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Timo Kaitaro

Barokkia paranoiaa
Jaakko Yli-Juonikas, Neuromaani. Otava, Helsinki 2012. 650 s.

Kakkujen päällispuolta 
koskeva sanonta ei koti-
maisten kirjojen kohdalla 

useinkaan pidä paikkansa: kunnol-
liset sidokset ja kauniit kannet ovat 
suhteellisen harvassa. Neuromaani 
erottuu ulkomuodoltaan edukseen 
tyylikkään, vaikkakin hieman ku-
vottavan värisen lankasidoksen an-
siosta. Eikä sisältökään ole silkkoa, 
vaan pikemminkin silppua, frag-
mentoitua proosaa. Kirjan rakenne 
kaikkine poukkoiluineen ja alaviit-
teineen leikittelee eri tekstilajeilla, ja 
lopputulos on sympaattisen retrosti 
ja häpeilemättömästi postmoderni. 
Vaikka teoksen palat kokoontuvat 
enemmän tai vähemmän yhtenäi-
seksi tarinaksi, kerronta on hajotettu 
erillisiksi fragmenteiksi niin, että 
lopputulos muistuttaa lukukoke-
muksena novelli-, pakina-, uutis- tai 
artikkelikokoelmaa.

Neurodiskurssit 
aivotransplantteina 
Hauska paradoksi Neuromaanissa 
on se, että vaikka kirjan kertoja on 
paranoian ja/tai mahdollisen neu-
raalisen tai muun manipulaation 
vuoksi kovin epäluotettava, teksti on 
täynnä viittauksia todellisiin henki-
löihin ja paikkansa pitäviin tosiasioi-
hin neurotieteellisistä teorioista ja 
tutkimuksista. Näin teksti tavoittaa 
paranoian olemuksen: paranoidikon 
harhat on tyypillisesti perusteltu loo-
gisesti tosiasioilla. Tässä suhteessa 
ne muistuttavat niitä pikku-uutisia, 
joissa meille kerrotaan, mitä neuro-
tieteilijät ovat meistä saaneet selville 
ja miten se ja se tunne, ominaisuus 
tai toiminto on onnistuttu paikan-
tamaan aivoissa sekä kuvaamaan uu-
silla hienoilla värillisillä aivokuvilla. 
Tässä uudessa neurotiedediskurs-
sissa kaikki ihmistä, miestä ja naista, 
koskevat triviaalit tosiasiat, myytit 
ja ennakkoluulot saadaan näppä-
rästi uusiokäyttöön kääntämällä 

ne puheeksi aivoista. Tämän neu-
romanian luomaa maailmankuvaa 
Yli-Juonikkaan romaani heijastelee 
ja kommentoi asiantuntevasti eri nä-
kökulmista – jotka kaikki eivät ole 
välttämättä pelkästään paranoidisia, 
vaan fiktiivisessä etäännytyksessään 
myös kriittisiä.

Romaanin vainoharhainen pää-
henkilö on luultavasti tutkintavan-
keudessa oleva mielenterveyskun-
toutuja Silvo Näre, jonka pään sisällä 
puhuu Gereg Bryggman -niminen 
toinenkin henkilö. Näreen harhat 
ja Bryggmanin höpinät tarjoavat 
paranoidisen näkökulman neuro-
tiedehypeen. Kun lehdistä saa lukea 
uutisia, joissa puhutaan ”ajatusten 
lukemisesta” fMRI-kuvista, spesi-
feistä Marilyn Monroe -soluista ai-
voissa tai aivojen suorasta stimuloin-
nista, ajatukset neurotieteilijöiden 
harjoittamasta mielen kontrollista ja 
salaliitosta vaikuttavat perin uskot-
tavilta. Neuromaani toimiikin hyvin 
ajankuvana peilaten moninaisia 
neurodiskursseja neuroteologiasta 
neurotaloustieteeseen parodian ja 
ironian keinoin. Vainoharhaiset ovat 
aina innokkaasti seuranneet tieteen 
saavutuksia: kun demonit ja henki-

olennot ovat käyneet vähiin, heidän 
harhansa hyödyntävät tieteen ja 
teknologian viimeisimpiä edistysas-
keleita. Nappeihin piilotetut mikro-
fonit ovat luontevasti korvautuneet 
neurotieteen mytologisoiduilla edis-
tysaskeleilla ja teknisillä sovelluksilla.

