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Rationaalisuutta 
ilman rajoja

Jean Birnbaum haastatteli heinä-
kuussa Le Monde des livresin si-
vuilla filosofi Jacques Rancièrea, 

joka pyrkii sekoittamaan poliittisen 
filosofian pelipöydän niin, ettei 
olevien olojen puolustajien tapa 
jakaa asiat mahdollisiin ja mahdot-
tomiin sekä ihmiset päteviin ja epä-
päteviin enää olisi pätö. Filosofien 
käyttämistä poissulkemiskonsteista 
(La philosophie et ses pauvres, 1983) 
poliittista keskustelua ohjaavien it-
sestäänselvyyksien erittelijäksi keh-
keytynyt Rancière uskoo, että tosi-
asioiden tunnustaminen on kaiken 
pahan alku ja juuri. Uskonkappa-
leiksi korotetut tosiasiat muuttuvat 
auktoriteeteiksi, joiden painon alla 
ihmiset eivät enää pääse kohtaamaan 
todellisuutta, vaan heille sanellaan se.

Rancièren mukaan niin sanottu 
poliittinen ”realismi” jakaa yhteis-
kunnan kahteen kastiin: toiminta-
kykyisiin ja toimintakyvyttömiin. 
Mutta varsinaista politiikkaa syntyy 
hänen mielestään vasta sitten, kun 
poissuljetut tulevat siihen tulokseen, 
että heillä on mahdollisuus päättää, 
mitä tehdään ja milloin. Siten mah-
dollisena pidetyn kenttä muuttuu, 
samoin myös se, mitä pidetään tosi-
asioina. Teoria ei eroa toiminnasta.

Rancière luonnehtii tavoitettaan 
”rationaalisuudeksi ilman rajoja 
ja hierarkioita”. Birnbaum reagoi 
muistuttamalla brittihistorioitsija 
Perry Andersonin luonnehdinnasta, 
jonka mukaan Ranskasta on vähi-
tellen tullut marginaalinen ajattelun 
syrjäkylä. Rancière vastaa, että kol-
menkymmenen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana paluu ”vanhaan 
kunnon poliittiseen filosofiaan ja 
tasavaltalaisten arvojen paino” ovat 
sysänneet Ranskan sivuun, koska 
anglosaksisessa maailmassa on kes-
kitytty postkolonialistiseen tutki-
mukseen ja identiteettikritiikkiin. 
Rancière kysyy, miten ”maa, jossa 

lainsäätäjät kehottavat opettamaan 
’kolonialismin positiivisia piirteitä’”, 
voisi osallistua postkolonialismikes-
kusteluun. Mutta ehkä siksi se voisi, 
ehkä siksi sen pitäisikin. 

Yo ho, yo ho, a 
pirate’s life for me

Sana ”piraatti” luo lähinnä posi-
tiivisia mielleyhtymiä: eksentri- 
sen ruotsalaiskirjailija Fritiof 

Nilssonin, Sid Meierin 80-luvun 
tietokonepelit tai nykyaikaisen käsi-
tyksen immateriaalioikeuksista. Die 
Zeitin Herfried Münkler kirjoitti 
heinäkuussa Princetonin yliopiston 
kirjallisuustieteilijän Daniel Heller-
Roazenin hiljattain saksannetusta 
opuksesta Der Feind aller: Der Pirat 
und das Recht (alun perin The Enemy 
of All, 2009), jossa ei repostella mo-
derneja mielikuvakerrostumia vaan 
palataan merirosvoihin, jotka sei-
laavat merellä, ryöstävät ja raiskaavat.

Mutta Heller-Roazen ei juutu 
vain 1700-luvun Karibian tai ny-
kypäivän Somalian rantarosvoihin, 
vaan laajentaa piraatin käsitteen 
koskemaan Ciceron luonnehdinnan 
mukaista ”kaikkien vihollista” – ih-
miskunnan vihamiestä, joka asettuu 
omalla toiminnallaan tietoisesti oi-
keuskäytäntöjen ulkopuolelle. Koska 
piraatti on kaiken oikeuden tuolla 
puolen, hänen kanssaan ei myöskään 
voi solmia rauhansopimusta: häntä 
vastaan täytyy käydä jatkuvaa sotaa, 
kunnes hänet kukistetaan. Münkler 
toteaa, että Pohjois-Afrikan barba-
reskivaltioita vastaan käydyssä kamp-
pailussa monet Välimeren maat kiel-
täytyivät tunnustamasta vihollisiaan 
valtioksi, ja pohtii, päteekö sama 
nykymaailman heikkoihin valti-
oihin, kuten esimerkiksi Somaliaan. 
Sota piraatteja vastaan ei nimittäin 
muodollisesti ollut sotaa, ja siksi pi-
raatteja ei voinut sovittaa kansainvä-
lisoikeudelliseen viholliskäsitykseen.

