Todellisuudessa he ovat muuttaneet merkin luonteen ja muo

suuden, esimerkiksi ruokavalion ja ilmaston kautta: samalla ruu

kanneet sitä tapaa, jolla merkityksiä yleensä saatetaan tulki

mis on subjektin minuuden hajoamisen paikka, jossa sisäisyys ja

ta.” (s. 47)

ulkoisuus kytkeytyvät toisiinsa. Ilmaantuminen eli näyttäyty
misen periaate taas liittyy F oucaulfn voimametafysiikkaan, “voi

Käsitys merkkien loputtomasta ketjuuntumisesta ja niiden ver

mien astumiseen näyttämölle” ja “arvojen eriytymiseen”. Kaik

kostomaisesta luonteesta painottaa tulkintaprosessien kesken

kiin ilmiöihin liittyvä väkivalta ja omien arvojen alistuva tai

eräisyyttä. Foucaulfn mukaan merkit muuttuvat syviksi kerros

alistava suhde synnyttää tarpeen “oikeudenkäyntiteatterille”.

tumiksi, joilla on pikemmin ulkoista kuin sisäistä syvyyttä. Sa

Genealogian tavoite on välttää ylihistoriallisuus ja objektiivi

malla kun tulkitsija porautuu syvyyteen on hänen myös kyettävä

suus ja tässä mielessä se on “todellista historiaa”. Se on historial

nousemaan ylös, käännettävä koko tulkinnan liike nurin ja huo

linen aisti, joka mittaa “tunteiden muuttuvuutta” ja välttää lop

mattava, että tulkinta ei olekaan muuta kuin “leikkiä ja pinnan

puun asti asettamatta yhtäkään vakiota — mikään ei ole muut

poimuja”.

tumatonta. On hajoitettava kaikki joka mahdollistaa “tunnista

Toiseksi moderni tulkintatekniikka (hermeneutiikka) lähenee

misen rauhoittavan pelin”. Kyse on epäjatkuvuudesta, ei uudel

vaarallista aluetta, jossa “tulkinta katoaa tuoden ehkä mukanaan

leen löytämisestä eikä itsensä tuntemisesta vaan kaikessa teleo

tulkitsijan katoamisen.” Nietzscheen viitaten Foucault kysyy,

logisen ja rationalistisen historian perinteen kritiikistä. Suh

kuinka lähellä Nietzsche oli tätä “tulkintaa” menettäessään jä r

teutettuna Nietzscheen ja tragedian kokemuksen esimerkkiin,

kensä Torinossa 1888-9. “Tulkinnan murtumapisteessä ja tulkin

osoittautuu tämäkin Foucaulfn strategia loputtomaksi etäisyy

nan konvergenssissa kohti sen itsensä mahdottomaksi tekevää

den ja läheisyyden leikiksi, joka yrittää kaikessa välttää perin-

pistettä saattaa hyvinkin olla kysymys jostakin hulluuden koke

teisti ymmärtetylle filosofialle ja historialle tyypilliset sitoumuk

muksen kaltaisesta”, (s. 53)
Lopuksi nousee esille kaksi käsitystä tulkintatekniikasta: toi

set. Tämän sijasta se on perspektiivistä näkemistä ja ennen kaik
kea erilaisten perspektiivien tarkastelua.

saalta tulkintaa painottava, toisaalta merkkiä painottava herme

Foucalt tiivistää genealogian tai historiallisen aistin ihmisen

neutiikka. Tulkintaa painottavan mukaan “kaikki on jo tulkin

käyttätavat, jotka kaikki vastustavat idealisoituja modaliteet-

taa, mikään merkki ei itsessään ole tulkinnalle tarjoutuva asia
vaan tulkintaa toisista merkeistä.” (s. 53). Toisen käsityksen mu

teja.
“Yksi on parodinen ja todellisuutta hajoittava käytäntö, joka

kaan “merkki on jo tulkinta, joka ei anna itseään tulkintana. Mer
kit ovat tulkintoja, jotka pyrkivät oikeuttamaan itsensä, eokä

muodostaa vastakohdan historialle muistamisena tai tunnis

päinvastoin.” (s.56)

tamisena; toinen on purkava ja identiteettiä hajottaja käyttö,
joka muodostaa vastakohdan historialle jatkuvuutena tai

Foucault preferoi ensimmäistä käsitystä. Tähän liittyy moder
nin hermeneuttinen vaade loputtomasta tulkinnasta: tulkinnan

traditiona; kolmas on uhraava ja totuutta hajoittava käyttö,

tulee alkaa aina uudelleen alusta. Toisaalta tulkinnan “on aina

joka muodostaa vastakohdan historialle tiedonalana.” (s. 99)

tulkittava itseään, eikä se voi olla kääntymättä itseensä.” Itseen
sä kääntyvä, nietzscheläinen hermeneutiikka täyttää tämän vaa

