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K I R J A T

maaston kartoittaminen, jossa tällaiset ky-
seenalaistukset — esimerkiksi postmoderni
etiikka — ovat voineet kasvaa.

Sami Pihlström

Viitteet

1.   Aiheesta lisää niin & näin -lehden suomalai-
sen filosofian tulevasssa teemanumerossa 4/
1998.

2.  Analyyttisen filosofian itsevaltaisuuden syytte-
ly ei näytä laantuvan. Luoman ja allekirjoitta-
neen välillä on käyty tätä teemaa koskevaa
polemiikkia tämän lehden numeroissa 4/
1996-3/ 1997. Kanava-lehdessä 4-5/ 1997
Antti-Veikko Perheentupa veisaa artikkelis-
saan Filosofian maailmankuva ja todellisuu-
den läpinäkymättömyys (s. 253 - 257) jälleen
vanhaa virttä analyyttisen filosofian “oikea-
oppisuuden pakkopaidasta”, ajattelun vapau-
den rajoittamisesta sekä siitä, että monopoli-
aseman vallannut analyyttinen perinne “val-
voo”, että yliopistofilosofia “pysyy positivis-
tisen aksiomatiikan pohjalla” (s. 254). Tyydyn
tässä viittaamaan aiempaan aihetta koske-
vaan kirjoitukseeni (‘Analyyttinen filosofia ja
metafysiikka Suomessa’, niin & näin 1/ 1997,
s. 3-5.)

3.  Suomalaisen filosofian yhteys pragmatismin
traditioon korostuu tutkimuksessani Filosofin
käytännöt: Pragmatismin perinteen vaikutus
suomalaisessa filosofiassa 1900-luvulla, Poh-
joinen, Oulu (ilmestyy). Kuten edellä mainit-
tiin, myös Urpo Harvan kasvatusajattelussa
on ainakin Timo Toiviaisen mukaan havaitta-
vissa vaikutteita John Deweyn pragmatismis-
ta. Salmela puolestaan viittaa — aivan oikein
— J. E. Salomaan jyrkän pragmatismikritiikin
epäoikeudenmukaisuuteen (s. 244). Huo-
mattakoon kuitenkin myös, että Salmelan
olettama (melko yleinen) tulkinta Kailaan vai-
kuttaneesta William Jamesista utilitaristina (s.
192, viite 128) on nykyisen James-tutkimuk-
sen näkökulmasta hieman yksinkertaistava.

4.  Väitöstilaisuudessa Ilkka Niiniluoto ehdotti,
että arvojen motivoimien tekojen tuloksia voi-
taisiin Kailan mukaan arvioida niiden herät-
tämien tunteiden syvyyden perusteella ja et-
tei kehää tällöin syntyisi. Tällaisten tunteiden
syvyyden tulisi kuitenkin olla juuri oikean-
laista, “syvähenkistä”, kuten Salmela vastauk-
sessaan aivan oikein muistutti, joten joudut-
taisiin jälleen kysymään, miten tunteiden sy-
vyyttä arvioidaan. Kaila ei näytä pääsevän ke-
hästään eroon.

5.  Ks. edellä, viitteessä 3 mainittua teostani Filo-
sofin käytännöt.

6. Samantapainen Wittgenstein-kytkentä löytyy
myös Ahlmanilta (ks. s. 329).

7. Tässäkin pragmatismikytkentä — etenkin yhteys
Deweyn naturalismiin — voisi olla kiinnostava.

8. Ainoa selkeä poikkeus on nähdäkseni akatee-
mikko von Wright, joskaan tämä ei tarkoita,
ettei hänenkin puheenvuoroistaan löytyisi
myös retorisesti kiinnostavia piirteitä.

KÖYHÄÄ VÄKEÄ

Sakari Hänninen ja Jou-
ko Karjalainen (toim.):
Biovallan kysymyksiä.
Kirjoituksia köyhyyden
ja sosiaalisten uhkien
hallinnoimisesta. Gau-
deamus, Helsinki 1997.
251 s.

