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960-luvun tuotannos
saan Foucault operoi
metodologisesti
melko
strukturalistisella käsit
teistöllä, mutta filosofi
set periaatteet lienevät
kuitenkin olleen lähem
pänä Georges Canguilhemin1 ja Friedrich Nietz
schen tiedonfilosofisia kä
sityksiä kuin esimerkiksi
Claude Levi-Straussia.
Kenelläkään ei pitäisi
olla huomauttamista Fou
caulfn metodologisesta
“strukturalismista”, sil
lä ihmistieteiden histo
ria on osoittanut raken
neanalyysin välttämät
tömäksi kuvailun ja ana
lyysin välineeksi. Ilman
rakenneanalyyttisiä vä
lineitä ihmistieteiden ana
lyyttinen anti jäisi pinta
puoliseksi eivätkä sosi
aalisen maailman perusprosessit olisi niin hyvin tiedos
tettuja kuin tänään ovat.
Sen sijaan filosofiselta kannalta juuri strukturalismia,
eri variantteineen, voi pitää suhteellisen ongelmallisena
diskurssina heti kun se esittäytyy filosofiana. Empiristi
siin perusoletuksiin yhdistettyinä strukturalismit ovat
edustaneet toisen maailmansodan jälkeisen ajan ‘sofistikoituneinta’ skientismiä ja erilaisista virityksistään riip
pumatta päätyneet samantyyppisiin ongelmiin. Ne ovat
törmänneet sekä loogisiin että performatiivisiin ris
tiriitaisuuksiin (olettaneet mm. subjektittomia prosesseja
mutta asettuneet tiedon subjekteiksi joko tutkijoiden muo
dossa, tai disipliineinä!) ja päätyneet circulus vitiosus tyyppisiin ongelmiin — transsendentaalioletusten hylkäys
tai vesittäminen kvasitranssendentaaleiksi “syvärakenneoletuksiksi”. Molemmissa tapauksissa ajattelua ja tiedettä
koetetaan selittää empiirisellä maailmalla, jota sama ajat
telu ja tiede pyrkii selittämään ja ymmärtämään. (“Ambi
valentiksi” tälläistä tilannetta nimittää Gillian Rose uus
kantilaisen sosiaaliteorian analyysissään.2) Näin myös
Foucaulfn kohdalla.
Ei olekaan ihme, että Foucault päätyi reivaamaan kurs
siaan niin vahvasti kuin teki, vieläpä kahteen kertaan.
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Ensin, 1960-luvun lopulla, “Tiedon arkeologia”3: yritys
systemaattiseksi, varhaisten ‘arkeologioiden’ metodin uu
delleentulkinnaksi vähemmän strukturalistiselta näyttä
väksi diskurssianalyysiksi, jossa ‘episteemi’ korvautui
‘diskurssilla’. Voidaan pohtia, oliko “käänne” hedelmälli
nen. Ainakaan se ei tulostunut uusien, diskurssianalyyt
tisten monografioiden sarjalla. Sen sijaan julkaisuissa ta
pahtui pikainen Nietzschen puoleen kääntyminen. Sitten,
1970-luvun jälkipuolella, “Seksuaalisuuden historia”: (lo
pultakin yksipuolisen) Nietzsche-tulkinnan mukaisen
“Tarkkailla ja rangaista” -genealogian4 jälkeinen käänne
subjektin ongelman puoleen. Ja painiskelua tämän kanssa
kuolemaan asti.
Kiinnostava ja tärkeä kysymys on, mistä Foucaulfn
“nietzscheläisyydessä” lopultakin oli kysymys. Auttoiko se
häntä erkaantumaan uuskantilaisesta metodologismista,
jota strukturalismi henki?
