin tuottama imaginaatio 

välittää maailmaa ihmiselle. Tämä idea on tärkeä selvennys metaforateoriaan. Samoin 

kuin Ricœur puhuu tekstin tuottamasta kuvitteellisesta maailmasta, voidaan puhua me-

taforisesta maailmasta. Ricœur käyttää metaforateoriassaan ilmausta metaforinen totuus. 

                                                 
259 Ricœur 1984, 59. 
260 Ricœur 1991a, 143. 
261 Ricœur 2005, 168. 
262 Ricœur 1988, 158-159. 
263 Ks. Tontti 2005, 74. Lyyra 2003, 60-61. 
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Kertomusteorian tekemän tarkennuksen vuoksi puhun tutkielmassani metaforisen totuu-

den ohella myös metaforan luomasta kuvitteellisesta maailmasta. 

 

Lukeminen tapahtuu kolmen mimesiksen tason jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Luke-

misen kolme tasoa toimivat kehässä, yhä uudelleen toisiaan täydentäen264. Ihmisen 

elämismaailma rakentuu tekstien lukemisessa, kun tekstien läpi kulttuuria yhä uudel-

leen tulkitaan ja omaksutaan. Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka romaanin päähenkilö 

muotoilee kokemustaan. Päähenkilön ymmärryksessä tapahtuu konkreettisesti kolmen 

mimesiksen tason yhdistyminen, jota Ricoeur kertomusteoriassaan kuvaa. Kiinnostavaa 

esimerkissä on se, että tulkinnan prosessi lähtee liikkeelle ilmauksesta, jonka vastaanot-

taja kokee jännitteisenä. 
 

— Kyllä se tiedetään miksi sanoit noin. Sinä olet Mc Gladen imu. 

Imu oli kumma sana. Poika sanoi noin Simon Moonanille koska Simon Moonan aina solmi yhteen luo-

kanvalvojien irtohihat tämän selän takana ja luokanvalvoja vain teeskenteli suuttuvansa. Mutta tuo sana 

kuulosti rumalta. Kerran hän oli pessyt kätensä Wicklow-hotellin miestenhuoneessa ja isä oli pienestä 

ketjusta vetänyt tulpan ulos ja likainen vesi oli painunut alas altaan reiästä. Ja kun se oli hitaasti vuotanut 

loppuun, reiästä kuului ääni joka oli vähän niin kuin tuo sana, kovempi vain. 

Kun hän muisteli sitä sekä miestenhuoneen valkoisuutta hänen tuli kylmä ja sitten kuuma olla. Siellä 

oli ollut kaksi hanaa joita saa kääntää ja niistä tuli vettä: kylmää ja lämmintä. Olo tuntui kylmältä ja sitten 

taas vähän kuumalta; ja hän näki hanoihin painetut sanat. Omituista.265 
 

Teksti kuvaa pikkupojan tietoisuutta. Poika poimii elämismaailmastaan (mimesis 1) 

metaforisen ilmauksen ”Sinä olet Mc Gladen imu”, johon hän liittää aiempia kokemuk-

sia ja tuntemuksia. Kokemukset järjestyvät hänen tajunnassaan ja hän osaa luokitella 

sanan jollain tavoin rumaksi. Omituisuus liittyy kokemukseen, jonka imu tuo mieleen. 

Metaforiseen ilmaukseen ”Sinä olet Mc Gladen imu” tiivistyy jännitteinen kokemus. 

Poika hahmottelee kuvittelussaan metaforan merkitystä (mimesis 2). Poika liikkuu Mi-

mesis 1:den elämismaailman ja mimesis 2:hden metaforisen maailma vaiheilla. Poika 

myös soveltaa sanaa aiempaan tietoonsa (mimesis 3), mutta ymmärrys jää vielä avoi-

meksi. Esimerkki havainnollistaa siis sitä, että metaforinen ilmaus käynnistää tulkinnan 

prosessin, jota Ricœur kuvaa kertomusteoriassaan. 

 

                                                 
264 Ks. Esim. Ricœur 1984a, 72. 
265 Joyce 1916, 11. 
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Kyky tuoda kokemusta maailmasta kieleen toteutuu sekä teksteissä että metaforissa266. 

Ricœurin mukaan jäsentymättömät kokemukset siirtyvät tiedollisiksi, kun luetaan teks-

tiä. Tämä jäsentävä tehtävä on myös metaforilla.267 Metaforien avulla kokemus muo-

toutuu ymmärrettäväksi. Metaforat luovat uusia kokemuksellisen ja kielellisen ulottu-

vuuksia. Metaforan tulkinnassa tapahtuu lukijan aiemman ymmärryksen ja uuden kie-

lellisen rakenteen kohtaaminen. Toisin sanoen metaforan tulkinta on osa lukijan elä-

mismaailman ja tekstitason kohtaamista. Metaforan tulkinnassa uutta kielellistä ilmaus-

ta sovelletaan aiempaan ymmärrykseen. Metafora toimii ihmisen ymmärryksessä ja 

teksteissä tulkinnallisena risteyskohtana. 

 

Metafora ja kertomus ovat rinnakkaisia kielenkäytön muotoja. Ne ovat rinnakkaisia 

siinä mielessä, että niissä tapahtuu soveltaminen ja olemisen uudelleen-

hahmottuminen.268 Kertomusteoriassa lukemisen aktia selitetään osaksi imaginaation 

toimintaa. Laajemmin mimesiksen kolmen tason vuorovaikutus kytkeytyy Ricœurin 

hermeneutiikan ajatukseen, että vain kulttuuristen symbolien avulla ihminen ymmärtää 

omaa olemistaan. Tästä seuraa, että välitön suhde omaan tietoisuuteen ilman kulttuurin 

välittäviä tekijöitä ei ole mahdollinen. Lukija tulkitsee tekstin maailman läpi itseään ja 

oman elämismaailmansa suhdetta tekstin maailmaan. Ricœurilla painottuu, että oman 

olemisen ymmärtäminen vaatii aina kielessä peilautumista269. Tekstien heijastamana 

ihminen peilaa omaa olemistaan. Peilaava kielen taso, josta Ricœur puhuu, on tekstiksi 

muotoiltu yhtenäinen merkityskokonaisuus. Kielen merkitysrakenteen läpi ihminen voi 

asettaa itsensä etäisyyden päähän ja peilata olemistaan ja toimintaansa maailmassa. 

 

Olen esitellyt yleisellä tasolla, kuinka hermeneutiikan tulkitseva menetelmä vaikuttaa 

tekstin ja metaforan viittaussuhteeseen. Sekä narratiivi että metafora johtavat elämis-

maailman uudistamiseen soveltamisessa. Ricœurille teksti juonellisena kertomuksena 

on ihmisymmärryksen perustava muoto. Tämän ajatuksen mukaisesti metafora on ske-

matisoiva ymmärryksen muoto. Seuraavaksi selvitän, eroaako metaforinen uudelleen-

kuvaus tavanomaisesta referenssistä. Jos metaforinen uudelleenkuvaus eroaa tavan-

omaisesta, niin miten erottelu on tehtävä? 

 
                                                 
266 Ricoeur 1991a, 318. 
267 Ricœur 1984, ix. 
268 Ricœur 1984, ix. Ricœur 1988, 159. Ricœur 2005, 165-166. 
269 Kemp 1996, 48. 
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5.2 Metaforinen referenssi 

 

Paneudun Ricœurin käsitykseen kirjallisille teksteille sopivasta referenssistä, jota hän 

kutsuu toisen asteen referenssiksi (denotation de second rang, second-level reference). 

Ensimmäisen asteen referenssi tarkoittaa kirjaimellista tai tavanomaista kielen tapaa 

antaa informaatiota todellisuudesta. Toisen asteen referenssi tarkoittaa, että metaforan 

moniselitteisyys avaa uutta suhdetta todellisuuteen.270 Tehty erottelu kuvaa kielenkäy-

tön elävyyden eri vaiheita. Luonnollisessa kielessä tavanomaisia ensimmäisen asteen 

kielenkäytön tapoja jatkuvasti uudistetaan metaforisella toisen asteen kielenkäytöllä. 

 

Tutkimuksessaan kielen referenssiasteista Ricœur hyödyntää venäläisen kielitieteilijän 

ja kirjallisuudentutkijan Roman Jakobsonin näkemyksiä. Jakobson on venäläisistä for-

malisteista se, joka keskeisesti vaikutti strukturalismin kehittymiseen. Liittäessään Ja-

kobsonin näkemyksiä omiin tarkoituksiinsa Ricœur samalla pyrkii kehittämään struktu-

ralistista tarkastelua kielestä ja kaunokirjallisista teoksista. Erityisesti Ricœurin kritiikin 

kohteena on strukturalismin ajatus, että kielelliset ilmiöt palautetaan kielen merkkien 

suljetuksi järjestelmäksi271. Hahmotellessaan metaforisen referenssin ajatusta Ricœur 

tukeutuu Jakobsonin määritelmään poeettisesta kielestä. 

 

Artikkelissaan ”Closing statement: Linguistics and Poetics” (1960) Jakobson esittää, 

että viestintätilanteiden tutkimuksessa on keskeistä viestin funktio. Poeettinen funktio 

tarkoittaa, että lukija kiinnittää huomionsa ensisijaisesti kielen viestiin itseensä.272 Po-

eettisen kielen ensisijainen tehtävä ei ole kommunikaatio, vaan konkretisoida kieltä. 

Tästä määrittelystä voidaan väittää seuraavan, että poeettinen kieli torjuu referenssin ja 

kumoaa todellisuuden.273  Näin ajatellaan poeettinen kieli ja kielen kyky viitata todelli-

suuteen toisilleen vastakkaisiksi274. Tästä oletuksesta seuraa, että metaforalla ei ole tie-

dollista arvoa. Poeettisen kielen itseensä viittaamisesta näyttää seuraavan, että laajat 

kaunokirjalliset tekstit rajautuvat referenssin ulkopuolelle eli eivät viittaa todellisuuteen. 

Ne rakentavat oman sepitteellisen maailmansa, kirjallisuuden ja runouden maailman275. 

Tämä suhtautuminen kaunokirjallisuuteen muistuttaa Fregen esittämää mielikuvien 
                                                 
270 Ricœur 1975, 279. Ricœur 1978a, 221. 
271 Ks. esim. Lawlor 1992, 55. 
272 Jakobson 1964, 356. 
273 Ricœur 1975, 280. 
274 Ricœur 1978b, 150. 
275 Jervolino 1984, 109. 
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(Vorstellung) irtileikkausta merkityksestä (Sinn). Samoin se muistuttaa positivistisen 

filosofian tapaa erottaa emotionaaliset ominaisuudet kognitiivisista. 

 

Ricœur korostaa, että sana ”poeettinen” Jakobsonin poeettisessa funktiossa ei tarkoita 

vain kaunokirjallista esitystä. Poeettinen funktio toteutuu kaikessa luonnollisessa kie-

lessä.276 Itseensä viittaavaa viestintää käytetään myös muilla kielen alueilla kuin runou-

dessa; toisaalta runous ei ole pelkästään poeettisen funktion kyllästämää. Jos poeettista 

kielenkäyttöä ilmenee kaikessa kielenkäytössä, herää kysymys, millainen on sen tehtä-

vä osana tavallista kieltä. 

 

Jakobsonin mukaan poeettisella funktiolla on kyky tehdä referenssistä kaksiselitteinen. 

Tämä idea on puolestaan tärkeä Ricœurin ajatukselle metaforisesta referenssistä. Poeet-

tisen funktion valta yli referentiaalisen funktion ei pyyhi pois viittaussuhdetta maail-

maan, vaan tekee referenssin kaksiselitteiseksi. Tätä Jakobson havainnollistaa mallorca-

laisten tarinankertojien alkusanoilla: ”Se oli ja se ei ollut.”.277 Huomio sisältää 

Ricœurin mielestä pähkinänkuoressa metaforan keskeisen idean eli halkaistun tai jaetun 

referenssin.278 Toisaalta metafora saa aikaan merkitysten peittymisen, toisaalta peitty-

minen saa aikaan pohdinnan siitä, miten ristiriitainen ilmaus esittää suhteet uudelleen. 

Metafora esittää samaan aikaan, että jokin x on y jossakin suhteessa, ja että toisessa 

mielessä x ei ole y. ”Kirja on ase”. Näin on, sillä sekä kirjalla että aseella voi vaikuttaa, 

mutta kirjalla esimerkiksi ei voi puukottaa tai ampua. 

 

Metaforisen lausuman moniselitteisyys johtaa viittaamistavan muutokseen. Ricœur 

sanoo, että ”tapa, jolla metaforinen merkitys rakentuu, tarjoaa avaimen referenssin hal-

kaisuun”.279 Se tapa, jolla erotetaan kirjaimellinen ja metaforinen merkitys, johtaa myös 

kirjaimellisen ensimmäisen asteen referenssin ja metaforisen toisen asteen referenssin 

erotteluun. Semantiikan tasolla tapahtuva merkityksen metaforisuus johtaa tulkitsemi-

sen metaforiseen tasoon. Monimerkityksisyyden avulla tehdään kaksi asiaa. Ensimmäi-

seksi kielen tavanomainen viittaussuhde peitetään. Toiseksi tilalle asetetaan halkaistu 

referenssi. 
                                                 
276 Jakobson 1964, 356. Ricœur 1975, 280. Ricœur 1978a, 222. 
277 Jakobson 1964, 371. Ricœur 1975, 282. 
278 Ricœur 1975, 282.  Ricœur 1978a, 223. 
279 Ricœur 1975, 289-290. Ricœur 1978a, 230. ”- - la manière meme dont le sens métaphorique se 
constitue donne la clé du dédoublement de la reference.”  ”- - the way in which metaphorical meaning is 
constituted provides the key to the splitting of reference.”.  
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Jotta saataisiin kokonaiskuva halkaistusta referenssistä, on pureuduttava siihen tulkin-

nan tapahtumaan, jossa metaforinen merkitys synnyttää referenssin. Kuvaan ensiksi 

kirjaimellisen tulkinnan eli ensimmäisen asteen referenssin lakkauttamista. Toiseksi 

tarkastelen, kuinka Ricœur erottaa toisen asteen referenssin toiminnassa kaksi eri vai-

hetta. 

 

Selitän ensiksi, miten metaforisen ilmauksen merkitys nousee esiin kirjaimellisen tul-

kinnan ristiriidasta. Kun metaforaa käytetään, yritetään aluksi tulkita metaforinen lau-

suma kirjaimellisesti. Tällöin huomataan, että kirjaimellinen tulkinta on absurdi. Kir-

jaimellinen tulkinta kumoaa merkityksen. Merkityksen tuhosta seuraa ensimmäisen 

asteen referenssin sortuminen. Poeettisen kielenkäytön idea on, että referenssi pyritään 

lakkauttamaan.280 Merkityksen ”tuholla” Ricœur tarkoittaa sitä, ettei kirjaimellinen 

tulkinta tarjoa tapaa ymmärtää metaforista lausetta. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin 

kahta eri vaihetta toisen asteen referenssin toiminnassa. 

 

Ensimmäinen vaihe on fiktion luoma ”tunnelma”. Ricœur puhuu tunnelmasta kirjalli-

suudentutkija Northrop Fryen tapaan. Ricœurin mukaan runo ei ole tosi tai epätosi, 

vaan hypoteesi. ”Runo hypoteesina” tarkoittaa, että runo on väite maailmasta kuvitteel-

lisessa muodossa. Kun todellinen referenssi lakkautetaan, päästään samalla virtuaali-

seen referenssiin. Toisin sanoen, runon tehtävä on esittää toinen maailma, virtuaalinen 

todellisuus. 281 Fryen teoria on esimerkki positivistisesta kirjallisuudentutkimuksen 

suuntauksesta, joka ei huomioinut halkaistun referenssin mahdollisuutta. Tällainen teo-

ria esittää, että kaunokirjallisuudessa kielellä ei ole suhdetta todellisuuteen. Ricœur sen 

sijaan käsittää kielen luoman tunnelman tienä kohti todellisuuden kuvausta. Poeettinen 

kieli luo tunnelman ja vaikuttaa siten ymmärrykseen todellisuudesta. 

 

Toinen vaihe referenssissä on sitä, että fiktion läpi todellisuutta kuvataan uudelleen. 

Hahmottamalla kirjaimellinen ristiriitaisuus uudella tavalla luodaan uusi referenssi. 

Metaforinen tulkinta vahvistaa uutta viittaustapaa.282 Tämä tarkoittaa, että metaforan 

tulkinnassa uusi viittaamistapa todellisuuteen vaikuttaa mahdolliselta. ”Todellisuuteen 

                                                 
280 Ricœur 1975, 289. 
281 Ricœur 1975, 288. Ricœur 1978a, 229. 
282 Ricœur 1975, 289. 
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viittaamisella” tarkoitetaan tulkitsijan uutta tapaa jäsentää niitä käsitteitään, joilla hän 

ymmärtää maailmaa. 

 

Filosofi Domenico Jervolino selittää semanttisessa tulkinnassa tapahtuvaa referenssin 

uusiutumista seuraavasti: kun harkitaan, mikä toisen asteen merkitys kysymyksessä voi 

olla, täytyy ottaa huomioon se diskurssi, jossa metafora esiintyy.283 Metafora siis pakot-

taa kirjaimellisesta tulkinnasta seuraavan jännitteisyyden avulla kiinnittämään huomiota 

metaforan viittaussuhteeseen todellisuuden kanssa. Poeettinen kieli johtaa diskurssin 

uudelleen arviointiin. Poeettisessa kielessä oivalletaan yhteyksiä, joita aiemmin ei oltu 

huomioitu. 

 

Näin monimerkityksisen kielen luovuus on tulkinnan konflikti, joka ratkaisemalla pää-

dytään uuteen tulkintaan. Toisen asteen referenssi painottaa metaforan olevan kielen 

luova ominaisuus. Metafora on luova, koska se vaikuttaa paitsi semanttiseen merkityk-

sen tasoon myös tulkitsijan näkökulmaan. Jakobsonin poeettisen funktion avulla 

Ricœur muotoilee ajatuksen, että tulkitsijan ymmärrys muuttuu, kun kieleen ei suhtau-

duta itsestäänselvyytenä. Ajatus halkaistusta referenssistä on osa hermeneuttista tarkas-

telua. 

 

Toisen asteen referenssi on tulkintaa. Ricœurin mukaan runollisen kielen luoma maail-

ma vastaa aiemmin kokemattomiin olemisen mahdollisuuksiin284. Ricœur viittaa meta-

foran vastaanottajan tulkintaan, jossa kuvittelun ja fiktion avulla nähdään uusia olemi-

sen mahdollisuuksia. Toisen asteen referenssi on ylipäätään olemisen uudelleen tulkin-

taa: maailman kohteiden olemisen ja oman olemisen maailmassa. Ricœurille kuvittelu 

tarkoittaa kykyä hahmotella omia mahdollisuuksiaan suhteessa siihen, mitä todellisuu-

dessa jo olemme. Imaginaatiosta puhuttaessa ei tarkoiteta yksiulotteista haavemaail-

maa. Imaginaatio on keino ymmärtää oma paikka maailmassa.  

