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Jukka Heiskasen haastattelu hänen 
suomentamansa Marx jokamiehelle  
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marx ja mill  60 – 63
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johtaa nyt sosialisti 
ja kitaristi. Martti 
Korhosen haastattelu 
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Kuva Helinä Kuusela.

Löytääkö suomalainen 
vasemmisto yhteisen 
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kuvassa SKP:n Yrjö 
Hakanen. Sivut 25–29. 
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Työskentelee vapaana toimittajana 
ja jatko-opiskelijana Tampereen 
yliopiston historiatieteen laitok-
sella. Tekee väitöskirjaa, milloin 
juttujen kirjoittamiselta ehtii.

J a n Tso JoK el i n
Tulimmaista kulttuuria tulkitse-
va toimittaja. Jim Morrisonin suo-
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kaisijaa. Tykkää nukkumisesta.
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u l Koa su
Erik Bertell
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Aleksi Ahtola |  historia; Jouni Avelin, Reeta Heino,  
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Heini Oikkonen, Tomi Toivio; Iisa af Ursin | Turku 

K us Ta n TaJa
Johan Alén | verkkosivuston vastaava toimittaja
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u r l :  http://www.kulttuurivihkot.fi | puhelin:(09) 4114 5369 
(vastaaja) | Osoite: Lönnrotinkatu 25 A, 00180 Helsinki  
| sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kulttuurivihkot.fi

osoi T T e en m u u ToK seT Ja  T i l au K seT
Kulttuurivihkot ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.  
Lähetä tilaus tai tieto osoitteenmuutoksesta toimituksen  
osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostitse: tilaus@kulttuurivihkot.fi  
tai käyttäen www-asiakaspalveluamme osoitteessa:  
http://www. kulttuurivihkot.fi. Kuuden numeron kestotilaus  
34 euroa, määräaikainen tilaus 40 euroa.

i l moi T ush i n naT
Koko sivu: 800 e (neliväri 850 e), puoli sivua: 500 e  
(nelivärinen 550 e) sekä arvonlisävero: 22 %.  
Katso: http://www.kulttuurivihkot.fi/mediakortti.html 

K ir Joi T us T en l ä h eT Tä m i nen
Toimitus ottaa sitoumuksetta vastaan lehdessä julkaistavaksi tarkoi-
tettua materiaalia. Tekstit vain rT F - eli Rich Text Format- tai a s -
C i i - eli tekstitiedostoina sähköpostitse toimitussihteereille tai lehden 
osoitteeseen (tuloste ja mahdollinen levyke). Lehti ei vastaa tilaamat-
ta lähetetyn materiaalin säilyttämisestä eikä palauttamisesta. Aihei-
den tarjoaminen onnistuu parhaiten ottamalla yhteyttä toimitus-
sihteeriin. Ks. työnjako yltä. Kulttuurivihkoihin kertyvä aineisto 
luovutetaan vanhennuttuaan Kansan Arkistoon tallennettavaksi.

K ir Ja Pa i no
Kainuun Sanomat, Kajaani
i s sn:  0356 -3367
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Pä ä K irJoiTusElias Krohn

Tiedämme kaikki, että kunnallisten palvelujen tuot-
tavuutta pitää parantaa ja kuntarakennetta uudistaa. 
Tiedämme, koska johtavat poliitikot, virkamiehet ja 

lehtien pääkirjoittajat meitä jatkuvasti siitä muistuttavat. 
Sitä varten on nyt aloitettu kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuskin. Mutta mistä on loppujen lopuksi kyse?

Kun palvelujen tuottavuutta mitataan, panoksena käyte-
tään työmäärää ja tuotoksena erilaisten suoritteiden määrää. 
Suoritteita voivat olla koulussa oppitunnit tai opintoviikot, 
vanhainkodissa tai päiväkodissa hoitopäivät, terveyskeskuk-
sessa asiakaskäynnit, kirjastossa kävijä- tai lainausmäärät. 
Tuottavuus siis paranee esimerkiksi silloin, kun koulujen 
luokkakokoa kasvatetaan tai vanhainkodin tai terveyskes-
kuksen henkilökuntaa vähennetään. Käyttäjän kannalta 
tuottavuuden paraneminen merkitseekin usein palvelun laa-
dun heikkenemistä.

Toinen vastaava mittari on kustannustehokkuus, jossa 
suoritteiden määrää verrataan kustannuksiin. Esimerkiksi 
terveydenhuolto on Suomessa jo nyt eurooppalaisessa ver-
tailussa erittäin »tehokasta» siksi, että sairaan- ja lähihoita-
jat joutuvat tekemään työtään surkean pienillä palkoilla.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä pyri-
tään myös lisäämään niin sanotun tilaaja-tuottaja-mallin 
käyttöä palvelujen järjestämisessä. Se merkitsee palvelun 
järjestämisvastuun jakamista tilaaja- ja tuottajaorganisaa-
tion kesken. Malli on saanut alkunsa Isossa-Britanniassa 
MargareT ThaTCherin aikana, jolloin sen kautta ta-
voiteltiin julkisen hallinnon yksityistämistä ja ammattiyh-
distysliikkeen vaikutusmahdollisuuksien heikentämistä.

Malli edellyttää tietysti sitä, että ensin määritellään tuo-
te eli suorite, jota voidaan mitata. Kun tilaaja-tuottaja-mal-
lia on sovellettu esimerkiksi Tampereen ja Rovaniemen 

kirjastopalveluissa, suoritteeksi on otettu lainausmäärät. 
Tilaaja eli kirjastoasioista vastaava lautakunta tilaa kirjas-
tolta tietyn määrän lainoja tiettyyn yksikköhintaan.

Käytännössä tämä on johtanut mielettömältä vaikutta-
vaan numeroleikkiin: kun »tilatut» lainamäärät ovat ylitty-
neet, tilausta on tarkistettu nostamalla lainamäärää ja pie-
nentämällä yksikköhintaa siten, että rahoitus kaikkiaan 
säilyy ennallaan. Jos lainamäärät alittuvat, kirjasto saa vas-
taavasti hyvitystä.

Tilaaja-tuottaja-malli ei ole kuitenkaan vain numeroleikkiä, 
vaan myös ideologiaa. Sen yhteydessä puhutaan avoimesti 
– ei tosin vielä kirjastojen kohdalla – tuotantopuolen liike-
laitostamisesta, yhtiöittämisestä ja ulkoistamisesta. Julkiset 
peruspalvelut jokaiselle kuntalaiselle kuuluvina oikeuksi-
na voivat pian olla historiaa. Tähän johtava ideologia on 
tietysti tuontitavaraa: taustalla on muun muassa palvelu-
kauppasopimus g aTs ,  jonka pohjalta maailmalla käydään 
neuvotteluja julkisten palvelujen, myös useiden maiden kir-
jastolaitosten, »liberalisoimisesta».

Myös kuntakokojen kasvattaminen, joka voi osaltaan 
uhata lähikirjastojen ja muiden lähipalvelujen tulevaisuut-
ta, liittyy yksityistämispyrkimyksiin: palveluita tuottavien 
yksityisten yhtiöiden on helpompaa ja kannattavampaa toi-
mia isossa kuin pienessä kunnassa.

Ei ole taloudellinen vaan poliittinen kysymys, että julki-
set peruspalvelut ovat uhattuina, kun Suomi on rikkaam-
pi kuin koskaan ennen. Pelkästään äänestämällä tulevissa 
eduskuntavaaleissa suuntaa tuskin voidaan muuttaa, mutta 
yritetään edes ja perehdytään huolella ehdokkaiden ja puo-
lueiden kantoihin ja tekoihin – ei pelkästään puheisiin, jot-
ka ovat aina kauniita. •

Kuntauudistus  
on uhka Palveluille

vappu on jo ovella!

muista siis tovereita vapputervehdyksellä kulttuurivihkoissa. 

lähetä tervehdyksesi sähköpostitse osoitteeseen elias.krohn@

kulttuurivihkot.fi tai puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 

050 460 1636 mieluiten maaliskuun aikana tai viimeistään 6.4. 

tervehdys maksaa 10 euroa (sis. alv.), ja sen enimmäismitta 

on noin 160 merkkiä (tekstiviestin mitta). Pitemmän värssyn 

(enintään 350 merkkiä) saat lehteen 20 eurolla.

mukavaa vapunodotusta kaikille jo tässä vaiheessa!

toimitus
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FalluJan JouKKohaudoissa lePää yli 5 000  

ameriKKalaisTen surmaamaa siviiliä. 

200 sanaa

■ Falluja, Irak (IPS)

➤ Kun kymmenvuotias Yassir tähtäsi muovipys-
syllä panssaroitua amerikkalaista sotilasajoneu-
voa ja kiljui »Bäng bäng», hän ei aavistanut seu-
rauksia.

»Minä kehotin kaikkia juoksemaan pakoon, 
sillä amerikkalaiset kääntyivät takaisin», Yassirin 
seurassa ollut 12-vuotias Ahmed kertoo. 

Sotilaat seurasivat Yassiria tämän kotiin ja 
särkivät likimain kaiken irtaimiston. »Ensin he 
hakkasivat Yassirin ja hänen setänsä pahasti ja 
käyttivät hyvin rumia sanoja», Ahmed jatkaa. 

Välikohtaus tapahtui Irakin sunnialueella Fal-
lujan kaupungissa, joka sijaitsee kapinallisessa 
Anbarin maakunnassa Bagdadin länsipuolella. 
Kaupunki on ollut jonkinasteisen piirityksen 
kohteena huhtikuusta 2004.

Fallujassa vierailulla oleva psykiatrian tohto-
ri Salim al-Dyni selittää sotilaiden toimintaa 
pelolla. Hänen mukaansa tulenaroilla alueilla to-
imivat sotilaat altistuvat psyykkisille häiriöille »ja 
Falluja on heille kaikkein tulenarin ja pelottavin 
alue». Dyni sanoo, että pahimpiin julmuuksiin 
syyllistyvät juuri häiriintyneet sotilaat.

Sattumanvaraista kostoa
Paikalliset irakilaispoliisit sanovat, että Yhdys-
valtain joukkoja vastaan hyökätään Fallujassa 
keskimäärin viisi kertaa päivässä. Melkein yhtä 
usein iskujen kohteena ovat Irakin shiiajohtoi-
sen hallituksen joukot. Iskuista seuraa rangais-
tuksia, joista kärsivät pahiten siviilit. 

»Eräs amerikkalainen upseeri tivasi minulta 

sataan kertaan, miten taistelijat hankkivat aseen-
sa», kertoo 35-vuotias mies, joka joutui kymme-
nien muiden mukana pidätetyksi joulukuussa, 
kun miehitysjoukot tekivät ratsian Muallimin 
kaupunginosaan.

»Sotilaat solvasivat minua pahimmilla nimil-
lä, mitä tiedän, ja monilla, joita en ymmärtän-
yt», mies sanoo. Hän arvelee, että nuorempia 
pidätettyjä kidutettiin, koska he kirkuivat: »En 
tiedä, en tiedä».

Yhdysvaltalaiset ovat vastanneet kovin ottein 
heitä vastaan suunnattuihin iskuihin. Useat al-
ueet Fallujassa olivat hiljan kaksi viikkoa ilman 
sähköä amerikkalaisten iskettyä kostoksi säh-
kövoimalaan. »He rankaisevat siviilejä siitä, että 
eivät itse pysty suojelemaan itseään», eräs säh-
kökatkosta kärsinyt asukas valittaa.