Piraattia ei tunnusteta viholli-

seksi, eikä häntä kohdella rikollisena. 
Heller-Roazenin analyysissa hän on 
kansainvälisen oikeuden poissul-
jettu kolmas mutta samalla ihanteel-
linen vihollinen, sillä häntä vastaan 
voidaan käyttää millaisia keinoja 
tahansa. Koska hänellä ei ole määri-
teltyä asemaa, hänellä ei ole mitään 
aseman tuomia oikeuksia.

Kirjallisuusoppinut Heller-
Roazen tarkastelee piratismia kan-
sainvälisen oikeuden ongelmana, 
oikeuskäytäntöjen sokeiden pis-
teiden ja kipukohtien ilmentymänä. 
Tietoverkkojen tiedostonlevittäjät ja 
torien feikkivuittonien kaupittelijat 
eivät hänen erotteluunsa sisälly. Silti 
asetelman suhdattomuus on sama: 
valtion väkivaltakoneisto vastaan ros-
mosakki, ylikansallinen mediafirma 
vastaan teini-ikäinen tiedostojen la-
taaja. 

Koneet ensin

Daniel Mendelsohn jäljitti 
James Cameronin Avatarin 
kipupisteitä The New York 

Review of Booksissa maaliskuussa. 
Mahtipontinen ja kliseistä kudottu 
elokuva on kerännyt kriitikkojen 
ivallisia huomioita pitkin maailmaa. 
Avataria on pidetty plagiaristisena ja 
rasistisena valkoisen messiaan kaava-
tarinana, jossa harmoniassa luonnon 
kanssa elävä heimo tarvitsee aina 
valloittajakulttuurin jäsenen nous-
takseen vastarintaan – jolla puo-
lestaan vain oikeutetaan silmittömän 
väkivallan kuvaus. Palkkioksi messias 
saa heimon kuumimman misun.

Juuri tähän Mendelsohn tarttuu. 
Miksi kriitikot hahmottavat ni-
menomaan valtavirran Hollywood-
elokuvat poliittisiksi kansallisen 
itseruoskinnan visuaalisiksi pamfle-
teiksi? Tällaisen kritiikin mukaan 
Hollywood imee kaiken voimansa 
Yhdysvaltain hegemonisen valta-
aseman epäsuorasta kritiikistä tai 
suorasta myötäilystä.

Mendelsohnin mukaan Came-
ronin kaikkien elokuvien todellinen 

Tapani Kilpeläinen & Jouni Avelin



3/2010  niin & näin   107 

otteita ajasta

pohja on hänen pakkomielteensä 
koneisiin ja ei-inhimillisiin olioihin. 
”Inhimillisyys ja ihmiselo eivät ole 
koskaan juurikaan kiinnostaneet 
Cameronia”, hän toteaa. Aliensissa 
(1986) ihmiset ovat pelkkiä sta-
tisteja, samoin The Terminatorissa 
(1984). Tähtiä ovat oudot otukset ja 
kyborgit. Avatarissakin päähenkilö 
Jake muuttuu lopulta humanoidiksi.

Vaikka Avatarissa hehkute-
taankin lapsille kohdennetun re-
toriikan keinoin lukutaidottoman 
alkuperäiskansan ja luonnon har-
monista yhteiseloa, niin itse asiassa 
asukit kontrolloivat ympäristöään 
täydellisesti luomuteknologiallaan ja 
omituisilla USB-kytkennöillään. 

Avatarin todellinen hekuma koh-
distuu siis näihin ”uusiin ihmisiin”, 

humanoideihin. Cameronin uto-
piassa ateknologia (luomuelämä) ja 
huipputeknologia (luomuteknologia) 
lankeavat yhteen tavalla, joka on 
mahdollista vain elokuvissa (fiktion 
voitto). Tämän utopian peitetari-
naksi tarvitaan tuo messiaskaava, 
jonka tunnistamme lähes kaikista 
menestyselokuvista.

