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sofistiikan tai käsitehistorian vastapuoleksi
asettuu milloin filosofia, sosiologia tai tieteen
valtavirtaa edustava ‘järjestyspuolue’. Palonen käyttääkin ‘retoriikkaa’ sukulaiskäsitteineen tavalla, joka merkitsee enemmän
kuin pelkkää tekstintulkinnan metodia. Pikemminkin kyse on mahdollisuudesta haastaa ja relativoida vakiintuneita ajatusjärjestelmiä tilanteessa, jossa politiikka ja poliittisesti toimiminen on suurelta osin siirtynyt
esimerkiksi ‘Suomen poliittiseksi järjestelmäksi’ (vrt. Nousiainen) nimetyn institutionaalisen rakenteen ulkopuolelle.
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ansallisvaltion heikkenemisen myötä politiikan siirtyminen ‘uusille sektoreille’ lienee ainakin jossain määrin yleisesti hyväksytty tulkinta. Enemmän vastarintaa saattaa sen
sijaan kohdata Palosen eri muodoissa toistama väite, jonka mukaan “... olisi korkea aika
purkaa politiikan yhteys vakavamielisyyteen“.
Vakavamielisyydellä hankitun ‘ylimääräisen’
legitimaation vastamyrkyksi Palonen tarjoaa
ironiaa, subversiota ja moraalisen paatoksellisuuden kääntämistä itseään vastaan. Provokatorisimmin tämä tapahtuu artikkelissa,
jossa yhdytään Barbara Cassinin näkemykseen teeskentelystä arvokkaana poliittisen
käytännön periaatteena ‘oikeudenmukaisuuden’ vaatimuksia vastaan ja kysytään, “miksei
kukaan filosofi pyri konstruoimaan oveluuden, ironian, pelin, juonittelun ym. ‘poliittisten hyveiden’ mukaista sofistista ‘moraalia’
sovinnaisten järjestysmoraalien vaihtoehdoksi?“ (s. 170)
Sofistisessa viisastelussaan ja provokaatioissaan Palonen on monesti oivaltava ja aidosti hauska. Mieleen tulee erityisesti kirjan
alkuosassa oleva luenta suomalaisista puolueohjelmista, jossa koomisten (vai pitäisikö
sanoa tragikoomisten) tekstifragmenttien
avulla pystytään välittämään jotakin olennaista siitä, millä tasolla esimerkiksi valtapuolueiden ‘luontoa’ tai ‘ympäristöä’ koskeva
argumentaatio on takavuosina ollut. Oveluuden ja pelin rehabilitaatio (sekä ‘politiikassa’ että ‘politologiassa’) saa taustakseen Cassin-artikkelissa esitetyn määritelmän sofistiikasta ajatustyylinä, joka “lähtee poliittisen
käytännön reflektoinnista ja sen tason korottamisesta“ (s. 169).
Ohjelmatekstejä käsittelevien artikkelien
ohella esimerkiksi katujen ja junien nimeämistä koskevia tekstejä onkin helppo lukea
juuri esityksenä siitä, kuinka erilaisia yksittäisiä ‘nimipolitiikoita’ voidaan reflektoida ja niiden tasoa pyrkiä korottamaan erilaisten kritiikkien tai ‘parannusehdotusten’ kautta. Vähimmäisedellytyksenä on, että katujen, junien, puolueiden jne. nimeäjät ymmärtäisivät
nimeämisen poliittisen luonteen, mikä puolestaan mahdollistaisi käytäntöjen pidemmälle menevän reflektion. Myös politiikan tutkimuksen teoriaa ja metodologiaa käsittelevien
artikkeleiden voi nähdä toteuttavan samaa
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reflektion ja tason korottamisen kaavaa. Tämä näkyy erityisesti “Retoriikan politiikkaa“ jakson artikkeleissa, jossa Palonen erittelee
retorisesti orientoituneiden ajattelijoiden
teksteissä esiintyviä tapoja ymmärtää poliittisen toiminnan luonne.
