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mallinen mutta Heideggerille hänen “tai-
teen filosofiansa” perusajatuksia: “runous
on sanontaa olevan kätkeytymättömyy-
destä.” (S. 77).

Vaikka runous onkin taiteen asia, se on
myös itse kielen olemus ja seuraa kaik-
kialle sinne, missä puhuva ihminen ilmaan-
tuu. Myös Heidegger itse pyrkii tavoitta-
maan runouden omassa kielessään ja
kirjoittamisen tavassaan. Hänen tavoittee-
naan oli murtautua ulos perinteisen
“metafysiikan”, siis tieteen ja filosofian kie-
lestä, joka rakentuu hänen mukaansa
alkuperänsä menettäneelle ja irrallisia
konstruktioita muodostavalle käsitteistölle
argumentin logiikoineen.

Kääntäjän painajainen
Heideggerin omalaatuinen “runollinen” kieli
muodostaa erityisen ongelman kääntäjälle.
Heidegger pyrkii nimittäin omissa ilmai-
suissaan toteuttamaan samaan maailman
ja maan välistä kiistaa, joka itse
taideteoksessakin toteutuu. Näin monet
ilmaukset ovat vähintäänkin kaksimerkityk-
sisiä ja usein kaikessa konkreettisuudes-
saankin symbolisia ja monimielisiä. Tällai-
sia ilmauksia ovat mm. maa tai kansa, jot-
ka kansallissosialistisessa kontekstissa
ovat tietysti luettavissa omalla tavallaan.
Sellaiset ilmaukset kuin ‘Sich-Ins-Werk-
Setzen-der-Wahrheit’ (totuuden asettumi-
nen teokseen tekeille) ‘Lichtung’ (suomen-
noksessa ‘aukeama’), ‘Gestell’ (suomen-
noksessa ‘asetin’) tai Dasein (jätetty
suomennoksessa kääntämättä) tuottavat
kääntäjälle päänvaivaa, sillä vaarana on,
että käännettäessä ne kadottavat mielen-
sä, monimielisyytensä ja juurensa tai sitten
tuloksena on ongelmia luettavuudessa.

Heideggerille itselleen kääntäminen on
kuitenkin tulkitsemista, ja sellaisena myös
Heideggerin oma teksti monesti tarjoutuu:
mahdollisuutena moniin tulkintohin.

Hannu Sivenius on onnistunut teke-
mään omasta tulkinnastaan luettavaa
tekstiä ja välttää liikaa “sanamagiaa”, joka
väijyy Heideggerin teksteissä. Joistakin
käännösratkaisuista voisi tosin käydä lopu-
tonta keskustelua ilman yksimielisyyttä.
Näin myös siksi, että jotkut käännös-
vaihtoehdot toimivat paremmin joissakin
toisissa teksteissä ja jotkut toiset taas
muissa teksteissä. Mahdollisuuksien
merellä on kuitenkin aina kiinnittäydyttävä
johonkin.

Reijo Kupiainen

EPÄLOPULLISUUDEN
AIKA

Jean Baudrillard, Lopun illuusio.
Gaudeamus, Helsinki 1994. 142 s.

Jean Baudrillardilta on syytä odottaa aina
jotain originellia. Tällä kertaa hän väittää, että
historiamme ei enää jatku, mutta se ei myös-
kään ole päättynyt. Historia on muuttanut
suuntaansa ja tapahtumat ovat alkaneet
kulkea taaksepäin. Historia ei siis tähtää
johonkin loppupisteeseen, täydellisty-
neeseen paratiisiin tai katastrofiin, vaan se
kulkee kohti alkupistettään.

Yksi tapa ymmärtää edellisen kaltaisia
väitteitä on esimerkiksi se, että juuri meidän
aikamme ja kulttuurimme on poikkeukselli-
sen kiinnostunut menneisyydestä. Samalla
tavalla kuin päättymätön psykoanalyysi
piehtaroi lapsuuden kokemuksissa, samalla
tavalla meidän kulttuurimme tekee loputto-
masti selkoa omasta menneisyydestään.
Kaikki menneisyyden ilmiöt halutaan tutkia ja
tutkia nimenomaan oikeudenkäynnin merki-
tyksessä. Baudrillard luonnehtii tätä kiihkoa
puhtaan historian luomiseksi.

