
6   niin & näin  2/2012

n & n -haastattelu

Jarkko S. Tuusvuori

”Työläimmät ja tärkeimmät 
käsitteellistettävät”
José Gilin luona Alcântarassa

”Portugalin pitäisi niinsanotusti palata markkinoille ensi vuonna. Toiveikkuutta ei 
esiinny. Kuritus on pahentanut kurjuutta.” Suvereenisuutensa menettäneen maan 
ja uusbrutaalin kapitalismin hallitseman maailman tilassa ei ole kehumista, vaikkei 
portugalilaisen kielteisyyden kaikkia herkullisia vivahteita taitaisikaan. Mutta sen enempää 
synkeät taloudellis-poliittiset näkymät tai Lissabonin utuinen sää kuin tuliaiseksi saadut 
hapankorputkaan eivät hyydytä José Gilin hymyä. Valppaasti virnuileva konkarifilosofi 
on elävä esimerkki ajattelun voimasta. Tai niin kuin Gil ammoista ystäväänsä Gilles 
Deleuzea tapaillen kernaammin sanoo: ”’Tuleminen-muodoksi’ on vähemmän tärkeää 
kuin ’tuleminen-voimaksi’.” Vaikkei hän tätä opinkappaletta omaan kehitykseensä 
sovellakaan, Gil on noussut 2000-luvulla sekä yhdeksi huomatuimmista eurooppalaisista 
intellektuelleista että kenties kysytyimmäksi kaikista portugalilaisista itsensäruoskijoista.
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Viime vuodet Gil on ollut Portugalissa suo-
ranainen julkkis. Hänen keväällä 2010 
päättyneille filosofian professorin luen-
noilleen tungeksittiin, hänelle on myön-
netty palkintoja, hänet on kutsuttu arvo-

valtaisiin kulttuuriraateihin, hän laatii korkean profiilin 
esipuheita ja juhlavia alkusanoja eri julkaisuihin, hänellä 
on kolumnipalsta maan suurimmassa viikkomakasii-
nissa Visãossa (1993–), häntä pika- ja syvähaastatellaan 
tiuhaan lehtiin ja radioon, hän on blogosfäärin kuu-
mimpia bataatteja ja onpa hän vieraillut toisinaan myös 
television ajankohtaisohjelmissa kommentoimassa päi-
vänpolitiikkaa1. Kuhinasta ei ollut tietoakaan vielä kah-
deksan vuotta sitten. Tilanteen käänsivät kolme seikkaa.

Ensinnäkin marraskuussa 2004 julkaistiin Gilin laa-
jalle yleisölle tarkoitettu ja jymymenestykseksi osoittau-
tunut aikalaiskritiikki Portugal, hoje. Heti perään jou-
lukuussa ranskalainen laatulehti Le nouvel observateur 
(1964–) esitteli 40-vuotisjuhlanumerossaan maailman 
25 tärkeintä nykyajan ajattelijaa. Filosofipainotteiseen 
ryhmään laskettiin intialaiset Amartya Sen (1933–) 
ja Sudhir Kakar (1938–), senegalilainen Souleymane 
Diagne (1955–), ghanalais-brittiläis-yhdysvaltalainen 
Kwame Appiah (1954–), argentiinalainen Carlos Maria 
Vilas (1943–), argentiinalais-meksikolainen Nestor 
Garcia Canclini (1939–), brasilialainen Candido Mandes 
(1928–), kanadalaiset Charles Taylor (1931–) ja Ian 
Hacking (1936–), venäläinen Vladimir Kantor (1945–), 
norjalainen Jon Elster (1940–), italialaiset Antonio Negri 
(1933–) ja Giorgio Agamben (1942–), saksalaiset Peter 
Sloterdijk (1947–) ja Axel Honneth (1949–), brittiläiset 
Simon Blackburn (1944–) ja Philip Pettit (1945–), es-
panjalainen Daniel Innerarity (1959–), suomalainen 
Jaakko Hintikka (1929–), slovenialainen Slavoj Žižek 
(1949–) sekä yhdysvaltalaiset Richard Rorty (1931–
2007), Stanley Cavell (1926–), Michael Walzer (1935–) 
ja, ainoana naisena, Martha Nussbaum (1947–). Joukon 
jatkoksi ranskalaiselle yleisölle tuttu portugalilaisesseisti 
Eduardo Lourenço (1923–) sai esitellä ”lihan filosofi” 
José Gilin (1939–).

