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Pako  
Alcatrazista

Ranskalainen sosiologi Loïc 
Wacquant väittää Amerikan 
tiede- ja taideakatemian 

Dædalus-lehden kesänumerossa, että 
Yhdysvaltojen vankilapolitiikkaa 
ei suinkaan ohjaa järki vaan kauna 
kelvottomiksi leimattuja kansan-
kerroksia kohtaan. Hyvinvointipal-
velujen rapauttamisen rinnalle on 
luotu moralisoiva kuva vaarallisesta 
alaluokasta, jonka käyttäytymistä 
täytyy valvoa poliisitoimin. Vaikka 
peräkkäiset Yhdysvaltain hallitukset 
ovat vakuutelleet vähentävänsä jul-
kisia kuluja, vuonna 1980 putkiin ja 
vankiloihin upposi 7 miljardia dol-
laria, vuonna 2000 jo 57 miljardia 
dollaria ja vuonna 2007 peräti yli 
70 miljardia dollaria, vaikka rikol-
lisuuden määrä on vähentynyt ta-
saisesti vuodesta 1993 lähtien. Tätä 
nykyä ainoastaan vuokratyövoimaa 
välittävä Manpower ja työnteki-
jöidensä oikeudettomuudesta tun-
nettu Wal-Mart-markettiketju ovat 
Yhdysvalloissa suurempia työnantajia 
kuin rangaistusala.

Wacquantin mukaan vankilaan 
joutumista säätelee Yhdysvalloissa 
kolme suodatinta: luokka, rotu ja 
paikka. Vapausrangaistusta lusimaan 
passitetaan voittopuolisesti köyhiä 
mustia ghettojen asukkaita. Ilmiö 
on kiintoisa myös siksi, että vaikka 
murhasta, raiskauksesta, ryöstöstä tai 
pahoinpitelystä pidätettyjen mustien 
määrä on vähentynyt vuodesta 1973 
lähtien ja rikollisuus Yhdysvalloissa 
on samaan aikaan muuttunut ”val-
koisemmaksi”, köyhän mustan riski 
joutua vankilaan on suurempi kuin 
koskaan. Wacquantin mukaan pe-
rinteisen ghettorakenteen alkaessa 
murtua 1960-luvulla yhteiskunta 
ryhtyi kehittämään rangaistuslaitok-
sista uutta keinoa valvoa köyhälistöä. 
Kaupunkimellakat tuottivat käyttö-
kelpoisen mielikuvan levottomista 
mustista, ja samaan aikaan sosiaa-

lipolitiikka muuttui uusliberalisti-
sempaan suuntaan niin, että rangais-
tuslaitokset saivat ottaa vastuulleen 
ne ihmiset, joista sosiaalihuolto oli 
aiemmin pitänyt huolta.

Yhdysvallat on joutunut noi-
dankehään: kun huono-osaisimpien 
elinolot kehnontuvat, yhä use-
ammat leimautuvat rikollisiksi, ja 
niin putkat ja vankilat nielevät yhä 
enemmän rahaa, jota tarvittaisiin 
kipeästi koulujen kaltaisten peruspal-
velujen ylläpitämiseen. Vangitsemis-
vimma nimittäin käy paljon kalliim-
maksi kuin hyvinvointivaltio.

Kuin apteekin 
hyllyltä

Saksan 1700-luvun tutki-
muksen seuran pää-äänen-
kannattaja Das achtzehnte 

Jahrhundert julkaisi vuoden 2010 
ykkösvihkossaan cincinnatilaisen 
Jeff Lovelandin tutkielman tekijyy-
destä 1700-luvun ensyklopedioissa. 
Loveland lähtee liikkeelle Foucault’n 
väitteestä, jonka mukaan tieteelliset 
kirjoittajat anonymisoituivat 1700-
luvun tietämillä samaan aikaan kun 
kaunokirjailijat nousivat nimiksi. Ja 
vaikka Loveland maksaa Foucault’n 
teorialle huulipalvelua, sen käyttö-
kelpoisuus historiallisen aineiston 
analyysissa kyseenalaistuu.

Lovelandille paljastuu, että te-
kijän, toimittajan, kirjoittajan ja 
koostajan käsitteitä ei käy noin vain 
soveltaminen 1700-luvun ensyklo-
pedioihin, sillä nimikkeitä käyteltiin 
myös poleemisesti. Lisäksi käsitys 
esimerkiksi siitä, mikä on legitiimiä 
lainaamista ja mikä pahaista pla-
giointia, oli vähintäänkin horjuva. 
Diderot valitteli, että kun hän oli an-
tanut Ephraim Chaimbersin Cyclo-
paedian artikkeleita kirjoittajiensa 
käännettäviksi, nämä saattoivat pa-
lauttaa ranskannoksensa omina al-
kuperäisteksteinään. Joskus tekijää 
saatettiin korostaa nimilehdellä, 
mutta kun kirjoittajistolta ei toisaalta 

uskottu löytyvän kylliksi kunnian-
arvoisuutta, tietosanakirjan tekijäksi 
oli helppo merkitä gentlemen tai ge-
lehrte Leute.

