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Vauhdin kurimuksen myötä maailma
paljastuu liikkeen vektorin kautta, jolloin
olemme jälleen ja edelleen uuden ajan
luonnontieteiden myötä syntyneessä
tilanteessa: maailmalle on suotu vain
inertiaalisuus. Ja mikä onkaan paras
toteuttamaan inertiaalisuuden perus-
ideaa paremmin kuin elokuvateollisuus
ja sotakoneisto, “sekoitus, joka kytkee
toisiinsa moottorin, silmän ja aseen”
(s. 57). Katoamisen estetiikassa Virilio
kiinnittää huomiota erityisesti elokuvaan
ja sen synnyttämään valepäivään, mut-
ta viittaa elokuvan ja sodan samankal-
taisuuteen, jotka molemmat tuottavat
illuusioita ja käyttävät vauhtia harhaut-
tamisen välineinä. Tämä samankaltai-
suushan oli tuttua jo natseille, joille
elokuvan tarjoama propaganda, politii-
kan vauhdin estetiikka ja salamasota
olivat yhtä.

Sota vaatii liikkeen ylituotantoa,
jonka myötä sota muuttuu ikään kuin
joutilaisuudeksi, jossa yhtyy vaara ja
mukavuus, esittää Virilio. Näin sodasta
tulee ikään kuin metsästyksen tai autoi-
lun kaltaista urheilua, jota harrastaa
kenraalien eliitti, joka samalla kumoaa
maanpäälliset mittasuhteet, ajan ja
paikan.

Katoamisen estetiikka on julkaistu
vuonna 1980 ja on osin jo vanhanai-
kainen. Sillä paljon on vauhdin maail-
massa tapahtunut 14 vuodessa: Per-
sianlahden sota, cyperpunk, Silvio Ber-
lusconi, Jurassic Park jne. jne. Käsissä
on siis vihdoinkin filosofia, joka vanhe-
nee, mutta jättää punaisen langan, jota
seuraamalla voi palata vauhdin alkuläh-
teille.

Virilio upottaa tähän lankaan sidottu-
ja poijuja lähes kaikkialle siirtyen het-
kessä Aleksanteri Suuresta Orson Wel-
lesiin ja sähköshokista aerodynamiik-
kaan. Virilio luo itse kirjoitustyylillään
vauhtia, jossa putoaa helposti kyydistä.
Virilio ei jää pohtimaan esittämiään
argumentteja eikä tunkeudu yhä syvem-
mälle ja syvemmälle vaan vaihtaa
nopeasti aiheesta ja teemasta toiseen.
Tällä tavoin Virilion purkaukset ovat
tietysti herkullisia jatkopohdintaan
taipuvaisille.

Nyt voisi tietysti kysyä, onko järkevää
kirjoittaa kirjaa tällä tavoin, ikään kuin
muistiinpanonomaisesti. Olisiko joku
muu media sittenkin sopivampi? Vai
onko kirjalla sinänsä mitään edeltä käsin
annettua “muotoa”? Joka tapauksessa
Virilion ”itsensä” ajatuksista saa lopul-
takin paremman kuvan Kosmopolikses-
sa (1/94) julkaistusta haastattelusta,
jonka myös on suomentanut Mika
Määttänen.

Tässä haastattelussa Virilio kaikesta
pessimismistään huolimatta osoittaa
vastarinnan mahdollisutta. Tämä vasta-
rinta koostuu mahdollisuudesta tulla
tietoiseksi teknologian totalitarismista ja
mahdollisuudesta katsoa teknologiaa
kasvoista kasvoihin. Toivo on tällöin
vauhdin kehityksen ja sen seurausten
hallinnassa. Keep on rolling.
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Paul-Michel Foucault (1926-1984)
näyttää olevan välttämätön lähde joka
keskustelussa ja joka tutkimuksessa,
ainakin akateemisessa maailmassa.
Vallasta, järjestä ja sairaudesta on mah-
dotonta puhua ilman viittausta tähän
henkilöön ja hänen kirjoituksiinsa.

Mutta henkilöä ja kirjoittajaa on jo vai-
keampi tavoittaa: yksikään Foucaultin
teos ei sellaisenaan paljasta subjektia,
joka johdonmukaisella tai yhteneväisel-
lä tavalla pyrkisi vakuuttamaan lukijan.
Päinvastoin, kirja toisensa jälkeen osoit-
taa uusia alkuja, uusia lähestymista-
poja, toisia alkuja ja aivan toisia lähes-
tymistapoja, ikäänkuin samalla nimellä
kirjoittaisi joukko samanmielisiä mutta
eri kokemuksilla siunattuja oppineita.

Takana on kuitenkin yksi mies, tämä
Foucault, jonka oma elämä johti hänet
peittämään jälkiään, etsimään nimettö-
miä syyllisiä ja vapauttamaan meidät
ja itsensä vapautetulla ja retorisesti
vuolaalla järjellä.