 

Ricœurille tunnelma on tapa löytää itsensä todellisuuden keskellä. Ricœur arvioi tun-

nelman olevan samaa, mitä Heidegger nimeää Oleminen ja aika -teoksessa (Sein und 

Zeit, 1927) sanalla ”Befindlichkeit”. Sana kääntyy suomen kielellä ”virittyneisyydeksi” 

eli mielialaksi, kaikille ihmisille tutuksi ja jokapäiväiseksi jollakin mielellä olemisek-

                                                 
283 Jervolino 1984, 109. 
284 Ricœur 1975, 288. Ricœur 1978a, 229. Ks. myös Ricœur 1984a, 115. 
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si285. Esimerkiksi ihminen on huonossa vireessä tai hänen mielialansa kohoaa. Viritty-

neisyys on mielialan muotoutumista suhteessa maailmaan. Heideggerin virittyneisyys 

on itsensä löytämistä olosuhteiden keskeltä. Ricœur uskoo virittyneisyyden olevan 

mahdollista tunnelman avulla, jonka runo rakentaa. Runoutta lukiessa luonnollinen eli 

yleisesti hyväksyttyjen lähtökohtien mukainen todellisuus peittyy. Silloin runouden 

annetaan kehittää maailmaa tunnelman pohjalta. Runo leikkaa kielen irti merkin opetta-

vasta tehtävästä, mutta samalla runo avaa pääsyä todellisuuteen fiktion ja tunteen muo-

dossa.286 Tässä Ricœurin hahmottelussa näkyy toisenlainen asennoituminen kuin Fryen 

tapaisessa kaunokirjallisuutta vain itseensä viittavana järjestelmänä pitävässä näkökul-

massa. Tosin Ricœur näkee Jakobsonin teorian johdattavan myös kohti toisen asteen 

referenssin uutta luovaa ominaisuutta. 

 

Edellä olen maininnut, että Ricœur käyttää Husserlin fenomenologiasta lainattua käsit-

teistöä. Husserlia omiin tarkoituksiinsa lainaten Ricœur sanoo, että runoudesta heijastu-

van kuvittelun avulla toteutetaan fenomenologinen ”epokhé”, luonnollisen todellisuu-

den peittyminen.287 Ajatus, jota Ricœur muotoilee Husserlin käsitteistön ja Heideggerin 

virittyneisyyden käsitteen avulla, on mainittu tutkielmassani aiemmin: runokielen hei-

jastama kuvitteellinen auttaa ihmistä ymmärtämään omaa olemistaan maailmassa. 

 

Fiktiivinen tunnelma on suhteessa todellisuuteen. Tämä ei tarkoita idealistista näkemys-

tä, että ”mieli luo maailman”. Sen sijaan tunnelman läpi ihminen muokkaa erityyppisiä 

käsitteellisiä viitekehyksiä, joilla hän suuntautuu todellisuuteen. Metaforan vastaanotta-

ja luo tässä mielessä uudelleen omia käsitteellisiä rakenteitaan maailmasta. Uutta meta-

forista näkökulmaa, jossa itse asiat nähdään läheisinä, Ricœur kutsuu näkemiseksi jo-

nakin.288 Metaforinen näkeminen jonakin on asioiden havaitsemista jossakin suhteessa. 

Uusi näkymä todellisuuteen rakentuu, kun vanhoja merkityksiä arvioidaan uudelleen. 

 

Olen esitellyt, miten Ricœur tarkentaa käsitystään metaforasta ja kuvittelusta. Tämä 

tarkennus on toisen asteen referenssi. Koko tutkielmani kannalta oleellinen kysymys 

on: miten metafora tuottaa uutta ymmärrystä? Tämä ongelma on kehittynyt muotoon: 

miten metafora viittaa todellisuuteen ja siten tuottaa uutta ymmärrystä? Toistaiseksi 
                                                 
285 Ks. Heidegger 2000, 174. 
286 Ricœur 1975, 289.  
287 Ks. Ricœur 1975, 266. 
288 Ricœur 1975, 290. 
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olen esitellyt metaforisen referenssin kaksi eri puolta. Toisaalta metafora peittää todelli-

suuden ja luo oman maailmansa. Toisaalta taas metafora kuvaa todellisuutta uudelleen. 

Jakobsonille moniselitteinen merkitys liittyy halkaistuun referenssiin. Poeettisuus ei 

tällöin ole diskurssin täydentämistä retorisella koristeella, vaan totaalinen uudelleen 

arviointi diskurssista ja kaikista sen osista289. Tämän Jakobsonin väitteen ricœuriläinen 

tulkinta on, että merkityksen moniselitteisyys avaa mahdollisuuden toisen asteen refe-

renssin tulkinnoille.  

 

Ricœur hahmottaa toisen asteen referenssiä filosofi Nelson Goodmanin käsitysten poh-

jalta. Goodman on käsitellyt sitä, miten taiteen ja tieteen symboliset systeemit ovat suh-

teessa todellisuuteen. Tämä tarkastelu on verrattavissa Ricœurin hermeneutiikan ajatuk-

seen, että ihmisymmärrys välittyy kulttuurin symboleiden avulla. Goodmanin mukaan 

symboliset systeemit ’tekevät ja uudelleen tekevät’ maailmaa290. Ricœurin her-

meneutiikassa kielen symboliset muodot heijastavat kulttuuria ja muokkaavat sitä. Me-

taforat, symbolit, kertomukset muokkaavat ihmisen käsitystä maailmasta. 

 

Ricœur pitää keskeisenä Goodmanin teoriassa ajatusta, että poeettiset ominaisuudet 

muovaavat maailmaa. Ricœurin mielestä Goodman ei kuitenkaan anna riittävää selitys-

tä siitä, miten metaforinen väittämä toimii suhteessa todellisuuteen291. Goodmanin mu-

kaan kielen nimilappuja sovelletaan uudelleen eri kohteisiin. Näin järjestellään todelli-

suutta eri tavoin. Ricœur ehdottaa, että metaforisessa soveltamisessa järjestetään uudel-

leen käsitystä todellisuuden kohteiden olemisen tavoista. Toistaiseksi en ole selittänyt, 

miten metaforan herättelemä käsitteellinen hahmottelu tapahtuu. 

 

Ongelmaksi Ricœurin teoriassa jää, että selittäessään metaforan referenssiä hän ei pal-

joakaan vaivaa päätään tavanomaisen referenssin käsitteellä. Ricœur ottaa itsestäänsel-

vyytenä tavanomaisen merkityksen ja referenssin. Kuitenkaan ei ole laisinkaan selvää, 

mitä tavanomainen referenssi on. Tämä huomio paljastaa, kuinka laaja kielifilosofinen 

teema metafora on. Myöhemmin palaan kirjaimellisen ja metaforisen kielen suhteeseen, 

kun tutkin Davidsonin ratkaisua siihen. 

 

                                                 
289 Jakobson 1964, 377. 
290 Ks. Goodman 1988, 241-242. 
291 Ricœur 1978a, 239. 
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Olen esitellyt, kuinka Ricœurin mukaan poeettinen kieli on keino kuvata todellisuutta 

uudelleen. Metafora osana poeettista kieltä omaa kyvyn synnyttää uusi tulkinta. Lisää 

perusteluja kaipaa väite, että ”metafora avaa uusia maailmassa-olemisen tapoja”. Väite 

on käsitettävissä, kun tarkastellaan tieteellisen mallin ja metaforan yhteisiä piirteitä. 

 

5.3 Metafora mallintaa maailmaa 

 

Tämän luvun argumentti on, että suhteessa todellisuuteen metafora on poeettiselle kie-

lelle samaa kuin malli tieteelliselle kielelle292. Siis metaforan ilmiötä vertaillaan tieteel-

lisen mallin käsitteeseen. Näin tehdään, koska ne molemmat ovat kielessä esitettyjä to-

dellisuuden jäsentämiskeinoja. Sekä metaforassa että mallissa esitetään kahden alueen 

välinen rakenteellinen samankaltaisuus. 

 

Ricœur ei väitä, etteikö poeettisen symboloinnin ja tieteellisen esittämisen välillä olisi 

suuria eroja. Tarkoitus on kiinnittää huomio yleiseen viittaustavan yhtäläisyyteen, joka 

vallitsee poeettisten ja tieteellisten mallien välillä. Määrittelen aluksi mallin käsitteen 

Ricœurin käsitysten pohjalta. Toiseksi tarkastelen metaforan ja mallin ilmiön välisiä 

yhteyksiä. Lopuksi esitän, mitä seurauksia mallin käsitteen soveltamisesta metaforateo-

riaan on. 

 

Tieteellinen teoria selittää ja ymmärtää ilmiöitä ja samalla pyrkii manipuloimaan niitä. 

Tällaista selittävää ja ymmärtävää teoriaa voidaan kutsua malliksi.293 Mary Hesseä mu-

kaillen Ricœur sanoo, että malli on väline uudelleenkuvaukseen. Malli on heuristinen eli 

keksimistä vaativa tulkinnan työkalu. Malli etsii fiktion läpi uutta tulkintaa rikkoakseen 

riittämättömän tulkinnan.294 Ricœur tarkastelee mallia osana tulkinnan ongelmia. Kun 

ymmärrys ei riitä selittämään ilmiötä, avuksi kehitetään kielessä malli, jolla ilmiötä ha-

vainnollistetaan. 

 

Ricœurin mukaan malli ei kuulu todistamisen logiikkaan, vaan keksimisen logiik-

kaan295. Toisin sanoen malli ei ole todiste samalla tavoin kuin esimerkiksi jokin päätte-

lyketju, vaan malli perustuu yhtäläisyyksien keksimiselle. Fyysikon puhe ”ääniaallois-
                                                 
292 Ricœur 1978a, 240.  
293 Haaparanta 1993, 27. 
294 Ricœur 1978a, 240. 
295 Ricœur 1978a, 240. 
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ta” on esimerkki mallintamisesta. Ääniaaltoja ei sellaisenaan havaita, vaan tällä termillä 

kuvataan tiettyä ilmiötä. Ricœurin huomio malleista keskittyy nimenomaan kielelliseen 

systeemiin. Ricœur puhuu siis teoreettisista malleista, jotka ovat sepitettyjä, ei esimer-

kiksi pienoismalleista, joissa vastaavuus on konkreettisesti rakennettu. 

 

Erottelen kolme huomiota metaforan ja mallin yhteisistä piirteistä, jotka Ricœurin meta-

foratutkimuksessa tulevat esiin. Ensiksi, mallilla ei ole muita ominaisuuksia kuin se, 

mikä sille on annettu kielellisen rakennelman avulla. Tieteessä käytetyt teoreettiset mal-

lit eivät ole varsinaisesti mitään asioita, vaan ne esittelevät uuden kielen, jossa alkupe-

räinen kohde on kuvattu. Alkuperäiselle kuvauksen kohteelle ei ole todellista vastinetta, 

vaan teoreettinen kielen rakennelma.296 Teoreettisen mallin luominen vastaa siis uuden 

kielellisen rakenteen luomista. Näin mallit käsitetään kielessä rakennetuiksi fiktioiksi, 

joiden avulla ihminen järjestää ymmärrystään maailmasta. 

 

Tässä näkyy mallin samankaltaisuus metaforaan. Malli on metaforan tavoin kielen ra-

kentama keino hahmottaa todellisuutta. Malli vaatii kielen rakentaman asian kuvittelua 

ja kuvittelussa tapahtuvaa soveltamista. Kuvitteellinen hahmotelma on tieteellisissä 

malleissa apuväline suhteiden käsittämiseen. Metaforalla ja mallilla on yhteinen kyky 

tehdä asioiden väliset suhteet näkyviksi. Mallin teoria auttaa huomioimaan, että metafo-

rassa merkityksen muutos tapahtuu kahden rakenteen samaistamisella. 

 

Toiseksi Ricœurin mukaan poeettinen kieli ja tieteellinen kieli kumpikin lähestyvät to-

dellisuutta kiertotien kautta. Sekä tieteellinen kieli että poeettinen kieli sulkeistavat ar-

kikäsityksen ja arkikielen297. Tällä tavoin tieteessä ja taiteessa pyritään pelkkiä vaiku-

telmia tarkempaan kuvaan todellisuudesta. Ajatus siis on, että poeettinen ja tieteellinen 

esittävät todellisuutta uudelleen ja tätä tehtävää toteuttaessaan ne käyttävät malleja hyö-

dykseen. Tässä mielessä poeettisella ja tieteellisellä kielellä on yhteinen tehtävä. 

 

Edellä olen todennut, että imaginaatio on poeettiseen puheilmaisuun liittyneenä ’sidot-

tu’, kun kielestä muodostetaan skeema298. Tätä imaginaation sitomista kieleen Ricœur 

havainnollistaa mallin käsitteen avulla. Malliteorian mukaisesti Ricœur korostaa ajatus-

                                                 
296 Ricœur 1978a, 241. 
297 Ricœur 1976, 67. 
298 Ricœur 1991b, 73. 



 

 92  

ta, että metaforaan liittyvä kuvittelu ei ole mitä tahansa assosiaatioita, vaan kielellisen 

selittämisen keinoin sidottua kuvittelua. Kun esitetään kuvitteellinen malli, annetaan 

tarvittava selitys ongelmalle. 

 

Kolmanneksi mallien käytössä esitetään metaforinen viittaussuhde. Toisin sanoen ky-

symys siitä, miten malli viittaa maailmaan, on tärkeä myös kysymyksessä, miten poeet-

tinen kieli ja metafora viittaavat maailmaan. Malleissa ja metaforissa nähdään maailman 

kohteet jonakin.299. Ricœurin mukaan Hesselle ja Blackille keskeistä on saada metafo-

ran käsitteestä apua mallin teorian määrittelyyn. Tämä kysymys on oma laaja aiheensa, 

jota Ricœur ei tutki. Ricœur pohtii vastakkaista suuntaa eli tutkii, miten mallin teoriasta 

siirrytään metaforateoriaan.300 Siis jälleen Ricœur poimii ideoita muualta kehittääkseen 

metaforateoriaa. Mallin teoria tarjoaa kaksi tarkennusta a) ja b) siihen, mitä tähän men-

nessä olen Ricœurin teoriaa esitellessäni sanonut metaforasta. 

 

Tarkennus a kuuluu, että metafora on verkosto. Tämä tarkoittaa, että yksittäisen metafo-

ran taustalla toimii laajempi käsitteellinen järjestelmä. Ricœur sanoo, että poeettisessa 

kielessä mallia ei täysin vastaa yksittäinen metaforinen ilmaus. Sen sijaan tulee huomi-

oida, että malli koostuu lauseiden monimutkaisesta verkostosta. Näin mallin vastine 

poeettisella puolella on kertomus tai allegoria.301 Ricœur ei pelkästään tarkoita metafo-

ralla verkostona, että metafora tulee tajuta osana laajempaa kielenkäytön kokonaisuutta. 

Metafora verkostona tarkoittaa, että on olemassa metaforia, jotka kylläkin ovat yksittäi-

siä lauseita, mutta jotka edustavat kahden alueen välistä suhdetta. Silloin yhteen metafo-

raan liittyy samaa tyyppiä olevien metaforien verkosto. 

 

Laajennettu metafora verkostona heijastaa maailmaa.302 Ricœur siis laajentaa metaforan 

käsitteen yli yksittäisen lauseen. Ricœur ei tarkenna, miten silloin erotetaan allegoria 

metaforasta. Black erotteli metaforan allegoriasta siten, että metaforaan kuuluu sekä 

kirjaimellisia ilmauksia että metaforinen keskus. Allegoria muodostuu kokonaan meta-

forisesta. Ainakin tämä erottelu tulisi mielestäni tehdä, jotta metaforalle voidaan määri-

tellä selkeät rajat. 

 
                                                 
299 Ricœur 1978a, 242-243. 
300 Ks. Ricœur 1978a, 243. 
301 Ricœur 1978a, 243. 
302 Ricœur 1978a, 243. 
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Ricœurin mukaan metaforassa on kyse kahden alueen rakenteellisesta vastak-

kaisuudesta. Ricœur puhuu ”juurimetaforista” eli perustavista metaforista, jotka järjes-

tävät muita metaforia verkostoksi. Siis yksittäinen metafora muistuttaa joukkoa muita 

metaforia. Juurimetaforat luovat jonkin yhteyden kahden kokemuksen tai faktojen ’alu-

een’ välille.303 Niillä on kyky yhdistää hajanaisilta kokemuksen alueilta lainatut metafo-

rat304. Juurimetaforien toimintaa selventää tarkastelu, jossa metafora skeemana on kah-

den eri laajemman alueen siirtymää. Tulee siis erottaa yksittäinen metaforinen ilmaus 

siitä, mitä kutsutaan skeemaksi305. Goodmanin määritelmän mukaan skeema on nimi-

lappujen joukko. Skeema nimilappujen joukkona poimii sitä vastaavan joukon objekte-

ja. Tätä poimittua objektien joukkoa kutsutaan alueeksi.306 Nimilappujen joukko ovat 

esimerkiksi erilaiset ilmaisut koskien naiseutta. Näistä naiseuteen liittyvistä nimilapuista 

muodostuu skeema. Skeemalla poimitaan joukkoon ne naiseuden piirteet, jotka sopivat 

skeeman sisältämien nimilappujen joukon alaisuuteen. 

 

Ricœurin mukaan metaforan kyky jäsentää uudelleen havaintoamme asioista syntyy 

kokonaisen alueen siirrosta.307 Edellinen esimerkki havainnollistaa asiaa. Kun luon me-

taforan, käytän naiseuteen liittyvistä nimilapuista koostuvaa skeemaa ja kuvaan sillä 

esimerkiksi luontoa. Näin metafora ”äitimaa” kätkee sisäänsä suhteen kahden laajem-

man alueen välillä, naiseuden alueen ja luonnon alueen. Samoin metaforat ”Suomi-

neito”, ”luonnon helma” ja muut tätä tyyppiä olevat metaforat ovat osia kahden laa-

jemman luonto-naiseus alueen välisestä siirtymästä. Kuvassa kaksi havainnollistan, 

miten metaforisen verkoston luoma alue asettuu suhteessa semanttisiin kenttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303 Ricœur 1978a, 244. 
304 Ricœur 1976, 64. 
305 Ricœur 1978a, 244. 
306 Goodman 1988, 72. Ricœur 1978a, 236. 
307 Ricœur 1978a, 236. 
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KUVA 2 

 

Lainatulta alueelta tuotu kielellinen järjestelmä ohjautuu kokonaisen verkoston käytöstä 

alkuperäisellä alueella.308 Siis yksittäisen metaforan synnyttämä uusi liitos joidenkin 

alueiden välillä voi synnyttää verkoston tätä uutta suhdetta hyödyntäviä metaforia. Ku-

vassa kaksi ”EU-Suomi on neito” metaforan käyttö vaikuttaa siihen, että ryhdytään 

puhumaan myös ”NATO-Suomesta neitona”. Tällöin EU:n yhteydessä käytetty semant-

                                                 
308 Ricœur 1978a, 236. 

             

            1’ Suomen kansalaiset              1 entinen tyttö       

        itsenäisyys       EU-Suomi  on    neito     sinkkuna olo    
           2’  tarkkailijajäsenyys                2 ensitreffit 

                    liittoutuminen                        avioliitto 

 

             

            1’ Suomen kansalaiset              1 naisystävä       

     Suhteessa NATOon Suomi  on    avovaimo    
           2’  yhteiset sotaharjoitukset       2 yhteiset kiistat 

                    liittoutuminen                        avoliitto 

 

perhetuttavat 

ero 

semanttinen kenttä 

Kokemusten ja 

faktojen muodos-

tama laajempi alue 
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tinen kenttä, johon kuuluvat ilmaukset ”sinkkuna olo”, ”ensitreffit”, ”avioliitto”, hyö-

dynnetään kuvattaessa uutta aluetta, suomen suhdetta NATOon.  