Loveland toteaa myös, että 
uuden ajan alussa ensyklopedisteilla 
oli tapana vähätellä turvautumistaan 
muiden tutkimuksiin, sillä toisten 
tuottaman aineiston konsultoimista 
pidettiin nolona tai jopa epäpäte-
vyydestä kielivänä. Toisaalta edes 
pätevyys ei auttanut, jos julkaisija 
piti aineistoa tulenarkana: esimer-
kiksi kirjanpainaja André-François 
Le Breton saksi tunnetusti Diderot’n 
ensyklopedian provokatiivisimmat 
pätkät pois. Samaan aikaan kävi yhä 
ilmeisemmäksi, ettei ensyklopedian 
kokoaminen voinut olla yhden 
miehen hommaa, ja niin yleisop-
pineet korvautuivat vähitellen asian-
tuntijoilla. Mutta kollektiivisuuden 
ihanne toteutui vasta klassisessa 
Encyclopédiessa (1751–1772), jota 
seurasi kesken jäänyt Deutsche En-
cyclopädie. Erikoistuminen toi mu-
kanaan omat ongelmansa: Ludewig 
totesi Grosses vollständiges Universal-
Lexiconissa, että kirjoittajaryhmän 
kasvu vie väistämättä johdonmukai-
suuden mennessään. Nykypäivän tie-
tosanakirjojen lukija voikin huvitella 
ristiriitaisuuksia metsästämällä.

Ensyklopedioihin muuten 
osallistui 1700-luvulla tiettävästi 
vain yksi nainen, joka kirjoitti 
Encyclopédie-artikkelit ”Falbale” 
(poimureunus) ja ”Fontange” (nau-
haruusu). Loveland arvelee, että 
naiseus antoi hänelle muodista kir-
joittamiseen tarpeellisen arvovallan. 
Sanan painavuuden perusteet olivat 
jo 1700-luvulla arvoitukselliset.

Minne katosivat 
realistit?

K ritiikin uutisissa (3/2010) 
Aki Petteri Lehtinen perää 
filosofiaa journalismiin. 

Filosofian ikuisuuskysymykset eivät 
sytytä journalisteja liekkeihin; jour-
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nalistien yksityistapauksiin perustuva 
kaivutyö puolestaan luo hajuraon, 
jota filosofitkin kunnioittavat siirty-
mällä tuonnemmaksi.

Koska likaisessa maailmassa 
kukaan ei ole puhdas, journalistitkin 
olisi syytä panna koulunpenkille 
pänttäämään pragmatismia. Lääk-
keeksi ja läksyksi Lehtinen tarjoaa 
klassikoita. Journalistien kannat-
taisi esimerkiksi pohdiskella John 
Deweyn toteamusta, jonka mukaan 
”ajattelun koetinkivi on niiden te-
kojen seurauksissa, joihin ajatukset 
johtavat, toisin sanoen aikaansaa-
tujen asioiden uudessa järjestelyssä”.

Mikäli tämä ei avaudu ilman 
kohtuutonta kipua ja tuskaa, jour-
nalistit voivat perehtyä William Ja-

mesin ajatukseen: ”Ei ole sellaista 
tiedon polttopistettä, josta maailman 
koko sisältö näkyisi kerralla.” Koska 
totuus on vanhan viisauden mukaan 
objektiivista ja vanhat viisaat olivat 
hölmöjä, uuden viisauden mukaan 
on syytä (tai ainakin kätevää) 
muuttaa objektiivisuuden käsitettä: 
”[O]bjektiivisuutta pidetään journa-
lismin (toivottuna) ominaisuutena 
tai journalismin (saavuttamat-
tomana) tavoitteena, vaikka objektii-
visuus on journalismin menetelmä. 
[...] Objektiivisuus ei tällöin tarkoita 
journalistisen kertojanäänen (näen-
näistä) puolueettomuutta, vaan me-
todia: informaation johdonmukaista 
testaamista ja todistusaineiston läpi-
näkyvää käsittelyä.”

Objektiivisuus onkin siis vain 
johdonmukainen ja hyveellinen me-
netelmä, ei mikään asioiden sinänsä 
sfääri. Jos Lehtisen reseptit jättä-
vätkin journalistit hämmennyksen 
tilaan, heidän on hyvä muistaa, että 
”journalismi siis tarvitsee sokraat-
tista sietokykyä kysymysten ja ilmi-
öiden avoimuudelle. Ominaisuuden 
hankkimiseksi on luontevaa ja vai-
vattomintakin kääntyä filosofian 
puoleen.” On myös muistettava, 
ettei saa olla naiivi tai tiedollisesti 
ylimielinen, Lehtinen opastaa lo-
puksi.