Väkivaltaisuuksissa myös kuolee paljon siviile-
jä. Paikallisten mukaan amerikkalaiset tappavat 
heitä sattumanvaraisesti kostaakseen toveriensa 
kuolemat. Fallujassa toimiva kansalaisjärjestö, Ih-
misoikeuksien ja demokratian tutkimuskeskus, 
laskee, että kaupungin hautausmailla ja sen laita-
mille kaivetuissa joukkohaudoissa lepää yli 5 000 
amerikkalaisten surmaamaa siviiliä.

»Menehtyneistä vähintään puolet on naisia, 

lapsia ja vanhuksia», ryhmän johtoon kuuluva 
Mohamad Tareq al-DeraJi sanoo. 

Irakin sodassa on kaikkiaan menehtynyt yli 50 
000 siviiliä – eräiden arvioiden mukaan huomat-
tavasti enemmänkin.

Sotilaat lääkkeiden varassa
Julmuuksiin syyllistyvät amerikkalaiset kärsivät 
usein niin sanotusta posttraumaattisesta stressi-
reaktiosta. Yhdysvaltain puolustusministeriön 
joulukuisten ohjeiden mukaan se kuuluu nyt 
»hoidettaviin» vaivoihin, jollaiset eivät tee soti-
laista palveluskelvottomia. Siirto alempiin teh-
täviin riittää. 

Veterans for America -järjestön edustaja STeve 
Robinson piti päätöstä tuoreeltaan naurettava-
na. Hän sanoi, ettei antaisi asetta uni- ja psyyken-
lääkkeiden varassa olevalle sotilaalle, koska tämä 
on vaaraksi itselleen ja muille. 

us a :n puolustusministeriön mukaan Irakin ja 
Afganistanin sotien 1,5 miljoonasta veteraanista 12 
prosenttia kärsii posttraumaattisesta stressireak-
tiosta. Presidentti George W. Bushin tuore 
päätös Irakin-joukkojen kasvattamisesta 21 500:
lla saattaa viedä osan heistä uudelleen kauhun 
kentille. •

amerikkalaissotilaat 
terrorisoivat 
irakin siviileJä

Kun miehitysjoukot joutuvat 
Irakissa hyökkäysten kohteeksi, 
rankaisutoimet kohdistetaan 
siviileihin. Pelko ja psyykkiset 
häiriöt ajavat amerikkalaissotilaita 
julmuuksiin. Tilannetta pahentaa 
se, ettei posttraumaattisesta 
stressireaktiosta kärsiviä enää 
lähetetä kotiin.
teksti Dahr Jamal & Ali al-Fadhily
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➤ Suomen kommunistisen puolueen listalla on 
maaliskuun eduskuntavaaleissa ennätysmäärä 
nuoria. Alle 31-vuotiaita on 37 sK P :n kaikkiaan 
171:stä ehdokkaasta. Määrä on puolueista kol-
manneksi suurin. Eniten nuoria ehdokkaita on 
Vihreillä (40) ja toiseksi eniten Vasemmistolii-
tolla (39). Sen sijaan esimerkiksi Kokoomuksel-
la nuorten ehdokkaiden määrä on tippunut ai-
emmista vaaleista ja on nyt 26.

Pelkistä ehdokasmääristä tuskin voi vetää ko-
vin pitkälle meneviä johtopäätöksiä punavihreän 
ajattelun voittoisuudesta nuorison keskuudessa. 
Selvää on kuitenkin se, että esimerkiksi sK P ei 
ole mikään muinaisjäänne, jollaisena se joskus 
on mediassa esitetty, vaan puolueen piirissä kas-
vaa tulevaisuuden vaikuttajia.

Helsinkiläinen painoviestinnän opiskelija Ire-
ne Grönroos, 20, on ollut mukana sK P :n toi-
minnassa muutaman vuoden. Kriittisen ajattelun 
ja kiinnostuksen yhteiskuntaan hän on omaksu-
nut kotoa, mutta löytänyt puolueen itse.

»Minusta sK P on Suomessa se todellinen va-
semmistolainen puolue, joka seisoo sanojensa ta-
kana. Tuntuu turhauttavalta, että eduskunnassa 
vaikuttavat puolueet puhuvat tärkeiden asioiden 
ja pienen ihmisen puolesta, mutta toimivat eri 
tavalla, kun asioista päätetään. sK P ajaa aidoim-
min niitä asioita, mitä sanoo ajavansa», Grönroos 
perustelee puoluevalintaansa.

Hän lähti ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin 
auttaakseen sK P :tä pääsemään vaikuttamaan 
asioihin myös Arkadianmäeltä käsin.

»Vaalityössä on hyvä fiilis. Vanhemmatkin ih-
miset ovat saaneet lisää intoa, kun ovat huoman-
neet, että tulee uusia ja nuoria ihmisiä mukaan», 
Grönroos kertoo.

Grönroos painottaa vaalikampanjassaan perus-
turvan parantamista, opiskelijoiden toimeentu-
loa, Naton vastustamista ja muita rauhankysy-
myksiä sekä ilmastonmuutoksen ja ydinvoiman 
torjumista.

Häntä huolestuttaa myös päätösvallan kar-
kaaminen Brysseliin ja se, miten oman perus-

nuoret  
kommunistit  

tulevat

teksti Elias Krohn

20-vuotiaan Irene Grönroosin 
mielestä vain sKP tekee 
Suomessa johdonmukaista 
vasemmistopolitiikkaa.

tuslakimme yläpuolelle menevää eu:n perus-
tuslakia hivutetaan väkisin läpi. Ihmisten suoria 
vaikutusmahdollisuuksia tulisi hänestä vahvistaa 
esimerkiksi järjestämällä kansanäänestyksiä.

»Demonisoiminen tuntuu karmealta»
Mitä sitten kommunismi merkitsee tämän päivän 
nuorelle? »Ihmisarvon ja tasa-arvon puolustamis-
ta», Irene Grönroos vastaa. Kommunismi-sanan 
käyttämistä pelätään hänestä turhaan.

»Tottakai sillä on historiallista painolastia, 
mutta perusajatukset ovat tärkeitä ja niitä pi-
tää ajaa tänäkin päivänä. Kommunistien demo-
nisoiminen tuntuu aika karmealta, koska siinä 
mitätöidään niitä ihmisiä, jotka ovat Suomessa-
kin taistelleet vuosikymmeniä sosiaalisten uu-

distusten puolesta», Grönroos sanoo.
sKP:n vanhemman väen aloittaessa poliittista 

työtään maailma oli hyvin erilainen kuin nyt. 
Kun Neuvostoliitto romahti, Irene Grönroos oli 
vasta 5-vuotias. Eivätkö sukupolvien erilaiset ko-
kemukset aiheuta ristiriitoja puolueessa?

»Suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat toimi-
neet vuosikymmeniä kommunistisessa liikkeessä, 
ovat hyvin kiinni tässä päivässä. En ole huoman-
nut mitään ristiriitoja», Grönroos vastaa.

Muiden poliittisten liikkeiden tapaan 
s K P :ssäkin nuoret saattavat kuitenkin olla 
radikaalimpia kuin vanhemmat toimijat. sK P :tä 
lähellä olevassa Kommunistisessa nuorisoliitossa 
retoriikka on Grönroosin mukaan usein enemmän 
vanhaan kommunistiseen perinteeseen viittaavaa 
kuin puolueessa.

»Se ei minun mielestäni ole välttämättä niin 
positiivista. Kyllä retoriikan ja kielen pitää olla 
sellaista, mitä nykyään käytetään ja mitä ihmiset 
ottavat vastaan», Grönroos pohtii. •

»SKP on viime vuosina 
tullut vetovoimaisemmaksi. 
On nähty, että se ei 
ole mikään 70-luvulle 
jämähtänyt äijäkerho», 
Irene Grönroos arvelee. 
Kuva Helinä Kuusela.

 
»Kommunismin PerusaJaTuKseT ovaT TärKeiTä,  

Ja niiTä PiTää aJaa TänäKin Päivänä.» irene grönroos. 
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200 sanaa

➤ Minulla on ryyppykaveri nimeltä 
Hakoköngäs. En ollut koskaan tullut 
ajatelleeksi, että hänen nimensä voisi 
tarkoittaa jotain tai että se itse asiassa 
koostuu kahdesta osasta: sanoista ha-
ko ja köngäs.

En muutenkaan tule usein ajatel-
leeksi asioita. Esimerkiksi sitä, mitä voi 
tapahtua, kun menee Kielitoimiston 
sanakirjan kanssa Hakokönkään ja mi-
nun yhteiseen kantabaariin.

Niille, jotka ajattelevat yhtä vähän 
kuin minä, tiedoksi että Kielitoimiston 
sanakirja sisältää ajantasaisimman tie-
don nykysuomen sanavaroista.

Hako ja köngäs eivät tietenkään 
vaadi ajantasaisia selityksiä, mutta täs-
sä nyt kuitenkin ihailtava täsmällisyys, 
jolla tuon rovaniemeläistaustaisen juo-
maveikon nimen muodostavat sanat 
määritellään:
hako 
1. katkaistu havupuun oksa (neulasi-
neen), havu. Kuusen-, männynhako. 
Nukkua haoilla. 

Painettu sanakirJa hurmasi baariyleisön

teksti Ari Lahdenmäki

Myös Kielitoimiston sanakirjan sähköinen versio olisi ansainnut päivityksen.

2. lieko.
Sivuutan tässä yhteydessä lieon ja siir-
ryn könkääseen.
köngäs
jyrkkä, vaahtoava koski t. vesiputous 
(Pohj.-Suomessa). Könkään niska.

Toki mukana on aivan uusiakin sa-
noja, kuten vaikkapa aikavaras, joka on 
kuvaannollinen ilmaus työtovereiden-
sa aikaa tarpeettomasti vievästä hen-
kilöstä tai asiasta.

Mutta tähän liittyykin sitten on-
gelma. Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus (Kotus) julkaisi kolmiosaisen, 
painetun Kielitoimiston sanakirjan 
syksyllä 2006. Sitä ennen teoksesta on 
ilmestynyt Kielikone-yhtiön julkaisema 
samojen toimittajien sähköinen versio, 
joka on kaikille ammatikseen kirjoitta-
ville ohittamaton apuväline.

Painetussa versiossa ei ole niin ikään 
ammattikirjoittajille tarpeellista asu-
tusnimihakemistoa, josta selviäisivät 
vaikkapa seuraavat seikat Hakokön-
kään kotilähiöstä:

Kunta: Rovaniemi
Maakunta: Lappi
Lääni: Lapin lääni
Täysin käsittämätön ratkaisu on kui-
tenkin ollut jättää sähköinen versio 
päivittämättä, kun painettuun versi-
oon on lisätty sanoja. Kirjan toimitus-
kuntaan kuuluva Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen erikoistutkija Riit-
ta Eronen kertoo, ettei uusia sanoja 
ollut Kielikoneen mukaan riittävästi.

»Mutta päivitystä on toivottu ko-
vasti, ja sellainen on lähitulevaisuu-
dessa tulossa sähköiseenkin versioon», 
Eronen sanoo.