 

Kun suoritetaan siirtymä kahden käsitteen välillä, tällöin kokonainen verkosto metafo-

ria aktivoituu. Alue, jonne käsitteistöä siirretään, on alun perin valittu mielivaltaisesti. 

Kuitenkin ensimmäisen siirtymän jälkeen nimilappujen käyttö uudella alueella on ai-

emman käytännön määräämää. Näin skematismin käyttö määräytyy edeltävyyden lain 

mukaan.309 Lakoff ja Johnson esittelevät metaforatutkimuksessaan laajan joukon tällai-

sia tavanomaisimpia eri alueiden välisiä suhteita, joilla metaforat toimivat310. Metaforia 

luokitellaan joihinkin yleisesti kielenkäytössä esitettyihin kategorioihin. Yksi esimerkki 

on personifikaatio eli tapa kuvata jotain elotonta elollisen käsitteillä. Vastaavia yleisiä 

kategorioita hahmotellaan vaikkapa ylhäältä alas tai alhaalta ylös tapahtuvissa metafori-

sissa siirroissa. ”Mataluuden” soveltaminen uudelle alueelle voi saada virikkeen meta-

forasta ”matalakorkoinen”. Mataluuden soveltaminen talouden alueelle avaa uuden 

metaforisen verkoston seuraavasti: matalapalkkaisuus, matala työllisyys, alhainen vero-

tus. 

 

Malliteoriasta ammennettu hyöty on, että metaforan viittaussuhde tulisi määräytyä 

skeema-metaforasta käsin, eikä yksittäisestä metaforisesta ilmauksesta käsin. Ajatus 

metaforasta skeemana selkiytyy malliteorian soveltamisella metaforateoriaan. Kun me-

tafora käsitetään mallin kaltaisena laajana teoreettisena verkostona, käsitetään metafora 

kahden alueen välisenä hahmottamisena. Malli ja metafora mallintavat todellisuutta 

esittämällä skematisoivan verkoston. 

 

Hyöty b malliteoriasta metaforateorialle on, että teoreettisen mallin käsitteessä yhdistyy 

fiktio ja uudelleen esittäminen. Mallin käsite liittää yhteen fiktion ja uudelleenkuvauk-

sen. Kun luodaan fiktiivinen hahmotelma jostain asiasta, kuvataan fiktiossa tätä asiaa 

uudelleen. Esimerkiksi tarina on tällainen fiktiivinen malli. Tieteellinen ja fiktiivinen 

malli tuottavat uuden näkökulman kohteeseen ja tämän uuden näkökulman luominen 

vaikuttaa laajemmin muuallakin ihmisen käsitteellisessä verkostossa. Tässä mielessä 

Ricœur ajattelee myös metaforan luovan maailman uudelleen. 

 

                                                 
309 Ricœur 1978a, 236. 
310 Ks. esim Lakoff 1980, 33-34. 
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Fiktiota käsitellessään Ricœur palaa analyysiinsa Aristoteleesta. Tragedian juoni sa-

maan aikaan jäljittelee ihmistodellisuutta ja kuvaa sitä uudelleen. Tämä ajatus on myös 

malliteoriassa, jossa jotakin kohdetta jäljitellään kuvaamalla sitä uudelleen teoreettisella 

tasolla.311 Ricœurin motivaatio huomioida Aristoteleen tragedian ja tieteellisen mallin 

viittaustapaa on nostaa esiin poeettisen ja tieteellisen kielenkäytön referenssin yleistä 

yhtäläisyyttä. Kummassakin teoreettinen kielellinen järjestelmä kuvaa todellisuutta. 

 

Jos ymmärretään metafora skeemana, niin silloin käsitetään, että metafora verkostona 

tarinan tapaan mallintaa todellisuutta. Tarinan kyky mallintaa on sijoittaa hajanaiset 

tapahtumat ajalliseksi järjestykseksi. Metaforan tapa mallintaa on antaa kuvitteellinen 

luonnos jostain todellisuuden kohteesta tai tilanteesta. 

 

Tähän mennessä olen esittänyt kaksi seurausta, jotka Ricœur tuo malliteoriasta avuksi 

metaforateoriaan. Ensinnäkin metafora mallintaa todellisuutta metaforisena verkostona, 

ei vain yksittäisenä lauseena. Toiseksi metaforinen verkosto mallintaa ihmis-

todellisuutta muodostamalla fiktion, jossa hajanaiset kokemukset kootaan järjestyksek-

si. Tästä esimerkkinä on metaforassa tiivistetyimmässä muodossaan esiintyvä fiktion ja 

uudelleenkuvauksen yhdistäminen. 

 

Metaforan ja mallin yhteys tuo esiin, että maailmaa tulkitaan ja selitetään usein kielel-

listen järjestelmien teoreettisesta muotoilusta. Metafora runoudessa mallintaa vastaan-

ottajalleen todellisuutta uudelleen. Mikä tämä todellisuus on? Ricœurilla kyse on ihmis-

ten sosiaalisesta todellisuudesta. 

 

5.4 Metaforinen jännite 

 

Tarkastelin metaforaa suhteessa kielen poeettiseen tehtävään. Metaforassa kieltä käyte-

tään epäsuorasti ja luodaan kuvitteellinen luonnos. Kuvittelussa hahmotellaan tulkintaa 

metaforisesta väitteestä. Ricœur puhuu kuvittelun yhteydessä metaforisesta totuudesta. 

Selvitän tarkemmin, mitä metaforisen totuuden idea pitää sisällään. 

 

                                                 
311 Ricœur 1978a, 245. Olen edellä luvuissa 2.4 ja 5.1 tarkemmin käsitellyt Ricœurin pyrkimystä liittää 
Aristoteleen mythos ja mimesis tarkastelu metaforien ja tekstien tulkintaan. 
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Metaforisen totuuden käsitteen selvittämisessä keskeistä on määritellä, mitä metaforan 

tuottama jännite tarkoittaa. Ricœur esittää, että ”- - jännitteisestä käsittämisestä nousee 

esiin uusi näkemys todellisuudesta.”312. Yleisesti jännitteisyys tarkoittaa ristiriitaisuutta 

metaforisessa lauseessa. Ricœurin hermeneuttinen tarkastelu menee kuitenkin muita 

jänniteteorioita pidemmälle. Ricœurin mukaan jänniteteoria pitää laajentaa niin, että 

siihen sisältyy ajatus metaforisen väitteen suhteesta todellisuuteen313. Ricœur erottelee 

kolme eri sovellusta siitä, miten jännite metaforassa lausumana yleensä käsitetään. 

 

a) Richardsin mukaan jännite lauseessa esiintyy sisällön (tenor) ja ilmaisuvälineen (ve-

hicle) välillä314. Black puhuu myös tästä erottelusta käyttämällä eri käsitteitä. Blackilla 

apusubjekti on asia, jonka suodattamana pääsubjektia esitetään. Kertaukseksi annan 

esimerkin. Metaforassa ”Paavo Lipponen on karhu” sisältö on ”Paavo Lipponen” ja 

ilmaisuväline on ”karhu”. Blackin termeillä ”Paavo Lipponen” on pääsubjekti ja ”kar-

hu” on apusubjekti. 

 

b) Jännitteinen on myös kahden tulkinnan suhde, nimittäin kirjaimellisen ja metaforisen 

tulkinnan. Väitteen tulkinnassa kirjaimellinen tulkinta osoittautuu ristiriitaiseksi. Kirjai-

mellisen tulkinnan sopimattomuus pakottaa tekemään metaforisen tulkinnan. 

 

c) Metaforiseksi jännitteeksi kutsutaan sanan ”on” eli kopulan kahden eri puolen omi-

naisuuksien erilaisuuksien ja samuuksien välistä hahmottelua. Yleensä verbin ”on” ko-

pula-käyttö määritellään seuraavasti: yhdistetään subjekti ja predikaatti, esimerkiksi 

”ruusut ovat kauniita” eli asetetaan ominaisuuksia jollekin asialle. Metaforan saman-

kaltaisuutta havaittaessa kahden eri käsitteen välillä etsitään ominaisuuksien samuuksia, 

joita x:ssä ja y:ssä on. Toisaalta huomioidaan, että x ei ole suhteessa y:hyn jollain toi-

sella tavalla. 

 

Sovelluksessa c Ricœur olettaa, että tyypillisimmillään metafora on muotoa ”x on y”, 

esimerkiksi ”Paavo Lipponen on karhu”. Toisaalta on toki lukematon joukko metaforia, 

jotka eivät ole muotoa x on y. Metafora saatetaan muotoilla vaikkapa genetiivissä, esi-

merkiksi ”Kuuban muuri”. Silti on mahdollista muotoilla tämä metafora muotoon 
                                                 
312 Ricœur 2002, 113. Ricœur 1976, 68. “It is precisely from this tensive apprehension that a new vision 
of reality springs froth, which ordinary vision resists because it is attached to the ordinary use of words.”. 
313 Ricœur 1975, 311. Ricœur 1978a, 247. 
314 Ricœur 1978a, 207-208. Ricœur 1975, 263.  
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”Kuuballa on muuri”. Miksi verbi ”olla” on Ricœurin mielestä metaforassa niin tärkeä? 

Ajatus tulee selvemmäksi, kun huomataan filosofinen viitekehys, jossa Ricœur metafo-

ran ongelmaa pohtii. 

 

Ricœurin käsitys totuudesta metaforan yhteydessä muistuttaa Heideggerin käsitystä 

totuudesta315. Heideggerin mukaan ylipäätään todellisuuden ajattelemisessa auttaa ky-

symys olemisesta316. Samoin puhuessaan todellisuudesta Ricœur puhuu ymmärtävän 

ihmisen maailmassa-olemisesta. Metaforinen totuus tarkoittaa maailmassa-olemisen 

esiintuloa kielessä, metaforisen verkoston avulla. Vastaanottajan kokemasta jännit-

teisyydestä seuraa uusi tapa käsittää asioiden olemisen tapa. Kun kieltä muovataan, niin 

ihmisen oma oleminen kielessä muovautuu. Kielen ja maailman välinen hahmottelu on 

jatkuvaa. Ricœurilla yhä uudelleen kokemusta maailmasta tuodaan kieleen ja kielen-

käyttö paljastaa maailman. Tällaisesta metaforisen totuuden käsitteestä seuraa olla-

verbin käyttötapojen erottelu. 

 

Verbi ”on” ei ole ainoastaan kahden puolen välinen suhde. Toisin sanoen ”on” ei ole 

ainoastaan predikaatiota, jossa jokin ominaisuus liitetään subjektiin, esimerkiksi karhu-

na olemisen ominaisuus Paavo Lipposeen. Ricœurin oma sovellus metaforan jännittees-

tä koskee metaforisen lauseen kykyä tavoittaa todellisuus tietyllä tavalla.317 Tämä kyky 

on olla-verbin tapa jäsentää todellisuutta. Ricœur erottaa olla-verbin kopula-käytöstä 

eksistentiaalisen käytön metaforassa. Olla-verbin eksistentiaalinen käyttö paljastaa me-

taforan vastaanottajalle uuden näkökulman todellisuuteen. Sama asia on muotoiltavissa 

niin, että x:n ja y:n suhde vaatii kolmannen selittävän tekijän z. Tämä kolmas selittävä 

tekijä z syntyy siitä, kun metaforan vastaanottaja tulkitsee x:n ja y:n suhdetta. Esitän 

seuraavaksi, miten Ricœur tekee erottelun eksistentiaaliseen olla-verbin käyttöön. 

 

Jännite termien välisessä suhteessa vaikuttaa myös olla-verbin eksistentiaaliseen tarkoi-

tukseen318. Eksistentiaalinen käyttö tarkoittaa, että metaforien avulla vakuutetaan jon-

kin olemisen tavan mahdollisuudesta. Verbin ”on” eksistentiaalisessa tehtävässä jännite 

ei ilmene vain termien suhteessa, vaan tiivistyy verbin ”on” uudessa tulkinnassa. Meta-

forinen tapa käyttää verbiä ”on” jäsentää jännitteisesti olemista uudelleen. Metaforinen 
                                                 
315 Ricœur 1991a, 317-318. Ks. myös Ricœur 1986a, 34. Ks myös Berggren 1962, 257-258. 
316 Ks. Heidegger 2000, 232. 
317 Ricœur 1975, 311. Ricœur 1978a, 247. 
318 Ricœur 1975, 312. 
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väite ”x on y” panee jännitteisyytensä vuoksi alulle konnotaatioiden samuuden ja erilai-

suuden vertailua. Vertailussa saavutetaan uusi tulkinta kohteen "olemisesta jonakin". 

Tällä tavoin metaforassa se, mitä on, on uudelleenkuvattu319. Toisin sanoen maailmas-

sa-oleminen uusiutuu metaforisessa kielessä. Metafora hahmottaa ihmisen maailmaa 

uudelleen. Metafora vakuuttaa käsittämään olemisen metaforan esittämällä tavalla. 

 

Maailmassa-olemisen avulla Ricœur antaa metaforiselle kielelle oman tehtävänsä. Lu-

kija rakentaa metaforisesta lauseesta kuvitteellisen maailman, jota hän soveltaa omaan 

elämismaailmaansa. Kearneyn mukaan metafora Ricœurilla avaa uusia tapoja maail-

massa-olemiseen320. Kearney katsoo, että  Ricœurin mukaan uusi oleminen kielessä on 

synonyyminen olemisen kanssa ylipäätään.321 Tämä tarkoittaa sitä, että metaforinen 

skeema johtaa tulkitsijan käsittämään olemista uudelleen. Kuitenkin, onko metaforan ja 

kielen vaikutus olemiseemme näin perustava? Kielellä on toki huomattava tehtävä nä-

kökulmiemme muokkaamisessa. Silti Ricœurin tapa puhua metaforasta ja maailmassa-

olemisesta saattaa johtaa liioiteltuun kuvaan metaforan tehtävästä. 

 

Toinen hankaluus Ricœurin jänniteteoriassa on, ettei siinä juurikaan tarkenneta maail-

massa-olemisen käsitettä. Ricœur ei käsittele kysymystä: millainen on se maailmassa-

olemisen kokemus, joka tuottaa metaforan322? Ei ole niin, että mikä tahansa kokemus 

tuottaa metaforan. Metaforan aiheuttavaa kokemusta voi eritellä esimerkiksi esteettisen 

kokemuksen käsitteen avulla.  

 

Tarkemmin Ricœur esittelee metaforista jännitettä kolmessa kohdassa. Ricœur punnit-

see käsityksiä siitä, kuinka verbin ”on” käsittäminen metaforisena johdattaa tulkitse-

maan todellisuutta. Ensimmäiseksi Ricœur esittelee teesin, jonka mukaan metaforassa 

tuodaan olemista kieleen. Toiseksi hän esittelee ensimmäiselle kohdalle vastakkaisen 

näkemyksen, jonka mukaan metafora muokkaa todellisuutta. Kolmanneksi Ricœur pyr-

kii tekemään synteesiä näistä kahdesta tavasta käsittää olemisen ja kielen suhde metafo-

                                                 
319 Ricœur 1975, 311. Ilmaus ”mitä on” (what is/ qui est)  
 on kursivoitu Ricœurin tekstissä. 
320 Kearney 1998, 149. Ks. esim. Ricœur 1986a, 220. 
321 Kearney 1998, 160. 
322 Vrt. esim. Rantala 2002, 162. 
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rassa.323 Tässä Ricœur käyttää dialektista tapaansa tehdä filosofiaa: hän etenee teesistä 

ja sen vastineesta omaan käsitykseensä. 

 

Ensimmäisen teesin mukaan kielen jännitteisyys heijastuu epäsuorasti olemisen jännit-

teisyydestä.324 Kyse on jännitteisen kielen sukulaisuudesta jännitteisen todellisuuden 

kanssa. Kieleen tuodaan jännitteistä todellisuutta. Metaforisessa kielessä todellisuus 

paljastaa itsensä läpi symbolisen ja epäsuoran esityksen.325 Oleminen, jolle ei vielä ole 

selvää muotoilua, tulee kielen tasolle. Näin melkein mikä tahansa kokemus kuvaillaan 

metaforisena. Esimerkiksi ensimmäisestä teesistä esitän lasten tavan käsitteellistää ou-

toja asioita. Lapset käyttävät usein metaforia opetellessaan kielenkäyttöä. Lapsi näkee 

vaaleanpunaisia tähtiä, muttei osaa ilmaista, mikä väri on kyseessä. Lapsi saattaa sanoa: 

”tähdet on tyttöjenväriset”. 

 

Ensimmäisen teesin ongelma on, että metaforan esikäsitteellisen luonteen korostaminen 

tekee mahdottomaksi erottaa metaforaa alkukantaisesta myytistä.326 Ensimmäisen tee-

sin mukaisessa metaforateoriassa kokija ei näet tunnista metaforan metaforisuutta. Näin 

voi olla esimerkiksi lasten tai alkuihmisten kielenkäytössä, mutta yleensä runoilijat 

erottavat oman kokemuksensa ja luomansa poeettisen kielen. Jotta jokin ilmaus voi olla 

metafora, täytyy sen tulkitsijan kyetä erottamaan oma kokemuksensa ja metaforinen 

kieli. Jos tällaisia kategorioita ei tulkitsijalle ole kehittynyt, ei voida sanoa, että hän 

käyttää metaforaa. 

 

Ricœur ei kiistä esiteltyä näkökulmaa, vaan pyrkii asettamaan sen toisella tavoin meta-

forateoriassaan. Tärkeää ensimmäisessä teesissä on pyrkimys yhdistää jännitteinen kä-

sitys totuudesta ja mainittu semanttinen käsitys jännitteisyydestä. Totuuden ja metafo-

ran tarkastelua pelkästään semantiikkaan keskittyvässä teoriassa ei ole. Ricœur kehittää 

tavanomaisen vuorovaikutusteorian tarkastelua pidemmälle. 

 

Antiteesinä edelliselle teesille Ricœur esittää käsityksen, että metaforan käyttö on vää-

rinkäyttöä327. Todellisuudesta esitetään väite, joka ei vastaa todellisuutta suoraan, mutta 

                                                 
323 Ricœur 1978a, 248. 
324 Ricœur 1978a, 251. 
325 Ricœur 1975, 315. Ricœur 1978a, 251. 
326 Berggren 1962, 237. 
327 Ricœur 1975, 316. Ricœur 1978a, 251. 
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jonka uskotaan tulevan todeksi. Kirjaimellisesti absurdi väite sovitetaan koskemaan 

maailmaa. Silloin sovitetusta metaforasta tulee myytti, jota ei voida enää erottaa kirjai-

mellisesta ilmauksesta. Näin metaforaa saatetaan kutsua kategoriavirheeksi. Yhteen 

kategoriaan kuuluvat väitteet sovelletaan toiseen kategoriaan. Metafora on nimenomaan 

suunniteltu kategoriavirhe. Metafora ilmaisee puhujan aikomuksen, vaikka todellisuu-

den kohteet eivät vastaa metaforaa. Puhuja ottaa käyttöön väitteen, jota hän pyrkii te-

kemään todeksi.328 Metaforassa esitetään jokin mahdollisuus jo toteutuneena. Katego-

riavirheellä tässä tarkoitetaan ymmärryksessä tapahtuvaa käsitteellistä muutosta, jonka 

kategorioiden väärinsoveltaminen tuottaa. Metaforista jännitettä kuvataan uskomuksek-

si, joka suuntautuu esittämään maailman tietyssä valossa. 