Kolmas syy uuteen näkyvyyteen ja tunnettuuteen on 
se, että tummanpuhuvista tilannearvioistaan kuuluisa Gil 
on kaikessa piikikkyydessään vetreä ja höyli.

Ajattelijan tie
Gil syntyi Muecatessa koillisessa Mosambikissa. Hän tuli 
Afrikasta 1957 Lissaboniin opiskelemaan matematiikkaa, 
mutta muutti pian epävapaasta Portugalista Ranskaan, 
valmistui Sorbonnen yliopistosta Kantin moraaliteoriaa 
käsittelevällä tutkielmalla ja opetti filosofiaa lukioissa. 
Lapsuus- ja nuoruusajoistaan Gil ei ole juuri puhunut. 
Se tiedetään, että hän laati Pariisissa 1963 portugali-
laisten opiskelijoitten yhdistyksen nimissä julkaisemat-
toman katsauksen kotimaansa älymystön nationalisti-
sesta jälkijättöisyydestä ja mädännäisyydestä. Kansallisia 
erityisyyksiä ja filosofisia yleisyyksiä 40-luvulta lähtien 
sovittelevan ”Filosofia portuguesa” -ryhmittymän joh-

tajiin kuuluneelle José Marinholle (1904–1975), por-
tugalilaisen hengenelämän varsinaiselle voimanpesälle, 
osoitettu muistio tiivisti: ”Vikamme on olla ensin portu-
galilaisia ja vasta sitten ihmisiä.”2

70-luvun mittaan Gil työskenteli Michel Foucault’n 
johtamalla filosofian laitoksella opiskelijaprotesteista 
syntyneessä Paris-VIII-yliopistossa (1969–). Tässä ko-
keilevassa opinahjossa hän tutustui myös Deleuzeen. 
Gil palasi Lissaboniin 1976 ottaakseen vastaan pestin 
demokraattisiin käytäntöihin totuttelevan maan opetus-
hallinnossa, kunnes siirtyi tutkijaksi. Uudessa kotiyli-
opistossaan Lissabonin Universidade Novassa (1973–) 
hän puolusti kutsuprofessuurinsa alussa 1982 jo kah-
deksan vuotta aiemmin laatimaansa väitöskirjaa ruu-
miista ”vallan tilana” (julk. 1988). Pariisissa julkaistiin 
hänen ranskaksi kirjoittamansa pienoisromaanit La 
crucifiée (1982) ja Cimetière des plaisirs (1990) sekä sel-
vitys Korsikan poliittisesta historiasta ja verikostoperin-
teestä (1984). Italiaksi ilmestyi Un’antropologia delle forze 
(1983). Ruumiin ja vallan teemaa jatkoi As metamorfoses 
do corpo (1980), jonka laajemmasta ranskanlaitoksesta 
Métamorphoses du corps (1985) on saatu käännökset por-
tugaliksi (1997) ja englanniksi (1998). Analyysit Fer-
nando Pessoan sanataiteesta (1987 & 1999), jota myös 
O espaço interior (1994) sivuaa runoilijalta lainatusta 
otsikostaan lähtien, julkaistiin kutakuinkin yhtaikaa al-
kuperäisinä ranskaksi ja jälkiperäisinä portugaliksi. Myös 
ainoastaan portugaliksi ilmestyneet tutkielma hirviöistä 
(1994; ital. 2003), pika-analyysi Salazarin poliittisesta 
retoriikasta (1995), havainnon estetiikkaan syventyvä 
A imagem-nua (1996), näyttelykatalogi kuvataiteilija 
Isabel Pavãolle (2000), tanssia tarkasteleva Movimento 
total (2001) ja kirjallisuusessee Saint-Exupérysta (2003) 
tehtiin samalla menetelmällä.

Kirjoituskokoelma taiteista, Sem Título (2005), sen 
sijaan koostuu alun alkaenkin portugaliksi kirjoitetuista 
teksteistä, niin kuin myös kolme kirjoittamisopasta Gilin 
omalle ”katsojakoulu”-valistusprojektille (2001–2002), 
nide rakkausrunoja (2003), kaunokirjanen Ao meio-dia, 
os pássaros (2008) ja varsinaisen professorin arvovallalla 
laadittu monografia Deleuzen filosofiasta (2008). Sama 
pätee Portugali-kirjan mutkikkaampaan jatko-osaan 
Em busca da identidade. O desnorte (2009), uusimpaan 
Pessoa-puheenvuoroon (2010) ja esseeseen taiteesta 
kielenä (2010). Näihin julkaisuihin on merkitty tekijän 
oheen myös kielentarkastaja. Portugalin tunnetuimmalla 
elävällä filosofilla ja kulttuurintutkijalla pysyy toinen 
jalka ulkomailla. Niinpä hän hoitelee luontevasti haastat-
telua reunustavat alku-, jälki- ja sivupuheet portugaliksi, 
mutta kehittelee varsinaiset vastauksensa ranskaksi.