Labyrintti ilman keskusta
Teoksella on pituutta yli kuusisataa 
sivua, mikä saattaa lukijaa välillä 
raivostuttaakin materiaalin toistei-
suuden ja tekijän itsensäkin ironi-
soiman dramaattisten jännitteiden 
tai käänteiden puutteen vuoksi. Pa-
ranoian junnaavaan yksiraiteiseen 
kulkuun on kuitenkin sijoitettu 
tasaisesti inspiroituneita jaksoja, 
outoja tyyppejä, kiinnostavia oravia 
ja huumoria, niin että mielenkiinto 
säilyy loppuun saakka – ainakin 
pienissä annoksissa luettuna. Osa 
vitseistä on epäilemättä sisäpiirihuu-
moria, mutta ne, jotka eivät erota 
tekstin kaikkia viittauksia tiedemaa-
ilman todellisuuteen, voivat nauttia 
siitä puhtaana fiktiona. Sillä tätähän 
se itsetietoisesti pyrkii olemaankin: 
tekstillä, kielellä, myyteillä – ja tosi-
asioilla – leikkimistä.

Neuromaanissa on kaksi kirjan-
merkkinauhaa. Käytin yhtä tärkeän 
sivun merkkaamiseen ja toista sen 
merkitsemiseen, missä kohtaa olin: 
merkkien mentyä sekaisin luin 
uudelleen luvun, jonka olin jo lu-
kenut – enkä huomannut mitään. 
Tämä kertoo jotain kirjan raken-
teesta tai sen puutteesta, johon ”in-
teraktiiviset” ohjeet lukujen lopussa 
viittaavat: kirjan lukuja voisi peri-
aatteessa lukea missä järjestyksessä 
hyvänsä, kirjan muoto tai juoni ei 
siitä muuttuisi lainkaan. Tekstin in-
teraktiivisuus on lopulta vitsi sekin: 
lukijan tehtävänähän on seurata si-
vunumeroita ja/tai kertojan ohjeita.

Kirjassa tutkimusrahoitusta it-
selleen kähmineiden ja suunnilleen 
omilla nimillään esiintyvien neu-
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rotieteilijäsankareiden reitti on 
selvempi, kuin suoraan Mono-
polista: ”mene suoraan vankilaan 
kulkematta lähtöruudun kautta”. 
Näinhän heille kävi myös todel-
lisuudessa. Teksti ei kuitenkaan 
tuomitse heitä toistamiseen, vaan 
kertoo tosiasiat sellaisina kuin ne on 
lehdistössä kerrottu, ryhtyypä välillä 
ironisesti puolustamaankin heitä. Ja 
tietenkin myös neurotieteen huma-
nistikriitikot saavat osansa teoksen 
ironiasta.

Tervettä neuroskeptisismiä
Tekijän, jonka nimi selvästi on 
enne, asenne kuvaamiinsa kuvitteel-
lisiin ja vähemmän kuvitteellisiin 
tapahtumiin on sen verran joh-
donmukaisen ironinen, että teks-
tistä on turha etsiä eksplisiittisen 
kriittistä näkökulmaa kuvattuihin  

asioihin. Kriittisen asennon otta-
minen jää lukijan tehtäväksi. Iro-
ninen ja asioiden todellisuutta ja 
yksiselitteisyyttä hämärtävä nä-
kökulma – samoin kuin tarinassa 
kuvattujen todellisten neurotietei-
lijöiden rikollisen toiminnan do-
kumentaarinen kuvaus – tarjoaa 
kuitenkin runsaasti eväitä suhtautua 
kriittisesti neurotieteiden reunoilla 
kukoistavaan popularisoituun pseu-
dotieteeseen, joka unohtaa, ettei 
neurotieteiden tarkoitus ole kertoa 
meille mitä ja keitä me olemme ja 
etteivät tieteentekijät ylipäätään 
ole profeettoja, vaikka jotkut tiede-
toimittajat ja tieteentekijät heidän 
johdatuksellaan ovatkin näin ereh-
tyneet luulemaan. Teos panee myös 
miettimään, olisiko meillä pian ihan 
oikeasti aihetta paranoiaan, kun 
neurotiedettä lähdetään toden teolla 
soveltamaan tiedeuutisten hehkut-

taman science fictionin suuntaan: 
ajatusten lukuun ja kontrolliin.