 

Jännite syntyy väitteen sopimattomuudesta siihen todellisuuden tilanteeseen, jossa väi-

tettä tulkitaan. Keskeinen Ricœurin huomio on metaforisen kielen kyky muovata ko-

kemusta maailmasta. Ricœur ei kuitenkaan hyväksy sitä, että metafora vain muokkau-

tuu maailmaksi. Jos metafora pelkästään muokkaa todellisuutta, silloin metaforisen ja 

kirjaimellisen ero häivytetään. 

 

Jos metaforien käyttö on ainaista uudelleenmuotoilua, tästä seuraa, että todellisuudesta 

ei voida sanoa, mitä se on. Todellisuutta voidaan vain kuvata niin kuin se meistä näyt-

tää olevan. Tässä käsityksissä ei ole edes mahdollista esittää kirjaimellista totuutta ja 

esittää, mitä faktat ovat.329 Toisin sanoen metaforan käyttäjän tietoinen tapa muovailla 

metaforilla todellisuutta korostuu. Kielen ensisijaisuus todellisuuteen nähden painottuu. 

Tässä on kuitenkin vaarana, että päädytään johtopäätökseen, jossa metaforisen ja kir-

jaimellisen kielen erottelu tulee mahdottomaksi. Tällaista ajatusta Ricœur ei kannata, 

koska hänen mukaansa metaforinen kieli ei pelkästään manipuloi todellisuutta. Ricœu-

rille kieli on välittävä tekijä, jossa ihminen peilaa omaa olemistaan. 

 

Yhdistäessään edellisiä näkemyksiä Ricœur palaa toisen asteen referenssin teemaan. 

Metaforisen totuuden käsitteessä tehdään sulauttaminen kirjaimellisen ”ei ole” ja meta-

forisen ”on” välillä. Toisin sanoen metaforan tulkinta ei koskaan jää kirjaimellisen tul-

kinnan ristiriitaan, vaan pyrkii eteenpäin uuteen totuuteen. Tätä uutta tulkintaa ei kui-

tenkaan metaforan vastaanottaja voi ymmärtää välittömästi uutena kirjaimellisena il-

                                                 
328 Ricœur 1978a, 252. 
329 Ricœur 1978a, 253-254. 
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mauksena. Paremminkin verbissä ”on” tiivistyy jaettu referenssi330. Näin tulkitsija nä-

kee samalla kertaa, että metaforinen väite ”ei ole” todellisuudesta ja että se uudesta 

näkökulmasta ”on” todellisuudessa. Oleminen paljastuu metaforan tulkitsijalle aina 

jännitteisenä. Jännite on siis aiemman tulkinnan ja metaforan tuottaman uuden tulkin-

nan välinen. 

 

Teesi ja antiteesi johdattavat Ricœurin synteesiin. Ricœur käsittää ”poeettisella skee-

malla” kuviteltua tai todellista ilmiötä, josta voidaan muodostaa mielikuva. Poeettinen 

skeema on esimerkiksi karhu siihen liitettävine ominaisuuksineen, kuten mörähtely. 

Ensimmäiseksi poeettisen skeeman tehtävä on ilmaista jotain ihmisen sisäisestä maail-

masta. Toiseksi poeettista skeemaa tukee ”rakenteellinen maailma”.331 Se tarkoittaa 

objektiivisia rakenteita, joita runossa esitetään332. Toisaalta ihminen tulkitsee runon 

oman elämismaailmansa lähtökohdasta. Toisaalta taas runo on objektiivinen semantti-

nen rakenne. Runon tulkitsija muodostaa  runon rakenteellisesta kokonaisuudesta 

skeeman, jonka tehtävä on mallintaa maailmaa. Näin metaforateorian huomiot ennakoi-

vat kertomusteorian käsitystä lukijan maailman ja tekstin maailman kohtaamisesta. 

 

Tällainen näkemys on luvun alussa mainittu metaforinen totuus. Käsitys sisältää tausta-

oletuksen, että todellisuudesta puhutaan aina kulttuurin symbolien välittämänä. Siis 

esimerkiksi runojen tai laaja-alaisemmin erityyppisten kulttuurin ’tekstien’ avulla todel-

lisuus välittyy metaforan vastaanottajalle. Ricœurin metaforateoria ei kiellä korrespon-

denssiteoriaa todellisuudesta333. Siis Ricœur olettaa suhteen metaforisen skeeman ja 

todellisuuden välille. Ricœurin hermeneutiikassa tärkeä ajatus on, että vain kulttuurin 

merkitysrakenteiden välittämänä itsen ymmärtäminen ja toisten ymmärtäminen on 

mahdollista. Näin totuuteen pyrkiminen on Ricœurille jatkuvaa. Tulkinta vain lähestyy 

totuutta, ei saavuta sitä. Tämä ajatus näkyy myös skeema-metaforan toiminnassa, jonka 

läpi näemme maailman ja itsemme maailmassa uudella tavalla. 

 

Ricœur omaksuu metaforateoriaansa sekä heideggerilaisen tavan puhua totuudesta että 

referenssin käsitteen Fregeltä. Myöhemmin Ricœur myöntää, että referenssin käsite on 

hänen metaforateoriassaan melko laveassa mielessä. Tämä Ricœurin metaforateorian 
                                                 
330 Ks. Ricœur 1978a, 297. 
331 Ricœur 1978a, 246. Ks. myös Berggren 1962, 248. 
332 Kaelin 1996, 246. 
333 Ricœur 1975, 319. Ks. Kaelin 1996, 246. 
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kaksijakoisuus hämärtää kysymystä, miten metafora mallintaa todellisuutta. Ensiksi jos 

metaforalla on referenssi, niin metaforalla on kyky tuottaa uutta tietoa todellisuudesta. 

Toiseksi jos metaforinen referenssi on enemmänkin tulkitsijan näkökulman muuttumis-

ta, voidaanko tällöin enää puhua metaforan tuottamasta uudesta tiedosta? Toisen vaih-

toehdon mukaan metaforan tuottama sisältö on nimenomaan uudenlaista ymmärrystä. 

Jos metafora on näkökulman muuttaja, niin missä suhteessa Blackin tapa puhua metafo-

ran kognitiivisesta sisällöstä on metaforan näkökulmaa muokkaavaan kykyyn? 

 

Tutkielmani keskeinen kysymys on, miten metafora tuottaa uutta ymmärrystä todelli-

suudesta? On tullut esiin, että metafora jäsentää ihmisen todellisuuden kokemusta, hä-

nen maailmassa-olemistaan ja toimintaansa. Tämä on hermeneuttinen tapa tarkastella 

metaforaa. 

 

Metaforan tarkastelu uutena hahmotelmana olemisesta ja toiminnasta johtaa Ricœurin 

metaforateorian hankaluuksiin. Voidaanko metaforalle asettaa järkevää rajaa Ricœurin 

metaforateorian perusteella? Pohdin ongelmaa, kun vertaan Ricœurin teoriaa toisenlai-

seen metaforateoriaan. Teen tutkielmassani seuraavaksi poikkeaman Donald Davidso-

nin käsitykseen metaforasta kirjaimellisena. 

 

5.5 Davidsonin metaforateoria kritiikkinä jänniteteoriaan 

 

Kun esitetään teorioita metaforisesta merkityksestä, jätetään usein vähemmälle huomi-

olle kirjaimellisen tai tavanomaisen merkityksen määrittely. Tätä virhettä Davidson ei 

tee. Davidson koettelee metaforan jänniteteorian lähtökohtia. Davidsonin teoria on 

suunnattu ”metaforisen merkityksen” käsitteen olettamista vastaan. Davidson väittää, 

että metaforan selityksessä on tarpeetonta puhua metaforisesta merkityksestä tai ”meta-

forisesta totuudesta”334. Tällä teesillä Davidson sanoo kritisoivansa suurinta osaa häntä 

edeltäviä metaforakäsityksiä335. 

 

Tarkastelen, kuinka Davidsonin kritiikki osuu Ricœurin teoriaan. Tarkastelu on perus-

teltu, koska Ricœurille metaforisen totuuden olettaminen on keskeistä ja Davidson vas-

tustaa tällaista selitystä metaforan toiminnalle. Lisäksi Davidsonin analyyttinen her-

                                                 
334 Davidson 1984, 247. 
335 Davidson 1984, 245. 
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meneutiikka on kiinnostava vertailukohta Ricœurin fenomenologiselle herme-

neutiikkalle. Tarkastelen seuraavaksi yhteisiä piirteitä Davidsonin ja Ricœurin metafo-

rateorioiden välillä. 

 

Ensimmäiseksi, sekä Davidsonin että Ricœurin teoriat korostavat metaforan tutkimista 

kielenkäyttö tilanteessa. Tässä mielessä ne ovat pragmaattisia teorioita metaforasta336. 

Metafora on Davidsonille kielenkäytön alueelle kuuluva keino, joka tuottaa uutta ym-

märrystä. Davidson nojaa erotteluun sanojen merkitysten ja sanojen käytön välillä. Me-

taforat kuuluvat käytön alueelle337. Myös Ricœur tutkii metaforaa pragmaattisessa käyt-

tötilanteessa. Hän tarkastelee sitä, miten metaforaa käytetään erilaisissa kulttuurin teks-

teissä. 

 

Toiseksi, Davidson erottaa oman metaforakäsityksensä niistä teorioista, joissa metafo-

ran kognitiivinen arvo kielletään. Myös Ricœurin mukaan metafora tuottaa uutta ym-

märrystä. Davidsonin muotoilu ei ole yhtä voimakas kuin Ricœurin. Davidsonin mu-

kaan metafora saa meidät huomaamaan asioita, joita emme ennen oivaltaneet ja metafo-

rat saavat huomaamaan yllättäviä analogioita338. Ricœurin mukaan metafora uudelleen-

kuvaa todellisuutta339. Davidsonin mielestä metafora on hyvä väline kirjallisuudessa, 

tieteessä, filosofiassa ja oikeudenkäytössä340. Ricœurille metaforaa tutkitaan eri dis-

kursseissa, filosofisissa, tieteellisissä ja niin edelleen. Kumpikin siis ajattelee metaforan 

olevan tehokas keino kielenkäytön eri alueilla. 

 

Kolmanneksi, Ricœurin oletus on, että metaforassa uuden tiedon tuottaminen tapahtuu 

tulkinnassa. Uusi tulkinta syntyy kirjaimellisen tulkinnan ristiriidasta. Davidson ei kiel-

lä sitä, että metafora saa meidät huomaamaan uusia asioita341. Davidson on sitä mieltä, 

että metaforan tulkinta on ”mielikuvituksen työtä” ja että metafora saadaan aikaan käyt-

tämällä sanoja ja lauseita mielikuvituksekkaasti342. Tässä väitteessä ei ole erimielisyyttä 

Ricœurin ja Davidsonin välillä. Ricœurin mukaan metaforan tulkinnassa syntyy imagi-

naatiota. 

                                                 
336 Levin 1988, 12. 
337 Davidson 1984, 247. 
338 Davidson 1984, 261. 
339 Ricœur 1978a, 7. 
340 Davidson 1984, 246. 
341 Davidson 1984, 261. 
342 Davidson 1984, 247. 
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Neljänneksi Davidsonilla metafora käyttökontekstissaan kiinnittää huomiomme yhtäläi-

syyksiin asioiden välillä. Yhtäläisyyksien oivaltaminen tapahtuu, kun pohditaan kirjai-

mellisia merkityksiä.343 Tämä huomio on rinnastettavissa siihen, mistä Ricœur puhuu 

ensimmäisen asteen referenssin sopimattomuutena. Sekä Davidson että Ricœur ajatte-

levat metaforan kirjaimellisen tulkinnan jännitteen herättävän tarpeen yhtäläisyyksien 

etsintään. Pragmaattisessa käyttökontekstissa vertailu ja siitä syntyvä uusi näkökulma 

ovat Ricœurille ja Davidsonille tärkeitä. 

 

Näiden Davidsonin ja Ricœurin metaforateoriaa koskevien yhtäläisyyksien tarkastelun 

jälkeen tutkin tarkemmin Davidsonin käsitystä. Black mainitsee kolme keskeistä Da-

vidsonin väitettä. Ensimmäiseksi, metaforisen lauseen tuottaja ei sano muuta kuin tar-

koittaa kirjaimellisesti. Toiseksi, lauseella, jota käytetään muotoilemaan metaforinen 

väite, ei ole kontekstissa muuta kuin sen kirjaimellinen merkitys. Kolmanneksi, metafo-

ran tuottaja kiinnittää huomiota samankaltaisuuteen kahden tai useamman asian välil-

lä.344 Väitteet tulevat epäsuoremmin esille Davidsonin teoriassa345. Näistä väitteistä 

kaksi ensimmäistä vastustavat yleistä tapaa ymmärtää metafora. Kolmas väite esittää 

Davidsonin oman kannan. 

 

Davidson ajattelee, että kirjaimellisella ilmaisulla ja metaforisella ilmaisulla ei ole eroa, 

kun tarkastellaan nimenomaan kielenkäyttöä346. Davidsonin mukaan usein metafora 

nähdään virheellisesti niin, että sanalla on tavanomainen referenssialue ja referenssialue 

metaforaa varten. Tämä erottelu on kuitenkin vaikea tehdä käytännössä: ei ole väliä, 

onko merkitys metaforinen vai kirjaimellinen. Tärkeää on, miten ja missä tilanteessa 

lausetta sovelletaan.347 Siis lause sellaisenaan ei tee metaforaa, vaan sovellus kielenkäy-

tössä tekee ilmaisun metaforiseksi. 

 

Kun selitetään metaforaa kirjaimellisesta merkityksestä käsin, metaforiset lauseet ovat 

tosia tai epätosia. Tämä väite ei sano, etteikö voisi olla kirjaimellisen totuuden ja epäto-

tuuden lisäksi vielä ”metaforista totuutta”. Kuitenkin väite kieltää, että lauseella voisi 

                                                 
343 Davidson 1984, 247.  
344 Black 1978, 185-186. 
345 Ks. Davidson 1984, 245.  Ks. myös Davidson 1984, 247.   
346 Davidson 1984, 245. 
347 Davidson 1984, 252. 
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olla metaforinen totuus.348 Davidson toteaa, että useimmiten metaforat kirjaimellisesti 

tulkittuina ovat epätosia. Joskus käytetään myös ilmiselviä kirjaimellisia väitteitä meta-

forina, esimerkiksi ”kukaan ihminen ei ole saari”. Todellisella epätotuudella ei ole vä-

liä. Merkitsevämpää on, että lausetta pidetään kontekstissa epätotena. 

 

Davidson puhuu "epätotuuden" ohella myös metaforan "absurdiudesta". Puhe epätotuu-

desta metaforan yhteydessä on hieman ongelmallista, koska epätotuus ja absurdius ovat 

eri asioita. Epätotuudessa on ristiriita sen välillä, mitä lause sanoo ja mitä maailmassa 

todella on. Absurdi väite taas ei sovellu ollenkaan maailmaan. Se ei ole tosi tai epätosi, 

vaan yksinkertaisesti järjetön. Väite ”takapihalla on karhu” on tosi, jos ja vain jos taka-

pihalla sattuu sillä hetkellä olemaan karhu, kun katsomme ikkunasta ulos. Jos takapihal-

la ei sillä hetkellä ole karhua, väite on epätosi. Jos taas sovellamme predikaattia ”kar-

hu” Paavo Lipposeen, väite on absurdi. Levin on huomauttanut, ettei metaforan tulkin-

nassa ole edes keskeistä totuus tai epätotuus349. Kun tulkitsen metaforan en kysy, onko 

ilmaus tosi vai epätosi. Sen sijaan pohdin, mitä metafora voisi tarkoittaa. 

 

Davidsonin mukaan puhe metaforisesta merkityksestä tai metaforisesta totuudesta on 

turhaa, koska metafora on pelkästään kielenkäytössä ilmaistu kirjaimellinen väite. Da-

vidsonin teoriassa metaforat merkitsevät, mitä sanat kaikkein kirjaimellisimmin tulkit-

tuina merkitsevät, eivätkä mitään muuta. Se taas, mitä metafora kirjaimellisena epätote-

na (tai ilmiselvästi totena) väitteenä kielenkäytössä herättää huomaamaan, ei kuulu enää 

metaforaan. Metaforan kirjaimellisuuden avulla huomatut ajatussisällöt tai konnotaatiot 

eivät kuulu itse metaforaan350. Siis toisaalta Davidson myöntää, että metaforinen merki-

tys ja kuvittelu synnytetään metaforisen lauseen avulla käyttöyhteydessä. Toisaalta taas 

Davidson sanoo, etteivät kuvittelussa hahmotellut konnotaatiot kuulu metaforaan. Näin 

Davidsonin teoriassa puhe metaforisesta merkityksestä tai metaforisesta totuudesta lei-

kataan pois. 

 

Davidsonin väite seuraa hänen filosofiansa merkitysteoriasta. Sen mukaan yleensäkään 

lauseen merkityksen tutkimukseen eivät kuulu lauseen intensionaalisen eli eri tilanteis-

                                                 
348 Davidson 1984, 257-258. Ks. myös Levin 1988, 14. 
349 Levin 1988, 14. 
350 Ks. Davidson 1984, 261. 



 

 107  

sa vaihtelevan sisällön esiin tuovat ajatukset351. Tämän Davidson tuo esiin myös meta-

foraa käsittelevässä artikkelissaan. Davidsonin mukaan vertauksen kuvaannollinen 

merkitys ei kuulu sanalle käyttökontekstista riippumatta352. Davidsonin laajempi merki-

tysteoria tulee myös esiin väitteessä, että runo kyllä vihjaa asioita, joita sanat eivät kir-

jaimellisesti ilmaise. Kuitenkaan vihjaus ei ole merkitys.353 Toisin sanoen kuvaannolli-

nen merkitys on tilanteissa vaihteleva intensionaalinen merkitys, joka ei kuulu David-

sonin mielestä merkityksen käsitteeseen. Davidson mukaan useiden metaforateorioiden 

virhe on ollut kiinnittyä sisältöihin, joita metafora synnyttää. Useat teoriat ovat käsittä-

neet sisällöt metaforaan itseensä kuuluviksi.”.354 

 

Vertailen Davidsonin käsitystä Ricœurin teoriaan. Davidsonin mukaan useat metafora-

teoreetikot luulevat puhuvansa metaforan merkityksestä, mutta puhuvatkin metaforan 

vaikutuksesta meihin355. Davidsonin väite painottaa vastaanottajan tulkinnassa synty-

vän sen, mitä kutsutaan metaforiseksi merkitykseksi. Tämä tulkittu merkitys ei kuiten-

kaan kuulu itse metaforaan, jos metafora käsitetään kirjaimellisena väitteenä kielenkäy-

tössä. Vastaanottajien metaforisia tulkintoja on periaatteessa loputon määrä. Silloin on 

mahdotonta sanoa, mikä tai mitkä niistä pitäisi sisällyttää metaforiseen väitteeseen. 