Hän kiistää, että sähköisen version 
päivittämättä jättämisellä olisi pyritty 
edistämään painetun kirjan myyntiä.

»Meiltä oli nimenomaan toivottu 
painettua versiota», Eronen sanoo.

Ja toden totta, täällä kantabaaris-
samme siitä tuli niin kova hitti, etten 
tahtonut saada kirjoja takaisin kassiini, 
kun valomerkin tultua tein lähtöä.

Tampereelta kotoisin oleva tarjoili-

ja Linda halusi tutkia roti-sanaa, eräs 
naistenmies puolestaan pohti flirtille 
raffinoituneempaa vastinetta. Ja sekin 
sanakirjasta löytyi. Kantabaarissam-
me on ollut sen jälkeen käynnissä ko-
va kurtiisi. •

■ Kielitoimiston Sanakirja. 3 osaa.  
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
2006.

➤ Vuoden 2006 alussa Helsingin 
Sanomat (7.1.06) uutisoi kulttuuri-
sivuillaan, että suomalaisella kirjalli-
suudella on nostetta ulkomailla. Suo-
men kirjallisuuden tiedotuskeskus 
FILIn johtaja Iris Schwanck, näyttääkö 
trendi jatkuvan nyt vuonna 2007? 
»Kyllä kiinnostus suomalaista kirjalli-
suutta kohtaan jatkuu. Koko ajan tulee 
yhä uusia käännöksiä, uusia kustanta-
moja, kirjailijoita sekä kieliä.»

Schwanck sanoo nyt syntyneen 
kiinnostuksen kehkeytyneen erittäin 
pitkäjänteisen työn tuloksena. Tär-
keimmäksi seikaksi hän nostaa »oi-
vallisen moniäänisen suomalaisen kir-
jallisuuden». Hän myös muistuttaa 
kääntäjien keskeisestä roolista: »Kään-

täjät ovat aina keskeisessä asemassa 
pienistä kielistä käännettäessä. Olem-
mekin todistamassa uuden aktiivi-
sen kääntäjäpolven nousua monissa 
maissa.» 

Suomalainen kirjallisuus  
on trendikästä
Schwanck kiistää ehdottomasti, että 
suomalainen kirjallisuus olisi maailmal-
la vain muoti-ilmiö. »Kuten sanottu, 
tämä noususuhdanne on tavattoman 
pitkän, noin 30 vuoden työn tulosta. 
Suomalainen kirjallisuus on vihdoin 
pääsemässä kansainvälisen käännös-
kirjallisuuden piirissä siihen asemaan, 
joka sille kuuluu.»

Kustantamoista kerrotaan, et-

tä ero entiseen on merkittävä. Ennen 
kansainväliset kustantajat olivat kiin-
nostuneita nimenomaan angloame-
rikkalaisista bestsellereistä ja suoma-
laiskustantajia välteltiin, mutta nyt 
Suomesta on tullut suoranainen pu-
heenaihe alan piireissä. Esimerkiksi 
WSOY on tehnyt suomalaisista kirjois-
ta viime vuosina huomattavasti aiem-
paa enemmän ulkomaisia kustannus-
sopimuksia.

Arto Paasilinnan mainitaan usein 
olevan suomalaisen kirjallisuuden airut 
Euroopassa. Etenkin Ranskassa hänen 
teoksensa ovat suosittuja. Schwanck 
arvelee tämän johtuvan Paasilinnan 
teoksien huumorista ja tietynlaisesta 
anarkiasta ja absurdiudesta, joka toimii 

hyvin Euroopassa. Hän sanoo, että mo-
nissa maissa kirjallisuuden kaanon si-
sältää juuri tällaisia elementtejä, joten 
ne on helppo tunnistaa.

Schwanck kertoo FILIn kansainvä-
lisen yhteistyön olevan monipuolista. 
»FILIllä on erittäin laajat kustantaja-
verkostot eri maissa, samoin kuin suo-
malaisilla kustantajillakin. Henkilökoh-
taisten kontaktien merkitystä ei voi 
kyllin korostaa kirjallisuusviennistä pu-
huttaessa.» Hän kertoo FILIn tukevan 
suomalaisen kirjallisuuden kääntämis-
tä käännösapurahojen muodossa. FI-
LI myös järjestää joka vuosi kustanta-
javierailuja Suomeen eri maista sekä 
suosittelee kääntäjiä ja lukijoita ulko-
maisille kustantajille. •

teksti Johanna Mitjonen

suomalainen käännöskirJallisuus – hetken muotioikku?

Suomalainen kaunokirjallisuus on alkanut kiinnostaa ulkomailla.  
Nyt käännössopimuksia solmitaan myös isojen kustantamojen kanssa, 
kun ennen suomalainen kirjallisuus kiinnosti vain pienkustantamoja.
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➤ Helsingissä marraskuussa seitse-
mättä kertaa järjestetty Avanto-festi-
vaali on kasvanut Pohjoismaiden suu-
rimmaksi vuosittaiseksi kokeilevan 
musiikin ja elokuvan näyttämöksi. Kol-
mipäiväinen festivaali rikkoi kävijäen-
nätyksensä neljänneksellä, ja tapah-
tumiin saikin jonottaa melkein kuin 
suuren skaalan rockkonsertteihin, mi-
kä on hienoa, sillä avantgarden ei tule 
jäädä täysin marginaaliin.

Festivaalin päävieras, New Yorkin 
underground-kulttuurin karismaatti-
nen grand old man Tony Conrad avasi 
ohjelmiston legendaarisilla 1970-luvun 
lyhytelokuvillaan Articulation of Boo-
lean Algebra for Film Opticals (1975) ja 
Cycles of 3’s and 7’s (1977), jotka sopivat 
hyvin Conradin musiikkiesityksen yh-
teyteen, sillä molemmat elokuvat toi-
mivat myös musiikkina: ensimmäises-
sä juoksevan filmin ääniraita muodosti 
paikoin hypnoottisen biitin ja jälkim-
mäinen esitteli Conradin kykyjä puhe-
laulun saralla. Elokuvasarjoissa nähtiin 
Conradin teosten ohella Sähkömetsä-
sarjassa suomalaisen underground-elo-
kuvan klassikoita ja tuntemattomam-
pia helmiä lähinnä 1960-luvulta.

Melua ja rauhaa
Festivaalin äänipuolen selkärangan 
muodostivat Kuudennella linjalla ja 
Gloriassa järjestetyt klubit, joiden oh-
jelmistot koostuivat niin äärimmäi-
syyksiä tavoittelevista noise-esityksistä 
kuin rauhallisemmista kokeellisista ää-
nimaisemista.

Kiasmassa esitetyn avajaiskonsert-
tinsa jälkeen päävieras Tony Conrad 
esiintyi myös Kuudennen linjan klubil-
la kotimaisen Lau Naun kanssa erilais-
ten helistimien ja kalkattimien kera. 
Videoprojektioita ja musiikkia yhdiste-
levä herkkävireinen ja myös hiljaisuu-
desta ammentava esitys hukkui hie-
man kahden noise-esityksen väliin, 
mutta niin Conradin kuin Lau Naun 
Laura Naukkarisenkin lavakarismat 
toivat hyvin esiin kokeilevan musii-
kin sisältämän luovuuden ja seikkai-
lunhalun.

Lau Nauta seurasi illan volyymiltään 
musertavin ja ehkä myös tunneskaa-
laltaan vaikuttavin esitys, jonka tarjo-
si ruotsalais-norjalainen noisen tähtit-

Vuoden 2006 Avanto-festivaali tarjosi muun muassa kiehtovia melumaisemia, 
valuvaa rauhaa ja kotimaisen underground-elokuvan nostalgiaa.

rio Nash Kontroll eli Dror Feiler, Mats 
Gustafsson ja Lasse Marhaug. Nash 
Kontrollin pitkälti improvisoitu puhal-
linsoittimia ja elektroniikkaa yhdiste-
levä musiikki onkin ehkä parhaimmil-
laan livenä, jolloin melua ei voi paeta 
volyyminappuloita painelemalla, vaan 
yleisö on pakotettu kokemaan jyräävät 
äänivirrat totaalisesti ja ennen muu-
ta fyysisesti.

Illan päätti suomalainen supertrio: 
Timo Kaukolampi, Tuomo Puranen 
ja Anssi Nykänen debyyttikeikallaan. 
Hieman vinksahtanutta diskosta ja 
funkista ammentavaa musiikkia antau-
muksella soittanut trio kuulosti siltä, 
että bändistä tullaan kuulemaan vielä 
paljon kokeellisen musiikin harrastaja-
kunnan ulkopuolellakin.

Seuraavan illan klubi Gloriassa 
alkoi huomattavasti raukeammissa 
tunnelmissa vaasalaisen Hei-yhtyeen 
lumoavan seesteisellä ja hämyisällä 
äänimaisemalla. Kemialliset ystävät 
bändin tuottelias keulahahmo 
Jan Anderzén eli Tomutonttu 

puolestaan esitti niinikään vähäeleisen 
ääniperformanssin asianmukaisesti 
naamioituneena.

Panokset kovenivat, kun lavalle saa-
pui keikkansa peruuttaneen Black Di-
cen tilalla esiintynyt The Skaters San 
Franciscosta. Pimeydessä esiintyneen 
The Skatersin keikka koostui hyvin mo-
notonisesta, hypnoottisesta ja äänek-
käästä melusta ja jakoi yleisön mieli-
piteitä. New Yorkin noise-skenen iso 
nimi Prurient eli Dominick Fernow 
laittoi puolestaan kaiken vimmansa 
peliin raastavassa ja maneereiltaan pai-
koin hardcore-punkin mieleen tuovas-
sa esityksessään.

Klubin päätti maailmalla erittäin 
kovassa nosteessa oleva kotimainen Is-
laja rauhallisemmalla ilmaisullaan. Vä-
häeleisestä ja kotoisasta »olohuone-
musiikista» kokeilevaksi rock-bändiksi 
kehittynyt Islaja on todenteolla lyö-
mässä läpi maailmanmarkkinoilla – 
seuraavan levyn julkaisee Sonic Youth 
-yhtyeestä tutun Thurston Mooren le-
vy-yhtiö Ecstatic Peace.

Ääntä ja kuvaa
Taiteilijapariskunta Lee Ranaldon ja 
Leah Singerin päätöskonsertti oli fes-
tivaalin suosituin tapahtuma – jopa 
siinä määrin, että osa yleisöstä joutui 
tyytymään Kiasma-teatterin lattia-
paikkoihin. Sonic Youthin kitaristina 
tunnettu Ranaldo loi äänimaisemaa, 
johon Singer muodosti kahdella elo-
kuvaprojektorilla kuvituksen. Tulos oli 
meditatiivinen ja lumoava liikkuvan 
kuvan ja äänen yhteispeli, mihin myös 
Ranaldon abstraktin runollinen tari-
nankerronta toi oman ulottuvuutensa.

