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Tutkijaliiton kesäkoulussa elokuun lop-
pupuolella tuli myös puhe taistelu- ja
kamppailukuvien käytöstä tieteellisessä
keskustelussa. Keskustelu sai alkunsa
tamperelaisen filosofin nietzscheläis-
vaikutteisesta esitelmästä, joka vilisi
viittauksia sotaan, taisteluun ja väki-
valtaan.

Suurin osa keskustelijoista oli sitä
mieltä, ettei ole samantekevää, millaisia
kielikuvia puheessa käytetään.

Silti sota- ja taistelumetaforien käyttö
on sangen yleistä — ellei peräti muodi-
kasta — ihmistieteilijöiden teoreettises-
sa keskustelussa. Useimmiten metaforat
esitetään tiedostamatta tai viattomasti —
ikään kuin olisi sama, verrataanko
tieteellistä kanssakäymistä sotaan, tais-
teluun, kamppailuun, peliin vai leikkiin.

Muutoin itseään radikaalina ja edis-
tyksellisenä pitävienkien tutkijoiden
kirjoitukset saattavat olla täynnä sota-
ja taistelusanastoa. Sain eräältä ystä-
vältäni vinkin tutustua oikeaan pyrotek-
niikan käsikirjaan; kyseessä on tietysti
Esa Saarisen Länsimaisen filosofian
historia huipulta huipulle. Jo prologis-
saan Saarinen inventoi räjähdevaras-
toaan.

Onko traditio aina räjäytettävä? Onko
tutkimuskentän väistämättä oltava
verinen taistelukenttä? Onko toisen
voittaminen ja kukistaminen tieteellisen
kehityksen välttämätön ehto?

Myös kirjallisuuden professori Pekka
Tammi haastoi meidät kollegansa tais-
teluun virkaanastujaisesitelmässään
vuosi sitten. Hän totesi, että ilman
kamppailua mikään tiede ei edisty.
Luonnollisesti Tammi täsmensi puhu-
vansa “diskursiivisesta kamppailusta”.
Mutta eikö diskurssi ole sidoksissa
aikaan ja paikkaan?

On tehtävä ero todellisen sodankäyn-
nin, tappamisen ja teoreettisen kamppai-
lun välillä. Sota ja teoria ovat erilaisia
käytäntöjä. Silti ne eivät ole täysin eril-
lisiä vaan liittyvät läheisesti toisiinsa;
sosiaaliseen todellisuutemme kietoutuu
symbolinen ulottuvuus.

Ranskalaiset ajattelijat ovat kiinnittä-
neet erityistä huomiota rationaalisuuden

ja väkivallan liittoon. Michel Foucault,
Jacques Derrida ja Gilles Deleuze ovat
kaikki kytkeneet järjenkäytön väkivaltai-
suuden erityisesti filosofiassa toimivaan
rationalistiseen aggressioon. Ajatus on
se, että teoreettinen järki perustuu pois-
sulkemisen ja hallitsemisen logiikkaan.

Feministifilosofit ovat tuoneet keskus-
teluun mukaan sukupuolen ja väittä-
neet, että juuri filosofia on tärkeimpiä
fallo-logosentrisen ajattelun käsitteellisiä
aseita. Italialaisen Carla Lonzin mukaan
filosofia auttaa sotimaan naista vastaan
ja kontrolloimaan feminiinistä, joka
edustaa fyysistä, luonnollista, irrationaa-
lista ja epäfilosofista.

Rationalistisen järjestyksen talous
perustuu sotatalouteen, jossa naiset ja
muut “toiset” ovat kärsineet. Eikä tämä
kärsimys ole yksinomaan symbolisen
alueen todellisuutta.

Taistelu ja sota merkitsevät tuhoamis-
ta ja hajottamista. Sara Heinämaa on
tarjonnut hajottamisen metaforan tilal-
le ajatusta puutarhasta, jota hoidetaan
ja vaalitaan, kitketään ja kastellaan.
Emme koskaan voi tietää, hoidammeko
puutarhaamme viisaasti. Emme tiedä,
mitä se tuottaa. Sodan ja taistelun
tulokset tiedämme varmasti.
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POSTMODERNI
RUHTINAS

King: He’s lov’d of the distracted multitude,
Who like not in their judgment, but their eyes…

(Hamlet, IV, iii)

Ruhtinas ja moralistit

“Sellainen ruhtinas menestyy, joka osaa
toimia ajan vaatimusten mukaisesti, ja
kulloisistakin oloista piittaamaton puoles-
taan ei voi menestyä.” Näin kirjoittaa
Niccolò Machiavelli pian puolen vuosi-
tuhannen ajan levottomuutta ja pa-
hennusta herättäneessä Ruhtinaassaan.
Jesuiitoille Machiavelli oli suuri saa-

tana, joka julkeasti paljasti uskonnon
maalliset valtajuonet. Maallisen vallan
haltijat eivät lukeneet Ruhtinasta vain
vallan käytön oppaana vaan myös kir-
jana, joka voi paljastaa hallitsemisen
taidon ammattitiedon niille jotka eivät
tiedä: sivistymättömälle mutta uhkaaval-
le rahvaalle. Humanisteille Machiavelli
oli halveksittava epäfilosofi, moraaliton
hylkiö, joka ivasi ikiaikaisen ylevien kar-
dinaalihyveiden nuukahtanutta ryhtiä.

Imagologiat

Esa Saarisen ja Mark C. Taylorin
Imagologies: Media Philosophy (Rout-
ledge 1994) on postmoderni ruhtinas.
“Kriittisen älymystön” moraalisaarnoja
uhmaten sen tekijät julistautuvat pinnal-
lisiksi ja naiiveiksi mediafilosofeiksi
mutta tulevat samalla kertoneeksi har-
vinaisen syvällistä tarinaa ajastamme.

Mediat eivät ole pintaa, joka peittää
“todellisuuden” alleen, eikä mediapoli-
tiikka ole pinnallista politikointia, joka
tukahduttaa ”vakavan politiikan”.   Juuri
mediat ja mediapolitiikka ovat mitä vai-
kuttavinta ja varsinaisinta todellisuutta.
Edistykselliset poliitikot ja intellektuel-
lit eivät ole tätä riittävästi ymmärtäneet.
Medioiden kentän ovat vallanneet heitä
nokkelammat ja vikkelämmät ryhmit-
tymät, jotka osaavat käyttää joukkovies-
timiä suvereenin häikäilemättömyydellä
hyväkseen. Englannissa Labourin tädit
ja sedät vielä toistelivat oppejaan “järke-
västä ja maltillisesta” konsensuspolitii-
kasta, kun thatcheriläiset konservatiivit
jo työstivät ja muokkasivat tehokkaasti
työväenluokankin arkiymmärrystä.
Yhdysvalloissa fundamentalistiusko-
vaiset, joiden piti olla kiinnostuneita vain
tuonpuoleisista asioista, oppivat ensim-
mäisten joukossa mediapelin armotto-
mat säännöt. S&T osuvat naulan kan-
taan väittäessään, että “Paavi Johannes
Paavali II on ensimmäinen televisiopaa-
vi. Hän ymmärtää median voiman ja
käyttää sitä tehokkaasti hyväkseen levit-
täessään konservatiivisia dogmejaan ja
taantumuksellista yhteiskunnallista ilo-
sanomaansa” (Televangelism, 3). Intel-
lektuellien päivitellessä akatemioissaan
maailman menoa konservatiivit ja fun-
damentalistit jo levittivät sanomaansa
miljoonia rahastaen.

Imagologies on tärkeä kirja juuri
siksi, että se panee ajattelemaan intel-
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