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alosen artikkelikokoelmalla on mielestäni
ainakin kaksi suurta ansiota. Ensimmäinen on sen merkitys politiikan tutkimuksen
teorian ja metodologian virikkeenantajana ja
opaskirjana. Tämä ei tarkoita pelkästään kaikkein teoriapainotteisimpia artikkeleita vaan
myös niitä tekstejä, joissa teoreettisia näkemyksiä sovelletaan erilaisiin spesifeihin aineistoihin. Toinen ansio liittyy ‘teorian’ ohella teoksen esitystapaan. Nähdäkseni Kootut
retoriikat on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen hyvä esimerkki siitä, kuinka politiikasta voidaan sanoa jotain järkeenkäypää ja
merkityksellistä sittenkin kun poliittisille ilmiöille ei enää oleteta mitään ohittamatonta biologista, sosiologista tai taloudellista ‘perustaa’, ja kun politiikan käsitteet ja kieli on ymmärretty läpeensä tulkinnanvaraiseksi ja potentiaalisesti kiistanalaiseksi.
Myös Koottujen retoriikkojen sisäinen
retoriikka on kunnossa ja Palonen kykenee
perustelemaan marginaalien tutkimisen merkityksellisyyden sekä oman ‘antifoundationalisminsa’ vakuuttavasti. Metafyysisten tai
normatiivisten asia- ja tietoperusteiden torjunnan lomasta välittyy kuitenkin jotain sellaista, jota tekisi mieli nimittää perustavaksi
ajatustyyliksi tai suhtautumistavaksi. Sen yhteisiksi nimittäjiksi voisi lukea ainakin merkitysten hakemisen ‘odottamattomista’ paikoista, kanonisoitujen ratkaisujen kritiikin,
periferian ja häviäjien historian rehabilitaation
sekä usein avoimesti ironisen keskusteluotteen. Suomalaisessa ja kansainvälisessäkin
politiikan tutkimuksessa moinen omaperäisyys on vähintäänkin virkistävää, mutta onko
tämäkään ‘liike’ immuuni institutionalisoitumisen tai oman positionsa linnoittamisen
uhkia vastaan?

A

inakin tämän kokoelman sisältämät piikit
ja oivallukset pitävät ajatuksen pystyynkuolleesta tieteestä turvallisesti loitolla. Kari
Palosen ja Hilkka Summan toimittaman Pelkkää retoriikkaa -oppikirjan kanssa Kootut
retoriikat muodostaa parhaan saatavissa olevan suomenkielisen johdatuksen lingvistisesti orientoituneeseen politiikan tutkimukseen.
Palosen mielipiteeseen voi yhtyä myös siinä,
että retoriset ja käsitehistorialliset tutkimusorientaatiot tarjoavat luultavasti lupaavimman
mahdollisuuden ymmärtää politiikkaa maailmassa, jossa poliittisesti toimimisen paikat ja
muodot näyttävät olevan jatkuvassa muutostilassa.
Petri Koikkalainen
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ESKELINEN 97 BETA

Markku Eskelinen, Digitaalinen avaruus.
WSOY, Helsinki 1997. 239 s.
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arkku Eskelinen tekee uudella esseekokoelmallaan aluevaltauksen tietokonevälitteisten kerrontatapojen kosmoksesta. “Digitaalinen avaruus haluaa katsoa
mitä tapahtuu kun kirjallisuus lakkaa sitoutumasta paperiin, rajattuun tilaan ja merkkiensä
pysyvyyteen”, kirjoittaa Eskelinen johdannossa (s.5) ja aloittaa näin ristiretkensä digitaalisen kirjallisuuden puolesta, johon voi
lukea hypertekstifiktion ohella sellaiset tekstuaaliset virtuaalitilat kuten MUDit sekä tietokonepelit. Näitä uusien medioiden kerrontamalleja yhdistää multilineaarisuus, jossa
kerronnan suunta seuloutuu useista rinnakkaisista poluista vastaanottajan valintojen
mukaan.