Ehkä juuri erityisyytensä vuok-
si Avanto on festivaalina poikkeuksel-
lisen mukava ja hyväntuulinen. Niin 
yleisö, esiintyjät kuin järjestäjätkin 
ovat mukana rakkaudesta yllätyksel-
lisyyteen ja kokeilunhaluun, mikä luo 
Avannon ympärille lämpimän ja heh-
kuvan ilmapiirin. •

■ Tony Conradin haastattelu  
sivuilla 14–15.

avanto oli lämmin

teksti Turkka Ylinen

Nash Kontroll -yhtyeen  
Mats Gustafsson puhalsi  
festivaalin rajuimmat äänivirrat. 
Kuva: Turkka Ylinen.
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➤ Nauroin katketakseni Tampereen 
Työväen Teatterin katsomossa, ja niin 
teki vieressäni istunut paikallisen maa-
kuntalehden kulttuuritoimittajakin. 
Mutta kun silmäilin ympärilleni, aistin 
toisenlaisia tunnelmia.

TTT:n ensi-iltaputken viimeinen il-
ta oli menossa. Nyt oli vuorossa teat-
terin tärkein panostus täksi kevääksi: 
Hymy-lehden perustajasta Urpo Lah-
tisesta kertovan näytelmän Lehtikei-
sari kantaesitys.

Lehtikeisarin on kirjoittanut Jor-
ma Kairimo. Häntä on kiitelty näytel-
män saamassa muuten melko nihkeäs-
sä vastaanotossa.

Kriitikot ovat moittineet etenkin 
ohjaajaa Pentti Kotkaniemeä sekä 
pääosaan valittua, 30-vuotiasta Lari 
Halmetta, joka on Tampereen yli-
opiston näyttelijätyön laitoksen Nä-
tyn kasvatti.

Suotta! Halme teki vaativasta roo-
listaan, kiehtovan elämän eläneestä 
Suomen aikakauslehdistön suurmie-
hestä, monipuolisen tulkinnan, ja Kot-
kaniemen ohjaus oli sujuva ja vauh-
dikas.

Se Lahtinen, jonka näin TTT:n laval-
la, oli itseoppinut lehtimies, ammatti-
aan kunnioittava toimittaja sekä en-
nen kaikkea valtava visionääri. Perhe 
jäi Lehtimiehet-yhtiötä kasvatettaes-
sa taka-alalle.

Palatessani Tampereelta keskuste-
lin ravintolavaunussa Lahtisen legen-
daarisen alaisen emerituspäätoimittaja 
Jyrki Hämäläisen kanssa. Hämäläinen 
sanoi, ettei tunnistanut TTT:n lavalla 
äkäillyttä Lahtista siksi mieheksi, jonka 
ystävä ja alainen hän vuosikaudet oli.

Voi olla, mutta missään tapauksessa 
katsojalle eivät jääneet epäselviksi Lah-

t t t:llä vahva ensi-iltaPutki

tisen poikkeuksellinen lahjakkuus sekä 
rakkaus Espanjaan, kauniisiin naisiin ja 
upeisiin autoihin.

Hämäläinen sanoi sen sijaan tunnis-
taneensa Hymyn legendaarisen toimit-
tajan Veikko Ennalan näyttelijä Matti 
Onnismaan hahmossa. Onnismaa oli-
kin Lahtisen hengenheimolaista näy-
tellessään erittäin vaikuttava.

Lehtikeisarissa on erityisen ansio-
kasta huumorin ja Lahtisen kohtaloon 
epäilemättä liittyvän suuren tragiikan 
tehokas yhdistäminen. Dialogi on ta-
vattoman toimivaa, eikä tyhjänpuhu-
mista esiinny.

Mietinkin, miksi yleisö tuntui vihaa-
van esitystä siinä, missä minä ja kol-
legani olimme ratketa riemusta. Ehkä 
tämä näytelmä on erityisen otollinen 
toimittajayleisölle: se näyttää ajan, jol-
loin lehtiä toimitettiin vielä intohimol-
la kirjoituskoneen paukkeessa, vah-
vassa tupakansavussa. Ja aina välillä 
mentiin Tuotantoon dokaamaan.

Lehtikeisarin esitystä edeltänee-
nä iltana TTT:ssä sai ensi-iltansa suo-
malainen klassikkojen klassikko: Jussi 
Kylätaskun Runar ja Kyllikki. Täs-
tä Yrjö-Juhani Renvallin ohjaamas-

ta balladinäytelmästä ttt:läiset selvisi-
vät kunniakkaasti huolimatta joistakin 
dramaturgisista suvannoista.

Kyllikki pääsi hengestään tuskallisen 
hitaasti, samat teemat toistuivat jun-
naavasti ja mikä pahinta – musiikki-
ilottelusta oli toisinaan ilo tiessään.

Mutta erityisen kiitettävää on, et-
tä TTT käyttää Runarissa ja Kyllikis-
sä vierailijoina Tampereen yliopiston 
näyttelijäntyön laitoksen (Näty) opis-
kelijoita päärooleissa. Teemu Koski-
nen ja Elina Korhonen suoriutuivat 
vaativista Runar Karlssonin ja Kyllikki 
Laihon rooleista kiitettävästi, ja eten-
kin ensimmäisen näytöksen puolivälis-
tä lähtien Koskinen löytää runarmai-
sen toistaitoisuuden ja päähenkilön 
sisäisen eksyneisyyden.

Esityksessä nähdään vielä kolmaskin 
nätyläinen, kylän keimailijaa esittävä 
Heidi Linden, jota en ollut opiskelijak-
si uskoakaan, sen verran monipuolinen 
tulkitsija ja liikunnallinen näyttelijä tä-
mä esityksen valopilkku oli.

Kun TTT:n ohjelmistossa on vielä yk-
si kantaesitys, Sami Keski-Vähälän 
kirjoittama ja Mikko Kannisen ohjaa-
ma Suuri sinivalkoinen juoksija, teat-

 
KaTsoJalle eiväT JääneeT 
ePäselviKsi lahTisen 
PoiKKeuKsellinen 
lahJaKKuus seKä  
raKKaus esPanJaan, 
Kauniisiin naisiin  
Ja uPeisiin auToihin. 

Teemu Koskinen (edessä) suoriutuu 
erinomaisesti Runar Karlssonin 
roolistaan TTT:n Runarissa ja 
Kyllikissä. Taustalla Vesa Kietäväinen 
ja Heidi Linden. Valokuva Leila Oksa.

Lehtikeisari oli toimittajille riemullista katsottavaa, 
vaikkei vakuuttanutkaan koko yleisöä.
teksti Ari Lahdenmäki

teri voi olla ylpeä hattutempustaan. 
Urheilukomedia kannattaa katsoa jo 
Janne Kallioniemen (juoksija Jussi Lo-
hen) häkellyttävän hauskan pääroo-
lin vuoksi. •

Matti Onnismaa (vas.) vakuuttaa lehtimieslegenda Veikko Ennalana TTT:n 
Lehtikeisarissa. Hymy-lehden perustajaa Urpo Lahtista esittää nuori Lari Halme.

200 sanaa
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➤ Vasemmistonuoret käynnisti tammikuun lopulla yhteis-
kunnallisen dokumentti- ja lyhytelokuvakilpailun. Kilpailun ot-
sikkona on »Jonkun toisen ongelma – kriittisiä kuvakulmia yh-
teiskuntaan». Kilpailuaika päättyy 31.12. 2007, ja kilpailu on 
avoin kaikille, jotka eivät sitä ennen ole täyttäneet 31:tä vuotta.

Kilpailua organisoiva Vasemmistonuorten kulttuurityöryh-
mä odottaa teoksilta rohkeita, uusia avauksia tai näkökulmia.

Ensimmäinen palkinto on 2 000, toinen 1 000 ja kolmas 600 
euroa. Kilpailutöistä järjestetään vuonna 2008 kiertävä mini-
festivaali.

Myös Espoo Cine on avannut lyhytelokuvakilpailun, jonka 
teema on kuitenkin huomattavasti rajatumpi: »Salaviinanpolt-
tajat 2007». Kilpailu järjestetään suomalaisen näytelmäeloku-
van 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Se avattiin 17.1. jolloin tuli ku-
luneeksi sata vuotta helsinkiläisen valokuvaamon järjestämän 
elokuvakilpailun avaamisesta. Sadan vuoden takainen kilpailu 
poiki ensimmäisen suomalaisen näytelmäelokuvan Salaviinan-
polttajat.

Espoo Cinen elokuvakilpailu on kaikille avoin, ja se jatkuu 
25.5. saakka. Siinä jaetaan yksi 2 000 euron palkinto, ja voittaja-
työ esitetään Espoo Cine -festivaalilla elokuussa.

■ http://www.vasemmistonuoret.fi/elokuva
■ http://www.espoocine.fi

kaksi elokuvakilPailua avattu

➤ Kulttuurivihkojen toimitus-
sihteeri, filosofian maisteri Heidi 
Laine on valittu kirjallisuuslehti 
Lumoojan uudeksi päätoimitta-
jaksi. Hän on aloittanut tehtäväs-
sään helmikuun alussa. Ensim-
mäinen Laineen päätoimittama 
numero ilmestyy huhtikuussa.

Lumoojaa julkaisee turkulai-
nen kirjoittajayhdistys Kapus-
tarinta ry. Neljästi vuodessa il-
mestyvä lehti määrittelee itsensä 
uuden kotimaisen kirjallisuuden 
äänenkannattajaksi. Se julkaisee 
haastatteluja, esseitä, arvosteluja, 
runoja ja proosaa sekä järjestää 
kirjallisuusklubeja.

Laine luopuu nimityksen-
sä myötä Kulttuurivihkojen toi-
mitussihteerin pestistä. Uusia 
toimitussihteereitä on valittu 
kaksi: Jussi Korhonen ja Anna 
Pihlajaniemi. Molemmat ovat fi-
losofian maistereita.

h eidi  l a i n e lu mooja n 
Pä ätoi mi t taja K si

Pol i i T T i s Ta e l oK u va a 
h el s i ngi s s ä

➤ Lens Politica, yhteiskunnallinen elo-
kuva- ja mediataidefestivaali, järjestetään 
tänä vuonna toista kertaa. Teemana on 
tällä kertaa »Liikenteessä». Elokuvissa kä-
sitellään muun muassa tavaroiden ja ide-
ologioiden liikkumista, globaaleja markki-
noita sekä siirtolaisuutta.

Avajaiselokuvana on Strange Cultu-
re (2006), jonka päähenkilönä on taiteili-
ja-aktivisti Steve Kurtz. Elokuva käsittelee 
hänen saamaansa bioterrorismisyytettä. 
Kurtz saapuu vieraaksi festivaaleille.

Nähtävillä on myös ensimmäinen Sad-
dam Husseinin kaatumisen jälkeen Ira-
kissa tehty elokuva Ahlaam (2006), joka 
kuvaa bagdadilaisen mielisairaalan se-
kasortoa sodan aikana. Elokuvan ohjaa-
ja Mohamed-al-Daradji osallistuu festi-
vaaleille.

Festivaali järjestetään Helsingissä 22.–
25.3. Siihen kuuluu elokuvaesitysten ohel-
la muun muassa luentoja ja keskusteluti-
laisuuksia.

■ http://www.lenspolitica.net

erilainen vaalisTudio
sunnunTaina 18.3. 2007 klo 19 –24

koe gonzon syke 

http://kulttuurivihkot.fi/vaalit/
inTerneTissä!
elävänä
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➤ Love Records on 27 vuotta lak-
kauttamisensa jälkeen yhä Suomen tai-
teellisesti merkittävin levy-yhtiö. Sana 
levy-yhtiö ei edes tee kulttuuri-insti-
tuutiolle oikeutta. Love Records oli, jos 
ei kulttuurinen vallankumous itses-
sään, niin sen tärkein äänitorvi.