Köyhä nähdään, köyhä ei näe. Matkalla
julkisiin liikennevälineisiin paljastaen kät-

kevä kassi kädessä, muuttokuorman tai hää-
tölavan kanssa kerrostalon pihalla, laitokses-
sa jonotusnumeroa jonottamassa. Köyhän
ruokailu, riehunta ja rakkaus ovat julkisia asi-
oita. Varakkuus on varaa yksityisyyteen, pii-
lopaikkoihin, eksklusiivisiin tapahtumiin,
tummennettuun tuulilasiin, palvelijoihin ja
edushenkilöihin, business classiin, vain ver-
taisten katseeseen. Jos halu varakkuuteen on
halua itsellisyyteen ja itsellisyys keskeinen
miehinen hinku (paskat sen paradoksaali-
suudesta), ei ihme, että joukkoliikenteessä ja
kaduilla liikkuvat vain hullut-sairaat-köyhät-ri-
kolliset ja ne ns. tavalliset naiset ja nuoret,
joiden elämänpiirissä elintaso on nostanut
vain miehen elämän näkymättömiin (yhden
auton ja yhden hushållaajan perheet). Jos ei-
köyhä on kadulla, hän on vain juuri noussut
autostaan tai siihen taas kiirehtimässä, minkä
näkee taittuneesta selästä ja haistaa kors-
kiuden vaivoin peittämästä pelosta.

Rikastavat talkoot

Onko tässä kaikki viisaus köyhyydestä? On-
neksi Sakari Hännisen ja Jouko Karjalaisen
kokoama antologia antaa rikkaamman kuvan
asiasta. Heidän toimitteessaan tähdennetään
“köyhyys”-nimisen ilmiön kehkeytymistä ja
sen liuottumista hallintavallan rakenteisiin.
Samalla tulee selväksi, miten tärkeää kurjuu-
den tematisointi on ollut yhteiskuntatietei-
den kehityksen kannalta. Kirjoittajat ovat eu-
rooppalaisia, enemmän tai vähemmän filoso-
fisesti suuntautuneita yhteiskuntatutkijoita,
joille kaikille ainakin Michel Foucault ja/ tai
Jacques Donzelot ovat tärkeitä lähtökohtia.

Giovanni Procaccin eri suuntiin kriittises-
sä avausartikkelissa tarkataan varhaisten
ranskalaisten “sosiaalitaloustieteilijöiden” ta-
paa yhtäältä korostaa köyhyyden keskeisyyt-
tä ja toisaalta siirtää sen kriittinen alue talous-
suhteista “kansalaisuuden käytäntöihin”.
Paitsi ekonomiasta köyhyyden yhteiskunnal-
linen kysymys eriytyi myös oikeudesta, kos-
ka kerjäläiset jäivät “kaikkien oikeudellisten
suhteiden ulkopuolelle”. Procaccin mukaan
oli tilaa ‘velvollisuuteen’ ja ‘yhteisvastuu-
seen’ vetoavalle sosiaalietiikalle. Näin köyhät

saivat olla avustamassa politisoituvan anti-in-
dividualismin syntyä.

Mitchell Deania puolestaan pitelee pih-
deissään “köyhiä koskeva diskurssi” tai “köy-
hyyden jäsentyminen”. Niin käyhäintalojen
järjestäminen kuin kaikki tällaisiin toimiin
kuuluva puhe mahdollistaa “genealogisen”
analyysin erityisryhmiä koskevan hallinnoi-
misen kehkeytymisestä. Antologian uskolli-
simmin foucaultlainen artikkeli sisältää muun
muassa kiinnostavan katsauksen ‘poliisin’
käsitehistoriasta.

Luultavasti paras teksteistä on Peter Mille-
rin ja Nikolas Rosen “Köyhiä ohjelmoimassa:
köyhyyslaskelma ja asiantuntijatieto”. Kiinte-
än muotonsa, iskevän esitystapansa ja terä-
vän aikalaiserittelynsä ansiosta erottuva artik-
keli osoittaa muun ohessa avoimen anti-filo-
sofisuuden (s. 134) filosofisen potentiaalin.
Siinä missä Deanin kirjoitusta rasittaa havain-
toja tylsistävä hallintamentaliteettien teoria,
Miller ja Rose esimerkillistävät tutkimusotet-
ta, jossa käsitteet korjaavat havaintoja ja ha-
vainnot käsitteitä.