Rose on koettanut osoittaa lähes koko modernin, Hegelin
jälkeisen sosiaalisen ajattelun olevan pohjimmiltaan uus
kantilaista. Poikkeus oli Nietzsche, joka hylkäsi transsen
dentaalisen käänteen sekä intressittömän totuuden tai ob
jektiivisen käypyyden filosofisen käsityksen: maailma ja
totuus nähdään tällöin intressisidonnaisten arvojen konst
ruktioina.5 Uuskantilaisuus sen sijaan oli sulattanut it
seensä arvon ja metodin intresseinä. Se edusti metodolo
gista moralismia, jossa erityinen intressi koetettiin esittää
universaalina, neutraalina menetelmänä. Ongelma on, et
tä metodit “heittävät skeeman objektin ylle”.6 Tähän liit
tyy se, että objekti kehityksessään objektivoidaan (tai
“konstruoidaan” kuten tänään, tosin hieman eri mielessä,
sanotaan) ulkoisena entiteettinä, luodaan illuusio sen ta
junnasta riippumattomuudesta.
Kysymykseksi asettuu: pystyikö Foucault ottamaan ai
dosti nietzscheläisen kannan, vapautumaan metodologi
sesta moralismista ja tutkimaan modernien diskurssien
intressejä? Hänhän on esittänyt olleensa paljossa Nietzschelle velkaa, tämän olleen hänelle tärkeä ajattelija nuo
resta pitäen7, joten häneltä jos keneltä tätä voisi odottaa.
Yhtäältä näyttäisi, että “Tarkkailla ja rangaista” paljas
taa tieto-valta -suhteiden diskursiivisten siteiden intresse
jä (mihin suuntaan viittaa mm. Rudi Visker8). Toisaalta
käy kuitenkin ilmeiseksi, että Foucault ikään kuin häpeilee ja piilottelee omia sitoumuksiaan. Oliko hän siis lain
kaan nietzscheläinen?
Voidaan myös (hypätä toiseen ongelmaan ja) kysyä Fou
caulfn fenomenologia-suhteen perään. Gerard Lebrun9 on
rekonstruoinut “Sanat ja asiat” -teoksesta10 “kolme polee
mista teesiä”, joiden mukaan Foucault olisi pyrkinyt osoit

tamaan fenomenologian ongelmia suhteessa varhaisem
paan filosofiaan, erityisesti Kantiin. Siis avointa fenome
nologian kritiikkiä.
Taustalta voi hakea hänen epäluuloaan Jean-Paul Sart
rea ja Maurice Merleau-Pontyä kohtaan, jossa filosofiset ja
poliittiset säikeet kiertyvät yhteen.11 Foucaulfn valitsema
strukturalistis-sävytteinen formalismi (johon sekoittui
Gaston Bachelardin ja Canguilhemin epistemologiaa12) jo
ka tapauksessa hylkäsi fenomenologian ja subjektifilosofi
an laajemminkin. Subjektin käsitteen “desentrointi” ja
subjektifilosofian “eutanasia” — kuten Manfred Frank13
asiaa nimittää — olivat hänen(kin) tavoitteitaan. Nykynäkökulmasta katsottuna Foucault syyllistyi ilmeiseen
skientismiin kykenemättä (subjektin hylättyään) vastaa
maan kysymyksiin merkityksestä ja sosiaalisen muutok
sen lähtökohdista ja perusteista. Siis uuskantilainen kui
tenkin?
“Seksuaalisuuden historia”-projekti, sen aloitus “Tiedontahto”, jatkaa diskurssianalyyttistä tai genealogista tut
kimusotetta kääntäen huomion subjektiin yhtäältä dis
kurssien objektina, toisaalta eräänlaisena itsesuhteen te
kijänä ja toimijana. Tähän liittyen Foucaulfn intressin voi
osin katsoa samaksi kuin liittolaisensa ja ystävänsä Gilles
Deleuzen (ja Felix Guattarin)14 1970-luvun intressin, so.
psykoanalyysin, erityisesti Jacques Lacanin psykoana
lyysin kritiikin. Strategiat ovat erilaiset, mutta aie on
sama: vetää matto lacanilaisuuden alta. Foucault lähtee
selvittämään psykologisten tunnustuskäytäntöjen ke
hityshistoriaa, Deleuze ja Guattari päätyvät kohtaamaan
psykoanalyysin suoremmin.