Lopuksi Foucault nostaa esille Nietzschen Morgenröthessä esittä

teen kun taas “semiologian ympärille kääriytävä hermeneutiikka

män näkemyksen totuuden ja tiedon vaarallisuudesta, kuinka

uskooo tosiaankin merkkien absoluuttiseen olemassaoloon.”

huoli totuudesta ohittaa traagisesti huolehtimisen omasta itses
tä:
“Tieto on muuttunut meissä intohimoksi, joka ei kavahda

Fouculfn genealogia on vastakohta perinteiselle universaalisuut

minkäänlaista uhria eikä sillä pohjimmiltaan ole kuin yksi

ta ja alkuperäisyyttä korostavalle filosofiakäsitykselle. Genea

pelko; se että se näännyttää itsensä [...] Voi olla, että ihmis

logia on “dokumentaarista”, “ainutkertaista”, siinä tulee esille in

kunta tulee tuhoutumaan tiedon himoonsa” (s. 105)

himilliset tunteet monissa rooleissaan eri näyttämöillä ja se on
“pikkutarkkaa” ja “oppinutta”. Se siis ei ole perinteisen filosofian
lailla “historian vastaista”, vaan korostaa “myyrän perspektiiviä”,
jossa ei ole “ideaalisia merkityksiä”, ei “teleologista metahistoriaa” eikä se ainakaan ole “alkuperän” etsimistä.
Genealogia-näkemys perustuu Nietzschen käyttämien ideaa
lista alkuperää kritisoivien käsitteiden “ilmaantumisen” ja “pol
veutumisen” ja “ analyysiin. Tässä mielessä Nietzschen Moraalin
alkuperän (Zur Genealogie der Moral, 1887) oikea suomennos on
moraalin “genealogia” eikä “alkuperä”. On siis erotettava toisis
taan alkuperään tai syntymään ja ilmaantumiseen ja polveutu
miseen liittyvät käsitteet. Alkuperän ja syntymän kritiikki on
kolmijakoinen. Ensinnäkin Foucalt kritisoi näkemystä alkupe
rästä eksaktina olemuksena, “sinä mikä jo oli”. Toiseksi hän ky
seenalaistaa näkemyksen, jonka perusteella historiallisen ilmiön
takana yritetään nähdä jokin täysin toinen asia, sen alkuperä.
Kolmanneksi on epäiltävä myöskin sellaista näkemystä, että al
kuperä konstituoisi totuuden. Näiden sijasta Foucalt korostaa
kaikenlaisia pikkuasioita ja sattumia, jotka tulevat väistämättä
esille polveutumisen ja ilmaantumisen käsitteiden kautta.

R

anskalainen kirjallisuusteoreetikko Roland Barthes julisti
vuonna 1968 ilmestyneessä artikkelissaan “tekijän kuole

Polveutuminen viittaa “rotuun” tai “yhteiskunnalliseen tyyp

maa”, mutta Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen assis

piin”, siihen että kaiken ainutkertaisuudenkin alta löytyy pikem

tentti Tomi Kaarto herättää tekijän henkiin tuoreessa kirjailija

min tapahtumien runsaus kuin niiden ykseys. Tämä periytyvyy

kuvaa tarkastelevassa tutkimuksessaan. Kaarto sanoo lähesty

teen liittyvän runsauden esilletuominen on purkamista. Kaik

vänsä aihettaan “filosofina” (s. 7), ja hänen teoksensa onkin erin

keen polveutumiseen kuuluuu subjektin tarkastelu sen ruumiilli

omainen osoitus siitä, miten kirjallisuudentutkimuksen — kuten

kai minkä tahansa erityistieteen — ongelmat muuttuvat filosofi
siksi, jos alan teoreettisiin perusteisiin kaivaudutaan riittävän

pailemaan relativismin ongelman kanssa. Eikö relativismi ole sit

syvälle.
Työn keskeisimpiä teesejä on, että kirjailijateoriamme eli käsi

pohjalta muodostettu kirjailijakuva on pragmatistinen, koska se

tyksemme kaunokirjallisen teoksen tekijyydestä on rakennuttava

ulkopuolelta lausuttu näkemys, mutta samalla se väittää olevan-

filosofiselle kieli- ja subjektiteorialle. Avaimia tällaiseen teorian

sa tosi näkemys” (s. 205 —206)? Millainen totuuden käsite tässä

muodostukseen tarjoavat Michel Foucault ja Mihail Bahtin (tai
pikemminkin ns. “Bahtinin koulu”, johon lukeutui myös mm. Va

on käytössä? Millaista (meta)kielipeliä Kaarto pelaa?
Teoksessa usein toistuva realismikritiikki, jossa (metafyysistä)