Muissa artikkeleissa on hieman rajatummat
aiheensa. Sakari Hänninen työstää huolellisesti
kaikille tulkintatalkoolaisille tärkeitä Foucault’n
biovalta-ajatuksia. Kevin Stenson tekee tilaa
diskurssianalyysiin huonosti mahtuvalle kes-
kusteludiskurssille sosiaalityön vuorovai-
kutustilanteissa. Ian Hacking kokoaa lasten
hyväksikäytön vaiheita normaaliuden tuotta-
mista terävästi tutkailevassa tekstissään.

Antologia on laadukas opus. Ennakkoluu-
loton hakeutuminen mitä teoreettisimpien ja
mitä käytännöllisimpien kysymysten äärelle
sopii enemmän kuin hyvin itse aiheeseen,
surkeiden vaivaisten irtolaisten sivistyneen
kohtaamisen ja kohtelun päivittäisbarbariaan.
Pätevät suomennokset eivät ainoastaan ri-
kastuta täkäläistä keskustelua, vaan myös he-
rättävät kielellisellä virkeydellään tajuamaan
yhteiskunnan rakenteisiin imeytyneitä jär-
jettömiä järkevyyksiä.

Toiselta puolen

On toinenkin lukukokemus. Kun Hännisen ja
Karjalaisen johdanto alkaa kömpelösti nietz-
sche-foucault-kielisellä resitaatiolla ilman viit-
teen tynkääkään (seuraavalla sivulla maini-
taan sitten Foucault’n 1971 ilmestynyt ge-
nealogia-artikkeli, mutta kertomatta miten-
kään, että juuri sitä referoitiin), voi tulla mie-
leen, että teoksen voimavarat pyritään allo-
koimaan takakannan kohderyhmistä ehkä
sittenkin etupäässä “mikrovallan tutkijoille”
eikä niinkään “kaikille meille hallinnoinnin
kohteille”. Mikrovallan muodot ovat eittämät-
tä kaameita ja puuttumisen puutteessa, mut-
ta vain ne, jotka eivät vähään aikaan ole saa-
neet turpaansa, joutuneet ryöstetyksi tai rais-
katuksi, kokevat verokortin tai virkakielen pa-
himpana väkivaltana ja nöyryytyksenä.

Jos tässä vaikuttaa kustantajien ja toimitta-
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NÄKÖKULMIA
TAITEIDENVÄLISYYTEEN

Mirja Hiltunen ja Olli Manner-
koski (toim.): Synestesia —
onko taiteilla väliä? Lapin yli-
opiston taiteiden tiedekunnan
julkaisuja C. Katsauksia ja pu-
heenvuoroja 8. Lapin yliopis-
to, Rovaniemi 1997. 162 s.

Estetiikan ja taiteidenvälisyyden rajanveto
voi olla hankalaa: missä niiden erot piile-

vät? Estetiikka nimittäin pyrkii selvittämään

jien ristiveto, niin ehkä mikrovallan tutkijoi-
den soisi herkistyvän myös kirjantekemisen
hallinnointiin liittyville kysymyksille. Ehkä
heiltä olisi lupa odottaa (itse)kriittistä silmää
ja kättä myös toimitustyön rationaliteeteille.
Lukijaparka joutuu “Johdannon” lisäksi vielä
Deaninkin kirjoituksessa nielemään erin-
omaisen arveluttavaa Foucault-Nietzsche-
imitaatiota. Eikö kirjoittajien päähän pälkähdä
oman toimintansa diskurssia, niitä “sommi-
telmia”, joista puuduttava referointi kielii?
Eikö se näyttäisi paljon paremmin, että läksyt
on tehty ja jotain opittu? Ainakin Foucault
seurasi Nietzscheä nietzscheläisittäin irtautu-
malla tästä, ei hypistelemällä hänen nimeään
ja käsitteitään kuin juju-helmiä.