Kotimaiseen filosofiaan yhdentyminen on ollut han-
kalampaa. Gil toistaa muuallakin sanomansa: lukuun ot-
tamatta harvoja filosofiystäviä palaute kollegoilta on ollut 
vähissä. ”Portugalissa ei ole olemassa mitään filosofiyh-
teisöä.” Kääntäen hän puhuu mieluusti opetuksestaan, 
oppilaistaan ja ohjattavistaan, joille hän on teroittanut 
filosofian olevan hellittämätöntä ajattelua.3

Gil kertoo, että Lourenço auttoi häntä näkemään yh-Va
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tenäisyyttä ja kiinteyttä monitahoisessa tuotannossaan. 
Ystäväksi mainittu tulkitsija painottaa Gilin työssä post-
husserlilaista fenomenologiaa. Tätä tai haastattelijan eh-
dottamaa jälkispinozalaista conatusta ja jälkikantilaista 
Kritikiä yhdistävää otetta kernaammin Gil tunnistaa ha-
jahankkeitaan sitovaksi juoneksi asiat, joita luonnehtii 
käsitteellistämisen vaivalloisuus ja välttämättömyys. 
Liikkeen ja ruumiin lisäksi niitä ovat esimerkiksi hulluus, 
karisma, myytti ja jumala. ”Freudia vetivät puoleensa 
ilmiöt, joita hän vastusti. Filosofin vähemmän vasten-
tahtoisiin päätehtäviin kuuluu uusien käsitteitten luo-
minen. Omia töitäni psykoanalyysin, psykiatrian, taiteen 
ja politiikan erillisiltä tuntuvilla alueilla yhdistää tietyn 
käsitteellisen tason työstäminen. ’Tiedostamaton’ on sen 
vuoksi kiehtova käsite, että se ei ota kokonaan käsitteel-
listyäkseen.”

Samaa voi sanoa Portugalista, Gil myöntää. Maa-
liskuussa Portugal, hojesta otettiin peräti 13. painos4. 
Kirjaan on liitetty jälkisanat ja viisi lehtihaastattelua, 
joissa Gil selventää kärsivällisesti sanomisiaan. Teokseen 
päätyneiden dialogien lisäksi Giliä on jututettu sen si-
sällöstä vähintään puolessatusinassa muussa viestimessä. 
”Identiteetin liiallisuudesta” jo mainitussa 60-luvun 
muistiossaan maininnut ja kansallista itsetutkistelua 
koko ikänsä vieronut filosofi on päässyt parodoksin pe-
rukoille. Gil saa puida kotimaansa tilaa ja kansakuntansa 
luonnetta kaiken kansan kanssa. Samalla häntä otteiltaan 
akateemisemmat filosofit ovat uskaltautuneet monen-
tasoiseen julkiseen ruodiskeluun Portugalin ’eduskuvista’ 
ja ’kansallisista myyteistä’5.

Mutta jo viisi vuotta sitten brasilialaiselle lehdelle 
antamassaan haastattelussa Gil kiisti tiukasti harjoitta-
neensa Portugal, hojessaan itseys- tahi samuustarkastelua. 
Hän ei tyrkyttäytynyt väittämään, toisin kuin toistuvasti 
arveltiin, että portugalilaiset ovat tuollaisia tai tällaisia. 
Häntä kun askarruttavat olemisten sijaan tulemiset: ”En 
kulje identiteetin kintereillä. En tiedä, mitä se on. Koko 
käsite vaikuttaa minusta perin arveluttavalta. Minun etsi-
määni voi paremman termin puutteessa kuvata mentali-
teetiksi, Portugalin kansan mentaliteeteiksi. Mentaliteetit 
saattavat kerrostua syvään ja kestää kauankin, mutta ne 
voivat muuntua.”6