 

Davidsonin kritiikin avulla tarkistan, puhuuko Ricœur metaforan kognitiivisesta sisäl-

löstä vai vastaanottajan sisällöstä. Ongelma löytyy, jos Ricœurin metaforateoriassa aja-

tellaan metaforisen väitteen itsessään sisältävän metaforisen merkityksen. 

 

Kuitenkin Ricœur tekee samantyyppisen erottelun kuin Davidson. Ricœur erottaa meta-

foran vastaanottajan tulkinnan pelkästään semanttisesta tarkastelusta356. Ricœurin mu-

kaan metaforisen väitteen käyttö synnyttää metaforisen tulkinnan. Silloin siis kyse ei 

ole metaforisen lauseen sisältämästä uudesta informaatiosta, vaan kielenkäytössä tapah-

tuvasta vastaanottajan tulkinnasta ja uuden ymmärryksen tavoittamisesta. Davidsonin 

tapaan myös Ricœur epäilee sitä, että metaforan merkitys syntyisi subjektiivisten asso-

siaatioiden avustuksella357. Kuitenkin Ricœurin mukaan metaforisen lauseen tuottama 

                                                 
351 Davidson 1984, 22-23. 
352 Davidson 1984, 255. 
353 Davidson 1984, 256. 
354 Davidson 1984, 261. 
355 Davidson 1984, 261. 
356 Ricœur 1991a, 311. 
357 Ks. Ricœur 1991a, 319. 
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kuvitteellinen maailma on osa metaforan selitystä, jos kuvittelu määritellään kaikille 

ihmisille yhteisestä kielestä syntyväksi. 

 

Ricœurin metaforateoriassa tärkein huomio ei ole Davidsonin tapaan kielenkäytön aktin 

ja vastaanottajan tulkinnan ero. Ricœurilla keskeistä on kahden tulkinnan, kirjaimelli-

sen ja metaforisen tulkinnan, välinen ero. Ricœurin mukaan metaforinen tulkinta nou-

see esiin kirjaimellisen tulkinnan ristiriidasta. Kirjaimellinen absurdius johtaa siis meta-

foriseen tulkintaan. 

 

Ero Davidsonin kirjaimellisessa metaforateoriassa ja Ricœurin hermeneuttisessa meta-

foran jänniteteoriassa on merkityksen ja referenssin käsitteiden määrittely. Davidson 

ajattelee, ettei vastaanottajan assosiaatioita voida sisällyttää merkityksen käsitteeseen. 

Ricœurin termistöllä Davidsonin väite tarkoittaisi, että metafora kielenkäytössä toimisi 

vain ensimmäisen asteen referenssin tasolla eli kirjaimellisen tai tavanomaisen kielen-

käytön yhteydessä. Toisen asteen referenssi ei kuuluisi enää metaforaan. Ricœur kui-

tenkin puhuu referenssistä, jonka olettamisessa tulee ottaa huomioon myös yleensä ih-

misten kuvittelu ja tunne. Perusteena tälle on, että kielenkäyttöön nivoutuu aina koke-

muksellista ainesta, joka vaikuttaa ihmisten välisten merkitysten muotoutumiseen. 

Ricœur ajattelee, että metafora tunnistetaan metaforaksi, koska vastaanottaja kokee 

jännitteen. Tämän vuoksi metaforan ilmiön tarkastelussa on syytä kiinnittää huomiota 

myös siihen prosessiin, jossa konnotaatioiden läpi uusi merkitys luodaan. Ricœurin 

mukaan metafora esittää vastaanottajan ymmärryksessä kuvittelun välähdyksen, joka 

johdattaa tulkintaan358. Ricœur puhuu sosiaalisista merkityksistä luonnollisessa kieles-

sä.  

 

Davidson korostaa metaforan merkityksen rajoja. Davidson esittää, että raja pitää vetää 

heti, kun metaforinen ilmaisu on kielessä lausuttu. Metafora on pelkkä kielenkäytön 

akti, eikä mitään muuta. Davidson sanoo kieltävänsä sen, että merkitys sisältyisi meta-

foriseen väitteeseen359. Davidson ei kiellä kognitiivista prosessia vastaanottajan kannal-

ta. 

 

                                                 
358 Ricœur 1978a, 303. 
359 Davidson 1984, 261. 
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Myös Ricœur asettaa rajoja metaforalle. Ricœurille metafora ei sellaisenaan ole käsit-

teellistä ajattelua. Metafora on kirjaimellinen ristiriita, jonka hahmottelun avulla kuvit-

telun pilkahdus tapahtuu. Tästä kuvittelun pilkahduksesta tarkempi käsitteellinen ajatte-

lu vasta alkaa. Kuitenkin, jotta voimme erottaa metaforisen väitteen metaforaksi, on 

myös tutkittava tulkintaa, jonka väitteen kirjaimellinen absurdius saa aikaan. Ricœur 

siis vetää rajan jonkin verran pidemmälle kuin Davidson. Näin on tehtävä, jotta on yli-

päätään mahdollista puhua metaforan synnyttämästä uudesta näkemyksestä. 

 

Edellä esitetyn perusteella teen seuraavat päätelmät. Ensimmäiseksi Davidson erottelee 

metaforisen kielenkäytön väitteen ja vastaanottajan tulkinnan. Tämäntyyppinen erottelu 

on myös Ricœurin metaforateoriassa. Toiseksi Ricœur tekee metaforan pragmaattisuu-

desta toisenlaisen johtopäätöksen kuin Davidson. Vastaanottajan tulkinta ei Davidsonin 

mukaan kuulu metaforan tarkasteluun. Ricœur ei leikkaa metaforaa näin jyrkästi irti 

vastaanottajan kokemuksesta. Ricœur tietää, että metafora on kirjaimellisesti tulkittuna 

absurdi ja että metafora sellaisenaan on vain lause muiden joukossa. Ricœurin tutki-

muksen kohteena on kuitenkin juuri tulkintaprosessi, jonka metafora saa liikkeelle. 

Ricœur painottaa metaforan kokonaisuudessaan olevan riippuvainen tulkinnassa sanoi-

hin liittyvistä vastaanottajan konnotaatioista. Metaforan metaforisuus syntyy vasta lau-

seen ja tulkitsijan välillä. Ricœur ajattelee, että tätä tulkintaprosessia on tutkittava. Da-

vidson ei usko, että tilanteissa vaihtelevaa merkitystä voidaan sisällyttää luonnollisen 

kielen merkityksen tutkimukseen. 

 

Voisiko Ricœurin teoriaa kehittää kuitenkaan hylkäämättä ajatusta metaforasta skee-

mana? Samuel Levin soveltaa omaan käsitykseensä Davidsonin ajatusta ja Ricœurin 

teoriaa. Levinin teoriassa ajatusta metaforasta skeemana kehitetään sovittamalla sitä 

kirjaimelliseen metaforakäsitykseen. 

 

Ricœurin teoriassa skematisoidaan epäsopivia ominaisuuksia yhteen. Ricœurilla kuvit-

teelliseen maailmaan päädytään hahmottelemalla ristiriitaisesta ilmauksesta skeema. 

Davidsonilla metafora kirjaimellisena ilmauksena on erotettava metaforan tulkitsijan 

tavasta käsittää metafora. Levin puhuu metaforan kirjaimellisuudesta hieman toisin. 

 



 

 110  

Levin esittää, että kun käsitämme metaforisen ilmauksen kirjaimellisena, silloin meta-

forinen lause esittää meille epätodellisen asiaintilan.360 Levin ajattelee, että metaforan 

vastaanottaja lukee metaforan kirjaimellisena ja luo kirjaimellisuutta vastaavan maail-

man361. Metaforinen lause käsitetään, kun tulkitsija rakentaa itselleen maailman, jossa 

metaforinen lause on mahdollista käsittää. Maailma, johon ilmausta sovitetaan, ei ole 

enää todellinen maailma. Levinin mukaan metaforisesta ilmauksesta tulee ihmiselle 

rakennettu maailma, metaforinen maailma.362 Levin painottaa Ricœuria enemmän kir-

jaimellisen tulkinnan tärkeyttä metaforisen maailman syntymisessä. 

 

Hermeneuttinen tarkastelu liittää metaforaan kuvittelua herättävän vertailun suhteessa 

todellisuuteen, vaikka tarkempi käsitteellinen ajattelu ei suoraan kuulu enää metafo-

raan. Ricœurin mukaan runouden ja filosofian välille on tehtävä erottelu. Millä tavoin 

sitten Ricœur asettaa metaforan ilmiölle rajat? 

 

6. RICŒURIN METAFORATEORIA JA FILOSOFIA 

 

6.1 Teoreettinen ja metaforinen 

 

Tutkielmani ongelma on, millä tavoin metafora hahmottaa uudelleen ihmisen suhdetta 

todellisuuteen. Ongelman tarkentamiseksi on tutkittava metaforan suhdetta ajatteluun, 

nyt erityisesti filosofian teoreettiseen ajatteluun. Mikä on metaforan paikka filosofias-

sa? 

 

Näkemys, että kaikki filosofinen ja käsitteellinen ajattelu on metaforista, ei kuulu 

Ricœurin filosofiaan. Metafora ei tuota uutta ymmärrystä siten, että metafora itsessään 

olisi käsitteellistä ajattelua. Sen sijaan Ricœur korostaa, että metafora täytyy valita si-

ten, että se herättää tulkitsemaan, mistä filosofisessa ongelmassa voisi olla kysymys. 

Ricœur käyttää metaforisen ja teoreettisen diskurssin käsitteitä. Näillä hän tarkoittaa 

kahta erityyppistä kielenkäytön tapaa. Diskurssit ovat autonomisia, mutta eivät täydelli-

sen itsenäisiä kielenkäytön piirejä. Diskursseja ei siis sovi täysin samastaa toisiinsa, 

mutta ne voivat risteytyä. 

                                                 
360 Levin 1988, 24. 
361 Levin 1988, 236. 
362 Levin 1988, 1-2. 
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Filosofisella kielenkäytöllä on oma tehtävänsä, mikä erottaa sen poeettisesta kielenkäy-

töstä.363 Tämä tarkoittaa sitä, että filosofiaan kuuluu käsitteellinen erottelutapa, jolle 

metaforinen on apuväline. Selitän seuraavaksi metaforisen skeeman ja teoreettisen ajat-

telun välistä eroa. 

 

Ricœurin mukaan metafora synnyttää tarpeen tehdä käsitteellisiä erotteluja, muttei vielä 

sinänsä tuota käsitteellistä tietoa. Metaforisen ilmaisun tehtävä on asettaa uusia mahdol-

lisuuksia.364 Väitettään Ricœur perustelee erottelemalla käsitteet ”samankaltaisuus” ja 

”samuus”. Metaforan tuottama skeema esittää kahden asian olevan samankaltaisia. Me-

taforinen hahmotelma ei kuitenkaan tarkemmin erittele ja perustele, mitkä ominaisuu-

det kahdessa samankaltaisessa kohteessa ovat samaa ja mitkä ominaisuudet eivät ole 

samoja. Metaforista skeemaa tarkentaa teoreettinen ajattelu, joka esittää asioiden väliset 

samuudet ja erot.365 Filosofiassa erotellaan, mitkä käsitteet voidaan samastaa ja mitkä 

käsitteet eivät ole samoja. Näin Ricœur erottaa poeettisen intention ja filosofisen inten-

tion. Esimerkiksi filosofiassa paljon käytetty metafora ”mielen silmästä” saa ihmisen 

käsittämään, että mieli jollain tavoin tarkkailee itseään. Tätä metaforista skeemaa hah-

motellaan kuitenkin tarkemmin, kun mietitään, missä mielessä ihmisen mieli havainnoi 
                                                 
363 Ricœur 1975, 375. Ricœur 1978a, 296. Ks. Heidegger 1991, 48. Ricœur 1975, 325. Ricœurin erotte-

lun taustalla on Heideggerin ajatelma, jonka mukaan ”metaforinen ilmenee ainoastaan metafysiikassa”. 

Ajatelma esiintyy Heideggerin luentokurssiin pohjautuvassa teoksessa Der Satz vom Grund (1957). Te-

oksessaan Heidegger käyttää tiettyjä sanoja epätavallisilla tavoilla. Selittäessään erityistä kielenkäyttöään 

Heidegger tekee huomionsa metaforasta. Ajatelman tarkoitus on varoittaa Heideggerin tulkitsijoita käsit-

tämästä hänen epätavallisia ilmauksiaan ”vain metaforina”. Heidegger vastustaa tiettyä tapaa käyttää 

metaforia, nimittäin länsimaisen metafysiikan tapaa käyttää metaforia. Heideggerin mielestä tiede ja 

filosofia ovat länsimaisen metafysiikan läpitunkemia. Tieteen ja filosofian metafysiikka on järjen käyt-

töä, jota Heidegger kutsuu ”laskevaksi ajatteluksi”. Tällaisista metafysiikan muodoista Heidegger erottaa 

oman käsitteensä ”ajatteleminen”. Ricœurin mukaan Heideggerin tarkoitus on irrottautua kielen käsit-

teestä, joka on muotoiltu representoivassa (laskevassa) ajattelussa. Länsimainen metafysiikka kantaa 

mukanaan välineellistävää kielenkäytön tapaa. Tällainen kieli on vääristänyt metafysiikan traditiota. 

Siksi Heidegger ottaa tehtäväkseen länsimaisen metafysiikan ylittämisen. Ajattelemisessa tapahtuva 

metafysiikan ylittäminen vaatii myös luopumista metafyysisestä tavasta käyttää metaforaa. Näin Heideg-

gerilla sana ”metafora” on aivan erityisessä käytössä. Ricœur ei kuitenkaan hyväksy Heideggerin ajatusta 

metafysiikan ylittämisestä. Tutkielmani keskittyy Ricœurin metaforateoriaan, joten en käsittele Heideg-

gerin ja Ricœurin näkemysten samankaltaisuuksia ja eroja tämän enempää. 
364 Ricœur 1975, 375. Ricœur 1978a, 296. 
365 Ricœur 1975, 376. Ricœur 1978a, 296-297. 
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itseään. Filosofiassa pohdimme onko tulkintamme metaforasta vain mielikuva. Filoso-

fian käsitteellinen erottelu pyrkii tarkentamaan, missä mielessä väite, että ”mielellä on 

silmä”, on käsitettävä. 

 

Teoreettinen diskurssi ja metaforinen diskurssi risteytyvät, vaikka eivät olekaan samas-

tettavissa. Ne risteytyvät silloin, kun metaforinen tuo teoreettisen alueelle ihmisen ko-

kemusta maailmasta. Metaforinen saa asiat ilmenemään. Teoreettinen pyrkii määrittä-

mään näin luonnosta, joka on tuotu esiin. Maailman kohteita ja tilanteita konkreettiseksi 

tekevän metaforan ja tätä määrittävän teoreettisen välinen toiminta on kehämäistä, päät-

tymätöntä.366 Risteytyminen on sitä, että metafora johdattaa kohti teoreettista. Metafora 

antaa hahmon, jota teoreettinen tarkentaa. Tarkastelen seuraavaksi metaforan kykyä 

antaa luonnoksia teoreettiselle. Täten päädyn pohtimaan tutkielmani keskeistä kysy-

mystä siitä, miten metafora tuottaa uutta ymmärrystä todellisuudesta. Kysymys tarkoit-

taa tutkielmassani sitä, kuinka metafora järjestää ihmisen arkikokemusta maailmasta. 

Tässä kuudennessa luvussa tutkin erityisesti sitä, miten metafora tuottaa uusia hahmoja 

teoreettiselle ymmärrykselle. 

 

Esittelen niitä ominaisuuksia, joiden vuoksi metafora johdattaa teoreettiseen hahmotte-

luun. Tässä johdattavassa tehtävässä Ricœur erottaa kaksi toisiinsa kietoutuvaa kykyä. 

Kun metafora konkretisoi asioita ja tapahtumia, samalla se yhdistää kieleen kerrostunei-

ta merkityksiä. 

 

Ensimmäiseksi esittelen metaforan kykyä hyödyntää tunnetun elämänpiirin konkreetti-

sia asioita. Aina kun syntyy aukko merkityksessä, syntyy epäselvyys siitä, millä tavalla 

metafora viittaa maailmaan367. Ihmiset pyrkivät hahmottamaan metaforisen lauseen 

viittaussuhteen maailmaan. Silloin metaforan kuvaava käsite (esimerkiksi silmä ja nä-

keminen) sovelletaan koskemaan kuvattavaa kohdetta (esimerkiksi ihmisen tietoisuus).  

Arkikielessä ihmiset hallitsevat abstraktien merkitysten käytön liittämällä ne maailman 

kohteisiin, jotka ovat jo tunnettuja368. Ricœur tarkoittaa, että ihmiset ovat tottuneet 

hyödyntämään tunnettujen asioiden nimityksiä abstraktien asioiden kuvauksissa. Tämä 

hyödyntäminen tapahtuu kahteen suuntaan. 

                                                 
366 Ricœur 1975, 377. Ricœur 1978a, 298. 
367 Ricœur 1975, 376. Ricœur 1978a, 297. 
368 Ricœur 1975, 377. Ricœur 1978a, 297. 



 

 113  

 

Yhtäältä ihmiset kuvaavat jotain aiemmin tunnettua asiaa uudella tavalla. Esimerkiksi 

Paavo Lipposta kuvataan karhuksi. Toisaalta ihmiset soveltavat uusiin kohteisiin ai-

emmin tunnettuja predikaatteja. Esimerkiksi tietokoneen näytön osoittimen ohjainta on 

alettu viime vuosikymmeninä kutsua ”hiireksi”. Ricœurin mukaan metaforan tuottama 

referenssin kenttä voi laajentua koskemaan asioita, joita emme voi suoraan nähdä tai 

osoittaa. Edellisiä esimerkkejä monimutkaisempia kielellisiä ilmaisuja rakennetaan 

hyödyntämällä tunnettuja abstrakteja käsitteitä.369 Siis teoreettisessa ajattelussa tunnettu 

alue, jolla kuvataan, voi olla myös jotain jo omaksuttua abstraktia. Kuitenkin kun siirry-

tään teoreettiseen puhetapaan, tarvitaan konkreettisen maailman käsitteistöä. Näin kie-

len tuottama merkitysten maailma on sitoutunut sosiaaliseen maailmaan, josta kielen 

ilmaisuja ammennetaan. 

 

Selitän Ricœurin esitystä esimerkin avulla. Ricœur mainitsee ideologiaa ja utopiaa kä-

sittelevissä luennoissaan muun muassa Karl Marxin hyödyntämän metaforan yhteis-

kunnan ”perusrakenteesta” ja ”ylärakenteesta”370. Sen ensimmäinen merkitys on elä-

mänpiiristämme tuttu asia, nimittäin mahtava rakennus. Siinä on perusta, jonka päälle 

ylemmät rakenteet on tehty. Tästä ensimmäisestä referenssin kentästä valitaan joitain 

sille tyypillisiä predikaatteja, kuten ”ylärakenne”, ”perusta”, ”rakentaa”, ”romahtaa”. 