Eskelinen on häpeilemättä liikkeellä myös
oman erinomaisuutensa ja sivistyneisyytensä
puolesta. Hänen esseistiikastaan ei nimittäin
jää epäselväksi kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Jos Digitaalinen avaruus olisi sähköpostiviesti, se olisi kirjan mittainen fleimaus.
Tällä tavoin Eskelinen ärsyttää ja provosoi,
provosoi ja ärsyttää —mutta viime kädessä
koko lailla onnistuu projektissaan; kiitos paljolti sen, että hän osaa kirjoittaa. Digitaalinen
avaruus on kotimaisessa keskustelussa sekä
aisapari että vastine Leena Krohnin Kynälle ja
koneelle (WSOY 1996). Aisapari siksi, että
molemmat kirjoittajat käsittelevät paljolti samoja kysymyksiä asiantuntevasti ja esseistiikan keinoin, ja vastine siksi, että siinä missä Krohn kirjoittaa korkeintaan seesteisen
poleemisesti, Eskelinen heittää ensimmäisen
bitin ja pari gigaa vielä perään. Osansa saavat
kulttuuripersoonat, kirjailijat, kulttuuriteoreetikot ja kirjallisuudentutkijat Aki Kaurismäestä Brian McHaleen. Siinä sivussa Eskelinen
kirjoittaa kotimaisen kirjallisuuden historian
uusiksi ja nimeää (sekä määrittelee) postmodernismin jälleen uudelleen (haukotus)
esidigitaaliseksi kirjallisuudeksi.
Eskelisen esseiden ajatuskulut ja myrkkynuolet sinkoavatkin niin moniin suuntiin, että
kokoelman epäkoherenttiutta on yhtenäisyyden nimissä pyritty peittämään kekseliäällä
mukailulla ja rekombinaatiolla ainakin muutaman ranskalaisen postfilosofin ajattelusta:
“Digitaalinen avaruus on tapahtuma, joka liikkuu yhtä aikaa viiteen suuntaan: teksteihin,
konteksteihin, niitä molempia muokkaavaan
teknologiaan, perinteisiin ja (kirjallisuus) instituutioon. Tarkkoja koordinaatteja ei paljasteta, otsikot vievät minne vievät, yhteyksiä
avataan, suljetaan ja sekoitetaan ennalta ilmoittamatta [...]” (s.7).
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Uutisryhmäpedagogiaa
Parhaimmillaan Eskelisen teksti on silloin,
kun se purkaa ilkikurisesti hypertekstiin ja
tietoverkkoihin ylipäätään liitettyjä luutuneita
ennakkoluuloja sekä utopioita. Eskelinen kirjoittaa vimmaisesti ja kekseliäästi, vaikka
nokkeluudet tyyliin “ FAQ you” ja “ Pekka
Himanen, filosofian Ed Wood“ menettävätkin
ensitehoaan inflatorisen ylitarjonnan kourissa. Eskelinen on oikeassa, kun hän korostaa
teknologian luovaa käyttöä kerrontaperinteiden murtajana ja juonirakenteiden muokkaajana pelkkien koristeornamenttien ja hypegimmickien sijasta. On myös totta, että vähitellen tietoverkkoja ja digitaalisia uusia
medioita tulisi ryhtyä käsitteellistämään muillakin tavoin kuin pelkästään vanhoista teknologioista ja käytännöistä peräisin olevin metaforin ja termein. Toisaalta tuttujen ja sisäistettyjen kokemusten (selaaminen, samoilu
jne.) suhteuttaminen käsillä oleviin uusiin
merkitystodellisuuksiin on hedelmällistä, sillä tuttujen käsitteiden täysivaltainen hylkääminen on paitsi hätiköidyn kyynistä myös
elitististä.