Taide
Aina Gil ei ole pysynyt linjallaan. Kun hän puhui toi-
sesta runoilijamonografiastaan Brasiliassa keväällä 2000, 
hän lausahti lehtihaastattelussa: ”Täällä en näe euroop-
palaisten vaalimaa nihilististä ja negatiivista käsitystä 
[Pessoan] työstä. Ihmiset pyrkivät aina vain paremmin 
tutkimaan ja ymmärtämään sitä, ehkä brasilialaisille omi-
naiseen optimistiseen ja positiiviseen tapaan.”7

Brasilialaisuus on tässä kuitenkin vain nimenä 
Pessoan kokeilevan, ponnekkaasti tulevan taiteen edellyt-
tämälle tutkimusotteelle. Ensimmäisessä kirjassaan kirjai-
lijasta Gil oli kuvannut Pessoan kokeellisuuden eetosta, 
jonka mukaan on ”tuotettava enimmäismäärä erilaisia 
aistimuksia alkaen mahdollisimman vaihtelevista unista”. 
Gilin sanoin ’eksperimentoinnin taso’ on pessoalaisittain 
sama asia kuin ’taiteellinen taso’, joka avautuu ”poliit-
tisten, uskonnollisten ja filosofisten mielipiteitten” kylläs-
tämän ’ideoitten tason’ yläpuolella.8

Joku voisi epäillä, että tämä on vain sovinnainen tapa 
siirtää huomio taiteilijan poliittisista tai filosofisista heik-
kouksista tämän uudistuvaan luomiskykyyn9. Taiteelle 
myönnetystä erikoisasemasta filosofiassaan Gil ei innostu 
puhumaan suoraan. Sen sijaan hän on hiljattain pohtinut 
’nykytaiteen’ käsitteen ”radikaalia epämääräisyyttä tai se-
kavuutta”. Kaikkiin nykyisyyksiin kuuluu menneen, tu-
levan ja käsillä olevan limittäisyyttä: ”Mutta ehkä nämä 
kerrokset eivät ole koskaan aiemmin olleet niin tiheitä ja 
moninaisia kuin nyt. Asiaan vaikuttavat yhtäältä kuvien 
kasaantuminen, toisaalta kiihtyvä todellisuuden muo-
donmuutos kuviksi, niin havainnoissamme kuin tosi-
asioissa. Nykyaikaisuus ei ole ikinä ollut niin vahvasti 
tulosta näiden kuvien supistumisesta nykyhetkeksi aina 
vain pakenevaisempine todellisuuksineen.”10

Ei ollutkaan ihme, että Portugal, hoje alkoi television 
ja yleisemmin mediakritiikistä. Onko filosofin omistau-
tuminen tanssitaiteelle perua osin siitäkin, että se erkanee 
niin jyrkästi nykyisen sähköisen ohjelma- ja kuvavirran 
kyllästämästä olemistavasta? Tahdikkuutta tai ei, Gil 
ei vastustele tulkintaa. Kun hän alkaa puhua tanssista, 
hän puhuu ”liikkeestä, josta syntyy lisää liikettä”. Äkkiä 
ollaan ruumiitten liukumissa ja vyörymisissä tuolla 
puolen minuuksien. Taiteen erivapaus häivähtää jälleen, 

”Filosofin vähemmän 
vastentahtoisiin päätehtäviin
kuuluu uusien käsitteitten 
luominen.”
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kun Gil selvittää, missä mielessä tanssissa ”ylitetään ruu-
miimme anatomis-konstitutiiviset rajoitukset”. Kuten 
Félix Guattarin ja kumppanien ”skitsoanalyyttisessa” 
Chimères’issä (1987–) 1999 ilmestyneestä artikkelista ”Le 
corps d’un danseur” laajentunut tanssikirja esittää asian: 
”Koska tanssi luo immanenssin tason, merkitys yhtyy vä-
littömästi liikkeeseen. Tanssi ei siksi ilmaise merkitystä: se 
on merkitystä (koska se on merkityksen liikettä).”11

Gilille tanssi on myös suoraan hänelle tärkeimpien 
filosofisten ongelmien jäsentymistä. Olohuoneensa 
pienen pyöreän pöydän ääressä hän tähdentää, että häntä 
polito-, sosio- ja kultorologisesti kiehtovat ’voima’ ja 
’valta’ ovat ”vaikeimmat ja välttämättömimmät asiat kä-
sitteellistettäviksi”.