Suomen legendaarisin levy-yhtiö 
täytti 40 vuotta viime vuonna ja syk-
syllä ilmassa oli kirjaimellisesti suuren 
juhlan säpinää. Radioasema Loveradio 
lähetti koko lokakuun Henrik Otto 
Donnerin johdolla käytyjä keskuste-
luja, Love Records -klassikoita ja live-
esiintymisiä Helsingin Kirjasto 10:stä. 
Moni vuoden 2005 lopulla julkaistu 
Love Records -historiikki oli siinä vai-
heessa luettu hiirenkorville. 

Haastatellessani Henrik Otto Don-
neria keväällä 2006 hän antoi ymmär-
tää, että loppuvuodeksi oli suunnit-
teilla iso Love Records -juhla. Oletinkin 
Tavastialla marraskuussa 2006 järjestyn 
Love Recordsin juhlakonsertin muo-
dostuvan levy-yhtiön juhlavuoden to-
delliseksi huipennukseksi. Tapahtuman 
liput oli kuitenkin hinnoiteltu pahaen-
teisesti 35/30 euroon, ja esiintyjäkaarti 
vaikutti nopeasti kasaan raavitulta.

Kahtena iltana järjestetyn kon-
sertin jälkimmäisenä iltana 11 artis-
tia tulkitsivat Love Records -kappalei-
ta. Dave Lindholm, Eero Raittinen, 
Mikko Alatalo, Pave Maijanen, Maa-
rit Hurmerinta ja Yari edustivat le-
vy-yhtiölle levyttäneitä artisteja, kun 
taas nuoremmat Otto Grundström, 
Paleface, Timo Rautiainen ja Pauli 
Hanhiniemi esittivät kukin yhden Lo-
ve Records -kappaleen. Rockvoittoises-
ta ohjelmasta mieleen jäi lähinnä Eero 
Raittisen LSD-psykedeliaa uhkuva ver-
sio kappaleesta Lennosta Kii, johon 
artisti eläytyi koko karhumaisella ole-
muksellaan. Nuorikot esittivät kovas-
ti itsensä näköiset numerot. Palefacen 
laahaava takapotkuversio kappaleesta 
Laulu Taantumuksesta ilahdutti roh-
kealla uudelleentulkinnallaan, joskin 

40 vuotta suomirockia

teksti Jan Liesaho

Love Recordsin juhlavuosi huipentui 
laimeahkoon konserttiin.

hiphop-maneerit myös ärsyttivät.
Illan ikimuistoisin tuttavuus oli iltaa 

varten kootun Olympia-yhtyeen kita-
risti-solisti Timo Kämäräinen, joka on 
häärinyt koko 90-luvun useiden koti-
maisten artistien taustalla. Nuorimies 
suoriutui ilmiömäisesti niin bluesista, 
progesta, jazzista kuin rockista ja sai ai-
kaan leveän virneen niin Dave Lindhol-
min kuin Mikko Alatalonkin kasvoille. 
Illan nautinnollisin hetki taisi loppujen 
lopuksi olla Olympia-yhtyeen itsen-
sä esittämä Wigwam-klassikko Fred-
dy are you ready, jonka Kämäräinen 
myös lauloi.

Tavastian juhlakonsertti ei valitet-
tavasti ollut se juhla, josta Henrik Ot-
to Donner puhui. Love Recordsista saa 
paremman käsityksen lukemalla Mis-
ka Rantasen kirjoittaman historiikin ja 
kuuntelemalla Love Recordsin uudel-
leen julkaistua tuotantoa.

Hernekeittokin on rock
Love Recordsin historiaan sukelta-
valle herää helposti kysymys »miksei 
enää?» Ei pidä kuitenkaan sortua type-
rään nostalgiaan. Vain viikko Love Re-
cords konsertin jälkeen musiikinystäviä 
hellittiin itsenäisyyspäivän vastaan-
otolla Nosturissa. Baarissa tarjoillaan 
hernekeittoa ja näkkileipää, liput ovat 
kohtuuhintaiset ja esiintymässä on 
myös M.A. Numminen. Yleisön ikä-
haitarikin on riemastuttavan leveä.

Suomalaisen undergroundin grand 
old man Numminen esittää yhdessä 
DJ Sanen kanssa provokatiivista mut-
ta helposti sulatettavaa konemusiikkia. 
Kyseisenä iltana Mauri Antero on to-
den teolla päättänyt sivistää yleisöään 
ja luennoi pitkään Suomen historian 
käänteistä, »pakkoruotsista», väestö-
politiikasta ja muusta ajankohtaisesta. 
Keikan intensiteetti kärsii, mutta ylei-
sö kuuntelee Nummisen oppeja hiisku-
matta. Keikkansa M.A. päättää under-
groundin hengessä toivottaen: »olkaa 
kuuliaisia kansalaisia, mutta älkää to-

telko.»
Rumpu-urkuduo Nieminen ja Lit-

manen täyttää hetkeksi Nosturin urku-
svengillä, mutta yhtye kuulostaa kovin 
sovinnaiselta. Samaa ei todellakaan voi 
sanoa illan kolmannesta artistista Tuo-
mari Nurmiosta. Harva toinen suo-
malainen artisti omaa Nurmion kal-
taista tyyliä ja sielukkuutta. Nurmion 
lahjakkuus oli häikäisevän ilmeistä jo 
hänen ensimmäisellä singlellään vuon-
na 1979. Valo yössä olikin Love Record-
sin viimeinen suuri hitti ja yksi viimei-
sistä levytyksistä ennen kuin levy-yhtiö 
meni konkurssiin. Useiden kotimaisten 
artististien, niin nykyisten kuin hiljan 
edesmenneiden, haiskahtaessa perä-
kammareille ja navetoille edustaa Nur-
mio omanlaistaan urbaania coolia.

Nosturissa Nurmion laatikkokitara 
kirskuu, korskuu ja rämisee ja tuot-
taa romukasan svengin, joka saa ar-
voisensa kumppanin Nurmion vuosi-
en varrella pehmentyneestä äänestä. 
Keikan päätteeksi Nurmio hoitaa 
suomiräpparit suohon heidän omalla 
tontillaan biisillään Dumari, kumartaa 
syvään ja ottaa vastaan yleisön äänek-
käät suosionosoitukset katumuusikon 
nöyryydellä.

Vuoden valopilkku
Nosturin illan päättää suomirockin 
vuoden 2006 ehdoton valopilkku Risto. 
Nelihenkinen orkesteri tekee riemas-

tuttavia todellisuuden tutkimusmat-
koja sekoittaen musiikissaan iskelmää, 
funkkia ja paljon muuta. Lyriikoissa Ris-
to taistelee arjen tuulimyllyjä vastaan 
ja ratkaisee loputtoman rakkauden-
kaipuun ja akuutit eksistentiaali-
set ahdistustilat lääkitsemällä itseään 
pillericocktaileilla, jotka saavat maail-
man näyttämään avaruusasemalta.

Ristoa väitettään usein Leevi and 
the Leevingsin manttelinperijäksi, ja 
jonkinasteista sukulaisuutta löytyykin. 
Ironiassa piehtaroinnistaan huolimatta 
Risto on kuitenkin musiikkia, joka kos-
kettaa aivan oikeasti. Ja syvältä. Pupu 
Tupuna on yksi kauneimmista rakkau-
dentunnustuksista, ja valsseista, ikinä.

Yhtyeen keulahahmo Risto Yli-
härsilä voittaa yleisön sympatiat 
sarjakuvamaisella kohkaamisella ja 
hersyvillä pulinoilla. Riston sanoman 
rehellisyydestä kielivät keikan eturivin 
valloittaneet teinit ja pitkää lettiään 
vatkaavat kolmikymppiset hevarit. Ja 
me kaikki muut siellä hieman taaem-
pana. Hetkeen ei harmita aikainen he-
rätys, ei marraskuinen pakkanen, ei yh-
tään mikään. •

lu eT Tava a Ja 
K u u n nelTava a
• r a n Ta n e n,  m i sK a :  Love Records 
1966–1979 – Tarina, taiteilijat, tuotanto 
Schildt 2005.
•  http://www.fonal.com/risto

 

 
»olKaa Kuuliaisia Kansalaisia,  

muTTa älKää ToTelKo.»  
m. a. numminen. 

M.A. Numminen 
lauloi ja sivisti yleisöä 
itsenäisyyspäivän 
vastaanotolla Nosturissa. 
Kuva: Mikko Heimola.
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elokuvanurkka Eero Hirvenoja

Clint Eastwood – Kirjeitä Iwo Jimalta.

Todd Field – Little Children.

➤ Siirtyminen elokuvakameran 
edestä sen taakse on osoittautunut 
hankalaksi monelle näyttelijälle, ja 
useat heistä ovat luovuttaneet jo pa-
rin epäonnistumisen myötä. Sen si-
jaan pitkän linjan ohjaajan ClinT 
EasTwoodin on vähitellen onnis-
tunut vakuuttaa elokuvillaan myös 
epäilevät tuomaat.

Nyt Eastwood on toiminut vii-
saasti kuvaamalla toisen maailman-
sodan loppuvaiheissa käydyn Iwo 
Jiman taistelun tapahtumia sekä yh-
dysvaltalaisesta että japanilaisesta 
näkökulmasta. Elokuvassa Isiemme 
liput amerikkalaiset tekevät propa-
gandavaltin kuvasta, jossa tähtilippu 
nostetaan yhdelle Iwo Jiman kuk-
kuloista. Kolme pitkään rintamal-
la ollutta sotilasta lähetetään kerää-
mään rahaa viihdekiertueelle, eikä 
siirtyminen siviiliin taisteluissa ko-
ettujen kauheuksien jälkeen ole on-
gelmatonta. Sisarteoksessa Kirjeitä 
Iwo Jimalta näytetään, millaisia uh-
rauksia japanilaisjoukot joutuivat te-
kemään saarta puolustaessaan. Sikä-
läisen kunniakäsityksen mukaan oli 
ylväämpää kuolla kuin antautua, 
mutta kenraali Kuribayashi (Ken 
WaTanabe) edustaa humaanimpaa 
ja käytännöllisempää ajattelua. 

Vaikka sodan kuvaus on molem-
missa elokuvissa raadollista, ohjaa-
ja tuntuu kuitenkin pitävän uhrau-
tumista tovereidensa ja läheistensä 
puolesta jotenkin miehekkäänä te-
kona. Jotkut viisaammat ovat sa-
noneet, että ainoa kunniakas asia 
mitä sodassa voi tehdä on säilyä 
hengissä. 

Eastwood on ohjannut vuodesta 
1971 lähtien lähes kolmekymmentä 
pitkää elokuvaa, mutta niinikään 
näyttelijöinä maailmanmaineeseen 
kohonneilla Mel Gibsonilla ja 
RoberT De Nirolla on huo-

Kameran takana

mattavasti vähemmän ohjaajakoke-
musta. Gibsonin elokuva Apocalypto 
kertoo keskiamerikkalaisen Maya-
valtion lopunajoista 1500-luvulla. 
Ihmisuhrausta harrastavat mayat 
ottavat vangiksi vieraan intiaanihei-
mon jäseniä, joista yhden onnistuu 
paeta. Elokuvan loppu onkin sitten 
yhtä veristä takaa-ajoa, eikä kyseessä 
olekaan juuri muuta kuin eksootti-
seen ympäristöön siirretty yltiövä-
kivaltainen toimintafilmi. 

