jossa välineellinen rationaalisuus näyttäytyy itsessään pahana, juontaa käsitykseni
mukaan Frankfurtin kouluun (s. 313). Max
Horkheimerin — sinänsä erittäin mielenkiintoisessa, pragmatismia jännittävästi
arvostelevassa — teoksessa Eclipse of
Reason (Oxford University Press, 1947)
pannaan välineellisen eli “subjektiivisen
järjen” tiliin jokseenkin kaikki modernin
maailman pahuudet aina fasismiin saakka.
Tunnustusta siitä, että välineellisellä järjellä
olisi jokin tärkeä tehtävä arkielämässä
(esim. vessan vetäminen), en löydä tästä
teoksesta. Viimeisessä luvussa Horkheimer kyllä lyhyesti toteaa, että filosofian
pitäisi “yhteensovittaa” subjektiivinen ja
objektiivinen järki. Tämä voitaisiin tulkita
niin, että välineellistä ajattelua ei hylätä
vaan sitä täydennetään muilla rationaalisuuden lajeilla — näinhän itsekin ajattelen.
Silti Horkheimer lopettaa kirjansa vaatimukseen, jonka mukaan “sen mitä nykyään
kutsutaan järjeksi” (eli juuri välineellisen
järjen) “tuomitseminen” on suurin palvelus,
jonka järki voi tehdä “valistukselle ja intellektuaaliselle edistykselle”.
Habermasin jätän tässä vaiheessa
hiomaan distinktioitaan. Häntä koskevassa
yhdessä lauseessani on toki tarkentamisen
varaa. Totean tässä vain seuraavan: teesi
siitä, että instrumentaalinen järki on
“patologisesti” ruvennut “kolonialisoimaan”
elämismaailmaa, tulee vähintäänkiin
uuteen valoon, jos Habermas myöntää,
että arkielämämme on jo valmiiksi välinerationaalisuuden kyllästämä.
Ehkäpä minun lepakkomiehen roolissani pitäisi olla imarreltu siitä, että niin &
näin -lehdessä riennetään puolustamaan
minun iskuiltani sellaisia maailmankuuluja
mestareita kuin Feyerabend, Wittgenstein,
Bloor ja Latour. Aikaisemmassa numerossa (1/1995) Päivi Rantanen ehti jo kauhistella sitä, että maan henkistä tilaa koskevassa keskustelussa olen “kiukuttelevasti”
ja “uhoten” käyttänyt “vähättelyretoriikan” ja
“syyllistämisen” keinoja: kun olen uskaltaunut arvostelemaan maan poliitikkoja, erityisesti Esko Ahon hallitusta, olen samalla
“polkenut” heidän “puhe- ja toimintaoikeuksiaan”.
Rantanen suosittelee minulle “suostalaulannan” sijaan todellisten “näyttöjen
antamista”, Mäki-Kulmala taas toivoo
minun “hellittävän” Batmanin roolissa. En

4 • niin & näin 1/96

BOURDIEU JA
HEIDEGGER

oikein tiedä, kenen intressejä he ovat puolustamassa, kun vaativat filosofian siipien
leikkaamista ja äänen vaimentamista.
Niin tai näin, minä puolestani aion jatkaa
yrityksiäni sellaisessa “järeän kriittisessä”
valistusfilosofiassa, jota päätoimittaja
Mikko Lahtinen pääkirjoituksessaan (4/95)
peräänkuuluttaa. Erehtymisen riskistä
huolimatta meidän filosofienkin on lennettävä niin pitkälle kuin argumentit kantavat.
Gotham Cityssä tavataan!