Uudemmassa ranskalaisessa filoso-
fiassa on noudatettu hyvin Edmund
Husserlin ajatusta tieteen erilaisten
“tyylisuuntausten” analyysista. Foucault
rakentaa oman filosofiansa kokonaan
tieteiden historiasta, näiden tyylien
tavasta käydä asioiden ja ihmisten kimp-
puun. Jokaisella ajalla on omat tapan-
sa, jotka eivät niinkään kerro siitä, mistä
väittävät kertovansa, vaan paljastavat
epäsuorasti ja vain myöhemmälle ana-
lyysille sen, mitä peittävät. Tieteenhar-
joittajien hurskas pyrkimys Totuuteen
osoittautuu näin lukien heistä itsestään
riippumattomaksi Todellisuuden peittä-
miseksi. Tutkiminen on kuvittelukykyä
ja se väistää sen, mikä on todellista.

Foucaultilla oli kaksi stigmaa: hänet
oli määritelty mielisairaaksi ja hän oli
itse huomannut olevansa homo. Edelli-
nen oli yhteisöllinen ja historiallinen
stigma, johon hän saattoi ottaa välimat-
kaa. Jälkimmäinen oli omaan elämään
liittyvä tosiasia, jota ei voinut etäännyt-
tää. Nämä kaksi asiaa yhdessä kulkevat
— jälkikäteen tarkastellen — käsi kädes-
sä hänen tutkimusaiheissaan, poliitti-
sessa toiminnassa ja filosofisissa kan-
nanotoissa. Hän oli idealisti, joka pyrki
löytämään henkilökohtaisen asenteen
sairauteen ja historiallisen syyn poikkea-
vuuden ongelmaan. Tämän etsimisen
tarkoituksena oli vapauttaa ihminen,
ensin Paul-Michel ja sitten toisetkin, siitä
satunnaisesta ja täysin mielivaltaisesta
koneistosta, jonka mielipiteet muodos-
tavat, kun niitä masinoidaan vallaksi.

Englantilainen älykkökirjailija David
Macey kirjoitti viime vuonna kirjan The
Lives of Michel Foucault, jonka päämää-
ränä oli kerätä yhteen ne eri elämät, joita
filosofi eli. Kirja on mielenkiintoinen

mutta tuomittu epäonnistumaan: Fou-
cault ei ehkä onnistunut kadottamaan
subjektiaan mutta hän näyttää todista-
van elämällään ja kirjoillaan elämän
fragmentaarisuutta, jatkuvaa katkeile-
mista, eritasoisuutta, irrallisuutta, jota
pitää yhdessä vain hänen oma sisäinen
kokemisensa, jota oli useinkin pakko
väkivalloin voimistaa; ilman kipua, ilman
väkivaltaa kokeminenkin alkoi katkeilla.

Maceynkin päälähde on Didier Eribo-
nin kirja. Eribon oli Foucaultin ystävä,
joka tunsi filosofin läheltä ja oli seuran-
nut tämän kirjallista uraa juuri sillä
likinäköisyydellä, jolla sen voi läheltä
tehdä. Eribon tunsi hyvin sen sisäänläm-
piävän akateemisen maailman, jossa
asiat hoidettiin veljessopimuksin, mut-
ta oli itse sen ulkopuolella. Niinpä
Eribonin kirja Foucaultista ei etsi yhtä
luonnetta, ei esitä karriääriä eikä rakas-
tajien luetteloa. Pikemminkin on kyse
intellektuaalisen muutoksen historiasta,
jossa oudot, arkipäiväiset ja usein jopa
järjenvastaiset tapahtumat katkaisevat
suunnitelmat ja muuttavat filosofin
elämänkulun. Samalla muuttuu myös
tutkimuksen kulku.

Eribon kuvaa erinomaisesti, kuinka
juuri tämä satunnaisuus, elämän muu-
toksessa toimiminen, on intellektuaalis-
ta elämää. Sen vastakohta, pitäytyminen
itse luotuun, etukäteen suunniteltuun
“kehitykseen”, on pohjoisten maiden
mielenvikaisuutta, jota tukee outo pro-
testanttinen työmoraali, jossa ahkeruus
voittaa ajattelun. Foucault osoittelee tätä
eroa ja näkee sen lähelläänkin, esimer-
kiksi suhteessaan Sartreen. Ystävät
kutsuivat Foucaultia ketuksi, joka tun-
netusti on taipuvaisempi kuin susi ja
karhu.

Eribonin kirja Foucaultista voisi olla
mainio avaus vapaampaan intellektuaa-
lin rooliin. Mutta pohjoista lukijaa tai-
taa kiinnostaa enemmän ympäristö,
jossa kirjan sankari eli: sananmukaisesti
kuohuva Pariisi, jossa jokainen täyspäi-
nen ihminen vastustaa loppuun asti
konsensusta, tuota ajattelua tappavaa
tautia. Ajattelemisen ja toimimisen
vapaus voidaan voittaa vain olemalla eri
mieltä. Myös sukupuolinen erilaisuus,
kun se on tietoista eikä vain viettien
viemää, toimii tätä tautia vastaan. On
parempi, että ihminen menehtyy immuu-
nikatoon, joka on seurausta vapaasta
sukupuolielämästä, kuin että hän kuo-
lee pystyyn eikä pääse hautaan.

Didier Eribonin teos ja sen suomen-
nos ovat kuin Nuoren Wertherin Kärsi-
mykset 1990-luvulle: täynnä uutta,
täynnä herätteitä, viljalti viisautta ja
ihmisen kaunista heikkoutta, joista saat-
taa syntyä viisautta, kunhan ne itse elää.

Juha Varto
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