Puuduttavinta kokoelmassa ovat ne luvut,
joissa kirjoittaja viskoo kuraa sellaisten kotimaisen kirjallisuuden historioitsijoiden päälle, jotka eivät ole ymmärtäneet, että suomalaisen kirjallisuuden pyhä kolminaisuus onkin
Volter Kilpi —Hans Selo —Markku Eskelinen,
eikä jokin muu. Eskelisen ivallisessa tyylissä
piilee ristiriita, jossa hän yhtäältä pilkkaa akateemista käsitteellistämistapaa mutta toisaalta esittelee pohjimmiltaan akateemisia käytäntöjä mukaillen omaa valistuneisuuttaan
lytätessään esimerkiksi Maija-Liisa Nevalan
käsityksiä postmodernismista kirjallisuudessa. Teorianmuodostusta ja akateemista kangistuneisuutta on ajoittain syytä tuulettaa,
mutta eiköhän melko lailla jokaiselle (postmodernin teoreetikkonsa lukeneelle) kirjallisuudentutkijalle ole selvää, että Nevalan
teksti ei nyt ole niitä seminaalisimpia opinkappaleita kyseisen problematiikan saralta
(vaikutusvaltainen se toki on voinut olla). Ilkeän ironisoiva kirjoitustapa on laji, jossa tekstistä syntyvän vaikutelman tasapainoilu on
hienovaraista marisemisen —jossa puretaan
omaa katkeruutta — ja pirullisen tyylittelyn
välillä. Toisaalta vaikuttaa siltä, että Eskelinen
ei moisesta akrobatiasta välitä vaan heittäytyy
täysillä nuoralta toiselle aina kun huvittaa.
Verkottuneessa maassamme materiaalisia
resursseja digitaaliseen kirjallisuuden vallankumoukseen on viljalti, mutta mitä tehdä, kun
henkisiä resursseja on ainoastaan Markku
Eskelisellä? Eskelisen esseekokoelman tyylilaji muistuttaa ajoittain stereotypiaa Internetin
uutisryhmien keskustelukulttuurista. Jos Digitaalinen avaruus olisi uutisryhmä, se ei olisi
kulttuuri.keskustelu.eskelinen vaan eskelinen.kulttuuri.julistus. Nyt se on sitä painettujen kansien välissä, jossa keskustelun ainoa
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osanottaja on Eskelinen. Ehkäpä tämä on Eskelisen kieroutunut tapa osoittaa tietoverkon
potentiaalinen dialogisuus; itsetietoinen esseekokoelma kirjan muodossa kun on perinteiseen broadcasting-malliin tukeutuvaa
push-teknologiaa arkipäiväisimmillään.
Esseekokoelman taustalla on Eskeliseltä
miltei samoihin aikoihin ilmestynyt romaani
Interface, joka tavoittelee uusia interaktiivisia
kerronnan ulottuvuuksia. Eskelisen kotisivuilla (http:/ / koti.kolumbus.fi/ mareske) annetaan lukijoille mahdollisuuksia vaihtaa, laajentaa, muunnella, linkittää sekä tehdä muitakin muutoksia romaanin osatekijöille tai rakenteille. Näin Interface olisi romaani ja käyttöliittymä yhtä aikaa. Eskelisen pyrkimys luoda uusia uria kotimaisessa kirjallisuudessa on
epäilemättä arvokasta. Itsevarmaan tyyliinsä
Eskelinen kuitenkin olettaa oitis, että hänen
romaaninsa on niin erinomainen ja sykähdyttävä tai siinä määrin hämmentävä, että lukijat todella haluavat jatkaa sitä, muunnella
sitä ja niin edelleen. Tätä en pitäisi itsestäänselvyytenä —uskottavuuden nimissä Eskelisen on pakkokin tehdä niin. Mutta haluaako
Eskelisen kaltainen kirjoittaja, jolla on ’julkinen kuva’, todella menettää tekijyyden auktoriteetin monenkeskeisen kirjoitusprosessin
kautta?
