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Olen onnekseni mukana keskustelussa, 
joka tekee helpoksi hahmottaa La-
tourin ja Carsonin keskinäisen lähei-
syyden. Joitain vuosia BioQUESTin 
biologit ja ohjelmistokehittäjät ovat 

suvainneet minua etuoikeutettuna vierailevana muuka-
laisena – klingonina ihmisten joukossa. Tämä pioneeri-
työtä tekevä ryhmä on omistautunut biologian pedago-
gisten ohjelmistojen kehittämiseen1. 

BioQUESTia on kiinnostanut kovasti tieteen sosiaa-
lisen tarkastelun nousu viime vuosikymmenellä. Ryhmän 
pyrkimyksellä korostaa tieteellisen pedagogiikan sosi-
aalisia ulottuvuuksia on ilmiselvä hengenheimolaisuus 
tieteen yleisten sosiaalisten ulottuvuuksien ymmärtä-
miseen pyrkivien intellektuaalisten liikkeiden kanssa. 
BioQUESTia ovat alkaneet kiehtoa etenkin Bruno La-
tourin ”konstruktivistiset” teoriat2.

Latouria on hedelmällistä käsitellä siitä näkökul-
masta, mikä hänen merkityksensä on BioQUESTille, 
sillä se sallii meidän asettaa Latour oikeisiin yhteyk-
siinsä. Suurin osa Latourin tuotantoa käsittelevästä kes-
kustelusta on käyty joko rationalistiselta metafysiikalta 
ja tieteenfilosofialta perityssä tilassa tai edelleen kryp-
topositivistisen yhteiskuntatieteen rajoissa. BioQUEST 
on jo ajat sitten kääntänyt selkänsä ensimmäiselle ja 
on onnellisen tietämätön jälkimmäisestä. He lukevat 
Latouria ihastuttavan latourlaisittain – he pyrkivät 
rekrytoimaan hänet liittolaiseksi. Lisäksi he melko ak-
tiivisesti konstruoivat kosiskelemaansa Latouria. Ihan 
reilua, loppujen lopuksi. Nähdäkseni heidän rakenta-
mansa Latour on lähempänä tämän omaa näkökulmaa 

kuin useimpien kommentaattorien ja kriitikkojen lu-
ennat.

BioQUESTin tiede on tiedettä jatkuvassa tekemisen 
tilassa. He ymmärtävät Latourin tieteen samalla tavalla. 
Tällä tavoin ymmärretyn Latourin ytimessä on tiede 
prosessina, mikä on syvässä ristiriidassa rationalistisen 
idealisoidun tieteen painotuksen kanssa. Niinpä kirjan 
Science in Action ilmestyttyä siinä toistuvat januskasvoiset 
hahmot kiersivät laajalti ryhmän keskuudessa3. Kun 
Latour esittää tieteen prosessina, täynnä keskustelua, 
neuvottelua ja liittolaisten rekrytointia (niin inhimillisten 
kollegoiden kuin tutkittavien ”ilmiöiden”), BioQUESTin 
silmin hän näyttää tieteen yleistettynä luokkahuoneena, 
kaikkialla tulvillaan aktiivisen ja yhteistoiminnallisen op-
pimisen hyörinää. Tämä on maan pinnalle tuotu Latour, 
sovelias opas tieteelliseen oppimiseen.

Kahden kulttuurin Latour
Kun pohdimme BioQUESTin Latourin suhdetta muihin 
Latourin versioihin, on ensiarvoisen tärkeää ajatella niitä 
kulttuurisia ja älyllisiä tiloja, joihin syntyneissä verkos-
toissa ja verkostojen solmukohdissa Latour kiertää. En-
sinnäkin on verkosto, jonka rakentamissa yhteyksissä 
esimerkiksi ”modernismista” ja ”postmodernismista” 
on tullut arkisanastoa. Verkoston osanottajat ovat si-
joittuneet ennen kaikkea kulttuuris-älyllisen avaruuden 
korkeakulttuurisille alueille – kirjallisuuteen, filosofiaan, 
taiteisiin. Toisin sanoen juuri niille alueille, jotka on 
marginalisoitu kahden kulttuurin systeemissä ”humanis-
tisiksi”4. Tämä on epistemetafyysisen väittelyn verkosto, 
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joka käsittelee subjekti–objektia, realismi–antirealismia, 
luonto–kulttuuria ja niin edelleen. Verkostoa hallitsee 
edelleen Latourin termein ”Suuri jako”5.