lentin Volosinov, suomennoksenakin luetun Kielen dialogisuus -

realismia syytetään sitoutumisesta kuvitteelliseen “maailman

teoksen kirjoittaja). Yhdistävänä linkkinä toimii Ludwig Witt-

omaan” puheeseen, kieleen tai kuvaustapaan (esim. s. 60, 198,

genstein, jonka olisi aivan hyvin voinut nostaa kiijan otsikkoon —

204), ei myöskään ole ongelmaton. Monet realistit (mm. Ilkka Nii

niin keskeiseen asemaan hänen myöhäisfilosofiansa kielikäsitys

niluoto) ovat korostaneet, ettei realismin tarvitse tehdä tällaista

Kaarron ajattelussa nousee (ks. varsinkin luku 3). Kaarto ei spe

oletusta, vaikka jotkut sen arvostelijat — tunnetuimpina ehkä

kuloi tutkimuskohteittensa aatehistoriallisista vaikutussuhteis

Rorty ja Hilary Putnam — ovat näin esittäneet. Lisäksi on yk

ta, mutta Bahtinin, Foucaulfn ja Wittgensteinin kieli- ja sub-

sinkertaistavaa väittää, että myöhäis-Wittgensteinin mukaan

jektikäsitykset ovat hänen mukaansa olennaisesti samankaltai

“ [k]ieli ei enää kuvaa maailmaa” (s. 63). Esimerkiksi Jaakko Hin

sia, ja niiden pohjalta voidaan puolustaa "pragmatistista kirjaili-

tikka, jonka Wittgenstein-tutkimuksiin Kaarto kyllä viittaa, on

jakäsitystä” (ks. luku 5). Ne antavat myös käsitteellisiä välineitä,

pyrkinyt osoittamaan, että juuri kielen ja maailman väliset
deskriptiiviset semanttiset suhteet rakentuvat “kielipelien” va

joiden avulla voidaan vastata paitsi Barthes’ille, myös William K.

tenkin melko lähellä, kun toteamme, että “Bahtinin ja Foucaulfn
ei pyri olemaan ylihistoriallinen, universaali kaikkien kielipelien

uuskritiikissä klassisen aseman saavuttaneeseen “intentiohar-

raan (vrt. tässä Hintikan Wittgenstein-tulkintaa käsittelevää
artikkeliani niin & näin -lehden numerossa 3/1998). Silti voi toki

ha”-ajatukseen sekä E.D. Hirschin antirelativistiseen hermeneu

olla perusteltua todeta, etteivät kielipelit kuvaa metafyysisen

tiikkaan (ks. luku ).
Vaikka Kaarron filosofiset sankarihahmot tuovat yhteisöl

realistin “maailmaa sinänsä” . Wittgensteinin “yksityisen kielen

lisyyden sekä kielen että subjektin ytimeen, subjektia ei häivy

Kaarto, että yksilön subjektiiviset kokemukset tai tuntemukset

tetä pois, kuten ranskalaisessa poststrukturalismissa on ollut ta

ovat riippuvaisia yhteisön kielipeleistä vai että niiden ilmaisemi

Wimsattin ja Monroe C. Beardsleyn 1940-luvulla esittämään,

argumentin” kohdalla taas ei ole aivan selvää, tarkoittaako

pana tehdä. Tutkimuksen yksi tavoite on osoittaa, "ettei [Fou

nen on mahdollista vain kieliyhteisössä (s. 99; vrt. esim. s. 106),

caulfn] arkeologia suinkaan sisällä passiivista poststruktura

vaikka hän toisaalta tekeekin selväksi, että behavioristinen

listista subjektia, vaan se pyrkii Bahtinin tavoin yhdistämään pe

Wittgenstein-tulkinta on virheellinen (s. 108).

rinteisen humanistisen subjektin vapauden ja tämän vapauden

Moni perinteinen kiijallisuustieteilijä ei helposti hyväksy

sosiaalisesti määräytyvän

Kaarron näkemystä, jonka mukaan kirjailijateorian on pohjau

säännöstön” (s. 17; ks. laajemmin luku 4). Taustalla on fenomeno

duttava kieli- ja subjektiteorioihin ja siten viime kädessä filosofi

logian perinne, mutta sekä bahtinilainen että foucaulflainen

aan. Voidaan myös kysyä, antaako kirjallisuudentutkija tässä fi

mahdollistavan, historiallisesti ja

subjektikäsitys on husserlilaista historiatietoisempi ja sosiaa

losofialle hieman liian perustavan roolin suhteessa omaan

lisempi (s. 18). Parhaimmillaan Kaarron kiteytykset Bahtinin,

tieteenalaansa. Voiko filosofinen teoretisointi kielestä ja subjek

Foucaulfn ja Wittgensteinin suhteista — esimerkiksi huomio

tista todellakin oikeuttaa kirjallisuustieteelliset käsitykset kau

Wittgensteinin säännönseuraamisen idean bahtinilaisuudesta (s.