Onkin mielenkiintoista seurata, miten Interface rihmastoituu verkossa. Se on nimittäin oiva testilaboratorio monille Eskelisen
argumenteille ja vaatimuksille uusista kerrontatavoista nimenomaan tietokoneen avulla ja tietoverkkojen kautta. Eskelinen propagoi lukijan vapauden puolesta läpi kirjan,
mutta Interfacen kohdalla nousee väistämättä mieleen kysymys, missä määrin käsillä oleva esseekokoelma ohjaa kyseisen romaanin
lukemista. Eskelinen nimittäin antaa näissä
kansissa melko lailla perustavat ohjeet siitä,
kuinka Interfacea pitää lukea. Samat ohjeet
ovat myös hänen kotisivuillaan, jossa romaanin on käyttöliittymänä määrä versoa. Ovatko
nämä ohjeet tietoverkkokulttuuria mukaillen
Interfacen ’useimmin kysytyt kysymykset’
(FAQ)? On kuitenkin syytä muistaa, että Lukeminen alkaa ennen lukemista —toisin sanoen siinä vaiheessa kun tartumme kirjaan,
olemme jo useanlaisten kontekstien muokkaamia lukijoita. Kun Suomen kokoisessa
maassa voi vieläpä kuvitella, että Eskelisen
teksteillä on ainakin osittain sama lukijakunta,
tästä seuraa, että luettuani Digitaalisen avaruuden en tartu Interfaceen viattomana vaan
pikemminkin se taakka harteillani, jossa Eskelinen potkii minua hereille taantumuksestani ja vaatii, että minun täytyy olla yhtä
aikaa aktiivinen digitaalisen merkitysavaruuden astronautti ja hajautuvien polkujen
puutarhuri. Joka tapauksessa kysymys lukijan
vapaudesta kytkeytyy täten aina laajempiin
konteksteihin, ei ainoastaan yksittäiseen
lukutapahtumaan sinänsä.
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Useimmin arvellut vastaukset
Olen Eskelisen kanssa samaa mieltä siitä, että
nykyformaatissaan (monitoreineen jne.) tietokone ja tietoverkko suosivat (myös) kaunokirjallisen esittämisen saralla lyhyttä ja kompaktia ilmaisua, toisin sanoen runoutta ja novellistiikkaa. Itse olen hyvin kiinnostunut
hyperfiktiosta sekä muista digitaalisten narratiivien muodoista (tietokonepelit ynnä muut
virtuaalitilat), mutta toisaalta lukeudun huonona päivänäni siihen epäilevään ryhmään,
jonka motoksi Eskelinen kiteyttää “Lukijoita ei
löydy, kikkailu ei kiinnosta.” (s. 189). Vastaargumentiksi Eskelinen esittää, että digitaalisen tekstin lähtötaso on vielä kauan oltava kirjan “turvalukemisen” (s. 190) formaatissa, mutta tyytymättömälle lukijalle on tarjottava vaihtoehtoja “ perinteiselle passiivilukemiselle” (s. 32). En ole kuitenkaan lainkaan varma, voiko lukijan tyytymättömyydestä johtaa ongelmattomasti vastapainoksi aktiivisen lukijan, joka navigoi euforisesti multilineaaristen ja lukijakeskeisten digitaalisten
merkitysrakenteiden avaruuksissa.