Ilkka Niiniluoto

niin & näin numerossa 4/95 Tere Vadén
kirjoittaa informatiivisessa johdannossaan Martin Heideggerin Spiegel haastatteluun: “Vihdoin Victor Fariasin
avoin ja raaka syytekirja, Heidegger et le
nazisme , leimahdutti vuonna 1987 keskustelun aivan uusiin mittasuhteisiin
ensinnäkin mannermaalla, varsinkin
Ranskassa, jossa syntyi miltei uusi filosofisen kirjallisuuden lajityyppi, Heidegger-apologiat ja -syytökset (kirjoittajina
mm. Philippe Lacoue-Labarthe, Jacques
Derrida, Pierre Bourdieu ja Luc Ferry &
Alain Renaut)…” (s. 4).
Ainakaan Pierre Bourdieun kohdalla
väite ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Olkoonkin että Bourdieun tutkimus
Heideggerin “poliittisesta ontologiasta”
— L’ontologie politique de Martin
Heidegger — ilmestyi kirjana Ranskassa vasta vuonna 1988 (Minuit, Paris),
siis Fariasin kirjan jälkeen, sen ensimmäinen versio julkaistiin samalla otsikolla jo vuonna 1975 Bourdieun juuri
perustamassa ja itse toimittamassa
lehdessä Actes de la recherche en
sciences sociales (5/6, novembre 1975,
s. 109-156). Bourdieu oli kirjoittanut
tutkimuksensa Saksassa, oleskellessaan vierailevana tutkijana Max
Plank Institut für Sozialforschung -laitoksessa. Se ilmestyi kirjana saksaksi
vuonna 1975 nimellä Die politische
Ontologie Martin Heideggers (Syndikat,
Frankfurt/M). Mainittakoon että HansGeorg Gadamer kirjoitti siitä kirja-arvostelun Philosophischer Rundschauhun
(1-2, 1979, julkaistu myöhemmin teoksessa H.-G. Gadamer, Gesammelte
Werke, Bd. 10, Tübingen 1995, s. 4653).
Voidaan toki hyvinkin olettaa että
Bourdieun tutkimuksen L’Ontologie
politique de Martin Heidegger uudelleenjulkaisemisen motiivina Ranskassa
1988 oli Fariasin kirjan herättämä polemiikki. Bourdieu lisäsikin kirjansa
nootistoon muutamia viitteitä Fariasiin.
Samalla hän huomautti nootissa että
Farias toistaa kiistan, joka käytiin Ranskassa Critique -lehdessä jo kaksikym-
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mentä vuotta aiemmin, vuosina 1966-68.
Vuoden 1988 esipuheessaan Bourdieu
lisäksi tähdentää, että Heidegger-tutkielma oli alun perin tarkoitettu metodiseksi
harjoitukseksi, ei syytökseksi. Oli miten
oli, Bourdieun Heidegger-kirja ei kuulu
syntyajankohtansa puolesta Fariasin
kiistakirjoituksen synnyttämään keskusteluun, saati “uuteen filosofisen kirjallisuuden lajityyppiin” (Vadén), vaikka se
tulikin ajankohtaiseksi (oli siis ollut niin
sanotusti aikaansa edellä) 80-luvun
lopulla. Tuolloin Bourdieu kyllä otti julkisuudessa myös aktiivisesti kantaa Heidegger-kiistaan mm. Libération -lehden
palstoilla (myös saksaksi on ilmestynyt
tähän liittyvä Bourdien haastattelu:
“… ich glaube, ich wäre sein bester
Verteidiger”, ein Gespräch mit Pierre
Bourdieu über die HeideggerKontroverse, Das Argument , 171, 1988).
Pari sanaa vielä Bourdieun suhteesta Heideggeriin. Bourdieu on itse
( Choses dites , Minuit, Paris 1987, s. 15)
kertonut lukeneensa Heideggeriä paljon
ja “avec une certaine fascination” eritoten Sein und Zeit -teosta jo 1950-luvulla, jolloin hän oli varsin lähellä
tätä omassa ajattelussaan. Tuolloin
Bourdieu sai Heidegger-vaikutteita, joita voi tunnistaa hänen myöhemmässäkin
tuotannossaan. Sallittakoon lopuksi
sangen pitkä sitaatti, joka kuvastaa
Bourdieun käsitystä Heideggeristä:

teosten sosiologiassa en voi kuvitella — että esittämäni analyysimenetelmä ei ainoastaan voi selittää
teoksen tuotannon yhteiskunnalllispoliittisia ehtoja, vaan johtaa myös
teoksen itsensä parempaan ymmärtämiseen, mikä tässä tapauksessa
tarkoittaa Heideggerin filosofian

keskeistä vetovoimaa, nimittäin
historisismin ontologisoimista” (P.
Bourdieu & L. J. D. Wacquant:
Refleksiiviseen sosiologiaan . Joensuu University Press, 1995, s. 184;
käännöstä korjattu).

Keijo Rahkonen

“Heidegger on double talkin tai
paremminkin polyfonisen diskurssin
mestareita. Sanoisin, että hän on
heistä kaikkein suurin. Hän kykenee
puhumaan samanaikaisesti kahdessa sävellajissa: oppineen filosofisesti ja arkikielellä. Tämä näkyy erityisen hyvin siinä, miten hän käyttää
Fürsorgea ilmeisen ‘puhtaana’ käsitteenä, jolla on keskeinen asema
Heideggerin teoriassa ajasta ja joka,
ilmaisussa soziale Fürsorge , sosiaalihuolto, viittaa poliittiseen kontekstiin ja hyvinvointivaltion, palkallisten
lomien, sairausvakuutuksen jne.
tuomitsemiseen. Heidegger kiinnosti minua kuitenkin myös ‘puhtaan
filosofin’ esimerkillisenä inkarnaationa, ja halusin osoittaa — tapauksessa jota vaikempaa kulttuuri-
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