Toinen merkitys, jolle ei ole suoraa luonnehdintaa, on laaja käsite ”yhteiskunta”. Mar-

xin ilmaus on nykyään osa tavanomaista kielenkäyttöä. Ilmaus voidaan Marxin teorias-

sa käsittää metaforaksi, jossa yhteiskuntaa samastetaan mahtavaan rakennukseen. Yh-

teiskunnan ideologiat kuuluvat ylärakenteeseen ja taloudelliset rakenteet ovat yhteis-

kunnan todellinen kivijalka. Toinen merkitys on metaforan vastaanottajalle vieras, eikä 

sen suhdetta predikaatteihin välittömästi käsitetä. Marxin metaforassa toinen laaja mer-

kitys on yhteiskunta. Tähän toiseen merkitykseen sovelletaan predikaatteja ensimmäi-

seltä merkityksen kentältä, kuten ”perusrakenne” ja ”ylärakenne”. 

 

Toiseksi selitän metaforien kykyä yhdistää kielen kerrostumia. Ensimmäinen tarkastelu 

liittyy toiseen siten, että konkreettisten piirteiden siirtäminen tuntemattomalle referens-

sin alueelle on myös ennestään tuttujen merkitysten uudistamista. Ricœur esittää, että 

kielellä on ’historiallisuus’. Aiemmat merkitykset tukevat ja mahdollistavat uusia mer-

                                                 
369 Ricœur 1975, 377. Ricœur 1978a, 297-298. 
370 Ricœur 1986b, 107. Ks. myös Ricœur 1986b, 153-154. 
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kitsemisen muotoja. Puhuja tuottaa metaforan ilmaistakseen uuden kokemuksen sanoil-

la. Puhuja etsii sopivaa ilmaisua aiempien merkitysten verkostosta. Aiempaa merkitys-

ten verkostoa puhuja käyttää hyödykseen ilmaistakseen intentiotaan. Merkitysten ker-

rostunut historia aktualisoidaan, kun ihminen esittää uuden kokemuksensa kielessä.371 

Vastaavasti metaforan tulkitseminen perustuu menneisyydessä omaksuttuihin käsityk-

siin maailmasta. Kun tulkitaan metaforaa, aktivoidaan aiempaa ymmärrystä ja tuodaan 

sitä uuteen yhteyteen. Uusien merkitysten muotoilu on luonnollisessa kielessä jatkuvaa. 

Edellisen esimerkin predikaatit ”perusrakenne” ja ”ylärakenne” ovat tuttuja jokapäiväi-

sestä maailmasta, talon rakennuksesta. Nämä termit kantavat mukanaan erilaisia käsi-

tyksiä. Esimerkiksi ne kantavat käsityksen, että perusrakenne on ensisijainen suhteessa 

ylärakenteeseen372. Kun luodaan metafora yhteiskunnan perus- ja ylärakenteesta, sisäl-

tää se usein itsestäänselvyytenä hyväksytyn ajatuksen, että talouden tuotantovoimat 

ovat yhteiskunnan ensisijainen perusta. 

 

Ricœur selittää kielen jatkuvasti uusiutuvaa luonnetta sen intentionaalisuudella. Luvus-

sa 4.1 esittelin kielen intentionaalisuutta Ricœurilla. Kielen intentionaalisuus on johdet-

tu ihmisymmärryksen intentionaalisuudesta. Kielen intentionaalisuus tarkoittaa, että 

tekstistä hahmotetaan intentionaalisuutta, jota ei voida yksiselitteisesti palauttaa tekstin 

alkuperäisen tekijän psykologiseksi tarkoitukseksi. Kielessä itsessään ilmenee näin pyr-

kimys puhua eletystä maailmasta.373 Kieli on luovaa, koska siinä ilmenee ihmisen luova 

tapa hahmottaa maailmaa. Tämä kieleen perustavasti kuuluva intentionaalisuus toteutuu 

myös metaforassa. Ihminen tulkitsee metafora aina jonakin. Hän havaitsee metaforan 

tulkinnassa, että tunnettu alue on sovellettavissa tuntemattomalle alueelle374. Metafori-

nen väite pyritään sovittamaan aiempaan ymmärrykseen, kun sovelletaan tunnettuja 

ominaisuuksia uudelle alueelle. Käsittelen seuraavaksi, miten kielen luovuus vaikuttaa 

tulkinnassa. Tämä tarkastelu tuo esiin, kuinka metafora toimii metaforisen ja teoreetti-

sen leikkauksessa. 

 

Kun ihmiselle tulee tarve ilmaista uusi kokemus maailmasta, hän käyttää sen ilmaise-

miseen metaforaa. Metafora on ymmärryksen apuväline, keino tuoda jokapäiväistä ko-

kemusta kielen eri käyttötarkoituksiin. Metaforan tuottamisessa ja tulkinnassa on kyse 
                                                 
371 Ricœur 1975, 377-378. Ricœur 1978a, 298. 
372 Ks. Ricœur 1986b, 153. 
373 Ricœur 1986a, 34. Ricœur 1991b, 19-20. 
374 Ricœur 1975, 380. Ricœur 1978a, 300. 
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samantapaisesta hahmottelusta. Kun ihminen tulkitsee metaforaa, hän hahmottaa uudel-

leen metaforan kuvaamaa kohdetta. Esimerkiksi uskonnollisessa kielessä uskonnollisen 

kokemuksen ilmaisu tarvitsee avukseen symbolista tai metaforista esitystä. Myös filo-

sofian ja tieteen abstrakteista teorioista on helpompi saada ote, kun niitä havainnolliste-

taan metaforilla. Metaforan tulkinta on prosessi, jossa maailmaa tuodaan kieleen ja kie-

lessä hahmotetaan maailmaa. 

 

Tulkinta toimii Ricœurin mukaan kahden alueen risteyskohdassa, metaforisen ja teo-

reettisen. Tulkinnassa toteutuu kaksi vastakkaista pyrkimystä. Toisaalta tulkinnassa 

pyritään käsitteen selkeyteen. Toisaalta tulkinnassa harkitaan monimerkityksisyyttä, 

jota käsite pitää hallussa.375 Kielen monimerkityksisyyden hahmottelussa käytetään 

apuna kuvittelua. Metaforisen ilmauksen tuottama imaginaatio esittää asioiden välisen 

samankaltaisuuden. Tämä samankaltaisuuden hahmottelu kuvittelussa antaa tukea tar-

kemmalle tulkinnalle, joka päätyy käsitteen muotoiluun.376 Toisin sanoen metafora tar-

joaa imaginaatiossa säännön, jonka avulla käsitteitä muotoillaan. Tärkeää Ricœurille 

on, että menneisyyden uudelleenhahmottuminen tapahtuu imaginaatiossa377.  Kuvitte-

lussa ihminen yhdistää kielen kantamasta menneisyydestä uusia käsitteitä. 

 

Ricœurin mukaan luova imaginaatio on käsitteelliselle ajattelulle asetettu haaste. Kuvit-

telu pakottaa käsitteellisen ajattelun ”ajattelemaan enemmän”. Tähän imaginaation ja 

käsitteen muodostuksen väliseen vuorovaikutukseen Ricœur asettaa metaforan.378 Me-

taforisesta siirrytään teoreettiseen diskurssiin imaginaatiossa. Jotta metafora olisi elävä, 

sen täytyy synnyttää kuvittelua ja enemmän ajattelua.379 Enemmän ajattelu tarkoittaa 

sitä, että metafora johdattaa tarkempiin käsitteellisiin erotteluihin. Tulkinta on luonnos-

teltujen mahdollisuuksien täsmentämistä. 

 

Metaforinen kielenkäyttö tuo muille kielen alueille jokapäiväistä ymmärrystä, jota ih-

misillä on maailmassa380. Metaforisen diskurssin elämismaailmasta ammennettu käsit-

teistö on apuväline, jolla teoreettista käsitteistöä jäsennetään. Metaforinen leikkaa teo-

                                                 
375 Ks. Ricœur 1978a, 303. Ks. Lawlor 1992, 32. 
376 Ricœur 1975, 382. Ricœur 1978a, 301. 
377 Ricœur 1986a, 18. Ricœur 1991b, 7. 
378 Ricœur 1975, 384. Ricœur 1996, 139. 
379 Gerhart 1987, 229. 
380 Ricœur 1975, 387. Ricœur 1978a, 306. 



 

 116  

reettista ajattelua silloin, kun metafora kykenee synnyttämään imaginaatiota ja anta-

maan aihetta ajattelulle. 

 

Edellisessä tarkastelussa ei ole kysymys vain runouden ja filosofian leikkauksesta. Me-

taforisen ja teoreettisen leikkauksen tarkastelulla Ricœur kuvaa, kuinka ihmisen koke-

mus maailmasta jäsentyy kieleen ja kielessä. Ricœurin pyrkimyksenä on esittää ontolo-

gia, joka sopii metaforisen diskurssin ja filosofisen diskurssin väliseen suhteeseen381. 

Ontologia tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että metaforinen kieli tuo esiin maailmassa-

olemista382. Metaforan synnyttämä imaginaatio voi avata mahdollisia maailmoja, jotka 

ylittävät meidän maailmamme rajat. Yhtäältä maailma ilmenee kielessä, toisaalta kieli 

mahdollistaa uusia hahmotelmia maailmasta. Jokapäiväinen käytännön elämä on ihmi-

sille kaikkein läheisintä olemassaoloa. Arkiset ja konkreettiset asiat ovat kättemme 

ulottuvilla. Tutut asiat otetaan apuvälineiksi havainnollistettaessa filosofian abstrakteja 

merkityksiä. Samalla metaforat myös muokkaavat tapaamme käsittää teoreettista. 

 

Esimerkiksi, kun esitämme filosofisia väitteitä mentaalisista ilmiöistä, joudumme tur-

vautumaan metaforisiin kuvauksiin. Ajattelu ei ole meille läheinen ja ilmeinen asia. 

Ihmisen tieto mentaalisesta on tavoitettavissa vain kielen metaforisten keinojen avul-

la.383 Muun muassa näin teoreettisen käsitteistön muodostamisessa tarvitaan apuna me-

taforan synnyttämää imaginaatiota. 

 

6.2 Metaforinen uudelleenkuvaus 

 

Metaforatutkimuksensa lopussa Ricœur käsittelee teemoja, jotka ovat keskeisiä myös 

laajemmin hänen hermeneutiikassaan. Tarkastelen aluksi, miten imaginaation ja etään-

nyttämisen käsitteet ovat osa Ricœurin hermeneutiikkaa. Toiseksi esittelen, miten meta-

fora suhtautuu etäännyttämiseen. Lopuksi pohdin toiminnan uudelleenhahmottumista 

metaforassa. 

 

                                                 
381 Ricœur 1975, 384. Ricœur 1978a, 295. 
382 Ricœur 1986a, 34. 
383 Haaparanta 1992, 182. 
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Metaforateoriassa käsitellään kielellistä imaginaatiota, joka ilmenee metaforan toimin-

nassa.384 Kutsun Ricœurin käsitystä imaginaatiosta hermeneuttiseksi, koska imaginaa-

tion kielellisyys tarkoittaa kielen kykyä välittää sosiaalista toiminnan maailmaa ihmi-

selle. Sosiaalisessa maailmassa on lukuisia ulkoistamisen välineitä. On useita kielen 

keinoja käsitteellistää ihmisen kokemusta maailmasta, muun muassa symbolit, narratii-

vit ja metaforat. 

 

Ricœur ilmoittaa filosofiseksi projektikseen näyttää, kuinka kieltä määräävistä rajoista 

ja rakenteista huolimatta kieleen sisältyy kekseliäisyyttä ja luovuutta. Tulemalla tietoi-

seksi kielen metaforisista ja narratiivisista mahdollisuuksista ihminen voi uudistaa kiel-

tä ja hyödyntää kaikkia kielenkäytön muotoja.385 Ricœurille kielen luovuus ja imagi-

naation luovuus ovat sosiaalisen, kulttuurisen ja myös poliittisen todellisuuden välittä-

viä tekijöitä. 

 

Ongelma ihmisen maailmassa-olemisen ja kielen suhteesta on tärkeä filosofisessa her-

meneutiikassa. Kieli on tekijä, joka määrittää ihmisen olemista. Ricœurin mukaan kie-

len ja maailman välistä suhdetta ei voida esittää ilman kieltä, koska ei ole kielen ulko-

puolista näkökulmaa, josta kieltä pohditaan. Kielestä puhutaan aina kielessä.386 Ihmisen 

tapa tulkita maailmaa on kielellinen. Tämä ajatus ei tarkoita sitä, ettei voida sanoa mi-

tään kielen ja maailman suhteesta. Siitä huolimatta, että ihminen ei pääse kielensä ul-

kopuolelle, hän voi pohtia kielen ja maailman välistä suhdetta. Kieli on sitoutunut maa-

ilmaan, mutta kielessä on mahdollista erottaa eri tasoja. Symbolinen ja metaforinen 

kieli ovat juurtuneet maailmaan. Sen sijaan teoreettinen kieli käsitteellistää metaforissa 

esiin tuotua. 

 

Tärkeää Ricœurille on, että kielessä on metakielellinen taso. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kielessä harkitaan kieltä itseään ja kielen suhdetta maailmaan. Ricœurille filosofian 

tehtävä ylipäätään on kielen ja todellisuuden suhteen pohtiminen.387 Ajatus metakieles-

tä tukee väitettä, että teoreettinen diskurssi on itsenäinen suhteessa metaforiseen dis-

kurssiin. Ricœurin mukaan teoreettinen diskurssi on mahdollista siksi, että kielellä on 

reflektoiva kyky asettaa itsensä etäisyyden päähän. Näin kieli antaa ihmiselle kyvyn 
                                                 
384 Ks. Ricœur 1991a, 463. 
385 Ricœur 1991a, 465. 
386 Ricoeur 1978a, 304. 
387 Ricoeur 1978a, 304. 
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tarkastella kielen kokonaisuutta, jossa hän itse on.388 Ihminen voi kielen avulla peilata 

yksittäisiä kokemuksiaan maailmassa. Kielessä peilautumista Ricœur kutsuu käsitteellä 

”distanciation” eli etäännyttäminen. Teoreettisessa diskurssissa ihminen etäännyttää 

itsensä kielen tapahtumasta ja harkitsee sitä. 

 

Kielen rakenteet etäännyttävät ihmisen omasta välittömästä kokemusmaailmastaan ja 

auttavat häntä käsittämään maailman jonkinlaisena. Kaikki kielen rakenteet ovat suh-

teessa ihmisen maailmassa-olemiseen. Metaforat peilaavat maailmassa-olemista, koska 

ne ovat kuvitteellisia ilmaisuja uusista kokemuksista maailmassa.389 Metaforat johdatte-

levat ihmistä käsittämään itseään ja kielensä suhdetta maailmaan. 

 

Toiseksi pohdin tarkemmin metaforaa suhteessa etäännyttämiseen. Etäännyttämisen 

ajatuksen avulla on käsitettävä Ricœurin väite metaforan yhteydestä toimintaan. 

Ricœurin teoriassa metafora ei ole luonteeltaan pysyvä, vaan metafora ilmaisee toimin-

taa ja elävää kokemusta390. Metafora asettaa olemisen ja toiminnan ihmisen silmien 

eteen. Toisin sanoen metafora herättää hermeneuttista imaginaatiota, jossa toimintaa 

jäsennetään. Imaginaatio johdattaa teoreettiseen ajatteluun ja etäännyttämiseen. 

 

Ricœurin mukaan kielen toiminta peilaa maailmaa toiminnallisena. Metaforinen ilmaus 

risteytyy ontologisen kanssa, koska metaforisen ilmaisun referenssi tuo olemisen esille 

toimintana391. Hermeneuttinen lähestyminen metaforaan tarkoittaa, että metafora on osa 

sosiaalisten merkitysten hahmottelua. Erotan tässä hahmottelussa kaksi toisiaan täyden-

tävää metaforan tehtävää. Toisaalta metaforinen ilmaus hyödyntää käytännön maailman 

tuttuja asioita suhteessa teoreettiseen. Metaforinen kieli on keino tuoda maailmassa-

olemista kieleen käyttämällä elämänpiiristä tuttuja käsitteitä. Toisaalta metaforinen 

kieli muokkaa ja luonnostelee käytännön maailman mahdollisuuksia uudelleen. 

 

Ricœur palaa metaforatutkimuksensa lopussa Aristoteleen huomioon, että metafora 

"asettaa tapahtumat silmien eteen". Metafora esittää kaikki asiat toiminnan tilassa. Väi-

te tarkoittaa Ricœurille sitä, että todellisuus ja oleminen esitetään metaforassa liikkees-

                                                 
388 Ricoeur 1978a, 304. 
389 Lawlor 1992, 3. 
390 Lawlor 1992, 38. 
391 Gerhart 1996, 229. 
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sä ja elävänä. Elävä ilmaisu tuo esiin olemisen elävänä.392 Tulkitsen Ricœuria niin, että 

kielen luovuus johtuu siitä, että ihmisten tapa käyttää kieltä on tilanteessa, tapahtumas-

sa, toiminnassa syntyvää. Kun toimimme maailmassa käytämme kieltä. Kieli on osa 

maailmaa ja sosiaalista toimintaa. Silloin kielessä ilmenevä luovuus ja kielestä hahmo-

tetut intentiot ovat heijastusta niistä käyttötilanteista, joita ihmisten välillä tapahtuu. 

Samalla kielen toiminta muokkaa maailmassa toimimista. Metafora esittää olemisen 

mahdollisena ja jo toteutuneena. Metaforan semanttinen keksintö saa ihmisen hahmot-

telemaan mahdollisuuksiaan. 

 

Ricœur ehdottaa, että metafora synnyttää kuvittelua mahdollisista tavoista toimia maa-

ilmassa. Kuitenkaan Ricœur ei tarkenna, miten imaginaation synnyttämät mahdolliset 

maailmat tulisi ymmärtää. Mitä perusteita väitteelle on? 

 

Väite metaforan ja toiminnan yhteydestä jää vaillinaiseksi, jos ei käsitetä metaforaa 

nimenomaan laajana verkostona ja osana tekstiä. Ricœur sanoo metaforatutkimuksessa, 

että tragedian kohdalla ajatus kielen ja toiminnan yhteydestä on ymmärrettävä393. Meta-

foratutkimuksessa esitetty ajatus kielen toiminnasta on valaisevaa suhteuttaa Ricœurin 

hermeneutiikan kokonaisuuteen. Toiminnan ja poeettisen kielen yhteys tulee esiin 

muuallakin Ricœurin hermeneutiikassa kuin metaforatutkimuksessa. Mainitsen kaksi 

keskeistä teemaa, joihin suhteutan metaforateorian väitettä metaforan uudelleenkuvaa-

vasta tehtävästä. 

 

Ensimmäinen teema on metaforan ja kertomuksen välinen suhde. Metaforinen uudel-

leenkuvaus ja narratiivisen fiktion uudelleenhahmottuminen ovat verrattavissa keske-

nään.394 Sekä kertomuksissa että metaforissa toteutuu semanttinen keksintö395. Toisin 

sanoen kertomuksen ja metaforan keinoin ihminen hahmottaa kielen luovuudessa uusia 

tapoja kuvata maailmaa. Metaforaa ja narratiivia hahmotetaan kuvittelussa. 