Systeemistä 
sukulaisten 
nurkkiin

Edesmenneitten yhteis-
kuntien sosiaalis-oikeu-
dellis-väestöllistä raken-
netta tutkiva Continuity 
and Change ylsi 25-vuo-

tisjuhlanumeroon toukokuussa. 
Pittsburghilaisen Carnegie Mellon 
-yliopiston historianprofessorin 
Katherine A. Lynchin sanoin suku-
laisuus kiinnostaa ”yksilön suojajär-
jestelmänä” ja ihmisten keskinäisen 
”avunannon lähteenä”, koska mo- 
niaalla kannetaan huolta hyvinvoin-
tiyhteiskunnan alasajosta. Laki- ja 
kirkonkirjat, muistelmat ja kirjeet 
kuluvat tutkijain käsissä, kun ha-
lutaan saada tolkkua natojen ja ky-
tyjen sidoksista. Se-ja-se eno auttoi, 
mutta siksikö vain, että oli elossa, 
lähellä ja varoissaan, vai velvollisuu-
dentunnostakinko?

Lynchin mukaan voi yleistää, että 
vain lähisukulaisia on tavattu ottaa 
saman katon alle ja heitäkin tyypil-
lisesti samalla talon töihin. Mutta 
”menneisyydessä kuten nykyäänkin 

kaikki eurooppalaiset kotitalous- ja 
sukujärjestelmät […] riippuivat suu-
resti kollektiivisista instituutioista, 
jotka huolehtivat niistä, joista oma 
suku ei huolehtinut”. Hyvänteke-
väisyydestä hyvinvointivaltioon siir-
tyminen on Lynchistä oikeutetusti 
vedenjakaja, mutta jatkuvuudet eu-
rooppalaisille keskiajalta saakka tu-
tuista julkisista, yhteisistä laitoksista 
ovat niin vahvoja, että nykymallia 
voi pitää vanhojen avituskäytäntöjen 
keksimisenä uudelleen. Joku kysyy, 
saako hyvinvointiyhteiskunnan ro-
mutus uutta puhtia pitkän kaaren 
tutkijoitten viileästä metodologiasta.

Kirkossa 
käymisen 
riskeistä

Cergy-Pontoisen yli-
opiston kirjalli-
suudenprofessori 
Catherine Mayaux 
iskeytyi modernis-

tisiin uskoontulokuvauksiin Revue 
de l’histoire des religionsin kuluvan 
vuoden avausvihkossa. Hän eritteli 

kahden kirjailijan mietteitä riitin 
kauneuden hengellistävästä voi-
masta.

J.-K. Huysmansin En routen 
(1895) päähenkilö, kirjailija Durtal, 
osuu martaana iltana aikaa tap-
paakseen Saint-Sulpicen katoliseen 
kirkkoon, jossa juhlitaan pyhäin-
miestenviikkoa. ”Syvyydestä minä 
huudan sinua, Herra”, kuoro paahtaa 
psalmia 130 niin, että koko valtava 
pyhäkkö täyttyy. ”Herra/ odotan 
sinua koko sielustani.” Pahaa aavis-
tamattoman Durtalin hermoradat 
vääntyvät, hän järkyttyy ytimiään 
myöten ja ”tikahtuu närvööseihin 
kyyneliin”. Hän hurahtaa tismalleen 
niin kuin fin de sièclen symbolistin 
ja naturalistin kuuluu hurahtaa. Sa-
malla moderni luovuus kyyristyy 
keskiajan itsensä emanoituessa 
ryskyen Durtalin ylitse ja lävitse.

Durtal arvelee kääntymyksen 
juontuneen seremonian vaikutta-
vuudesta, laulujen ja äänten ihme-
teltävästä kauneudesta. Keskuste-
lukumppaniksi luostarista löytyvä 
munkki myöntää, että ”Vapahtaja on 
käyttänyt taidetta pääkeinonaan saa-
dakseen teidät omaksumaan uskon. 
Hän on osunut heikkoon koh-
taanne… tai paremminkin vahvaan 
kohtaanne.” Järkiperäisen suostut-


