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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Jumalan kuolema, jota Nietzsche julisti, on epistemologinen ilmiö: Jumalasta on tullut merkityksetön tiedolle, sen jälkeen,
kun Ihminen syrjäytti Jumalan epistemologian keskipisteenä. Representatiivisessa tiedon järjestelmässä inhimillinen tietoisuus
erittelee objektien representaatioita ja järjestää ne systemaattisesti, kun aiemmin tiedon tuli lähestyä Jumalan absoluuttista
totuutta. Kuitenkin, määrittäessään maailmaa eristämällä sen osia toisistaan, representatiivinen systeemi rajaa ja näin ollen
lopettaa universaalit ja ikuiset käsitteet – selllaiset kuin Ihminen abstraktina subjektiviteettina episteemin keskiössä. Tätä
tarkoitetaan Ihmisen kuolemalla. 

Episteemi ei ole erotettavissa politiikasta ja niinpä epistemologisten muutosten ja poliittis-taloudellisen kehityksen välillä on
oltava suhde. Niinpä myös politiikasta tulisi löytyä Ihmisen kuolemaa vastaava ilmiö. Koska tätä aihetta ei ole vielä tutkittu,
tämän tutkimuksen tehtäväksi asettuu ennen kaikkea osoittaa, että Ihmisen kuolema on liitettävissä joihinkin sosiaalisiin ja
poliittisiin ilmiöihin – ja sitten analysoida tätä yhteyttä.

Teoreettinen lähestymistapa on deleuzelainen. Hänen pluralisminsa auttaa näkemään ne arbitraariset pisteet, jotka
representatiivisessa systeemissä yhä ovat olemassa, vain systematisoituina niin, ettei systeemissä enää ole tilaa
epäsystemaattiselle ratkaisulle. Suljetun systeemin toteuttaessa itsensä tarkalleen lakiensa mukaisesti, systeemi ilman ulkoista
ja mielivaltaista voimaa voi johtaa politiikan ja sosiaalisen elämän täyteen systematisointiin. Tärkeimmät lähteet: Deleuze &
Guattari, Foucault, Sartre, Wiggins.

Modernin, sekulaarin yhteiskunnan nietzscheläinen genealogia osoittaa, että eri voimat on sekularisoitu vain toisistaan, eikä
ideologioista, jotka yhä ovat olemassa, ja että yhteiskunnan hallinto ole sekularisoitu mielivaltaiselta eliitiltä kansalle, vaan
systeemille itselleen. Tärkeimmät lähteet: Nietzsche, Tocqueville, Weber, Polanyi, Negri.

Demokratia olisi näin spektaakkeli, joka palvelee illuusiota, että ihmiset olisivat vallassa, kun valta todellisuudessa on
siirtynyt poliittiselle systeemille, jonka aina vain tarkempi ekonomia systematisoi yhteiskunnan. Niinpä ihmiset alistaisivat
itsensä omasta vapaasta tahdostaan. Tätä ilmiötä kutsun Ihmisen kuolemaksi poliittisena tapahtumana ja havainnollistan sitä
analogialla zombi-myyttiin. Tärkeimmät lähteet: Heidegger, Deleuze, Sennett.

Koska tutkimuksen pyrkimys on osoittaa ongelmia, ja hahmottaa niitä uudestaan, se avaa mahdollisuuksia lukuisille
kiinnostaville jatkotutkimuksille.
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