Vaikka Eskelinen suomii läpi esseidensä
reseptiotutkimuksen epäkohtia (kirjallisuudentutkimuksen yleisluontoisen näköalattomuuden ohella), hän syyllistyy tässä itse
redusoimaan painetun kirjan lukijan ennaltaoletettuun passiivisuuden muottiin, niin kuin
liian usein on tehty. Tällä en tarkoita sitä, että
saivarrellaan interaktiivisuuden ikiaikaisuudesta kirjallisuudessa ja taiteissa, ja näin
nollataan uusien medioiden mielenkiintoisia
lisäarvoja. Sen sijaan kannatan dikotomioiden hylkäämistä, silloin kun niitä käytetään
ylläpitämään hedelmättömiä vastakkainasetteluja eikä purkamaan niitä. Eskelisen ajattelu
on tässä suhteessa ristiriitaista: siinä missä
hän yhtäällä provosoi digitaalista ja perinteistä tukkanuottasille, toisaalla hän vaikuttaa
hylänneen kyseenomaiseen vastakkainasetteluun niveltyvän passiivinen/ aktiivinen -kahtiajaon. Eskelinen puhuu esimerkiksi osuvasti digitaalisen kirjallisuuden kiintopisteistä
kulttuurimme vakiintuneissa käytännöissä:
“[...] jo intialaisten satukokoelmien tarina tarinassa -upotukset tai nykyisten Windowsien
ikkuna ikkunassa -jäsennykset kykenevät
luomaan tuttuutta ja turvallisuudentunnetta
tieto- ja tuntoverkoissa liikkumiseen samoin
kuin immuniteettia ongelmallistajien hysteeriselle huomion kerjäämiselle.” (s. 152) Joka
tapauksessa on siis huomionarvoista, että
pohjimmiltaan merkityksenannon prosessi
tekstin äärellä on yhä samankaltainen riippumatta siitä onko käsillä oleva teksti sitten
analoginen tai digitaalinen.
Walter Benjamin kirjoitti esseessään “Taideteos teknisen uusinnettavuutensa aikakaudella” kuinka yhteiskunnallisessa todellisuudessa ja mediassa tapahtuvat murrokset aiheuttavat ihmisen havaintorekisterille muutospaineita. Uskonkin, että tietoverkon uu-
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denlainen merkitystodellisuus on tässä mielessä jälleen uuden murroksen airut, siinä
missä elokuva oli sitä Benjaminin aikalaisille.
Benjamin korosti sitä, kuinka vaadimme totuttautumista medioihin ja niissä sekä niiden
kautta tapahtuviin uudenlaisiin havaintoprosesseihin. Tämä totuttautuminen voi tapahtua vain käyttämällä kyseisiä uusia medioita.
Kun totumme digitaaliteknologian tarjoamiin
multilineaarisiin kerrontatapoihin ja alamme
yhä lisääntyvässä määrin etsiä elämyksiä niistä, digitaalinen avaruus on keskuudessamme.
Tähän liittyen Eskelinen toteaa: “Tietoverkot
samoin kuin radio, televisio ja video ennen
niitä, paitsi tarjoaa uusia väyliä vanhoille
haluille myös luo uudenlaisia haluja, aikaisemmasta poikkeavia kohteita ja toimintoja,
ehkä yllykkeitäkin.” (s. 74).
Ensiarvoisen tärkeätä on kuitenkin ymmärtää ne strategiat, joilla reaalimaailmat kahlitsevat virtuaalimaailmoja omiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin sommitelmiinsa — niin voimavaroihin kuin rajoitteisiinkin. Kuten Eskelinenkin kiteyttää: “Teknologiat eivät liioin lakkaa muuttumasta ja kytkeytymästä muuhun teknologiaan ja vahvoihin intresseihin, jotka haluavat nykytodellisuuden kannaltaan olennaisten piirteiden
hallitsevan myös virtuaalisia maailmoja.”
(s.36). Tällaiset seikat sitovat niin digitaalisen
kirjallisuuden yltiödemokraattisiksi nähtyjä
levityskanavia kuin ideaalia vapaasta informaatiosta tietoverkossa yleisemminkin, jotka
molemmat saattavat osoittautua perinpohjin
illusorisiksi.
Jotta digitaalinen avaruus voisi toteutua,
se vaatii olemassaolevan reaalisen ja fyysisen
merkitysten avaruuden, ja on väistämätöntä,
että se ei voi loikata radikaalisti täysin erilaisiin merkitysten rakentamisen käytäntöihin.