Taannoinen tieteen historiallis-sosiologisten tutki-
musten nousu ”kulttuurintutkimuksen” piirissä vaikutti 
luojan lahjalta näille marginalisoiduille tieteenaloille. 
”Humanisteista” näytti (hetkisen) siltä, kuin vuosien 
alennustilan jälkeen heistä tulisi jälleen kukkulan ku-
ninkaita verrattuna luonnontieteisiin ja yhteiskuntatie-
teisiin6. Valitettavasti kävi ilmi, että marginalisoidut tie-
teenalat voisivat päästä niskan päälle tieteitä koskevissa 
intellektuaalisissa väittelyissä vain marginalisoimalla in-
tellektuaaliset väittelyt.

Kuitenkin ohentaessaan väittelyä saavuttaakseen sel-
viämiselleen vaadittavan kaasujen sekoitussuhteen ne 
ovat määrittäneet laajimman Latouria koskevan keskus-
telun lähtökohdat. Latour puolestaan on oikeuttanut 
ohentamisen pysähtymällä kirjoittamaan teoksen Emme 
ole koskaan olleet moderneja7. Vaikka sen ja aiempien kir-
jojen välillä on jatkumoita, ja vielä enemmän jatkumoita 
sen ja joidenkin aiempien artikkelien välillä, tunnelmassa 
ja sävyssä on epäjatkuvuuksia, joiden johdosta sen paikka 
sijaitsee korkeakulttuurisessa keskustelussa – ironisesti 
(?) Latour siis siirtyy tilaan, jonka pelkkää olemassaoloa 
hän surkuttelee. Teos onkin dialektinen interventio kor-
keakulttuuriseen väittelyyn. Vaikka se tehdään korkea-
kulttuurin ehdoilla, se tarjoaa kriittisen (ja syyttävän) 
katsauksen siitä, miten sosiaalinen marginalisoituminen 
on sisäänrakennettu noihin ehtoihin. Syntyvistä ironi-
oista muodostuu vuorostaan keskeinen retorinen kehys. 
Latourin on tultava osaksi verkostoa, jonka solmukohdat 

on viritetty juuri tietyllä tavalla, jotta hän voisi virittää ne 
uudelleen.

Jutustelevat hybridit
BioQUESTilla sen sijaan ei ole sisäsyntyistä paikkaa kor-
keakulttuurisessa verkostossa. Kahden kulttuurin on-
gelma kuitenkin huolestuttaa heitä syvästi, ja he haluavat 
osallistua kulttuurien yhdistämiseen. Siksi he yrittävät 
kaikkiruokaisesti virittää itsensä marginalisoituun kor-
keakulttuuriseen verkostoon. Itse asiassa he siirtyvät 
korkeakulttuuriseen tilaan ilman jäsentynyttä käsitystä 
siitä, että näin tehdessään he siirtyvät ”muukalaisten” 
avaruuteen. Heillä ei ole tämän sorttista käsitystä diskur-
siivisista tiloista. Ensinnäkin heidän käsityksensä diskur-
siivisista tiloista kumpuaa luonnontieteiden alajaoista, 
joten he olettavat, että siirtyminen korkeakulttuurin 
alueelle muistuttaa vaikkapa siirtymää biofysiikasta syto-
logiaan. Uuden alan uudet totuudet on opittava, mutta 
diskursiivisen pelin sännöt ovat kummallakin alalla poh-
jimmiltaan samat. 

Lisäksi BioQUESTin näkemyksen mukaan intellek-
tuaalisen elämän ”osien” välille ei tulisi vetää teräviä ra-
jalinjoja. Alatieteiden väliset rajat ovat vaikeita, mutta ne 
ovat pehmeitä, vaikka niitä liioitellaankin usein jonkin 
reviirikiistan vuoksi. Miksi he eivät siis kykenisi seu-
raamaan Latouria sinne, minne hän haluaa mennä, liik-
kumaan pehmeiden rajalinjojen läpi ja matkan varrella 
oppimaan sen, mitä opittavissa on?

