otteita ajasta
hahmottaa hänen filosofiansa tärkeimmät kehitysvaiheet.
Funktionalismia, kausaalista referenssiteoriaa ja tieteellistä realismia edustaneen varhaiskauden tärkeimmät
kirjoitukset löytyvät teoksista Mathematics, Matter, and
Method (1975) ja Mind, Language, and Reality (1975).
Käänne sisäiseen realismiin alkaa teoksesta Meaning and
the Moral Sciences (1978) ja huipentuu kirjoissa Reason,
Truth and History (1981), Realism and Reason (1983),
The Many Faces of Realism (1987), Representation and
Reality (1988) ja Realism with a Human Face (1990).
Näistä viimeksi mainittu sisältää jo eksplisiittistä pragmatismin tarkastelua, joka jatkuu myöhemmissä teoksissa Renewing Philosophy (1992), Words and Life (1994),
Pragmatism. An Open Question (1995), The Threefold
Cord. Mind, Body, and World (1999), The Collapse of the
Fact/Value Dichotomy (2002) ja Ethics without Ontology
(2004). Myöhäistuotannossaan Putnam uskaltautui pohtimaan juutalaista traditiota uskonnonfilosofiassa (Jewish
Philosophy as a Guide to Life, 2008) ja palaamaan moniin
varhaisempien teostensa tieteenfilosofisiin, logiikan- ja
matematiikanfilosofisiin ja realismikeskustelua uudistaviin teemoihin (Philosophy in an Age of Science, 2012).1
Putnamin ajattelua on tarkastelu lukuisissa kriittisissä

kokoomateoksissa ja aikakauslehtien erikoisnumeroissa,
joista vaikuttavin lienee vähän ennen hänen kuolemaansa
ilmestynyt Library of Living Philosophers -sarjan nide
The Philosophy of Hilary Putnam (2015).
Putnamin merkitystä on vaikea yliarvioida. Eikä näin
ole ainoastaan analyyttisen ja jälkianalyyttisen filosofian
tai (uus)pragmatismin yhteydessä vaan ylipäänsä osana
toisen maailmansodan jälkeisen inhimillisen ajattelun
kehitystä. Putnam kuului kaikin mahdollisin kriteerein
1900-luvun ja 2000-luvun alun filosofian avainhahmoihin. Hän ei perustanut koulukuntaa, koska oli aina
valmis muuttamaan mieltään. Tämän epädogmaattisuutensa vuoksi hän vaikutti filosofiaan laajemmin ja syvemmin kuin juuri kukaan aikalaisensa. Monet hänen
teorioistaan ovat osoittautuneet vaikeasti puolustettaviksi, mutta yleensä hän havaitsi itse niiden ongelmat
ennen terävimpiäkään kriitikoita.
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Jouni Avelin

Sano se vertauksin

S

ight & Soundin toukokuun numeron
(5/2016) pääjutussa käsitellään psykologista
westerniä − minne ja milloin muuten katosi
ilmaisu länkkäri? − kuvineen kaikkineen
peräti yhdentoista sivun verran. Tarjolla on
runsaasti hyödyllistä nippelitietoa ja yksittäisten westernien
viitseliästä esittelyä, jolle ei sovi nokkaansa nyrpistää.
Mitä pidemmälle juttuja selailee, sitä hämmentyneemmäksi lukija kuitenkin käy, ja kysymyskin saa vähitellen muotonsa: miksi juuri lännenelokuva esitetään
aina allegoriana? Jos poliittiset allegoriat hakivat ilmaisunsa oletetun tai todellisen sensuuri-ilmapiirin ikeessä,
mikä saneli erityisesti yhdysvaltalaisen lännenelokuvan
allegoriat 1940- ja 1950-luvulla? Ja miksi elokuvatoimittajien jutuissa vertauskuvat ovat aina samoja?
Graham Fuller olettaa jokseenkin muitta mutkitta,
että 1940-luvun lopun film noir peilasi pahoinvointiyhteiskuntaa ja vainoharhaista antikommunismia. Ja
samalla tavalla psykologinen western Wellmanin The
Ox-Bow Incidentistä (1943) John Fordin Mies joka ampui
Liberty Valanceen (1962) vakiintui sosiopoliittiseksi kommentaariksi tuosta konfliktista.
Psykologinen western selittyykin Sight & Soundin
jutuissa tutulla litanialla: oidipaalisuus, kommunismivainot, kylmä sota. Nicholas Rayn Johnny Guitar (1954)
tuomitsee mccarthylaisen paranoian ja hysterian. Fritz

Langin Rancho Notorius (1952) taasen on allegoria holokaustista, Hawksin Punainen virta (1947) oidipaalinen
ja Fordin Etsijät (1956) tietenkin allegoria kylmästä sodasta. Walshin Vainottu (1947) rakentuu veteraanin torjuttujen lapsuustraumojen varaan. Zinnemannin Sheriffi
(1952) on ”tunnetusti” vertauskuva mccarthylaisesta vainoharhasta.
Ja kun vauhtiin päästään, pannaan loputkin siihen
samaan: Allan Dwanin Ratsastavat hurjat (1954), Ray
Millandin Panttivanki (1955) ja Edward Dmytrykin Laki
ja väkivalta (1959) – kaikki tyynni samaa paranoiaa,
vaikka uudet tuulet alkoivat puhaltaa 1950-luvun puolivälissä ja Joseph McCarthy itsekin oli kuollut poliittisena
hylkiönä jo vuonna 1957.
Noitavainojen allegorista kritiikkiä Fuller löytää myös
Robert D. Webbin länkkäristä He olivat ylpeitä (1956),
Anthony Mannin Hopeatähdestä (1957) ja Delmer Davesin Armottomasta aseesta (1957).
Epäilemättä Fuller löytäisi 1960-luvun länkkäreistä
yhtä kivuttomasti allegorioita kansalaisoikeustaistelusta,
Vietnamin sodasta ja muista tutuista teemoista, joskin
päänvaivaa voisivat tuottaa westernit, joissa alkuperäiskansojen asemaa käsitellään suoremmin. Mistä vaikkapa
Abraham Polonskyn Tapan sinut, Willie Boy (1969) – reservaatissa asustelevan kapinallisen paiuten takaa-ajo –
olisikaan allegoria?
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