Baudrillardia voi tuskin luonnehtia
analyyttiseksi ajattelijaksi. Mutta jonkinlainen
metodi hänen kirjoituksissaan on, meta-
foristen ilmauksien ja mallien kehitteleminen.
Ilmeisesti useimmille meistä ei ole ongelmal-
lista puhua historian yhteydessä esimerkik-
si kertomuksista, evoluutiosta, fysikaalisista
suureista kuten voima ja liike, tai käyttää
geometrian käsitteitä kuten ulottuvuus, jana
ja suunta. Tässä ei tunnu olevan mitään han-
kalaa. Baudrillardin ajatukset ovat absurdeja
siksi, että hän yhdistää historian teemaan
uusia ja yllättäviä metaforisia jäsennyksiä.
Esimerkiksi kokoelman ensimmäisessä
esseessä “Vuoden 2000 patafysiikkaa”
Baudrillard soveltaa historian kuvaamiseen
mm. gravitaatioteoriaa ja vapautumis-
nopeuden käsitettä. Vapautumisnopeudella
tarkoitetaan nopeutta, joka kappaleella tulee
olla, jotta se voi irtautua jonkin toisen kappa-
leen, esimerkiksi maapallon vetovoima-
kentästä. Analogia historian ja gravitaatio-
teorian välillä on, että simulaation tilassa
asioiden ja ilmiöiden merkitykset ovat kiihty-
neet niin suureen nopeuteen, että ne irtoa-
vat reaalisen gravitaatiokentästä. Asioiden ja
ilmiöiden merkitysatomit katoavat avaruu-
teen ja jokainen atomi seuraa omaa lento-
rataansa äärettömyyteen. Metaforat ovat
aina johonkin määrään asti mielekkäitä,
mutta niitä on mahdollista kehitellä myös

mielettömyyksiin — ymmärtääkseni Baudril-
lard tarkoittaa juuri tätä kirjoittaessaan
kiihdyttämisen tai paisuttamisen strategiasta.
Niinpä on mielekästä puhua historian voimis-
ta, mutta kielikuvan sisällä sinänsä johdon-
mukainen puhe historiasta “tosiasioiden
linkoamisena” tuntuu jo vaikeammin
ymmärrettävältä.

Mielestäni Baudrillard on parhaimmillaan
hauska ja oivaltava kulttuurikriitikko. Ainakin
minua nauratti lukiessani seuraavaa:
“Hienoin esimerkki siitä, mitä ihmislaji voi
pakottaa itsensä sietämään, on Biosfääri 2
— lajin ensimmäinen eläintarha, jonne se
menee katsomaan omaa selviytymistään,
kuten ennen mentiin katsomaan apinoiden
parittelua.”

Tylsimmillään Baudrillard on mariseva
konservatiivi. Hän ei ole erityisen herkkä
muiden ja varsinkaan hieman etäämmällä
olevien kulttuureiden ihmisten kärsimyksille.
Ainakaan hän ei ole ensimmäisenä
tuomitsemassa kärsimystä. Sen sijaan hän
paasaa siitä, miten Itä-Euroopan vallanku-
mous ilmentää Länsi-Euroopan demokratian
ja vapauden tyhjyyttä. Timisoaran joukko-
murhien osoittautuminen lavastukseksi
osoittaa hänelle sen, miten länsimaiden
ihmiset ovat joutuneet tiedotusvälineiden
panttivangeiksi. Baudrillardin kritiikin kärki
lienee kohdistettu siihen, että nykyaikaises-
sa joukkotiedotuksessa juuri mikään ei enää
kykene herättämään varmuuden tai autent-
tisuuden kokemusta. Mutta kieltämättä
hänen analyysinsa voi tulkita myös
ihmisvihamielisyydeksi: hän on närkästynyt
siitä, ettei väkivalta ollutkaan todellista.

Tässä kokoelmassa Baudrillard kirjoittaa
huomattavan paljon “jätteiden kierrättä-
misestä”. Jätteellä hän ilmeisesti tarkoittaa
kaikkea hyödytöntä, arvotonta ja merkitykse-
töntä. Meidän aikaamme leimaa universaali
jätteiden kierrättäminen. Ilmeisen ekologisen
merkityksensä ohella tämä periaate on
laajennettavissa esimerkiksi siten, että
nykyaikaisessa maailmassa mikään asia tai
merkitys ei voi eikä saa “mennä hukkaan”.
Yksikään asia tai ilmiö ei ole merkityksetön,
vaan viimekädessä se on aina merkki jostain
toisesta ilmiöstä tai seikasta. Psykoanalyysi
kuvaa tätä periaatetta: nykyaikaiselle ihmi-
selle hänen kaikkein vähäpätöisimmätkin
lipsahduksensa tai unensa yksityiskohdat
ovat merkityksellisiä. Tällainen ihminen ei
pysty unohtamaan mitään, ei tuhlaamaan
eikä heittämään pois yhtään kokemustaan.