BioQUEST ei ole myöskään koskaan katkaissut yh-
teyttään perinteisen yhdysvaltalaisiin kotikutoisiin aja-

”Tämä on maan pinnalle tuotu 
Latour, sovelias opas tieteelliseen 
oppimiseen.”
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tuksiin julkisesta kasvatuksesta. He luonnollisesti ja ehkä 
tyystin anakronistisesti olettavat, että korkeakulttuurin 
perinteiset tuotteet – suuri kirjallisuus ja taide – ovat 
kaikkien oikeutettua perintöä, tarjolla kaikille nautit-
tavaksi ja ylösnostatukseksi. Loistava opettaja (meillä 
kaikilla oli sellainen) kertoi heille niin matkan varrella. 
Opettaja ei kuitenkaan kertonut heille, että intellektuaa-
lisen elämän ylemmät kerrokset kuhisevat ihmisiä, jotka 
omivat suurta taidetta ja kirjallisuutta ohennetun kes-
kustelun yksityiseksi omaisuudeksi vain osoittaakseen 
olevansa skolaareja ja intellektuaaleja. Tämän vuoksi Bio-
QUEST väärinarvioi Latouria pyörittelevän korkeakult-
tuurisen verkoston sisäänpääsyn ehdot, vaikka he ovat 
yhä tietoisempia korkeakulttuurin akateemisesta keskuste-
lusta (ja yhä turhautuneempia siihen).

Latour sen sijaan on eurooppalainen intellektuelli, 
jolle hienostuneen korkeakulttuurisen jutustelun frak-
kipuku istuu hyvin. Hän kuitenkin on monella tapaa 
samalla asialla kuin BioQUEST. Hänkin ajattelee, että 
”modernismin” projekti, joka on vastuussa diskursii-
visesta kahden kulttuurin maantieteestä, on katastrofi. 
Itse asiassa sekä Latourilla että BioQUESTilla on sama 
kritiikin tukipiste. Latour nimeäisi tukipisteeksi a priori 
-dualismin (Suuren jaon), joka pakottaa esiin hybridisiä 
olioita, toisin sanoen olioita, joilla ei ole oikeutettua 
kotia ”modernismin” ontologiassa.

Tyypillisten hybridien paikkoja ovat Latourin 
mukaan ”yläilmakehän kemia, tieteelliset ja teolliset stra-
tegiat, valtionjohtajien huolet, ekologien tuskastelut.”8 
Hybridit parveilevat noissa paikoissa ilmiselvistä syistä: 
ei ole tapaa nimetä niitä siististi inhimillisestä tai yhteis-
kunnallisesta puhdistetuksi ”luonnoksi” tai ”mieleksi”, 

ajatellaan jälkimmäistä kartesiolaisesti tai hegeliläisesti. 
BioQUESTilla ei ole mitään vaikeuksia tunnistaa näiden 
hybridien olemassaoloa ja merkitystä. Ei siksi, että he 
ovat lukeneet Hegeliä tai jotain muuta yritystä korkea-
kulttuuriseksi synteesiksi, vaan siksi, että he ovat lu-
keneet Rachel Carsonia. Heille latourilaisten hybridien 
näkeminen (usein hyvin ongelmallisina) biologisen, 
yhteiskunnallisen ja luonnollisen kohtauspaikkoina on 
toinen luonto. BioQUESTille ei tuota ongelmia nähdä 
juuri hybridejä olioina, joilla on ontologinen ensisi-
jaisuus – aivan kuin Latour ajattelee.