Tällöin sen merkityksellistäminen olisi ihmisille lähes ylivoimaista ja nuo käytännöt olisivat helppoja hylätä. Tällä tavoin digitaalinen
kirjallisuus on väistämättä ja jopa korostetusti nykyajan avantgardea, ja pysyy sellaisena
kauemmin kuin Eskelinen haluaa uskoa, niin
hyvässä kuin pahassakin. Eskelisen peräänkuuluttamalla murroksella digitaalisiin kerrontatapoihin on kuitenkin tulevaisuutensa,
kun muistamme, että impressionistiset maalaukset vaikuttivat vuosisata sitten ihmisten
mielestä käsittämättömiltä tuherruksilta epämääräisine väriläiskineen. Dadaistit provosoivat ihmisiä anti-taiteellaan raivon partaalle.
Kun seuraamme nykyistä kehitystä, jossa
tietoverkko pyrkii metamediaksi, toisin sanoen sulauttamaan aikaisemmin eriytyneet
ilmaisumuodot hybridiksi itseensä, voimme
aavistella, että hypertekstin multilineaarisuus
on aikamme impressionismia ja dadaismia
käärittynä digitaaliteknologian ja -teollisuuden ajoittain liiankin räikeisiin ja mauttoman
ylilyöviin lahjapapereihin.
Aki Järvinen
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Daniel C. Dennett: Miten mieli toimii.
(Kinds of Minds, 1996). Suom. Leena Nivala. WSOY, Helsinki 1997. 161 s.
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anottakoon heti alkuun. Dennettin teos
Miten mieli toimii, ei kerro miten mieli
toimii. Tähän kysymykseen ei moni lukija
vastausta odotakaan, mutta ei Dennett myöskään sellaista pyri antamaan. Siksi alkuperäinen englanninkielinen nimi Kinds of Minds
kuvaa sisältöä suomenkielistä paremmin.
Teos kuuluu Wsoy:n Tieteen huiput -sarjaan, jossa esitellään yleistajuisesti eri tieteenalojen tuloksia. Sarjan valikoima on yhdysvaltalaisen kustantajan tekemä. Miten
mieli toimii on tämän sarjan viides teos, joka
esittelee mielenfilosofian ja kognitiotieteen
kysymyksiä.
Mielenfilosofian alalla Dennett (s. 1942)
on kokenut kirjoittaja. Hän on julkaissut tämän alueen kirjoja jo vuodesta 1969, jolloin
ilmestyi teos Content and Consciousness.
Nykyinen teos on häneltä kuudes. Lisäksi
hän on ahkera artikkelien kirjoittaja (Dennettin julkaisuista on lisätietoa kotisivuilla: www.
tufts.edu/ ~ dennett). Hän on 1970-luvulta
toiminut Tuftsin yliopiston filosofian professorina ja kognitiivisen tutkimuskeskuksen
johtajana, erikoisalueinaan mielenfilosofia,
kognitiotiede ja estetiikka.
Nykypäivää

Miten mieli toimii on filosofinen johdatus
mielentutkimuksen ongelmiin. Se kuvaa mielen ja ajattelun kehitysopillista taustaa ja miten se heijastuu meissä. Dennettin tarkoituksena on “nähdä joitain seurattavia polkuja ja
vältettäviä ansoja tutkiessamme sitä, miten
mieli toimii” (s. 161).
Perinteinen tapa kuvata mielenfilosofiaa
on luetella tajunnan eri ominaisuuksia, kuten
tunnetta, tahtoa, tietoa jne. Tällaiseen Dennett ei lähde.