 

Kertomusten ja metaforien tapa jäsentää kokemuksia hahmottaa ihmiselle erilaisia 

mahdollisuuksia toimintaan. Tätä ehdottaa Kearney sanoessaan, että metaforien ja ker-

                                                 
392 Ricoeur 1978a, 308. 
393 Ricœur 1978a, 308. 
394 Ricœur 1991b, 11. 
395 Ricœur 1984a, ix. 
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tomusten semanttinen keksintö voi osoittaa kohti sosiaalista toimintaa396. Ricœur itse 

määrittelee asian aluksi varovaisemmin: toiminnan ajallinen uudelleenkuvaus on kes-

keisesti kertomusten ominaisuus. Sen sijaan yksittäisen metaforisen uudelleenkuvauk-

sen kohteena ovat aistimellinen, tunteet, esteettinen, arvot.397 Kuitenkin, jos metaforat 

käsitetään osana kertomusta ja fiktion keskeisinä osina, voidaan väittää Kearneyn ta-

paan, että metaforat ovat skeemoja tulevan toiminnan hahmottamiseksi. Näin metaforan 

uudelleenkuvaus määritellään osaksi narratiivien uudelleenhahmottumista. Ricœur kä-

sittelee metaforaa tapahtuman ja kokemuksen hahmottajana. Tämä hermeneuttinen kä-

sittely johtaa käsittämään metaforan niin laajasti, että metaforan käsite hämärtyy. Ehkä 

laaja käsitys tarkentuu, kun Ricœur määrittelee metaforista ja teoreettista? 

 

Kieli tapahtumana tulee esiin poeettisen ja teoreettisen leikkauksessa. Ensiksi poeetti-

nen diskurssi kokonaisena tekstinä avaa tapahtuman ja kokemuksen kielessä. Toiseksi 

teoreettinen diskurssi etäännyttää sen kokemuksen, jonka poeettinen kieli paljastaa ih-

miselle.398 Siis metaforateoriassa tulee esiin, että kielen tapahtuma hahmottaa toimintaa 

maailmassa. Metaforisen kielen toiminta peilaa sosiaalista kuvittelua. 

 

Kearneyn tapa puhua metaforasta toiminnan uudelleenhahmottajana on perusteltu ker-

tomusteoriassa. Ricœurin mukaan rajaseutu metaforisen uudelleenkuvauksen ja kerto-

muksen uudelleenhahmottumisen välillä on liukuva. Näin on, koska runous ympäröi 

draamaa. Metaforinen uudelleenkuvaus ja kertomuksen uudelleenhahmottuminen ovat 

sidoksissa toisiinsa. Siksi on mahdollista kuvailla kertomusta uudelleenkuvaavana teki-

jänä ja puhua poeettisen kielenkäytön uudelleenhahmottavasta tehtävästä. Ricœur 

myöntää käsittelevänsä laajaa poeettista aluetta, joka sisältää metaforisen ilmauksen ja 

narratiivisen kielenkäytön.399 Metaforatutkimuksessa etäännyttäminen tarkoittaa olemi-

sen tuomista kieleen ja kielessä olemisen peilautumista. Kertomusteoriassa etäännyttä-

minen tarkoittaa kielen rakenteen soveltamista osaksi lukijan itseymmärrystä. 

 

Toinen metaforan ja toiminnan yhteydestä seuraava teema on ihmisen itseymmärryksen 

rakentuminen. Erityisesti kertomusteoria sisältää keskeisen, koko Ricœurin filosofiaa 

läpileikkaavan teeman, nimittäin kysymyksen itseymmärryksestä. Kun ihminen etään-
                                                 
396 Kearney 1998, 149. 
397 Ricœur 1986a, 24. 
398 Ricœur 1978a, 313. 
399 Ricœur 1984a, xi. 
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nyttää itsensä kieleen, hän pyrkii siten ymmärtämään itseään. Itseymmärrys ei ylipää-

tään ole mahdollista ilman kielen eri muotojen etäännyttävää toimintaa. 

 

Ricœur mainitsee metaforateoriassa, että runon luoma tunnelma on tapa löytää itsensä 

todellisuuden keskeltä. Runouden tuottama todellisen maailman sulkeistaminen mah-

dollistaa maailman kehittämisen tunnelman pohjalta400. Tässä on nähtävissä ajatus, joka 

tarkentuu kertomusteoriassa. Ricœurin mukaan kieli muotoiltuna tekstiksi on keino 

tulkita itseä maailmassa. Itseymmärrys on saavutettavissa kulttuurin tekstien kertomuk-

sellisen rakenteen tulkinnassa. Tekstien rakenteellinen jäsentyminen paljastaa ymmär-

ryksen rakenteellisen jäsentymisen luonteen. Metaforat ovat myös osa ymmärryksen 

tapaa hahmottaa maailmaa. Tähän Ricœur viittaa, kun sanoo kielellisen imaginaation 

tuottavan uusia maailmoja, jotka muokkaavat itseymmärrystä401. Kielen luomassa maa-

ilmassa ihminen omaksuu metaforisen skeeman ja soveltaa sen osaksi elämismaail-

maansa. Ymmärryksen rakenteen ja tekstien rakenteen välinen analogia sopii osaltaan 

metaforaan. Teksteissä metaforalla on tehtävä hahmottaa ihmisen ymmärrystä ympä-

röivästä maailmasta. Metaforan tehtävä on avata uusia skeemoja ihmiselle, että hän 

voisi paremmin tulkita maailmaa ja itseään. 

 

Etäännyttäminen on Ricœurille hermeneutiikan keskeinen idea, koska etäännyttäminen 

on tie itseymmärrykseen. Etäännyttäminen tapahtuu, kun tekstit tai siihen verrattavat 

dokumenttit välittävät maailmaa ihmiselle.402 Tekstin rakenne on perustava keino, jolla 

tulkitsemme itseämme maailmassa. Tästä johtuu ajatus, että ymmärryksen muodot toi-

mivat analogisesti tekstin rakenteen tavoin. Ihminen rakentaa identiteettiään dialogissa 

kulttuurin välittävien tekijöiden kanssa.  

 

Olen asettanut Ricœurin metaforateoriaa hänen hermeneutiikkansa kokonaisuuteen. 

Tarkastelu on osaltaan auttanut käsittämään, mitä metafora Ricœurille on. Myönnän, 

että hermeneuttinen metaforateoria menee liian pitkälle metaforan käsitteen laajentami-

sessa. Tämä laajennus on osa sitä tarkastelua, jossa retoriikan tutkimusta käytetään 

avuksi sosiaalisen maailman tutkimuksessa. 

 

                                                 
400 Ricœur 1978a, 229. 
401 Ricœur 1991a, 318. 
402 Ricœur 1986a, 365. 
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Ricœurin kiertotie metodisten tieteiden kautta maailmassa-olemisen tulkintaan perustuu 

etäännyttämiselle. Esimerkiksi kulttuurin sosiologiassa ihmisen toiminnan tulkitse-

minen toteutuu tekstien tulkitsemisen keinoin. Tällä väitteellä on yhtymäkohtia metafo-

rien retoriikan kanssa. Seuraavassa luvussa esittelen, miten tekstin retorinen rakenne on 

verrattavissa ideologian ja utopian muodostumiseen. 

 

6.3 Retorinen rakenne ja sosiaalinen maailma 

 

Ricœurin hermeneutiikassa on ajatus tekstien tulkinnasta ihmistieteellisen tutkimuksen 

apuvälineenä. Ricœurin mielestä tekstien tulkinnan metodologia on käsitettävissä ylei-

semmäksi ihmistieteellisen tulkitsemisen metodiksi403. Tekstien tulkinta voi olla ihmis-

tieteellisen tutkimuksen apuväline, jos tekoja tulkitaan ikään kuin teksteinä. 

 

La métaphore vive teoksessa jää avoimeksi, kuinka metaforan tulkinta suhtautuu ihmis-

tieteelliseen tulkintaan404. Kuitenkin Ricœur käsittää metaforan samantapaiseksi todel-

lisuuden jäsentäjäksi kuin kertomukset sekä ideologia ja utopia405. Tätä taustaa vasten 

teen huomioita siitä, että metaforan hermeneutiikka Ricœurilla on kytketty samantapai-

seen toiminnan kuvaukseen kuin ideologia ja utopia. Ricœur ehdottaa artikkelissaan 

“Ideology and Utopia”, että ylipäätään tekstien retoristen keinojen tulkinta voi olla 

apuväline yhteiskunnan poliittisten rakenteiden tulkintaan406. Retoristen rakenteiden 

joukosta Ricœur käyttää keskeisenä esimerkkinä metaforaa. 

 

Yksi keino etäännyttää ja peilata sosiaalista maailmaa on rakentaa kielessä ideologioita 

ja utopioita. Ideologiaa voidaan vertailla kielenkäytön retorisiin keinoihin, koska sosi-

aalinen toiminta edellyttää aina symbolista välittymistä, jollaista retorinen kielenkäyttö 

on. Metafora, analogia, ironia, paradoksi, liioittelu ja muut retorisen tyylin työkalut 

siirtävät yksilöllisiä kokemuksia yhteisölliseen ja symboliseen muotoon.407 Metaforat 

                                                 
403 Ricœur 1986a, 183. 
404 Ks. Ricœur 1975, 398. Ricœur 1978a,viii. Väitettä tukee teoksen englanninkielisen laitoksen kääntäjän 
huomio, ettei Ricœur viittaa metaforatutkimuksessaan kiinnostukseensa yhteiskuntatieteisiin ja poliitti-
seen filosofiaan Toisaalta Ricœur viittaa metaforatutkimuksensa lopun viimeisissä alaviitteissä ideologia-
kritiikkiä koskevaan artikkeliinsa, ensisijaisesti etäännyttämisen teemaan tässä artikkelissa. Ricœur viittaa 
ideologiakritiikkiä käsitteleviin kirjoituksiinsa metaforatutkimuksensa englanninkielisen käännöksen 
kahdeksannen luvun alaviitteessä 111. Ranskankielisessä laitoksessa alaviite löytyy sivun 298 kolmannes-
ta alaviitteestä. 
405 Ks. esim. Ricœur 1984a, xi. Ks. myös Ricœur 1986a, 220. 
406 Ricœur 1991b, 317. 
407 Ricœur 1986b, 157. Ricœur 1986a 383. 
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synnyttävät kuvittelua, joka voi johtaa toimintaan. Metafora on yksi keino synnyttää 

sosiaalista kuvittelua, joka mahdollistaa toiminnan. Havainnollistan esimerkin avulla, 

mitä metaforan synnyttämä sosiaalinen kuvittelu tarkoittaa. 

 

Esimerkiksi metafora “Kuuban muuri” synnyttää sosiaalista kuvittelua. Tämä ilmaus on 

lyhennelmä analogisesta metaforasta “muuri on Berliinille samaa kuin taloussaarto on 

Kuuballe”. Metafora luo näin yhteyden kahden poliittisen tapahtuman välille. Metafo-

ran tulkitsija oivaltaa, että Kuuban taloussaarto ja Berliinin muuri olivat osa kylmää 

sotaa. Berliinin muuri purettiin ja muurin purkaminen oli kylmän sodan päätepiste, 

mutta Kuuban taloussaarto on edelleen voimassa vuonna 2005. Nyt metafora “Kuuban 

muuri” auttaa käsittämään, että Kuuban taloussaarto on muuri. Kuuban taloussaarto on 

kylmän sodan viimeinen jäänne, ja siksi se pitää purkaa. Tällä tavoin metaforan tulkitsi-

ja pohtii metaforan merkitystä asettamalla metaforan ensin poliittisen lähihistorian ja 

sitten tarkemmin kylmän sodan aikakauden diskursseihin. 

 

Ideologia ja utopia ovat esimerkkejä sosiaalisesta imaginaatiosta. Kertomusten ja meta-

forien tapaan voidaan tarkastella ideologiaa kielellisenä rakenteena. Ideologiat ja utopi-

at hyödyntävät kertomuksia ja metaforia pyrkiessään retorisesti vaikuttamaan kuuli-

joihinsa ja siten utopiat ja ideologiat ilmenevät kielen tasolla metaforina. Samoin kuin 

kaunokirjallinen teksti saa aikaan todellisuuden metaforisaation, myös poliittinen ideo-

logia ja utopia toimivat todellisuuden uudistajina. 

 

Mainitsin Ricœurin olettavan, että toiminta jäsentyy aina symbolisten systeemien välit-

tämänä. Jos näin on, toiminnan selittäminen täytyy muotoilla symbolisten systeemien 

tulkinnan avulla. Tällöin kirjallisuustieteen metodeja voidaan siirtää kulttuurin sosiolo-

gian alueelle. Ricœur viittaa käsitykseen, että ihmistieteellisen selittämisen tulisi toimia 

tekstin tulkinnan avulla. Tällöin ideologia käsitetään kuvaannollisena kielenä.408 Siis 

sekä teksti että toiminta tulkitaan merkityksellisinä kokonaisuuksina. Ricœur pohtii, 

miten retoriset keinot kuvaavat uudelleen toimintaa. 

 

                                                 
408 Ricœur 1991b, 317.  
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Ideologian taustalla oleva retoriikka toimii samoin kuin metaforan retoriikka ja siten 

ideologian tapa esittää uudelleen yhteiskunnan perustaa on verrattavissa metaforan ta-

paan kuvata jotain tilannetta.409 Ideologialla on retorinen perusta. 

 

Vertailu ideologian keinojen ja retoristen keinojen välillä osoittaa ideologian symboli-

sen luonteen. Jos vertailu on pätevä, siitä seuraa johtopäätös, että yhteiskunnallisen 

systeemin ja toiminnan taustalla on aina symbolinen systeemi. Symboliset systeemit 

ovat olennaisia toiminnalle. Symboliset systeemit tarjoavat mallin sosiaalisten ja psyko-

logisten tapahtumien järjestämiseen.410 Ideologia käsitteellistää ihmisen suhdetta todel-

lisuuteen pohjautumalla kielen retorisiin keinoihin. Kuitenkin ideologian ilmiö on tässä 

mielessä reproduktiivista imaginaatiota. Ideologia heijastaa sosiaalista todellisuutta, 

mutta ei välttämättä tuota uutta maailmaa. 

 

Utopian luoma sosiaalinen imaginaatio taas on produktiivista, koska se esittää uusia 

mahdollisia maailmoja. Ideologia ja utopia ovat Ricœurille sosiaalisen kuvittelun kaksi 

eri puolta.411 Tämä tarkoittaa sitä, että samalla kun poliittinen retoriikka herättää kuvit-

telua, jossa näemme tämänhetkistä poliittista ideologiaa uudelleen, samalla luomme 

utopioita eli uusia mahdollisia maailmoja. Näin sosiaalinen imaginaatio on ihmisen 

keino hahmottaa olemistaan. 

 

7. LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Tutkielmani tehtävä on ollut esitellä metaforaa Ricœurin filosofiassa. Lupasin joh-

dannossa esittää, millä tavoin metafora hahmottaa uutta ymmärrystä todellisuudesta. 

Tämä on vaatinut hermeneuttisen näkökulman pohtimista. Olen vertaillut Ricœurin aja-

tuksia muiden filosofien näkemyksiin ja arvioinut hänen teoriaansa siitä eroavien käsi-

tysten avulla. Kokoan pääväitteet, jotka hän esittää metaforateoriassaan. 

 

1) Jänniteteoriassa metafora käsitetään lauseeksi, jossa metaforinen ja tavanomainen 

käyttö ovat ristiriidassa. Ricœurilla metafora on paitsi lause myös osa laajempaa kielen-

käyttöä. Metafora on jännitteisessä suhteessa muuhun kielenkäyttöön. 

                                                 
409 Ricœur 1991b, 317.  
410 Ricœur 1991b, 317. 
411 Ricœur 1991b, 322-323. 
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2) Ricœur käsittelee metaforaa kielen luovuuden näkökulmasta. Metaforan luova kielel-

linen jännite synnyttää kuvitteellisia variaatioita ja näin kielen luovuus ja kuvittelun 

luovuus kietoutuvat toisiinsa. Metafora on kuvitteellinen skeema, joka hahmottaa maa-

ilmaa. 

 

3) Metaforan imaginaatio on samantapaista kuin symbolien ja kertomusten synnyttämä 

välittävä imaginaatio. Metafora synnyttää hermeneuttista imaginaatiota, joka johtaa 

pohtimaan kielen viittaussuhdetta todellisuuteen. Skematisoiva hermeneuttinen imagi-

naatio antaa uuden väylän tarkastella metaforaa. Metaforan tuottama imaginaatio on 

yksi tapa hahmottaa tulevaa toimintaa. 

 

Pääkysymykselle alisteinen ongelma on ollut imaginaatio. Läpileikkaava teema tut-

kielmassani on metaforan tuottama imaginaatio, jonka toimintaa Ricœur kuvailee toi-

sistaan hieman poikkeavilla käsitteillä. Tällaisia käsitteitä ovat ”silmien eteen asettami-

nen”, ”jonakin näkeminen” tai ”jonakin oleminen”. Näillä käsitteillä Ricœur viittaa 

ajatukseen, että tekstien synnyttämässä imaginaatiossa ihminen peilaa suhdettaan maa-

ilmaan. 

 

Kielen symbolijärjestelmät, kuten kertomukset ja metaforat, ovat keinoja luoda kuvit-

teellista. Imaginaation avulla ihminen voi etäännyttää itsensä välittömästä maailmassa-

olemisesta. Imaginaatio on keino peilata ihmisen aiempaa ymmärrystä kielessä luotui-

hin kuvitteellisiin hahmotelmiin. Tämän väitteen vuoksi imaginaation teema on Ricœu-

rille olennainen, vaikka huomiot siitä ovat fragmentteina eri osissa hänen tuotantoaan. 

Olen järjestänyt metaforateorian huomioita imaginaatiosta Ricœurin muiden kirjoitus-

ten avulla. 

 

Imaginaation teeman muotoutumiseen vaikuttaa Ricœurilla Aristoteleen käsitys metafo-

rasta. Metaforalla on Aristoteleen mukaan kyky asettaa tapahtumat silmien eteen. 

Ricœur löytää Aristoteleelta viitteitä siitä, että metaforaan on liitettävissä luova imagi-

naatio, vaikka Aristoteles ei tällaista suoraan esitä. Metaforan kyky näyttää asiat jona-

kin on kuitenkin verrattavissa silmien eteen asettamiseen. Lisäksi Aristoteleen Ru-

nousopin tapa liittää yhteen juoni ja jäljittely tragediassa ilmenee metaforassa. Metafora 
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jäljittelee todellisuutta hahmottamalla sitä luovasti uudelleen. Toisin sanoen metafora 

mallintaa todellisuutta. Mallintamisen ajatus on esitetty Blackin vuorovaikutusteoriassa. 

 

Blackilla metaforatermeihin sisältyvä assosiaatioden yhdistely voi tuottaa uutta tiedol-

lista sisältöä. Metaforan kykyä liittää käsitteitä toisiinsa Black vertaa tieteellisen mallin 

tapaan kuvata kohteitaan: tieteellisen malliin liittyvät assosiaatiot ovat vain tarkemmin 

järjestettyjä kuin metaforien assosiaatiot. Ricœurin teoria on tässä kohden lähellä 

Blackin vuorovaikutusteoriaa. Ricœurin teoria on kuitenkin jänniteteoria, johon hän 

liittää tulkinnan ongelmien tarkastelun. Hänellä semanttinen tarkastelu on sisällytetty 

hermeneuttisen imaginaation toimintaan. Samoin hän sisällyttää hermeneutiikkaansa 

tekstien strukturaalisen tutkimuksen. 