Tieteen myytti on myytti
Olemme löytäneet tärkeän vastakkainasettelun kartesio-
laisuuden ja carsonilaisuuden välillä, ja on pysähdyttävä 
tarpeeksi pitkään, jotta näemme, mihin juoksuhaudat 
on kaivettu. Kartesiolaisuuden ontologia on kristillinen, 
carsonilaisuuden pakanallinen9. Latourin nimeämä mo-
dernismin ”outo Jumala”10 on aufgehoben neoplatoninen 
Jumala, joka valvoo dualistista ontologiaa pseudomaal-
listuneella rationalismilla. Carsonilaisille perimmäinen 
ontologia on taistelukenttä, josta kamppailevat hyvän 
ja pahan mitä moninaisimmat voimat11. Melkein kaikki 
nämä voimat ovat latourilaisia hybridejä. Parhaita esi-
merkkejä ovat ”sairaus” ja ”terveys”: kumpikin komp-
leksisesti interaktiivisia, ”toisiinsa tunkeutuvia” ilmiöitä, 
joita ei voi tietenkään ontologisesti palauttaa ”luonnol-
lisiin” tai ”sosiaalisiin” osasiinsa, mutta jotka voidaan 
kuitenkin purkaa heuristisesti etsittäessä strategioita ja 
taistelusuunnitelmia. Strategiat ja suunnitelmat ovat 
praktisia eivätkä yleensä kunnioita lainkaan Suurta jakoa.

”Latour uhkaa tieteen myyttistä 
konstruktiota, jossa voima ja 
valta löytyvät tieteen rationaali-
sesta totalisoinnista”
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Korkeakulttuuriset luennat Latourista kuvaavat hänet 
aina uhkaamassa tieteen rampauttamisella. BioQUEST 
on fiksumpi. Latour ehdottomasti uhkaa tieteen myyt-
tistä konstruktiota, jossa voima ja valta löytyvät tieteen 
rationaalisesta totalisoinnista, joka on erotettu prosessin 
satunnaisuuksista. Carsonilaiset sen sijaan löytävät La-
tourin teoriasta tieteen prosessin vapauttamisen ja voi-
maannuttamisen viestin. Niinpä BioQUEST lukee La-
touria asialleen omistautuneen tiedeintoilijan näkökul-
masta – varmana toimintansa onnistumisesta – kun taas 
Latourin synkkämieliset lukijat jakavat juuri sen meta-
fyysisen tai teologisen agendan, joka on Latourin uhka-
uksen todellinen kohde.

Samalla tavalla, ja melkoisella tekstuaalisella oikeu-
tuksella, BioQUEST konstruoi radikaalisti egalitaarisen 
ja jopa kuvainraastavan Latourin. Tämä Latour korvaisi 
rationalistiset hierarkkiset myytit tasaisella pelikentällä, 
jossa tutkija ja tutkittavat ovat tekemisissä toistensa 
kanssa tavalla, joka lähestyy tasavertaista arvokkuutta. 
Tämä kuvastuu tietysti täydellisesti siinä, miten ryhmä 
korvaa hierarkkisen opettajan ja oppilaan suhteen tasave-
roisemmalla kollegiaalisuudella.

Latourin kartesiolaiset kriitikot (ja puolustajat, ei 
sen puoleen) lähestyvät hänen työtään epistemologisten 
ideaalien näkökulmasta, kun taas BioQUEST ja muut 
carsonilaiset tulevat sen äärelle perustavasti sosiaalisin 
ideaalein. Heille epistemologian täytyy olla opas kohen-
tuvaan oppimiseen koko elämän palveluksessa, ei ohen-
nettu ideaali12. Ylipäätään carsonilaiset saapuvat kor-
keakulttuurisen debatin rajalinjalle tarjoamalla saman-
aikaisesti (a) käytännönläheisyydessään kiistämättömän 
haasteen rationaaliselle tiedekäsitykselle, (b) osoituksen 
siitä, miten helposti Latour on rekrytoitavissa carsoni-
laisten puolelle13, (c) kutsun rekrytoida juoksuhautoihin 
kaivautuneen tieteen ja marginalisoidun humanismin 
jakama menneisyys (Nightingale, Pasteur, Snow, Mar-
tineau, Semmelweis, George Eliot)14 ja tämän seu-
rauksena (d) kyseenalaistaa kahden kulttuurin intellektu-
aalinen ja institutionaalinen kehitys.