Barokin aikakaudella kuviteltiin 
neuvokas paha demoni, joka pystyi 
manipuloimaan uskomuksiamme. 
Nyt kun emme enää usko demo-
neihin vaan tieteeseen, epistemolo-
gisen ajatuskokeen roiston paikan 
on ottanut aivoja vadissa pitävä neu-
rotieteilijä, jolla on tuon demonin 
ihmeelliset kyvyt. Yli-Juonikkaan ro-
maanin näkökulma, jossa todellisuus 
näyttäytyy paranoidikon harhaisten 
tulkintojen ja epäilyttävien neuro-
tieteellisten spekulaatioiden läpi, 
uusintaa värikkäästi myös barokkiru-
nouden skepsistä, jossa kaikki näyt-
täytyy viime kädessä huijauksena, la-
byrintteinä, illuusiona, heijastuksena 
tai harhana  – mikä luonnollisesti 
on hyvä lähtökohta alkaa etsiä sitä, 
mistä nämä heijastukset ovat saaneet 
alkunsa.

Matias Slavov

Kattavasti filosofian ja tieteen historioiden liitoksista
Riku Juti, Tiedon filosofia antiikista nykyaikaan. Gaudeamus, Helsinki 2013. 447 s.

R iku Jutin tuore teos kar-
toittaa nimensä mukaisesti 
tiedon filosofiaa. Juti suosii 

termiä ”tiedon filosofia” ”tieto-opin”, 
”tietoteorian” tai ”epistemologian” 
sijaan, sillä muut termit rajaisivat 
aihealuetta liiaksi uuden ajan alulta 
alkaneeseen filosofiseen perin-
teeseen. Juti ei ota kantaa siihen, 
mikä on ’tiedon’ oikea määritelmä. 
Hän tarkastelee erilaisia, ajan ku-
luessa muotoutuneita tapoja lä-
hestyä kysymystä. Teos sisältää laa-
jasti aate- ja oppihistoriaa sekä fy-
siikan, matematiikan ja logiikankin 
historiaa. Kirja on laajuutensa 
lisäksi myös pikkutarkkaa työtä. 
Kommentoin seuraavassa suppeasti 
niitä kohtia, joita pidin kiinnosta-
vimpina ja joiden arviointiin uskon 
pätevyyteni riittävän.

Ensimmäinen luku käsittelee 
tiedon määritelmää. Juti analysoi 

sitä arkikielen, tieteen ja filosofian 
konteksteissa. Russellin näkemystä 
seuraten hän väittää, ettei luon-
nollisen kielen käsitettä ’tieto’ voi 
määritellä täsmällisesti. Esimerkiksi 

fysiikassa käsitteet ’voima’, ’massa’ 
ja ’energia’ ovat saaneet matemaat-
tisen täsmällisen ilmaisun, kun 
niiden arkikieliset ilmaisut ovat 
vaihtuneet määreiden välisiä riippu-
vuussuhteita kuvaaviksi yhtälöiksi. 
’Tieto’ on kuitenkin jotain paljon 
epämääräisempää kuin ’voima’, 
’massa’ tai ’energia’. Kuten Juti 
kirjoittaa: ”tiedon filosofiassa [ei] 
voida lähteä liikkeelle oletuksesta, 
että tiedon käsite on luonnollisessa 
kielessä valmiiksi annettu, ja että 
siltä vain uupuu tarkka määritelmä 
tai sitä ei ole riittävästi selitetty” 
(27). On totta, että ’tiedon’ mää-
ritteleminen käsiteanalyysin avulla 
johtaa helposti loppumattomaan 
käsitteenviilaukseen (kuten ”Get-
tierin ongelma” ja sen synnyttämä 
keskustelu osoittavat). Siksi aiheen 
historiallinen kartoittaminen onkin 
paikallaan.