Edellisellä elokuvallaan sionis-
tit suututtanutta Gibsonia on moi-
tittu siitä, että Apocalyptossa mayat 
kuvataan verenhimoisina sadisteina, 
joiden maat ansaitsivatkin joutua 
espanjalaisten konkistadorien val-
loittamiksi. Siinä mielessä hän on 
kuitenkin oikeilla jäljillä, että his-
torian aikana tuskin yksikään val-
tio tai kansa on kohonnut suurval-
laksi ilman hirmutöitä ja muiden 
alistamista. Aikansa yhden mah-
tavimman valtakunnan rakenta-
neet mayat eivät olleet tässä mie-
lessä poikkeus. 

The Good Shepherd on puolestaan 
De Niron vasta toinen ohjaustyö, 
ja siinä valotetaan C i a :n synty- ja 
varhaishistoriaa MaTT Damonin 
tulkitseman tiedusteluagentin elä-
mänvaiheiden kautta. »Vapaan maa-
ilman» arvojen puolustajaksi julis-
tautuva mies uppoutuu työhönsä 
niin perusteellisesti, ettei edes omal-
le perheelle liikene aikaa. 

De Niro ei ole onnistunut pitä-
mään kaikkia elokuvan juonilankoja 
käsissään, ja tarina olisikin vaatinut 
paikoin tiivistämistä. Mukana on 
kuitenkin hienoja yksittäisiä hetkiä. 
Erityisen mieleenpainuva on koh-
taus, jossa Damon muistuttaa Joe 
PesCin näyttelemää mafiosoa siitä, 
keiden sanalla lopulta on painoarvoa 
us a :ssa: valkoisten anglosaksisten 

protestanttien. Tuo kohtaus sijoit-
tuu puolen vuosisadan taakse, mutta 
asia pitänee yhä paikkansa. Vaikka 
Bushin hallituksessa ovat toimi-
neet korkeissa viroissa esimerkiksi 
Colin Powell ja Condoleez-
za RiCe, voidaan kysyä, onko heillä 
todella ollut valtaa kaikkein keskei-
simpiä poliittisia päätöksiä tehtä-
essä. Vai päätetäänkö ne edelleen 
valkoihoisen sisäpiirin kesken kabi-
neteissa ja salaseuroissa, joihin myös 
De Niron elokuvassa viitataan. 

Oscar-suosikkeja
Yllä mainituista Kirjeitä Iwo Jimalta 
on yksi puhutuimpia elokuvia Os-
car-gaalan alla, ja Eastwood on taas 
ehdolla vuoden ohjaajaksi. Eniten 
ehdokkuuksia keräsi tällä kertaa The 
Supremesin tarinaa sivuava Dream-
girls, joka on varsin tavanomainen 
elokuva amerikkalaisen unelman 
tavoittelusta, ja siitä kuinka menes-

tys muuttaa ihmisiä. Mustien näyt-
telijöiden tähdittämän musikaalin 
ohjauksesta vastaa valkonaama Bill 
Condon.

Huomattavasti omaperäisempi 
tapaus on sekin muutamalla ehdok-
kuudella siunattu Little Children, 
joka on vakuuttava näyttö ohjaa-
ja Todd Fieldin kyvyistä tehdä 
katkeranrealistista lähiödraamaa. 
Pikkukaupunkiin sijoittuvassa elo-
kuvassa maaninen ex-poliisi vaino-
aa vankilasta vapautunutta lasten 
ahdistelijaa, ja Emma Bovaryyn sa-
mastuva yksinäinen aviovaimo ha-
kee lohtua naapurin miehen sylis-
tä. Tarinan henkilöhahmoilla on 
kaikilla omat heikkoutensa ja vah-
vuutensa, eivätkä he ole mustaval-
koisesti hyviä tai pahoja. •

■ Kulttuurivihkojen listaukset vuoden 
2006 parhaista ensi-iltaelokuvista osoit-
teessa http://www.kulttuurivihkot.fi. 

Tällä kertaa hyvin Hollywood-
painotteisessa katsauksessa ruoditaan 
tunnettujen elokuvatähtien 
ohjaajauraa ja pohjustetaan tulevia 
Oscar-juhlallisuuksia. 

 
viisaammaT ovaT sanoneeT, 

 eTTä ainoa KunniaKas asia miTä sodassa  
voi Tehdä on säilyä hengissä.  
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kokeellisia 
välähdyksiä

Tony Conrad poseeraa 
kameralle elokuvateatteri 
Orionin aulassa.

Kulttuurivihkojen haastattelussa 
marraskuussa Avanto-
festivaalien aikana Helsingissä 
vieraillut kokeellisen musiikin 
ja elokuvan uranuurtaja, 
yhdysvaltalainen Tony Conrad. 
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teksti Eero Hirvenoja | kuva Noomi Ljungdell 

kiinnostui 1960-luvun alussa myös elokuvien te-
kemisestä. Kimmokkeen tähän antoi JaCK SmiT-
hin ohjaama pahamaineinen undergroundelo-
kuva Flaming Creatures (»Liekehtivät olennot», 
1963), jonka ääniraita oli hänen suunnitteleman-
sa. Tämä transvestiittien ja transseksuaalien täh-
dittämä elokuva kuvattiin kengännauhabudjetilla 
Conradin ja Smithin jakamassa kimppakämpäs-
sä. Kyseessä on hämmentävä teos, jota voisi kai 
kuvailla filmille tallennetuksi homoseksuaali-
seksi fantasiauneksi. Tärkeällä sijalla elokuvassa 
on myös arabialainen eksotiikka, ja sen lavastus, 
puvustus sekä osa musiikista toimiikin kunnian-
osoituksena Hollywoodin b-elokuvalle Ali Ba-
ba ja 40 rosvoa (1944). Aiheensa takia, ja osittain 
myös siinä esiintyneen alastomuuden johdosta 
Flaming Creatures joutui aikanaan viranomais-
ten silmätikuksi, ja on sittemmin säilyttänyt ase-
mansa yhtenä yhdysvaltalaisen undergroundelo-
kuvan tunnetuimpana teoksena. 

Conrad kuvailee Smithiä hieman erikoisek-
si, sisäänpäin kääntyneeksi persoonaksi, mut-
ta kertoo yhteistyön sujuneen hyvin huolimatta 
erilaisista kiinnostuksen kohteista. »Smithin tai-
teelliset näkemykset poikkesivat omistani, mut-
ta olen hänelle siinä mielessä velkaa, että hänen 
kanssaan työskennellessäni opin jotain eloku-
van tekemisestä», hän kuvailee. Noina vuosina 
Conrad tutustui myös muihin huomattaviin un-
dergroundohjaajiin, kuten Jonas MeKasiin ja 
KenneTh Angeriin. 

Voidakseen nauttia täydellistä taiteellista va-
pautta elokuvien ääniraitoja suunnitellessaan 
Conrad päätti ryhtyä itsekin ohjaajaksi. Hänen 
ohjaustöistään lähimpänä Smithin tuotantoa on 
tuonaikaisen vaimonsa Beverlyn (os. GranT) 
kanssa yhteistyönä valmistama Coming Attrac-
tions (1970), sillä sekin sijoittuu osittain ristiin-
pukeutujien maailmaan. Tätä elokuvaa ei ennak-
kotiedoista poiketen lopulta esitetty festivaalin 
yhteydessä. 

Kokeita ihmismielellä 
Parhaiten Conradin elokuvatuotannosta tunne-
taan hänet kokeelliset lyhytfilminsä The Flicker 
(1966) ja Straight and Narrow (1971). Niistä edel-
linen on strukturalistisen elokuvan kantateok-
sia, ja se koostuu koko puolen tunnin kestoltaan 
muotoaan muuttavista mustista ja valkoisista ruu-
duista. Sen katsominen on suorastaan hypnoot-
tinen kokemus, ja se voi aiheuttaa osalle katsojis-
ta pahoinvointia, päänsärkyä tai pahimmillaan 
epileptisiä oireita taudista kärsiville. Toisaalta 
katsoja voi vaipua elokuvan aikana eräänlaiseen 
hallusinatoriseen tilaan tai vain nukahtaa, kuten 
kävi tämän kirjoittajalle. Conrad kertoo kuul-

leensa vain yhdestä tapauksesta, jossa joku olisi 
saanut elokuvan aikana kaatumatautikohtauk-
sen. Avannon aikana Orionissa järjestetyssä kah-
dessa näytöksessä tiettävästi pari-kolme ihmistä 
poistui teatterista huonovointisuuteen vedoten. 
The Flickerin kaltaisten elokuvien psykologista 
vaikutusta on tutkittu jonkin verran, ja Conrad 
mainitsee erään Sigmund Freudin oppilaan 
aikanaan kertoneen hänelle käyttäneensä niitä 
jälkitraumaattisen sotastressin hoidossa jo en-
simmäisen maailmansodan jälkeen.

Viitisen vuotta The Flickerin jälkeen valmistui 
Beverly-vaimon kanssa tehty Straight and Nar-
row, joka koostuu pysty- ja vaakasuorista viivois-
ta. Katsomiskokemuksena tämä noin kymmen-
minuuttinen elokuva ei ole niin raastava kuin 
sisarteoksensa. Vaikka molemmat teokset ovat 
täysin mustavalkoisia, ovat jotkut katsojista ker-
toneet nähneensä niissä vilkkuvia värejä. Tästä 
syystä niitä onkin kutsuttu »subjektiivisiksi vä-
rielokuviksi». Todennäköisesti Conradin kiin-
nostus »välähdyselokuvia» kohtaan liittyy hä-
nen fysiologian ja matematiikan opiskeluihinsa 
1960-luvulla Harvardissa, vaikka haastattelus-
sa mies ei osannutkaan suoralta kädeltä vastata, 
mikä häntä noissa elokuvissa eniten viehättää. 
»Paras kohta niissä ovat lopputekstit, joissa nä-
kyy nimeni», hän vitsailee. 

Tulevaisuuden haasteet
1980-luvulta lähtien videotaidetta tehneen Con-
radin välineenä on nykyään digitaalinen video. 
Hänen kiinnostavaa elokuva- ja videotuotanto-
aan ei valitettavasti pääse näkemään kuin har-
voissa tapauksissa, eli käytännössä ainoastaan 
festivaalien ja luentojen yhteydessä. Tähän saat-
taa kuitenkin olla tulossa muutos, sillä Conra-
din mukaan hänen kotisivuiltaan lienee tule-
vaisuudessa mahdollista ladata ainakin joitain 
uudempia videoteoksia. Nykypäivän kuumaa 
puheenaihetta, elokuvien ja musiikin jakelua In-
ternetissä mies kommentoi pitämällä ilmiön le-
viämistä vääjäämättömänä. »On hieno asia, et-
tä ihmiset voivat helposti ladata kotikoneelleen 
harvinaisempaakin aineistoa, mutta ongelmana 
on, ettei tuo toiminta ole läheskään aina laillis-
ta. Oleellista onkin, pystytäänkö tulevaisuudes-
sa säätelemään esimerkiksi liikkuvan kuvan le-
vittämistä verkossa, ja mitkä tahot tätä kaikkea 
kontrolloisivat», hän pohtii. 