Lyhyesti sanottuna, Latourin teoksen Emme ole 
koskaan olleet moderneja korkeakulttuurisessa diskurssissa 
käymä kamppailu on peilikuva kamppailusta, jota car-
sonilaiset ja heidän edeltäjänsä ovat käyneet (vähintään) 
vuosisadan kartesiolaisia vastaan. Ja kuten Latour ja 
BioQUEST hyvin tietävät, taistelu ei oikeasti erota kiis-
takumppaneita modernistisille jakolinjoille. Niin ikään 
se ei jaa heitä kahden kulttuurin rajan mukaisesti. Itse 
asiassa kartesiolaisten tieteentekijöiden pahimpien vas-
tustajien jonossa on toisia tieteentekijöitä (ja heitä kan-
nattava politiikka). Tieteen eristäytyneen byrokratian 
puolustajat, jotka kuvittelevat olevansa neutraalin ja viat-
toman tieteen neutraaleja ja viattomia välikäsiä, ovat car-
sonilaisten (ikään kuin) luonnollisia vihollisia.

Carsonilaisten koulutuksellisena siipenä BioQUEST 
ottaa tähtäimekseen yhden vihollisen voiman juurista, 
kun se aikoo kouluttaa nuoria tutkijoita ymmärtämään, 
ettei heistä tule viattomia sivullisia. Latour hyökkää 
toisen juuren kimppuun, kun hän purkaa kuvaukset 

ajattomasta universaalista järjestä, jonka varassa neut-
raaliuden ja viattomuuden (”puhtauden” hänen ilmai-
sutavallaan) väitteet lepäävät. Se piste, jossa hyökkäykset 
kohtaavat, on rationalistisen ortodoksian kielellä ”kon-
struktivismi”.

Teille tuntemattomille
Lopuksi on vielä kytkettävä BioQUEST feminismiin, 
sukupuolentutkimukseen ja ”postkolonialismiin”. Kaikki 
ovat tärkeitä liittolaisuuden paikkoja carsonilaiselle tie-
teelle. Latouria ei yllättäisi hänen liittämisensä femi-
nismiin sen kummemmin kuin BioQUEST yllättyisi 
huomatessaan yhdistyvänsä postkolonialismiin. Kum-
mallekin seura sopisi vallan hyvin, vaikka toistaiseksi 
heillä ei ole ollut asiasta erityistä sanottavaa. Toiset kaksi 
kytköstä, BioQUEST feminismiin ja Latour postkolonia-
lismiin, ovat sen sijaan yksityiskohtaisia ja pitkäaikaisia. 
Teoksen Emme ole koskaan olleet moderneja viimeinen 
kolmannes osoittaa, että koloniaaliset epäsymmetriat 
ovat olleet Latourin tekemän rationalistisen tieteen kri-
tiikin ytimessä. Olisimme kyllä voineet havaita sen luke-
malla teoksen Les Microbes: guerre et paix ennakoivasti.

Tässä kuten muuallakin BioQUEST ja Latour koh-
taavat, kun edellinen siirtyy paikallisista huolenaiheista 
”globaalimpiin” ja Latour etenee melko teoreettisesta 
lähtöpisteestä kovin kouriintuntuvaan analyysiin. Bio-
QUEST aloitti huomaamalla syvään juurtuneen käy-
tännön, miesten hallitseman hierarkisesti rakentuneen 
pedagogiikan. He havaitsivat, kuinka naiset pärjäävät 
käytännön piirissa, ja tajusivat, että onnistuessaan va-
kiinnuttamaan uuden opettaja–oppilas-asymmetriaa pur-
kavan pedagogiikan he ovat ipso facto edistäneet feminis-
tistä tasa-arvon agendaa. 

Tämä käänsi heidän huomionsa feminismin kriit-
tiseen keskusteluun, joka on luontainen liittolainen. 
Sieltä he löysivät voimaantumisen ja toiseuden sa-
naston. Sanasto tuli osaksi BioQUESTin omakuvaa, 
ja sitä alettiin käyttää varsinaisten pedagogisten työka-
lujen kriittisessä tuotannossa.15 Toiseus ei kuitenkaan ole 
käsite, jonka kriittinen voima voitaisiin pitää sukupuo-
likysymysten rajoissa. On muistettava, että BioQUEST 
tekee carsonilaista biologiaa. Vihreä vallankumous, kes-
kisen Afrikan AIDS ja vastaavat kysymykset olivat aina 
osa heidän arkista asialistaansa. Niinpä latourilaiseen 
tapaan toiseuksien verkosto kasvoi kovin luontaisesti. 
Heidän vanha asialistansa rakentui helposti uusiksi uus-
kolonialismin aikana. Niinpä Latourille oli kovin yksin-
kertaista johdattaa heidät globaalien postkoloniaalisten 
huolenaiheiden alueelle. BioQUEST oli käytännössä 
ollut siellä jo jonkin aikaa.