Demokratiattomuuden perintö
Käänteisen kokemuksen suo väkivalta. Jos Gilin analyysi 
nyky-Portugalin sitkeästi menneessä taannehtivista men-
taliteeteista liikkuu enimmäkseen korkealla abstraktio-
tasolla, hän osaa käväistä maankin pinnalla: ”Salazarismi 
ei ollut avoimen pakottavaa, sortavaa, alistavaa tai vahin-
goittavaa. Portugalissa on yhä paljon näkymätöntä ag-
gressiivisuutta. Perheväkivalta on edelleen tavanomaista.”

Portugalilainen versio diktatuurista syntyi Coimbran 
yliopiston taloustieteen professorin António de Oliveira 
Salazarin (1889–1970) johdolla 20-luvun lopulta alkaen. 
Sotilashallinnon valtiovarainministeristä pääministeriksi 
1932 korottama Salazar muodosti Estado Novon, ”Uuden 
Valtion”, jonka pääasiallisena tehtävänä oli ”kumoukselli-
silta ideoilta” suojautumisen varjolla kaventaa kansalais-
vapauksia, lakkauttaa demokraattiset instituutiot ja kes-
kittää kaikki mahti yksinvaltaiselle hallitsijalle. Eroa tun-
netumpaan totalitarismiin on tyypitelty näin: jos fasismi 
(ja natsismi) oli kaupunkilaista, joukkokokoustavaa, ke-
hitysmyönteistä, laajentumishakuista ja teatraalista, sala-
zarismi oli maalaista, joukkoja vihaavaa, konservatiivista, 
olevaan tyytyvää ja tyytyväisen nöyrää12.

Gilin portugalilaisessa mentaliteettihistoriassa kaiken 
keskipisteessä on lähes 50-vuotisen diktatuurin ajan seu-
raamusten tulkitseminen. Paikoin vain vaikuttaa siltä, 
että perkaus ei sittenkään ole kyllin tapauskohtaista: 

jos maassa nykyisin vallalla oleva ajatus- ja olemistapa 
on jonkinlaisen eksistentiaalisen pelon (medo de existir) 
luonnehtimaa, tämä ei vielä erottane Portugalia muista 
kurista ja komennosta vajavaisesti vapautuneista yhteis-
kunnista. Tekeekin mieli ehdottaa Gilille täsmätulkintaa 
Salazarin pitkästä varjosta. Koska portugalilainen autori-
täärisyys ei syntynyt vallankumouksen eikä vaalien voi-
masta, se jätti kosolti mykkää merkitystä poimuistaan 
päästettäväksi. Se ei kiinnittynyt tiettyihin päiviin, mää-
rättyihin tapahtumiin, ilmeisiin symboleihin, selviin sa-
nomisiin, vaan hitaammin ja hämärämmin kansalaisiin 
kiinni hiertyneisiin käsityksiin ja käytäntöihin.

”Olette oikeassa”, Gil myötäilee odottamattomasti. 
Ja virnistää perään: ”Salazarismi vain ei ilmaantunut tyh-
jästä. Sen tausta, synty ja jatkuminen oli samalla koko 
modernin Portugalin vähittäistä kehkeytymistä.” Gil 
lisää: ”Salazar ymmärsi hyvin Portugalin kansaa. Niin 
hyvin, että osasi käyttää sitä hyväkseen.” Tämä kals-
kahtaa identiteettipuheelta, mutta Gilillä on valttikortti 
takataskussa. ”Salazarilaisen puheen kolmio oli Jumala, 
isänmaa ja perhe, jotka nimenomaisesti muodostivat 
identiteetin kolme napaa. Näin määrittyy patologinen, 
ainutkertaisuutta tukahduttava identiteetti.”13

Salazarismi hallitsi tuottamalla samuutta. Portugal, 
hojen ytimessä on eroamista kavahtavan pelokkuuden 
synnyttämä poliittinen voimattomuus. Portugalissa ei 
tapahdu koskaan mitään: portugalilainen jättää kirjau-
tumatta sisään historiaan ja omaan elämäänsäkin. Jul-
kisen tilan paikalla on ei-julkinen avaruus. Tiede- ja 
taideyhteisön tilalla on näkemysten yksityisyys. Kriit-
tisen hengen, merkityksen muodostamisen, kollektii-
visen mielenosoittamisen ja yhteisen järjestäytymisen 
sijasta kukoistavat spektaakkelit. Yksilöyden, vapauden 
ja kansalaisuudellisuuden korvaa suljettu, normalisoitu 
ja provinssimaisesti maailman metropoleja ihaileva elä-
mänmuoto. Kansanvallan katotrauma ruokkii menetys-
kammoa, estää ulospäänsuuntautuvaa vaikuttamista ja 
kääntää primaariaggressiot sisäänpäin. Esseistisesti viit-
tilöidään Nietzscheen, Ferencziin ja Rawlsiin, mutta tu-
kevammin, vähän aikaa, nojataan vain Hannah Arendtin 
jo klassiseksi muodostuneeseen Elemente und Ursprünge 
totaler Herrschaftiin (1951).