Historiaan yhdistettynä jätteiden kierrät-
tämisen periaate ilmenee esimerkiksi siinä,
että kulttuurimme haluaa säilyttää kaikki
menneisyyden ilmiöt ja asiat, kulttuurillamme



66 • niin & näin 1/96

on taipumus museoida menneisyys. Meidän
aikanamme ei esimerkiksi ole mahdollista,
että kaupungit rakennettaisiin yhä uudestaan
aikaisempien rakenteidensa päälle. Tämä
voi olla nykyaikaisen rakennustavan sanele-
ma pakko, rakennusten perustukset on ulo-
tettava esihistorialliseen maaperään asti.
Mutta kulttuurikritiikin kannalta tämä ilmen-
tää samalla nykyisyyden ja menneisyyden
erottamista toisistaan. Meidän nykyisyy-
temme ei oikeastaan voi olla aktiivisesti
tekemisissä menneisyyden kanssa. Jos jokin
menneisyyden esine tai asia havaitaan, se
pyritään välittömästi eristämään museoon ja
säilömään omaan autenttisuuteensa. Ensim-
mäinen tehtävä on menneisyyden restau-
roiminen, ilmiöihin kerrostunut kuona on
poistettava ja sen alta on paljastettava
puhdas alkuperäinen. Museoinnin säilövä
erikoispiirre on nykyisyyden saastuttavan
vaikutuksen ehkäiseminen, koska nykyisyys
voi vain rappeuttaa menneisyyttä tuomalla
uusia tulkintoja ja merkityksiä tapahtuneelle.
Tällainen autenttisuuden metafysiikka ja his-
torian puhdistamisen periaate näyttäytyy
joka puolella: rakennetun ympäristön suoje-
lemisessa on tärkeää palauttaa rakennusten
alkuperäinen ulkonäkö, tieteen maailmassa
jonkin väitteen tai teorian jäljittäminen ensim-
mäiseen esittäjäänsä on itsestään selvästi
arvokasta jne.

Yksi Baudrillardin usein käyttämä esi-
merkki on Lascaux’n luolien ja niiden
kivikautisten maalausten kohtalo. Luolien
maalaukset voitiin “löytää” tietysti vasta
modernilla ajalla, koska vielä 1700-luvun ih-
miset näkivät näissä maalauksissa
libertiinien salajuonen Raamatun pilkkaa-
miseksi. He eivät voineet uskoa maalausten
todenperäisyyteen, koska se olisi ollut risti-
riidassa Raamatun historian kuvauksen
kanssa. Nykyaika puolestaan ei kiellä
maalausten alkuperäisyyttä, vaan eristää
menneisyyden nykyisyydestä. Originaali
Lascaux’n luola on suljettu ja sen viereen on
valmistettu täydellinen kopio, jossa turistit
voivat vierailla. Näin toimittiin sen vuoksi, että
turismin vaikutuksesta luolan maalaukset
alkoivat tuhoutua. Tällä tavoin menneisyys
museoitiin ja säilöttiin autenttisuuteensa, sen
kuluminen ja vanheneminen pysäytettiin ja
se eristettiin nykyisyydestä. Myös kopioitu
luola on alkanut osoittaa kulumisen merkkejä
ja tämän vuoksi olisi luontevaa, jos sen vie-
reen rakennettaisiin kolmas. Tämä kolmas
(ja neljäs ja viides jne.) puolestaan histo-
riallistaisi toisen (kolmannen ja neljännen
jne.) luolan merkiksi meidän ajastamme.
Mutta saman periaatteen mukaisesti ensim-
mäinen luola on historiallinen, alkuperäinen

ja olemassa vain siksi, että siitä on tehty
kopio. Itse asiassa on täysin samantekevää,
onko ensimmäistä luolaa olemassa lainkaan,
ajan myötä se voidaan unohtaa.

Jätteiden kierrättämisen ja historian lopun
teemat huipentuvat tässä kokoelmassa sii-
hen ajatukseen, että historian loppu itses-
sään on muodostunut tarpeettomaksi
tarkoitusperäisyydeksi, josta emme voi pääs-
tä eroon. “Vastedes tämä loppu pyörii ja
jatkaa pyörimistään ympärillämme väsymät-
tömästi. Olemme oman loppumme piirittä-
miä, ja meidän on mahdotonta saada sitä
laskeutumaan ja palaamaan alas maan
päälle. Tähän sopii vertaus avaruuteen
unohdetusta venäläisestä kosmonautista,
jota kukaan ei ota vastaan eikä käy hake-
massa alas. Hän on neuvostoterritorion
ainoa hiukkanen, joka heittää ironisesti
volttia deterritorialisoituneen Venäjän yllä.
Kun maan päällä kaikki on muuttunut, hänes-
tä tulee käytännössä kuolematon ja hän
jatkaa pyörimistään jumalien, taivaankap-
paleiden ja ydinjätteiden tavoin.”