Samaan aikaan Latour on löytänyt tiensä teoksen 
Emme ole koskaan olleet moderneja lopun ”kulttuurirela-
tivismin ongelman” hyvin käytännönläheisen ratkaisun 
äärelle. Kun kolonialismi perinteisessä poliittisessa muo-
dossaan puretaan, ja kun aiemmin kolonisoidut ”toiset” 
otetaan osaksi verkostoa, tapahtuu yksi kolmesta asiasta. 
Heidät saatetaan puhdistaa sisäänpääsyn ehtona, jolloin 
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kulttuurirelativismin ongelma ratkaistaan ipso facto kään-
nyttämällä. Heidät voidaan kolonisoida klassisella alis-
tavalla tavalla, jolloin kulttuurisen relativismin ongelma 
ratkaistaan tuhoamalla kaikki muut kulttuurit kuin yksi. 
Tai heidät voidaan (tai heidät täytyy) päästää kansainvä-
liseen verkostoon jollain tavoin symmetrisillä kulttuuri-
silla ehdoilla, jolloin alkaa pitkä verkoston laajenemisen, 
solmukohtien virittämisen, neuvottelun ja itseymmär-
ryksen sekä muunlaisen yhteiskunnallisen muutoksen 
prosessi, joka johtaa teille tietymättömille.

Viimeinen oli aina carsonilaisten asialistalla – käy-
tännöllisestä näkökulmasta. Vai oliko jälkimmäinen 
aina carsonilainen näkökulma, käytännöllisen asialistan 
pohjalta? Kumpikin käy, kunhan ei hämärretä praktisen 
ensisijaisuutta. Äänetön kevät oli varhainen kutsuhuuto 
sen puolesta, että ympäristö voisi olla globaalin huolen 
ja siten mahdollisen yhteistyön keskus16. Se oli myös yksi 
varhaisia kuvauksia siirtomaavaltojen vastuusta koloni-
soitujen maiden ympäristöongelmista17. Mikään ei voisi 
olla käytännönläheisempää. Mikään muu ei voisi olla 
niin hybridiobjekteja tulvillaan.

Todellisuus on käytännöllinen kysymys 
Lopuksi vielä praktisesta ja (sallikaa ilmaukseni) hybri-
diobjektien todellisuudesta. Mitä DDT onkaan meta-
fyysisen korkeakulttuurin näkökulmasta, carsonilaisesta 
vinkkelistä se on kemikaali, joka päätyy ravintoketjuun 
ja tappaa. Sen todellisempaa DDT:n ei carsonilaisille 
tarvinnut koskaan olla, jotta se olisi heidän huomionsa 
arvoista. Carsonilaiset ovat aivan tarpeeksi hienostuneita 
tietääkseen, kuinka DDT:n todellisuus on nivoutunut 
tieteellisten, taloudellisten ja poliittisten käytäntöjen 
verkon todellisuuteen ympäri maapalloa. Verkkokin on 
ihan tarpeeksi todellinen carsonilaisille: todellinen ehto 
heidän tieteelliselle, taloudellisella ja poliittiselle toimin-
nalleen.