”Salazarismi ei ollut avoimen 
pakottavaa, alistavaa tai
vahingoittavaa. Portugalissa 
on yhä paljon näkymätöntä 
aggressiivisuutta.”
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”Mitä tämä oikein on olevinaan?” kertoo Gil kysytyn 
Portugal, hojestaan. ”Tämä ei ole sosiologiaa, ei sosiaali-
psykologiaa, ei filosofiaa. Mitäs kummaa?’”14 Gil sanoo 
ottaneensa kritiikistä onkeensa. Vaikutelma- ja väläyspi-
toinen kirja sai jatkokseen O desnorten, jossa tingittiin 
helposta lähestyttävyydestä ankaramman käsitteellisen 
erittelyn hyväksi. Teoksessa lisätään kierroksia sekä psy-
koanalyyttisessa että Foucault-vaikutteisessa subjekti-
teoreettisessa suunnassa. Mutta Gil on myös onneksi 
jatkanut julkista keskustelua aivan päivänpolitiikan lähi-
tuntumassa.

Lehtihaastatteluissaan hän on puhunut suoraan sa-
lazarismin sitkeydestä ja uuden autoritäärisyyden nou-
susta15. Tältä pohjalta hän puntaroi toukokuussa 2009, 
että troikan vaatimuksia tiukemmaksikin taloudenpitoa 
kiristävä ja vaihtoehdottomuutta toistava Passos Coelhon 
hallitus ”hallitsee pelolla”16. Presidentinvaalien aikaan 
viime vuoden tammikuussa filosofi näki kampanjoinnin 
kuvastaneen ”portugalilaisen demokratian huomattavaa 
rapautumista” ja ”kansanvaltaisen järjestelmän halventu-
mista”. Olihan avautunut näkyviin ”suuri kuilu kansa-
laisten ja poliitikkoluokan välillä”. Gil jatkoi puhumalla 
”poliittisen puheen alhaisesta tasosta” sekä ”ideoiden ja 

visioiden puutteesta”. Koko maan ”sekasortoinen kuva” 
vaihtui näkyvistä katoavaan kuvajaiseen: ”Portugalilai-
sille koitui suurta epäuskoa, suurta epäluottamusta ja 
myös suurta piittaamattomuutta poliittista maailmaa 
kohtaan.”17

Rahoittajien liekanarussa oleva Portugali on menet-
tänyt itsemääräämisensä, Gil totesi ykskantaan touko-
kuussa 201118. niin & näinille hän latelee vaimentimitta 
kurjistumisen tylyjä arki-ilmiöitä. Mutta mikä kelpaisi 
merkiksi julkisen tilan, ajattelun ja olemisen virkoa-
misesta? Onko todella pakko päätellä, että kun Gil itse 
voi julkaista laajan yleisön viikkolehdessä korkealentois-
kapinallisia kirjoituksia vaikkapa ”reaalisen konstruoimi-
sesta”, tämäkin osoittaa vain saman ikuista paluuta eikä 
mitään kriittisen kansalaisuuden vahvistuvaa kehitystä? 
Ilmeisesti ainoastaan katujen valtaus ja vallankumous 
uuden yhteisyyden perustamiseksi käy kunnollisesta jul-
kisen sfäärin kuntoutuksesta? Gil nyökkää, eikä hymyile: 
”Kunhan alkajaisiksi saataisiin kuriin kurinpitäjien kor-
ruptio ja klientelismi.”

Sitten ilme kirkastuu jälleen. Vielä muutama sana 
portugalilaisesta viinistä ja leivästä.

Viitteet & Kirjallisuus
1 Käsityksen Gilin ajankohtaiskommen-

toinnista saa kaupallisen SIC-kanavan 
haastattelusta, joka sisältyi Jornal das 
9 -iltaohjelman lähetykseen 30/xii/10. 
Yhdellä sanalla ”filosofiksi” esitelty stu-
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