Conradin uudet projektit liittyvät osittain hä-
nen vanhempien töidensä entisöimiseen, mutta 
vireillä on myös erilaisia yhteishankkeita ja -esiin-
tymisiä muiden taiteilijoiden kanssa niin musii-
kin kuin elokuvaesitysten saralla, minkä lisäksi 
työn alla on esimerkiksi laaja musiikin teorian 
historiaa käsittelevä teos. Conrad jaksaa siis olla 
monessa mukana, mikä ei tunnu sinänsä yllät-
tävältä, sillä miehessä tuntuu riittävän edelleen 
virtaa kuin pienessä kylässä. •

■ Tony Conradin kotisivut osoitteessa  
http://tonyconrad.net/.

 
The FliCKerin KaTsominen  
voi aiheuTTaa ePilePTisiä  
oireiTa TaudisTa Kärsiville. 

K anssakäyminen spontaanisti toimivien 
taiteilijaluonteiden kanssa voi olla jos-
kus mutkikasta. Niinpä tämäkin viime 

marraskuisen Avanto-festivaalin päätöspäivälle 
sovittu Tony Conr adin haastattelu oli vä-
hällä peruuntua, kun mies päätti samaisena aa-
muna hetken mielijohteesta lähteä toisen festi-
vaalivieraan, videoinstallaatiotöistään kuuluisan 
ranskalaisen Frédérique Devaux´n kanssa 
pikavisiitille Tallinnaan. Kaksikko kuitenkin pa-
lasi Helsinkiin muutamia tunteja myöhemmin, 
ja haastattelu saatiin tehtyä vielä samana iltana 
elokuvateatteri Orionin aulassa. Juttutuokion 
aikana käsiteltiin haastattelijan kiinnostukses-
ta johtuen pääasiassa Conradin uraa elokuvan-
tekijänä, vaikka hän onkin paremmin tunnettu 
säveltäjänä ja muusikkona. 

Vuonna 1940 syntynyttä Conradia pidetään 
kokeellisen ja erityisesti minimalistisen musii-
kin pioneerina. Parhaiten hänet muistetaan 1960-
luvun alussa toimineen Theatre of Eternal Mu-
sic -ryhmän jäsenenä, sekä 1970-luvun alussa 
saksalaisen krautrock-yhtyeen Faustin kanssa 
levyttämästään albumista Outside the Dream 
Syndicate. Tämänkaltaiseen musiikkiin vihkiy-
tymättömälle Conradin sävellykset voivat olla 
yksitoikkoista, jopa raskasta kuunneltavaa. Hä-
nen konserttinsa ovat joka tapauksessa oman-
laisiaan elämyksiä kuten Kiasma-teatterissa jär-
jestettyyn Avannon avajaiskonserttiin saapunut 
yleisökin sai nyt todeta. Oman sävellystyönsä li-
säksi Conrad toimi aikanaan taustavaikuttajana 
ystäviensä Lou Reedin ja John Calen The 
Velvet Underground -yhtyeessä, jonka nimi on 
hänen kehittämänsä. Näin jälkikäteen mies suh-
tautuu asiaan varsin vähättelevästi. »En oikeas-
taan keksinyt nimeä, vaan lainasin sen eräältä 
kirjailijalta, jonka sen nimisen teoksen satuin 
kerran löytämään kadulta, muistaakseni roska-
pöntöstä», hän kertoo. 

1970-luvun alusta lähtien Chicagossa sikä-
läisessä yliopistossa opettajana ja luennoitsijana 
mediatieteissä toiminut Conrad tunnetaan vä-
rikkäänä persoonana, mitä käsitystä vain vah-
vistaa miehen Helsingin vierailu, samaten kuin 
festivaalin yhteydessä Kiasmassa esitetyt hänen 
muutamat videoteoksensa, joissa nähtiin esimer-
kiksi mielipuolisia yksinpuheluita kameralle, ves-
sanpytyllä istumista sekä vaeltelua ilkosillaan 
luonnossa. 

1960-luvun New York ja underground 
Nuorena miehenä New Yorkissa asuessaan Con-
rad pääsi tutustumaan moniin tuonaikaisiin kult-
tuurivaikuttajiin, ja hän oli satunnainen vieras 
myös Andy Warholin kuuluisassa »tehtaas-
sa». Hurjat kertomukset kaupungin underground-
piirien huumeidenkatkuisesta boheemielämästä 
ovat Conradin mukaan ainakin suurimmilta osin 
paikkansapitäviä. Warholin studioilta hänelle 
ovat kuulemma jääneet parhaiten mieleen koko-
naan alumiinifoliolla tapetoidut seinät. 

Muusikkona jo mainetta saavuttanut Conrad 
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e linaikanaan Jim Morrison (1943–1971) 
jätti jälkensä nuorisokulttuuriin vauhko-
na rockvokalistina. Monille hän oli var-
masti tiennäyttäjä. The Doorsin esiinty-

miset venyttivät sallitun rajoja, laulut käsittelivät 
sotaa, seksuaalisuutta ja vapautta. Monessakin 
mielessä esitykset antoivat nuorisolle ajattelemi-
sen aihetta, ajatuksen siitä, että tämänhetkinen 
todellisuus ei välttämättä ole ainoa mahdollinen. 
Doorsin kautta pop muuttui muutoksen ja eks-
taasin lihalliseksi korkeaveisuksi.

Myöhemmin Jim Morrisonin tarkkanäköiset, 
piilotajuntaa luotaavat, apokalyptiset mielen-
maisemat ovat alkaneet kiinnostaa myös kirjal-
lisuuden tutkijoita. Lyriikan on havaittu aset-
tuvan eurooppalaisen kirjallisuuden kaanoniin 
hämmentävän hyvin, olkoonkin, että Morrison 
on ollut korkeakulttuurin tutkijoille outo lintu. 
Runoja lähestyttäessä jännittävät yhtymäkoh-
dat piirtyvät esiin.

Avatut ja suljetut ovet
Morrison puhui avoimesti suhteestaan William 
BlaKeen (1757–1827), englantilaiseen runoilija-
maalari-painotyöläiseen. Blake oli kokonaisval-
tainen taiteilija: hän kirjoitti runoja ja proosaa, 
kuvitti tekstinsä ja vedosti kirjojaan itse. Hänen 
profeetallinen tuotantonsa on kuin vanhoista ai-
neksista syntynyt uusi, kumouksellinen uskon-
to. Se murtaa valmiiden oppien, erityisesti kris-
tinuskon käsityksiä hyvästä ja pahasta avaten 
samalla oven uuteen, kirkkaaseen henkimaail-
maan. The Marriage of Heaven And Hell -teok-
sen lausuminen muistuttaa enemmän rukoile-
mista kuin lukemista.

Morrison uskoi näynomaiseen kirjoittami-
seen koko lyhyen, mutta idearikkaan kirjoittajan-
uransa ajan. Hän lainasi Blaken lauseita lukuisia 
kertoja muun muassa haastatteluissa. Runoilija-
profeetan havainnot toimivat suuntaviivana Mor-
risonin kirjoittavalle minälle. »Jos mieltämisen 
portit (the doors of perception) puhdistettaisiin, 
kaikki ilmenisi ihmiselle sellaisena kuin on, lo-
puttomana.» (William Blake, Taivaan ja helve-
tin avioliitto)

»Kaiken, minkä aistein voi havaita, muinaiset 

Rockmuusikoiden kirjalliset tuotokset saavat harvoin myönteistä julkisuutta  
kirjallisuuden kentällä. Vielä harvemmin teokset jäävät elämään. Tässä suhteessa  
Jim Morrison on osoittautunut poikkeukselliseksi rockrunoilijaksi. Hänen alitajuntaa, 
tirkistelyä ja matkustamista tutkiva runoutensa on osoitusta suuresta näkemyksestä  
ja kulttuuritietoudesta. Hänen runouttaan tulkitaan jo yliopistoissakin.

teksti Jantso Jokelin | kuvitus Benjamin Bergman

runoilijat elähdyttivät Jumalilla ja Geniuksilla, ja 
nimittivät ne ja varustivat ominaisuuksilla metsi-
en, jokien, vuorten, järvien, kaupunkien, kanso-
jen ja kaiken sen mukaan, mitä heidän avartuneet 
ja lukuisat aistinsa kykenivät havaitsemaan», Bla-
ke kirjoittaa Taivaan ja helvetin avioliitossa. Hän 
ylisti aisteja »viideksi tärkeimmäksi sielun pääsy-
aukoksi ajassamme» ja kannusti ihmistä jalosta-
maan niitä puhtaimpaan huippuunsa.

Jumalat -kokoelmassa Morrison hyödyntää al-
kemian teorioita elokuvan tutkimukseen. Hän 
vie lukijan liikkuvan kuvan syntyhetkille, jolloin 
uudet luonnonvoimat pääsivät valloilleen. Myös 
Blaken vaikutus näkyy havainnoissa. »Elokuva 
palauttaa meidät animaan, uskontoon, / joka pi-
tää pyhänä jokaista esinettä ja näkee jumalat / 
kaikissa esineissä ja olennoissa.»

Blake pyrki kokonaisvaltaiseen työskentelyyn 
ja filosofiaan. Morrison puolestaan oli vain maa-
ilmaan heitetty hiomaton vastaanottaja, jolla ei 
ollut juuri muuta kuin aistinsa joihin luottaa ja 
joita sekoittaa. Jännittävillä viittauksilla ja ha-
vainnollistavalla kerronnalla Morrison kuitenkin 
jatkaa varhaisten runoilijoiden työtä, sanan, ais-
tien ja liikkuvan kuvan puhdistamista.

Nuoren runoilijakomeetan perintö
Kaikki Morrisonista kerrottu ja kirjoitettu kie-
lii siitä, että hän otti kirjallisuuden ja kirjoitta-
misen hyvin vakavasti. Hän muisti lukemansa 
kirjat hämmästyttävän hyvin. Hän kirjoitti aka-
teemikko WallaCe Fowlielle kirjeen vain 
kiittääkseen tätä ArThur Rimbaud’n (1854–
1891) englanninnoksesta, jota hän kuljetti uskol-
lisesti mukanaan kiertueilla. Myöhemmin Fow-
lie julkaisi kirjan Rimbaud and Jim Morrison: 
The Rebel as Poet, jossa hän kuvailee Morrisonia 
eräänlaiseksi jälleensyntyneeksi antisankariksi, 
joka riehuu, sanailee ja matkustaa Rimbaud’n 
tapaan.

»Riittää! tämä on rangaistus. – Mars matkaan! 
/ Keuhkoja polttaa, ohimoita jomottaa! yö vie-
rii silmissä- / ni, tässä auringonvalossa! sydän… 
jäsenet… / Mihin matka vie? taisteluun? Olen 
heikko! toiset etene- / vät. Työkalut, aseet… ai-
ka…!» (Rimbaud, Kausi helvetissä)

Morrisonin ja Rimbaudin huvit pyörivät samo-
jen asioiden ympärillä. Rimbaud veti lärvit kapa-
kassa, hortoili pitkin öisiä katuja, haaveili, näki 
kauheita harhoja ja kirjoitti kaiken ylös. Morrison 
harrasti vapaa-ajallaan (ja usein työajallaankin) 
aivan samaa, ja jos hänelle tuli tylsää, hän meni 
roikkumaan parvekkeen kaiteesta.