Jari Aro

LA(A)TUA ETSIMÄSSÄ

Juha Suoranta, Tekstit, murrokset ja
muutos: kolme näkökulmaa laadullisen
tutkimuksen metodologiaan. Acta
Universitatis Lapponiensis 10, Lapin
Yliopistopaino, Rovaniemi 1995.

Kasvatustieteellinen tutkimus on saanut
kokea lukuisia erilaisia muutoksia, joista vii-
meisimmät asettuvat ajallisesti lomikkain:
aineistolähtöisten, laadullisten ja diskurs-
sianalyyttisten tutkimuslähtökohtien erotta-
minen toisistaan osoittautuu vaikeaksi tehtä-
väksi, joskin erot näyttävät vaativan jonkin-
laista selkiyttämistä. Tämä on erityisen
ilmeistä sen vuoksi, että diskurssianalyysissa
on mahdollista ottaa tutkimuksen kohteeksi
mikä tahansa tutkimuksen kohde, tutkimisen
tapa, lähtökohta tai menetelmä, jopa sen
oma.

Taataksemme tutkimuslähtökohtien va-
pauden mutta välttyäksemme keskustelun
anarkialta osoittautuu tarpeelliseksi asettaa
jonkinlainen konteksti kullekin lähtökohdalle.

Juha Suorannan tutkimuksessa on otet-
tu tutkimuksen alle tavat puhua kasvatus-

tieteestä ja sen kohteesta ja menetelmänä
on diskurssianalyysi. Tuloksena on eräänlai-
nen aukirakentaminen, jossa ei oteta selvästi
kantaa eri puhumistapojen puolesta tai
vastaan. Lukijalle jää ongelmaksi ratkaista,
mitkä ovat ne lähtökohdat, jotka tässä
dekonstruktiossa ovat tekijällä.

Diskurssianalyyttinen tutkimus perustuu
oletukseen, että jostain kohteesta aikaan-
saatu tematisoiminen motivoituu erilaisista
puhunnan tavoista. Itse tutkimuskohteeseen
saattaa liittyä käytäntöjä, jotka antavat oman
tavan puhua, toisaalta jokainen tutkimuspe-
rinne ja siinä hyväksytyt tavat puhua antavat
nekin omat tematisointinsa. Meillä on yhtä
paljon tietoa kuin on tapoja puhua. Jokainen
uusi käsite muuttaa diskurssia, jossa se
luodaan. Perimmältään on siis kyse todelli-
suutta koskevasta käsiteanalyysista ja sen
rakentumistavoista.

Diskurssianalyysiksi tämä muuttuu, kun
oletetaan, että näin voidaan esittää itse
tutkimuskohteisiin asti ulottuvaa kohdallista
tutkimusta vain puhumalla näin kehittyvistä
tavoista puhua. Siis esimerkiksi kasvatustie-
teen diskurssinanalyysi — vaikkakin puhuu
vain kasvatustieteellisen tutkimuksen
tematisoinnista ja argumentointitavoista —
koskee perimmältään myös kasvatustieteel-
lisen tutkimuksen kohdetta, koska se kysyy
tämän kohteen käsitteellisen konstituoimisen
kulloisiakin ehtoja.

Juha Suorannan tutkimuksessa tutkimuk-
sen kohteeksi on määritelty laadullisten
tutkimusmenetelmien rajat. Tätä, perintei-
sesti katsoen tieteenfilosofista ongelmaa,
lähestytään diskurssianalyyttisesti. Tekijä ei
tarkemmin määrittele menetelmänsä lähtö-
kohtia eikä niitä syitä, jotka ovat johtaneet
hänet tekemään juuri diskurssianalyysia.
Hän kuitenkin kertoo, että häntä innoittaa
jonkinlainen “pragmatismin perusvire”, joka
innoitus liittyy erilaisten tutkimuskäytäntöjen
seurauksiin ja vaikutuksiin. Tekijä arvioi eri-
laisia diskursseja “niiden vakuuttavuuden,
kiinnostavuuden ja käytännöllisten seuraus-
ten perusteella”.

Lukijalle ei kuitenkaan paljasteta, kuinka
rajataan tämä ”käytännöllisyys”, onko se
tutkimuksen vai toiminnan käytännöllisyyttä.

Suoranta rajautuu käsittelemään ang-
loamerikkalaista metodikeskustelua. Tämä
on selkeä kannanotto eräisiin kysymyksiin:
hermeneuttiset ongelmat jäävät tutkimuksen
ulkopuolelle ja osin aidosti pinnallinen ame-
rikkalainen pragmaattisuus nousee esille.
Toisaalta tämä valinta estää hukkumasta
tutkimustoiminnan metafyysisiin oletuksiin ja
on siten raikas rajaus, toisaalta näin mene-
tetään myös eräs tutkimustoiminnan perus-
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