nokirjallisen teoksen tekijän identiteetistä ja suhteesta teokseen

) — ovat erittäin valaisevia. Bahtinin dialogisuus, Foucaulfn

sa? Kirja innostaa näin pohtimaan filosofian suhdetta erityis

“diskurssit” ja Wittgensteinin kielipelit puhuvat samasta asiasta

tieteiden teorianmuodostukseen laajemminkin. Sen soisi kiinnos

eri nimillä.

tavan muitakin kuin kirjallisuudentutkijoita.

aarron argumentaatio voitaisiin ehkä rekonstruoida seuraa

enimmäkseen se esittelee raskasta käsiteviidakkoa varsin suve

Joitakin terminologisia ongelmia teokseen on jäänyt, vaikka
vasti: kielellisten ilmaisujen "valmiina annetun”, ei-kielelli-

K

reenisti. Kun Kaarto tarkastelee — erittäin kiinnostavalla tavalla

sen merkityksen olettavan essentialistisen ajattelun hylkäämi

— Bahtinia ja Foucaulfa kantilaisen apriorisuuden sosiaalis-

nen on vaarassa johtaa täydelliseen relativismiin ja merkitysten

tajina ja historiallistajina, hän puhuu vain Kantin “transsen

katoamiseen; tällainen seuraus ei kuitenkaan ole väistämätön,

dentaalisista havainnoinnin muodoista” (s. 110, 156). "Havain

mikäli omaksutaan Bahtinin ja Foucaulfn teorioita seuraten

noinnin” (mikäli valitsemme tämän Vesa Oittisen Prolegomena-

“pragmatistinen” (ja samalla wittgensteinilainen) käsitys merki

käännöksessään suositteleman termin Kantin Anschauungin

tysten kietoutumisesta yhteen kielen yhteisöllisen käytön kans

suomennokseksi) muotoja ovat aika ja avaruus; Bahtinin ja

sa; siispä on perusteltua hyväksyä pragmatistinen kieli-, subjek

Foucaulfn puolustama wittgensteinilaistyyppinen sosiaalista

ti- ja kiijailijakäsitys, jossa ei ajauduta relativismiin eikä eräiden

minen ja historiallistaminen ulottunevat kuitenkin myös maail

nykypragmatistien antiteoreettisuuteen.

man jäsentämisen käsitteelliseen puoleen: Kantin puhtaisiin

Argumentti on pääpiirteissään uskottava, joskin pragmatismin
tulkinnasta voidaan hyvin jatkaa keskustelua. Tutkijat eivät

ymmärryskäsitteisiin eli kategorioihin.
Tekijän syytä ei ole se, että esimerkiksi Heideggeria, Derridaa

suinkaan yksimielisesti pidä uskottavana Richard Rortyn “uus-

ja narratologiaa käsittelevät huomiot, jotka olisivat tarkasteltu

pragmatismin” ja antirepresentationalismin oletettua yhteyttä

jen teemojen kannalta tärkeitä, jäävät väistämättä jokseenkin

amerikkalaisen pragmatismin traditioon (vrt. s. 200). Pikemmin

viitteellisiksi. Laaja ja vaikea aihe saa Kaarron käsittelemänä

kin Rorty on usein nähty pragmatismin vääristelijänä. Kaarto

kompaktin muodon, vaikka monet kysymykset jäävät lopulta

huomauttaa kuitenkin osuvasti, että Rortyn ja yleisemmin kirjal

avoimiksi ja vaikka taustoja (esimerkiksi fenomenologian perin

lisuusteoriaa vastustavan uuspragmatistisen ajattelun (mm.

nettä ja pragmatismin perinnettä) voisi selvitellä perusteelli

Stanley Fish) ongelmana on se, etteivät antiteoreetikotkaan “voi
välttyä asettamasta omaa näkemystään oikean näkemyksen ase

semminkin.
Pieneksi kauneusvirheeksi on luettava Bahtinin ja Foucaulfn

maan” (s. 201). Sanoutuessaan irti radikaalin pragmatismin teo-

siteeraaminen englanniksi. Englanninkielisten käännösten käyt

rianvastaisuudesta ja korostaessaan teorian ja käytännön yhteyt

täminen on tietenkin sallittua, ja itse lähteiden valinnan tekijä

tä Kaarto ottaa askeleen kohti vastuullista pragmatismia, jota on

perustelee johdantoluvussa hyvin, mutta suorat lainaukset olisi

helppo sympatisoida. Toisaalta pragmatismi joutuu aina kamp

ehkä voinut kääntää suomeksi tai sitten esittää ne alkukielisinä.
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