Dennettin kirja on hyvin “nykypäivää” ja
sisältää vain harvoja viittauksia filosofian historiaan tai yleensäkään toisten filosofien esittämiin ratkaisuihin. Tässä on hyvää se, että
näin Dennett välttyy pyörittämästä vuosikymmeniä vanhaa fraseologiaa, josta sisältö on
häipynyt aikoja sitten. Jos sellaista on koskaan edes ollutkaan. Täten teoksessa ei puututa mieli-ruumis-dualismiin eikä “representaation” käsitteeseen. Siinä ei onneksi kuvata
symbolien käsittelyä ja pakollinen neurofilosofiakin vain vilahtaa muutamassa lauseessa.
Klassisia filosofeja mainitaan harvoja, kuten Descartes onnettoman kuuluisan käpy-
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lisäkeasiansa yhteydessä, ja viitataan kertauksenomaisesti Descartesin dualismiin,
josta myöhemmät filosofisukupolvet ovat
tehneet kartesiolaisuuden epätoden itsestäänselvyyden. Teoksessa vilahtaa Nietzsche-sitaatti ja yhdessä lauseessa Humen
assosiationismi. Tähän historiallinen osuus
melkein jääkin lukuun ottamatta mielen toimintojen tyypittelyjä, jotka saavat nimensä
tunnettujen filosofien ja psykologien nimistä.
Tosin ilman lähdeviittauksia.
Sisältö
Dennett aloittaa tyylikkään filosofisesti. Ensimmäinen luku kelpaa johdannoksi mihin
tahansa laadukkaaseen filosofian alkeiskirjaan. Hän esittää selkeästi mitä tieto-oppi ja
mielenfilosofia kysyvät ja miten niiden kysymykset eroavat muiden tieteiden kysymyksistä. Tähän filosofinen osa sitten lopahtaakin. Filosofiaan palataan takaisin vasta
loppusivuilla.
Dennettin lähtökohtana on evoluutioteoria. Sen näkökulmasta hän kuvaa mielen kehittymistä. Tämä tarkoittaa Dennettillä myös
laajaa, luonnontieteitä hiemankaan tuntevalle
pitkäveteistä jaarittelua molekyyleistä, kasveista ja eläimistä ennen kuin aivoihin, saati
mieleen päästään. Filosofian kannalta rakenteellinen epäsuhta jatkuu koko teoksen ajan.
Mielenfilosofialle huonoksi onneksi mielestä
tai tajunnasta puhutaan todella vähän. Kirjassa on 161 sivua ja tajunnasta tai tietoisuudesta päästään jotain edes mainitsemaan vasta
sivulla 118. Ristiriita symbolifunktion ja konnektionismin välillä vilahtaa sivulla 129. Myös
mielenfilosofian haipuvaa ortodoksikäsitystä,
funktionalismia vain sivutaan.
Tekoälyn —tai Dennettin kohdalla robotiikan —esimerkit voivat evoluutioteorian näkökulmasta kuvata yksisoluisia, mutta lukijasta ne ovat naiiveja. Mielenkiintoisempi olisi arvio, miksi edes torakan kykyjä omaavaa
robottia ei ole vielä saatu aikaan ja miksi kukaan ei vakavissaan uskalla ennustaa, millä
vuosisadalla sellainen ilmestyy.
Biologiasta ja evoluutioteoriasta Dennett
kirjoittaa paljon ja havainnoillisesti. Hakematta tulee mieleen, että hänen esikuvansa kirjoittajana on ollut Richard Dawkins. Kuitenkin, jos olen kiinnostunut biologiasta, luen
mieluimmin biologin kirjoittamaa teosta.
Evoluutio ja mieli
Dennettin lähtökohta ei silti ole mielenkiinnoton. Alkuasetelma vain ei ehdi kasvaa näin
lyhyessä teoksessa.
Dennettin kehitysopin näkökulma on
funktionalistinen, ei vitalistinen. Mielen alkuperä on biologisessa luonnon valinnassa,
mutta olennaista ei ole se, missä mieli toimii,
vaan miten se toimii.
Miten mieli toimii lainaa paljon Dennettin
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