Tässä yhteydessä nousee esiin vielä yksi kysymys. Viit
taan Deleuzen ja Foucaulfn tunnettuun “keskinäisen ke
humisen kerhoon”, siihen miten filosofit, ystävykset, ylisti
vät toisiaan. On pidetty lähes itsestään selvänä, että hei
dän filosofiset kantansa ovat lähellä toisiaan. Liian vähäi
selle huomiolle on jäänyt eräs, nähdäkseni tärkeä ero:
Foucaulfn ajatusmuotohistoria keskittyy diskursseihin
ohittaen muut subjektiviteetin kehitykselle tärkeät teki
jät. Deleuze puolestaan on kohdistanut herkeämättömän
kiinnostuksensa filosofiseen materialismiin15 ja pyrkinyt
osoittamaan “ideaalisen” nousun tai tulemisen “materiaa
lisesta”.
Kantoja voinee, tavalla tai toisella, pitää toisiaan täy
dentävinä: Foucault tarkasteli sosiaalisia diskursseja
subjektiviteettia “ulkoapäin” konstituoivina Deleuzen kes
kittyessä “sisältäpäin” tulevaan kehitykseen — molempi
en ulottuvuuksien ollessa subjektin konstituutiolle olen
naisia. Ankarassa filosofisessa mielessä lienee kuitenkin
päädyttävä päinvastaiseen kantaan: kannat eivät voi olla
toisilleen enemmän vastakkaiset?
Sanotun lisäksi on vielä muistutettava Deleuzen osittai
sesta pitäytymisestä ranskalaisen fenomenologian perin
teeseen (Sartre ja Merleau-Ponty), jossa kysymykset
yhtäältä luonnosta, toisaalta subjektiviteetin spontaani
suudesta on otettu vakavasti ja kytketty yhteen. Tätä Fou
cau lfn ei voi sanoa tehneen. Eroa voi halutessaan hakea
myös ystävysten Nietzsche-tulkinnoista.16 Missä siis on
ystävysten filosofinen yhteisyys?
F o u c a u lfn a ja ttelu n sä rm ik k y y d e n j a m o n iu lo tte is u u
d en p itä is i o lla ilm e is tä jo esittä m ie n i ly h y id e n e sim e r k k i
en v a lo s sa . S a m oin o le n lu o n n o s te llu t h ä n e n a ja ttelu n sa
tie ty t on g elm a t. 1 9 7 0 -lu v u n lo p u lta lä h tie n k o e tim m e su
la te lla fo u ca u ltila isu u tta erä ä n la isen a u u ten a ih m is tie te i
d en m e to d o lo g ise n a lu on n ok sen a . 1 9 8 0 -lu v u n lo p u lla v iim e isille k in v a ik e n i F o u c a u lfn filo s o fisu u s — h ä n e n “rihm a sto itu m is e n sa ” filo s o fise e n p e rin te e se e n — erity isesti

moderniteetti- ja valistus-keskustelujen yhteydessä.17
Edelliseen liittyen hänen antinsa lienee jo pääpiirteissään
sulateltu, erityisesti erilaiset governmentality- tai hallinnointiproblematiikat ovat saaneet uusia näkökulmia Fou
cau lfn avulla. Seuraavassa vaiheessa jälkimmäiseen liit
tyen lienee systematisointien vuoro: työjärjestyksessä ovat
ainakin hänen paikallistamisensa filosofian kentällä, hä
nen eri suunnilta omaksumiensa vaikutteiden ja esittämi
ensä kritiikkien tarkempi arviointi. “Iloinen nominalisti”
on jättänyt moniin suuntiin aukeavan perinnön ensi vuosi
tuhannelle. Ehkä 1900-luvun loppua tullaankin kutsu
maan foucaultilaiseksi?
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