Nyt kun Foucault on jo ehtinyt taustoit-
tajaksi paitsi suomalaisen alkoholisäätelyn
historiografiaan (Matti Peltonen, Kerta kiel-
lon päälle. Hanki ja jää 1997), myös köy-
hyystematiikaltaan kunnioitettavan muhke-
aan sosiaalipoliittisen perusoppikirjan (Antti
Karisto & Pentti Takala & Ilkka Haapola, Mat-
kalla nykyaikaan. WSOY 1998), voisi hänen
työhönsä keskittyvissä erityisjulkaisuissa olla
paikallaan, hyvien asioiden puolesta, artiku-
loida hänen työnsä standardoimatonta jako-
jäännöstä, sen sijaan että sen viimeinenkin
papu jauhetaan suomalaiseksi suodatinpaah-
doksi tutkimuslaitosten kahvihuoneisiin. Kun
kerran standarditeoksista kaikkine ohiajoi-
neen ja holhoavine huomautuksineen kui-
tenkin saa toimivaa infoa omaehtoisten tar-
kistusten raaka-aineeksi, voi kysyä, mikä on
biovalta-antologian ero, juju.

Kakistelematta: mitä itua on panna Stake-
sin “huono-osaisuus”- ja “sosiaalisten ongel-
mien muuntuminen”-nimistä projektirahaa
teoreetikkogurun masturbatorisiin palvelus-
menoihin? Tulihan Gautamastakin jumala
vasten tahtoaan ja idoloitiinhan Dylankin elä-
vältä, mutta voiko mikään olla pahempaa
kuin normalisoida normaaliuden pystyvin
kriitikko.

Jarkko S. Tuusvuori

taiteen yleisiä kysymyksiä, ja se joutuu siksi
yhtä lailla viittaamaan milloin mihinkin tai-
teenlajiin. Käytännössä estetiikkaa ja taitei-
denvälisyyttä onkin vaikea erottaa toisistaan.
Niiden mahdolliset erot voivat kuitenkin olla
teoreettisesti kiinnostavia.

Estetiikkaa voi pitää taiteidentutkimuksen
kattotieteenä; se ei tutki yksityisiä taiteen-
lajeja vaan taiteen yleisiä lainalaisuuksia, tai-
teeseen suhtautumista. Estetiikka yhdistää
subjektiivisuuden ja objektiivisuuden sekä
yksityisen ja yhteisen varsin kiinnostavalla ta-
valla. Estetiikan tutkimuskohteet ovat todelli-
sia, kouriintuntuvia ja korvinkuultavia, eivätkä
ne taida erota muista materiaalisista objek-
teista olemuksensa perusteella. Ratkaisevaa
on esteettinen suhtautuminen; melkeinpä
mihin tahansa voidaan sopivissa oloissa suh-
tautua esteettisesti, ja taiteeseen voidaan
suhtautua ei-esteettisesti, esimerkiksi väli-
neellistäen. Esteettisyys on sosiaalista, sillä
ihanteet määrittyvät yhteisesti ja ihminen
käyttää esteettisiä valintoja viesteinä. Yhtei-
söllä on kohtalaisen vakaa käsitys siitä, mikä
on taidetta, mutta hyvin monenlaiset oliot ja
ilmiöt voivat päätyä tuon käsityksen piiriin.
Taidetta voidaan hyvin nimittää kieleksi, joka
luonnehtii todellisuutta ja yksilön suhdetta
siihen — näin arvioi erityisesti semiotiikka —,
mutta kuten Ludwig Wittgenstein huomautti,
yksityistä kieltä ei voi olla.

Taiteidenvälisyys tuntuu olevan hiukan
konkreettisempaa, niin kuin kokoomateos
Synestesia — onko taiteilla väliä? osoittaa.
Nyt tutkimuksen kohteena on eri taiteenla-
jien vuorovaikutus, ja voidaan erottaa kaksi
tapausta: joko yksityiset taiteenlajit saavat
vaikutteita toisiltaan, tai uusia taiteenlajeja
luodaan yhdistelemällä entisiä. Vuorovaiku-
tus on näissä hiukan erilaatuista: vaikutteita
voidaan ottaa vapaasti ja valikoiden, mutta
synesteettisissä taiteenlajeissa kaikkien “ala-
lajien” on sopeuduttava ja mukauduttava, ja
syntyvä kokonaisuus alkaa elää omaa elä-
määnsä. Emergenssiopin kannattajat voisivat
sanoa, että uusi laji — esimerkiksi elokuva —
on enemmän kuin osiensa summa. Ilmiö pe-
rustuu siihen, että vuorovaikutus paljastaa
piileviä mahdollisuuksia, ja myös siihen, että
nyt ihminen saa tietoa usean aistikanavan
kautta. Taiteidenvälinen tutkimus edellyttää
tietenkin eri taiteenlajien tuntemusta, ja tältä
osin se on lähellä taiteidentutkimuksen eri-
aloja ja asettuu metodologisesti niiden tasol-
le, estetiikan suojiin.