 

Ricœurin hermeneutiikka kritisoi strukturalismia, mutta omaksuu kuitenkin struktura-

listisen tekstintutkimuksen osaksi hermeneutiikkaansa. Hän pohtii hermeneutiikassaan 

kielen luovuuden ja kielisysteemin välistä suhdetta. Vastareaktiona strukturalismin pai-

notuksille Ricœur korostaa kielen elävyyden ja luovuuden merkitystä. Tämä pohdinta 

laajentuu imaginaation kielellisyyden tarkasteluksi. Tästä kielen elävyyden pohdinnasta 

on kyse metaforateoriassa. 

 

Hermeneuttinen imaginaatio on tärkeä osa metaforan toimintaa. Metaforan synnyttämä 

imaginaatio on luovaa, koska imaginaation luovuus pohjautuu sosiaalisessa maailmassa 

käytetyn luonnollisen kielen luovuudelle. Kieli synnyttää kuvittelua, skeemoja maail-

man hahmottamiseen. Metaforan ymmärtäminen skeemana tarkoittaa, että metaforassa 

hahmotellaan uusi näkökulma maailmaan. Aiempia käsitteitä muokataan imaginaatios-

sa uudelleen. 

 

Imaginaation ja kielen luovuuden teemojen avulla Ricœur painottaa, että taiteen ja tie-

teen tavat symboloida todellisuutta eivät ole toisilleen vastakkaisia. On olemassa eri 

tapoja viitata todellisuuteen, mutta sekä tiede että taide auttavat mallintamaan todelli-

suutta. Ricœur ajattelee, että referenssin rajoitus pelkästään tieteellisiin lauseisiin tulee 

häivyttää. Rajoituksen tilalle hän ehdottaa metaforista referenssiä. Hän ottaa oman refe-

renssin teoriansa käsitteeksi toisen asteen referenssin, joka tarkoittaa metaforan monise-

litteisyyden avaamaa uutta suhdetta todellisuuteen. Metafora mallintaa todellisuutta 

siirtämällä yhdelle alueelle kuuluvaa kokemusten ja faktojen verkostoa toiselle alueelle. 
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Metaforassa uudelleenkuvaus ja fiktio sulautuvat yhteen, koska metafora mallintaa to-

dellisuuden kohdetta tai ilmiötä. 

 

Mallintamisessa on keskeistä kuvitteellisen variaation luominen todellisuudesta. Meta-

foraa pidetään tieteellisen mallin kaltaisena, koska ne molemmat ovat kielessä raken-

nettuja keinoja maailman jäsentämiseen. Metaforinen ilmaus ehdottaa uutta totuutta, 

mahdollista maailmaa. Ajatus metaforasta mahdollisen maailman luojana on yksi 

Ricœurin kiinnostavimmista ajatuksista, vaikka Ricœur ei käsittele metaforisen maail-

man ideaa yksityiskohtaisesti. Levinin teoria hyödyntää Ricœurin ajatusta mahdollisen 

maailman luomisesta ja liittää sen kirjaimelliseen metaforateoriaan. Siinä missä Levin 

pitäytyy fenomenologisessa tarkastelussa Ricœur liittää metaforan osaksi hermeneuttis-

ta kehystä.  

 

Ricœrin käsitys metaforasta sijoittuu fenomenologian ja hermeneutiikan yhteyteen. Me-

taforan ja maailmassa-olemisen suhdetta Ricœur selittää kielen toiminnan ja maailmassa 

toimimisen välisenä yhteytenä. Tämä yhteys on se, että elämismaailman tutut käsitteet 

sovelletaan metaforassa koskemaan abstrakteja merkityksiä. Metaforat toimivat teoreet-

tisen diskurssin apuvälineinä. Symbolien tapaan metaforat panevat alulle teoreettista 

ajattelua. Teoria voi käyttää metaforaa tyylikeinona, kiteytyksenä, kuulijan oivalluksen 

katalysaattorina. Metafora ei ole ainoastaan tyylikeino, vaan elävä metafora antaa oman 

selityksensä todellisuudesta. 

 

Johdannossa esitin, että hermeneuttiseen metaforan selitykseen rinnastuu Ricœurin ker-

tomusteoria, jossa hän myös käsittelee imaginaation teemaa. Pro gradu -työssäni vaille 

tarkkaa analyysia jää Ricœurin kertomusteorian laajempi kehys. Keskeisin idea, jonka 

kertomusteoriasta otan, on kertomuksen kyky uudelleenhahmottaa toiminnan maailmaa. 

Ihminen on osa maailman tapahtumia. Ihminen ottaa osaa maailman toimintaan ja muo-

vaa maailmaa kielenkäytössään. Metaforan tehtävä on toteuttaa mielikuvituksen ja tun-

teiden siirtymiä kielessä. Kuitenkin osana laajempien yhtenäiseksi kertomukseksi muo-

toiltujen tekstien hahmottelua metafora käsitetään toiminnan kuvaajaksi. Ricœurin her-

meneutiikassa ei ole ajatusta, että maailma tai todellisuus koostuu vain kielestä. Ricœu-

rille on tärkeää, että vaikka kieli muokkaa ihmisen käsitystä maailmasta, myös maail-

massa toimiminen heijastuu kielessä. 
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Imaginaation teeman soveltaminen hermeneutiikan alueelle on Ricœurin filosofian nä-

kökulma. Kearneyn mukaan tunnetuista hermeneutikoista Ricœur kehittää imaginaation 

hermeneuttista tarkastelua pisimmälle412. Imaginaation käsite Ricœurilla sisältää myös 

ongelmia. Mainitsen kaksi ongelmaa Ricœurin teoriassa, jotka koskevat kuvittelun luo-

vuuden ja kielen luovuuden yhdistämistä. 

 

Mahdollinen perustelu imaginaation ja kielen sitomiseksi on metaforan ja tieteellisen 

mallin vertailu. Jos hyväksytään metaforisen verkoston ja tieteellisen mallin välinen 

analogia, silloin imaginaatiokin on sidottu. Metaforien verkosto on mallin kaltainen 

apuväline asioiden välisten suhteiden käsittämiseen. Imaginaatio ei näin jää pelkiksi 

assosiaatioiksi. 

 

Ongelmallinen on kuitenkin se laaja yhteys, johon käsitys kieleen sidotusta imaginaa-

tiosta asetetaan. Tämä tekee imaginaation käsitteen yleisluontoiseksi. Ricœurilla imagi-

naation toiminta on läsnä kaikessa sosiaalisessa kommunikaatiossa. Ajatus on osa 

Ricœurin pyrkimystä asettaa hermeneutiikka ihmistieteellisen tutkimuksen perustaksi. 

Tekstin ja retoristen rakenteiden tulkinta voidaan soveltaa ihmistoiminnan tutkimisen 

metodiksi. Kuten johdannossa esitin, Ricœurin hermeneutiikka eroaa juuri tässä Hei-

deggerin ja Gadamerin filosofioista. Ricœurille tekstin retoristen rakenteiden tulkinta 

on ihmistieteellisen tulkinnan väline, ja siksi ihmistoimintaa selitetään tekstin raken-

teesta käsin. Tässä selittämisessä imaginaatio on välittäjä. Hermeneuttinen tapa tarkas-

tella imaginaatiota ei välttämättä selvennä imaginaation käsitettä, vaan tekee siitä mo-

nimuotoisen. 

 

Ricœurilla kieli on tieteellisen tutkimuksen kohde. Ricœur haluaa hermeneutiikkansa 

keskustelevan erityistieteiden kanssa. Imaginaatiotakin hän selittää kielitieteen semant-

tisten kenttien yhdistelyksi ja metaforateoria kytketään semanttiseen teoriaan. Samalla 

kuvittelu on kuitenkin fenomenologinen kysymys, koska imaginaatiolla on keskeinen 

tehtävä ihmisen elämismaailman muokkaamisessa. Maailma ei ole todellisuutta puhtaan 

objektiivisesti käsitettynä, vaan jokaisella ihmisellä on oma kokemuksellinen näkökul-

mansa maailmaan. Rakentamalla uusia käsitteellisiä verkostoja poeettisen kielen avulla 

ihminen tuottaa uusia katsantokantoja maailmaan. 

                                                 
412 Ks. Kearney 1998, 144-145. 
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Toinen ongelma on, että kielen luovuuden painottaminen on kielentutkimuksessa johta-

nut ongelmiin. Kun kieltä laajasti tutkitaan, erotellaan erilaisia puheakteja ja pohditaan 

kielessä ilmeneviä kulttuuri-ilmiöitä. Metaforatutkimusta on tehty tällaisen soveltavan 

kielentutkimuksen parissa. Vastaväitteeksi kielen luovuuden korostamiselle asettuu 

kielisysteemin tutkimuksesta saatava objektiivisempi tutkimustieto. Kuinka pitkälle 

kielen luovuus riittää ihmistieteellisen tutkimuksen perustana? Hankalaa Ricœurin teo-

riassa on se, ettei hän kattavasti havainnollista konkreettisten metaforien tutkimuksella, 

miten metaforien hahmottelu diskurssista tulisi käsittää. 

 

Hämäräksi Ricœurin teoriassa jää kielen määritelmä sen jälkeen, kun se on laajennettu 

koskemaan kertomuksia. Mitä kieli on osana kertomusta? Eikö imaginaatio ole liian 

epämääräinen käsite selittämään kielen merkitystä? Tähän ongelmaan viittaa Davidson. 

Hän on sitä mieltä, että ihmisen tekemä tulkinta metaforisesta lauseesta on erotettava 

itse lauseesta. Kielen käsite hämärtyy, jos siihen sisällytetään tilanteissa vaihtelevia 

merkityssisältöjä. Tulkintatilanteessa ei tulkita yksilön vaihtelevia merkityssisältöjä, 

vaan kielen lauseita. Ricœurin teoriassa kirjaimellisen kielen määrittelyä pitäisi tarken-

taa. Vielä yksityiskohtaisempi tavanomaisen tai kirjaimellisen kielen analyysi auttaisi 

metaforisen kielen määrittelyssä. 

 

Ricœurilla kieli sosiaalisen kommunikaation välineenä johtaa myös imaginaation sosi-

aalisuuteen. Laaja imaginaation käsite mahdollistaa Ricœurille tärkeät yhteiskunnalliset 

ja eettiset tarkastelut. Retorinen rakenne on esimerkiksi poliittisen ideologian rakentaja. 

Ideologiaa ja utopian käsitteitä tarkastelevat tutkimukset liittyvät metaforan tapaan ku-

vata maailmassa-olemista uudelleen. Näissä teksteissä Ricœur muotoilee sosiaalisen 

imaginaation käsitettä, jonka olen ottanut osaksi metaforateorian esittelyä. Näin paitsi 

imaginaation teema myös metaforan käsite on esimerkki kielen sosiaalisuudesta. 

 

Ricœurin metaforateorian näkökulma onkin muistuttaa kielen vaikutuksesta sosiaalisen 

kommunikaation muokkaamisen välineenä. Metaforateorian anti on auttaa huomioi-

maan tarkemmin, miten kielessä luodaan näkökulmia, asenteita ja tunnelmia. Metafori-

nen kieli paljastaa ihmistodellisuuden uusia puolia. Tällöin metafora nähdään toisaalta 

populaarin vaikuttamisen toisaalta opettamisen ja oppimisen, uuden käsitteellisen nä-

kökulman omaksumisen välineenä. Retoriikan tarkastelu metaforaan keskittyy tekstin 
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tuottamisen esittelyyn, kun hermeneutiikan tarkastelu puolestaan painottaa tulkinnassa 

tapahtuvaa näkökulman muokkausta. Hermeneuttinen metaforateoria tarjoaa ongelmis-

taan huolimatta harkinnan arvoisen teoreettisen hahmotelman filosofeille ja erityistie-

teilijöille. Ricœur tarjoaa yleisiä kehikkoja muun muassa kirjallisuustieteellisen tulkin-

nan apuvälineeksi. Kielitieteen ja kognitiotieteen näkemykset ovat myös lähellä Ricœu-

rin metaforateorian ajatuksia. 

 

Kuitenkin useat Ricœurin teoriaa käsitelleet tutkijat jättävät huomiotta Ricœurin meta-

forateorian yhteyden hänen muuhun tuotantoonsa. Tällöin Ricœurin teoriasta otetaan 

vain yleinen huomio metaforasta skeemana, eikä välttämättä nähdä sitä filosofista taus-

taa, johon Ricœur tukeutuu. Jonkin verran on nimenomaan hermeneuttisen taustan ver-

tailua, mutta vertailu muihin metaforateorioihin jää vähäiseksi. Kearneyn ansio on, että 

hän käsittelee Ricœurin metaforateorian yhteyttä Ricœurin hermeneutiikkaan laajem-

min. Siksi Kearney määrittelee imaginaation nimenomaan hermeneuttiseksi olemisen ja 

toiminnan hahmottajaksi. Kuitenkaan Kearney ei erittele, mitä Ricœurin taustalla vai-

kuttavat Aristoteleen metaforakäsitys ja semanttinen tarkastelu ovat. Mitä aiemmissa 

metaforateorioissa väitetään ja missä suhteessa Ricœurin teoria on näihin metaforateo-

rioihin? Tämä tarkastelu on se, mitä olen tutkielmassani painottanut. Olen tutkielmas-

sani huomioinut Aristoteleen ja Blackin käsitykset, koska niiden käsittäminen auttaa 

Ricœurin tulkitsemista. Olen kiinnostunut paitsi hermeneutiikasta myös siitä, miten 

Ricœur kehittää metaforateoriaa.  

 

Tuoko hermeneuttinen metaforateoria jotain uutta Aristoteleen huomioihin ja semantti-

seen tarkasteluun? Semanttisessa teoriassa on esitetty uusia näkökulmia metaforan on-

gelmaan. Tämän jälkeen monet filosofit Ricœurin ohella ovat käsitelleet metaforisen 

ajattelun teemaa. Ricœur on tuonut keskusteluun metaforan skematisoivan ominaisuu-

den, vaikka toisaalta hän jäljittää tämän idean juuret jo Aristoteleeseen. On mahdollista 

seurata ajatusta skematisoivasta metaforasta ja pyrkiä perustelemaan sitä psykologialla 

ja kielitieteellä. Näin ovat tehneet esimerkiksi Lakoff ja Johnson.  

 

Toinen mahdollisuus on rajata metafora lauseeksi ja väittää, että metaforan skemati-

sointi ei kuulu kielentutkimuksen piiriin. Näin tekee Davidson. Kolmas mahdollisuus 

on kehittää metaforateoriaa näiden kantojen väliltä. Metaforan hermeneuttisen tarkaste-

lun laajuutta pitäisi mielestäni ensin rajata ja sitten tarkentaa. Esitin luvussa 5.5, miten 
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Levin kehittää Ricœurin teoriaa. Tämä näkökulma on kiinnostava, koska se sovittaa 

kirjaimellista metaforateoriaa metaforan skeema-teoriaan. Epäsopiva metafora hyväk-

sytään tulkinnassa kirjaimellisena. Tällöin metaforisen lauseen tulkinnassa rakennetaan 

epäsopivuutta vastaava fiktiivinen maailma. Tulkitsija käsittää metaforisesta lauseesta 

maailman sellaisena kuin metafora sen esittää. 

 

Tiivistän pohdintani Ricœurin teoriasta kolmeen päätelmään. Ensimmäiseksi käsitys 

metaforasta skeemana uudistaa metaforateoriaa. Toiseksi metafora hahmottaa kuvitteel-

lisia variaatioita toimintaan maailmassa ja siten metafora on osa hermeneutiikkaa. 

Kolmanneksi hermeneuttinen näkökulma metaforaan on laajuutensa takia ongelmalli-

nen. 

 

Edellä mainitsin tutkimukset, joihin metafora liittyy. Kun Ricœur symbolitutki-

muksessaan siirtyy fenomenologiasta kohti hermeneuttista tarkastelua, on metaforatut-

kimus hermeneuttisen tarkastelun jatkokehittelyä. Metaforatutkimuksessa Ricœur esit-

telee hermeneutiikkansa keskeistä teemaa etäännyttämisestä. Myöhemmin hän on käsi-

tellyt identiteetin kertomuksellisuuden yhteydessä etiikkaan liittyviä teemoja. Kysy-

mystä itseymmärryksestä viedään näissä tutkimuksissa narratiivisen etiikan suuntaan. 

Lopuksi pohdin Ricœurin hermeneutiikan temaattisia yhteyksiä muuhun filosofiaan. 

Yhteyksien runsaus tarjoaa useita mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. 

 

Ricœurin filosofisissa taustavaikuttajissa olisi runsaasti tutkimuksellisesti kiinnostavia 

filosofian historian tarkasteluja. Ricœurin teoriaan tutustuminen on opettanut, että filo-

sofian historian tuntemus on tärkeää nykyfilosofiaa tutkittaessa. Esimerkiksi fenomeno-

logian tarkempi tuntemus olisi hyödyksi Ricœurin metaforateoriaa luettaessa. Myös 

teemallisesti Ricœurin filosofiassa on lähtökohtia erityyppisiin tutkimuksiin. Kiinnos-

tukseni keskeinen kohde on kieli, mutta tutkielmassani kielen ongelma on laajentunut 

kattamaan myös ihmisymmärryksen ja sosiaalisen todellisuuden teemoja. Tätä laaja-

alaisuutta olen tarkastellut imaginaation avulla. Kielen suhde ymmärryskykyyn ja maa-

ilman hahmottamiseen on tiivistynyt imaginaation käsitteessä. Yksi imaginaatioon liit-

tyvä teema, johon olen tutkielmassa viitannut, on kysymys mahdollisista maailmoista. 

Tätä isoa filosofista kysymystä Ricœur ei tarkenna metaforateoriansa yhteydessä. 

Avoimeksi jää, miten luonnollisen kielen tutkimuksen yhteydessä ”mahdolliset maail-

mat” tulisi käsittää. Ehkä asiaa voisi pohtia jostain muusta näkökulmasta. 
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Ricœurin filosofia tulee mannermaisesta perinteestä, mutta ottaa vaikutteita analyytti-

sestä kielifilosofiasta. Ricœurin filosofia pyrkii asettamaan mannermaisen ja analyytti-

sen filosofian dialogiin toistensa kanssa. Ricœurin filosofialle ja analyyttiselle perin-

teelle on yhteistä kielentutkimus. Ricœur on kääntänyt ranskaksi muun muassa Fregen 

kirjoituksia ja puheaktiteorian edustajaa J.L. Austinia. Ricœur myös hyödyntää John 

Searlen käsityksiä kielen intentionaalisuudesta. Tällaisia tarkasteluja Ricœur sulauttaa 

hermeneutiikkaansa. Luvussa viisi mainittu kritiikki Ricœurin Frege-tulkintaa kohtaan 

osoittaa, että Ricœurin dialektinen metodi ei aina tuota hedelmää. 

 

Johdannossa mainitsin, että Ricœurin filosofiassa on toive keskustella eri perinteistä 

tulevien teoreetikoiden kanssa. Pyrkimys mennä toisen teoreetikon kanssa niin pitkälle 

kuin mahdollista tekee hänen filosofiansa monitahoiseksi. Hän liittää yhteen monien eri 

alojen ja ajattelijoiden käsitteistöä, ja siksi hänen filosofiansa vaatii lukijalta kärsi-

vällisyyttä. Lukija saa tutustua toisistaan poikkeaviin teoriasuuntauksiin. Lukija pakote-

taan näkemään filosofiasuuntausten välisiä yhteyksiä. Tämä auttaa huomaamaan, ettei 

erilaisia filosofisia suuntauksia tarvitse asettaa jyrkästi vastakkain. 
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