Jos Deweyn ja Jamesin nomi-
nalismi tuottaa tällaista jälkeä, voi-
nemme vain huokaista: ”Tule ta-
kaisin, Charles Sanders Peirce.”

/VMMXXMRIR�
XIVZINmVOIMPMNm�
NE�WMIRIR�QMX�
XEMRIR�QMIW

Vaikka useimmat tieteen-
filosofit eivät taida enää 
erityisemmin välittää sir 

Karl Popperin tuumailuista, harva 
kritisoi tämän kiivaan aatelismiehen 
ajattelua systemaattisesti. Syyskuussa 
Tampereella esitelmöinyt Susan 
Haack puhui kuitenkin poikkeuk-
sellisen perusteellisesti siitä, kuinka 
väärässä viime vuosisadan yksi mer-
kittävimmistä tieteenfilosofeista oli 
ja kuinka tieteeseen voisi vähitellen 
alkaa suhtautua hieman tervejärki-
semmin. 

Haackin mukaan Popperin filo-
sofia tulee alistaa järjestelmälliselle 
kritiikille eikä ainoastaan tyytyä to-
teamaan, että hän nyt vain on passé.  
Näin pitää toimia, koska akatee-
misen filosofian ulkopuolella Pop-
perin nimeä kantava ajatuskimppu 
voi kohtuullisen hyvin. Lukion 
oppikirjoissa kerrotaan luultavasti 
edelleen falsifikationismista, jonka 
perusajatus on kaiken empiirisen 
tiedon periaatteellinen kumoutuvuus 
ja tästä saatava tieteen demarkaatio-

kriteeri. Luonnontieteiden piirissä 
kuulee välillä vannottavan tällaisen 
ismin nimiin, mutta uusimman 
ylösnousemuksensa popperismi 
on kokenut USA:n oikeussaleissa, 
joissa se on Haackin mukaan saanut 
eräänlaisen virallisen tieteenfilosofian 
aseman.

Mikäli Haackia on uskominen, 
tiedon erehtyvyyttä koskeva huomio 
ilmentää pikemminkin Popperin 
retoriikkaa kuin hänen varsinaista 
filosofiaansa. Selventääkseen väi-
tettään Haack jakoi Popperin ajat-
telun kahteen osaa: Ensinnäkin on 
varsinainen tieteenfilosofia, johon 
Haack viittasi David Millerin keksi-
mällä hauskalla termillä looginen ne-
gativismi. Toisaalta on varjo-Popper, 
joka ei niinkään esitä tieteenfiloso-
fista teoriaa vaan ainoastaan vetoavia 
metaforia ja huomautuksia. Tämän 
Popperin teksti ei oikein sovi yhteen 
loogisen negativismin kanssa, mutta 
juuri varjo-Popperin ajattelu vastaa 
sitä varsin tolkullista, yleisesti tun-
nettua ja jokseenkin sisällyksetöntä 
oppia, joka tunnetaan popperismin 
nimellä. Haackin mukaan Poppe-
rille kävikin niin kuin Kierkegaard 
väitti systematisoijille käyvän: he ra-
kentavat itselleen mahtavan linnan, 
mutta se osoittautuu niin epämu-
kavaksi, että heidän täytyy asettua 
asumaan läheiseen hökkeliin. 

Popperin linna on selvästi asuin-
kelvoton. Jos hänen ajatteluaan 
tutkitaan tarkemmin, käy Haackin 
mukaan selväksi, ettei Popper ol-
lutkaan rationaalisen tieteen esitais-
telija, vaan hänelle objektiivinen 
tieteellinen tieto oli itse asiassa oi-
keuttamattomien ja kaiken oikeu-
tuksen mahdollisuuksien ulkopuo-
lella olevien arvausten sotku, jonka 
tiedeyhteisö on perusteettomilla 
päätöksillä koonnut ja hyväksynyt. 
Popper ei tietenkään tätä koskaan 
myöntänyt, mutta johtopäätös 
seuraa varsin suoraan hänen teini-
iässä – Haackin laskujen mukaan 
17-vuotiaana – keksimästään suu-
resta ideasta.

Jo nuorena Popper oli huo-
lissaan freudilaisuuden, ”tieteellisen 
sosialismin” ja muun pseudotieteen 
saamasta kannatuksesta, ja kun loo-
gisen positivismin verifikationismi 
ajautui nopeasti ongelmiin, tilanne 
näytti huolestuttavalta. Popperin 
suuri idea oli kääntää verifikatio-
nismi päälaelleen: mitään väitettä 
ei koskaan osoiteta todeksi; väite 
voidaan korkeintaan falsifioida, ja 
juuri falsifioimisen mahdollisuus 
takaa sen tieteellisyyden. Tämä on 
varsin nokkela huomio, mutta kuten 
Haack pisteliäästi totesi, teini-iässä 
saaduista neronleimauksista kan-
nattaa harvoin pitää kiinni koko elä-