Taiteidenvälinen tutkimus on nuorehko il-
miö; Suomessa sitä on harrastettu parikym-
mentä vuotta (erityisesti Synteesi-lehden pii-
rissä). On selvää, ettei näin nuori ala ole va-
kiintunut eikä instituutioitunut vaan se joutuu
elämään kirjallisuus- ja musiikkitieteen ym.
katveessa eräänlaisena jälkimodernina lehto-
lapsena. Niinpä tutkimusote on toisaalta not-
kea ja elinvoimainen. Ehkäpä taiteidenväli-
syyden luonne määrittyy uudelleen jokaisen

uuden tutkimushankkeen myötä.
Aihepiirin häilyvyys näkyy myös Synes-

tesia-kirjasta. Teokseen on koottu alustuksia
ja esitelmiä, jotka pidettiin syksyllä 1996 La-
pin yliopistossa. Kirja onkin lähinnä seminaa-
riraportti eikä tieteellinen tutkimus, sillä ai-
heet ja käsittelytavat eroavat melko paljon.
Kiinnostavin lienee Tarja Pääjoen artikkeli ns.
hankalasta taiteesta; tämä ansiokas esitys on
kuitenkin lähempänä estetiikkaa kuin varsi-
naista taiteidenvälisyyttä. Mauri Ylä-Kotola ja
Juhani Räisänen pohtivat uuden teknologian
vaikutusta (multimediaa) sekä teorian että
käytännön näkökulmasta. Suomalaisen per-
formanssitaiteen edelläkävijä Satu Kiljunen
muistelee uransa alkuaikoja omaelämäker-
rallisessa alustuksessaan — arvokasta doku-
mentaatiota. Loput kaksi artikkelia kulkevat
varsin etäälle aiheesta: Muu ry:n entisen toi-
minnanjohtajan Tapio Mäkelän kirjoitus on
lähinnä kulttuuripoliittinen puheenvuoro. So-
kerina pohjalla on Kari Kurkelan artikkeli; se
on kirjan pisin ja painavin, mutta senkin aihe
— tieteellisen ja taiteellisen toiminnan ero —
liittyy enemmänkin tieteenfilosofiaan kuin
taiteidenvälisyyteen. Kurkelan taustalla hää-
möttävät Martin Heidegger ja G. H. von
Wright, ja hän pohtii tiedon, järjen, ymmär-
ryksen ja taidon käsitteitä lähtien liikkeelle
sanojen etymologiasta. Kirjoitus on ansiokas,
mutta se olisi voinut sopia paremmin filosofi-
seen yhteyteen. — Kirjan hajanaisuutta ku-
vastaa sekin, että opus on sidottu kehnosti:
sivut jäävät lukevan käteen.

Taiteidenvälinen tutkimus oikeuttaa itsen-
sä epäilemättä paremmin tulostensa kuin
apriorisen teorioinnin kautta. Elämää on
myös perinnäisten taiteenlajien välissä, ja la-
jien vuorovaikutus voi avata aivan uudenlai-
sia ja kiinnostavia näkymiä, niin kuin Synes-
tesia-teos osoittaa.

Markus Lång

VUOSISADAN HOBBESIN
POLIITTINEN TEOLOGIA

Carl Schmitt: Poliittinen teo-
logia. Tutkijaliitto, Helsinki
1997. 115 s.

Harva kiistää Carl Schmittin (1888-1985)
arvoa poliittisena ja oikeustieteellisenä

teoreetikkona, mutta hänen poliittiset valin-
tansa herättävät kylmänväreitä. Jos Martin
Heideggerista käydään loputonta “oliko Hei-
degger natsi vai ei”-keskustelua, niin Schmit-
tin suhteen asia yksiselitteisempi: hän liittyi
natseihin 1933 ja oli aluksi merkittävissä
luottamustehtävissä. Kun natsien valta vakiin-
tui hän joutui vuonna1936 kauemmaksi val-
lan keskuksista. Erityisesti hänen Röhm-mur-
hia justifioinut artikkelinsa Der Führer