BioQUESTille, luokkahuoneen carsonilaisille, kaikki 
nämä todellisuudet ovat arkipäiväisen käsinkosketeltavia. 
Heidän mielestään todellisuus kuitenkin menee vielä sy-
vemmälle. Jos he pitäytyisivät ”modernin” perustuksissa 
ja sen ”Suuren jaon” vaateissa, heidän täytyisi ajatella la-
boratoriokokeidensa tekijöitä ja opetuskokeilujensa suo-
rittajia rakentumassa olevina hybridiobjekteina. He ajat-
televat heitä mieluummin opiskelijoina ja osanottajina 
carsonilaisen tieteen kollegiaalisessa projektissa. Pitäisikö 
BioQUESTin sitten ehkä intellektuaalisen vastuun ni-
missä muokata ontologisia sitoumuksiaan? Tai ilmais-
taakseni asian foucault’laisemmin, onko metafyysisen 
korkeakulttuurin tiedolla valtaa kurittaa BioQUEST or-
todoksiseen modernismiin? Älä ole hupsu. Metafyysisellä 
korkeakulttuurilla ei ole sellaista voimaa.

Voimattomuus: se on ongelma – korkeakulttuurille 
siis, ei carsonilaisille. Intellektuaalinen korkeakulttuuri 
on täysin merkityksetöntä DDT:lle, HIV:lle, otsonia 
tuhoaville kaasuille ja sen sellaisille. Sen akuutti merki-
tyksettömyyden tunne pitkälti motivoi sitä nykyisiin 
tieteen rituaalimanauksiin. Carsonilaiset sitä vastoin tie-

tävät vallan hyvin, missä valta lepää. Se asustaa tieteen, 
talouden ja politiikan ”hybridiobjekteissa” – aivan kuten 
Latour sanoo. BioQUEST näkee tämän useimpia muita 
selkeämmin, sillä heidän on esitettävä kasvatuksellisia 
ihanteitaan, ohjelmiaan ja ohjelmistojaan sellaisen tie-
teenpolitiikan ja koulutuspolitiikan edessä, joka on 
useimmiten heille vihamielistä. Oman työnsä piirissä 
he kohtaavat modernin perustukset ideologisena savu-
verhona, jonka takana monet tutkijat piileskelevät (neut-
raaliuden ja objektiivisuuden varjolla), ja jonka avulla 
carsonilaisen tieteen epämukavana kokevat koettavat 
pitää sen loitolla.

On siksi ilmiselvää, miksi Latour on houkutteleva 
liittolainen BioQUESTille. He käyttävät hänen näke-
mystään konstruktivistisesta tieteestä raivatakseen tiensä 
läpi modernistisen ideologian, joka uhkaa eristää heidät 
hybridisestä maailmasta, jossa kaikki tapahtuu. Väite, 
jonka mukaan emme ole koskaan olleet moderneja, on 
BioQUESTin näkökulmasta arkijärkinen huomautus. 
Tieteessä ei ole koskaan ollut juuri tolkkua rikkaan mo-
niulotteisen ihmiselämän ulkopuolella, joka puolestaan 
on vuorovaikutuksen verkosto kaikkien tapahtumien 
ja prosessien kanssa, miten ne jäsennetäänkin. Latourin 
kanssa ryhmän jäsenet reagoivat ideologiaan, joka väittää 
muuta. Heidän mielestään on raivostuttavan vastuu-
tonta opettaa opiskelijoille toista. Lisäksi kuten olemme 
nähneet, carsonilaiset ovat enemmän kuin kotonaan fe-
minismin ja antikolonialismin projekteissa, jotka ovat 
taustalla Latourin vaatimuksessa purkaa modernin sisä-
syntyiset imperialistiset epäsymmetriat. Tästä näkökul-
masta Latour istuu yhteen vanhimmista carsonilaisista 
perinteistä.

Entä sitten kahden kulttuurin ongelma, kun Bio-
QUEST näyttää haluavan ylittää kahtiajaon mutta sa-
malla kääntävän selkänsä korkeakulttuurille? Yleisemmin 
se on pitkähkö tarina johonkin toiseen hetkeen. Ly-
hyesti asian voi kuitenkin ilmaista niin, että BioQUEST 
koostuu mahtavista oppijoista ja mahtavista opettajista. 
He kantavat huolta siitä, etteivät korkeakulttuurin apos-
tolit ole kumpiakaan. He ajattelevat, ettei tuon epäsym-
metrian rikkomiseen ole kuin yksi vastuullinen tapa.

Suomentanut Ville Lähde

(alun perin: The Silent Spring of Bruno Latour. 
Or, Rachel Carson Was Never Modern. Poroi 1/2001.)
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