Luonnollisesti myös Morrisonin ja Rimbaud’n 
runoudessa on yhtäläisyyksiä. Molemmat ku-
vaavat lahottavaa tuskaa, rapistuvia maisemia 
ja sielun liikkeitä rinnakkain koskemattoman 
kauneuden kanssa. He turvaavat helvetillisten 
kuvitelmien voimaan, jossa kaikki liittyy rak-
kauteen, kuolemaan tai matkustamiseen.

»Kasvot muuttuvat kun sydän lyö / & hengit-
tää // Emme ole ikuisia / Olemme ilmaan singot-
tu nuoli / muutoksen enkelten summa» (Morri-
son: The American Night)

Yhteistä Morrisonille ja Rimbaud’lle on myös 
tietynlaisen puhtauden tavoittelu. He etsivät sa-
laisuutta, timanttia, täyttä olemista kaoottisen 
elämäntavan kautta. Heidän kirjoituksensa ovat 
jatkuvaa havainnoinnin terästämistä ja keskin-
kertaisuuden halveeraamista. Todellisuudessa 
Arthur Rimbaud päätyi aikuisiällä keskinker-
taiseen elämään, Jim Morrison ei koskaan – hän 
ei elänyt aikuiseksi.

Julmuus vetosi rockrunoilijaan
Morrison oli jatkuvasti oppimassa uutta, luke-
massa teoreetikoiden, filosofien ja kirjailijoiden 
ajatuksia, soveltamassa esteettisiä ja dramaturgisia 
oppeja omaan työhönsä. AnTonin ArTaud’ssa 
(1896–1948) hän näki puhdasta energiaa. Totaa-
lista teatteria tehtaillut Artaud antoi Morrisonin 
lavapersoonalle huomattavia koreografisia avai-
mia. Kohti kriittistä teatteria -teoksesta hän luki, 
kuinka esityksen tulisi saada katsojassa aikaan 
keskiaikaisen ruton oireita.

 »Julmuuden teatteri on perustettu sitä varten 
että se panisi elimet / paikoilleen ja saisi ihmis-
ruumiin / jälleen tanssimaan ja sitä kautta väis-
tämään tätä mikrobien maailmaa, joka ei ole 
muuta kuin jäh- / mettynyttä tyhjyyttä.» (Ar-
taud, Kohti kriittistä teatteria)

Artaud itse ei uskonut kirjoittamisen voimaan. 
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Kuitenkin hänen kirjansa ovat häijyä, ehdotto-
muudessaan vaikuttavaa sanatulvaa, joka häilyy 
päiväkirjamerkintöjen, proosan, runouden ja es-
seemuotoisen havainnoinnin välillä asettumatta 
mihinkään yhteen lajityyppiin. Morrisonin Ju-
malat-kokoelmassa viitataan Balin tanssijoihin, 
ihmistä hallitseviin voimiin ja varjoteatteriin, 
väkeviin ilmiöihin, jotka innostivat aikoinaan 
myös ranskalaista teoreetikkoa.

»Tapahtuman tarkoitus on poistaa ikävysty-
minen, / pestä silmät, heijastaa lapsenmielisiä 
alkukuvia/ elämän virtaan. Laajin tarkoitus on 
puhdistaa kykymme / havaita maailmaa. Tapah-
tuma yrittää tavoittaa kaikki / aistit, koko eli-
mistön, ja saada aikaan totaalisen / reaktion so-
vinnaisten taiteiden silmissä jotka / tuijottavat 
kokemisen ahtaimpiin aukkoihin.» (Jim Mor-
rison, Jumalat)

Jim Morrisonissa julmuuden teatteri sai uuden 
ilmenemismuodon ja luomisvimmaisen tulkitsi-
jan, joka sovelsi Artaud’n totaalisen taiteen meka-
nismeja 1960-luvun populaarikulttuuriin.

Myös toinen Morrisonin taiteen suuri taus-
tavaikuttaja, FriedriCh NieTzsChe (1844–
1900), kannusti ihmisiä toimimaan avaramman 
maailman puolesta. Kuten monet aiemmin mai-
nitut kirjallisuuden hahmot, myös Nietzsche 
pyrki kasvamaan mittaansa kenenkään tai min-
kään estämättä. Hän väänsi julmettua painia es-
tetiikan, moraalin, uskonnon ja yhteiskunnan 
kentällä, halveksi tekopyhyyttä ja pikkusielui-
suutta, mutta uskoi vankasti ihmisen mahdol-
lisuuksiin.

Morrisonille tärkein Nietzschen kirja oli ru-
nollinen Tragedian synty. Siitä hän sai suurim-
man inspiraationsa ja puhui ystävilleen ja bändi-
kavereilleen. Teos analysoi dionyysistä taidetta, 
musiikkia sekä tragedian vaikutuksia ihmisen 
tajuntaan. Se käsittelee myyttistä, musiikillista 
illuusiota, joka saa ihmisen luulemaan, että asi-
oiden sisin syvyys puhuu hänelle, »musiikkiorgi-
asmia» ja taiteellista kärsimystä. »Tragedia imee 
itseensä korkeimman musiikkiorgiasmin, niin 
että se vie juuri musiikin, kreikkalaisilla kuten 
meillä, täydellisyyteen, mutta asettaa sitten traa-
gisen myytin ja traagisen sankarin sen vierelle», 
Nietzsche kirjoittaa esikoiskirjassaan.

Nietzschen loputon elämänhalu, pyrkimys 
jatkuvaan kehitykseen ja tapa ilmaista elämän-
filosofiaansa julistavan runouden keinoin tekivät 

nuoreen pohdiskelijaan vaikutuksen. Morrison 
kirjoittaakin kohdusta, jossa ihminen piileskelee 
(myös Nietzsche käyttää kohtua jälleensyntymi-
sen symbolina), sankarinpalvonnasta ja elämän 
hallitsijoista (jotka voi helposti nähdä nietzsche-
läisen orjamoraalin synnyttäjinä). Uudet olen-
not -kokoelman runot tuovat ajoittain mieleen 
Nietzschen armottoman aforistiikan: »Pelätkää 
Jumalia jotka kulkevat salaa keskuudessamme./ 
Jumalat piilevät meissä./ Laiskuudesta ja pelku-
ruudesta syntyneet.»

Jälleensyntyvät myytit
Uskallan väittää, että kaikki luettu vaikuttaa 
siihen, miten kirjailija kirjoittaa. Joitakin tyyle-
jä hän omaksuu tietoisesti, toisia tiedostamatta. 
Alitajuiset signaalit ohjaavat aina luovaa työtä.

Morrison puhui usein omista vaikuttajistaan, 
sillä kirjailijat olivat hänen sankareitaan. Kirjal-
lisuus edusti hänelle päämääriä, joihin arkimaa-
ilmassa elävä ihmiskunta ei yltänyt, mutta joissa 
kirjailijat ja näkijät olivat yksilöinä päässeet vie-
railemaan: vapauden, puhtauden, painajaisten ja 
mystiikan valtakuntia. Näissä erikoisissa maail-
moissa hän lopulta liikkui ja keräsi materiaalia 
tänne tuotavaksi kuin šamaani. Hänen kanssaan 
eläminen oli varmasti vaikeaa.

Tutkija JosePh CamPbell on esittänyt teo-
rian, jonka mukaan tietyt henkilöt, myytit ja ta-
rinat toistuvat samanlaisina sukupolvesta toiseen. 
Hänen mukaan inhimillisen kulttuurin historiaa 
hallitsevat arkkityypit, jotka toisinaan nostavat 
päätään ja painuvat multaan vain noustakseen 
myöhemmin jälleen esiin.

Tietyt ilmiöt todella toistuvat ihmiskulttuu-
rin historiassa. Yksi niistä on kahlitsemattoman 
runoilijan myytti. Se luo koskemattoman kollek-
tiivitajunnan elävien ja kuolleiden välille. Se he-
rättää ideat henkiin sukupolvelta toiselle siirret-
täviksi hahmoiksi. Kuten Campbell kirjassaan 
Sankarin tuhannet kasvot kirjoittaa: »Mytolo-
gian symboleita ei valmisteta teollisesti; niitä ei 
voi määrätä, keksiä eikä lopullisesti tukahduttaa. 
Ne ovat psyyken spontaanisti tuottamia, ja jo-
kaiseen sisältyy vahingoittumattomana sen läh-
teestä saadun voiman siemen.»

Morrisonin tekstit osoittavat, että hän on pait-
si aikansa lapsi, myös historian ja tietyn runoili-
japerinteen jatkaja, joka toimi ovelan tietoisena 
edeltäjistään ja oppimestareistaan. •

■ Jim Morrisonin runoja nyt suomeksi kokoelmassa 
Jumalat & Uudet olennot (Sammakko 2006, suom. 
Jantso Jokelin).
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Ketä kiinnostaisi

teksti Mia Hemming 

Rauhasta puhuminen on jäänyt kouluissa yrittäjyyden ja isänmaallisuuden varjoon. 
Nykyisessä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä korostuvat kilpailu, eriarvoisuus ja vahvemman 
oikeus rauhan ja solidaarisuuden sijasta. Rauhankasvatustyön veteraani Helena Kekkonen 
peräänkuuluttaa etiikkaa niin opetukseen kuin poliittisiin päätöksiinkin.

 
»Rauhankasvatus on pitkälti epä-
onnistunutta, sillä se on saarnaavaa  
tasa-arvoisen dialogin sijaan.»  
Helena Kekkonen. Kuva Pekka Pajuvirta. 

r auhankasvatus on pyrkimystä kasvattaa 
kriittisesti ajattelevia kansalaisia, jotka 
kykenevät eläytymään kärsivien kans-

saihmisten asemaan ja ovat valmiita ottamaan 
vastuuta tilanteiden muuttamiseksi – itsenäisiä 
ihmisiä, jotka itse harkitsevat, mihin suostu-
vat. Rauhankasvatuksen pioneereja Suomessa 
on Helena KeKKonen, joka on jo vuosikym-
meniä kiertänyt kouluissa puhumassa rauhasta 
ja kansainvälisestä solidaarisuudesta.

Hän vieraili marraskuussa Tampereella An-
na KonTulan kabinetissa. Tutkija-kaupungin-
valtuutettu Kontulan emännöimä kabinetti on 
keskustelusarja, jossa kaavaillaan emansipaati-
on mahdollisuutta.

»Opiskeltiinpa mitä ainetta tahansa, rauhan-
kasvatuksen tavoite on eettinen: oppijoiden yh-
teiskunnallisen tietoisuuden herättäminen, itse-
tunnon vahvistaminen ja sitä kautta aktiiviseen 
toimintaan innostaminen. Lähtökohtana on op-
pijoiden oma todellisuus; opetusjakson alkaessa 
tulee pyrkiä heti aitoon, tasa-arvoiseen dialo-
giin. Rauhankasvatus on pitkälti epäonnistu-
nutta, sillä se on saarnaavaa tasa-arvoisen dialo-
gin sijaan», Kekkonen kritisoi. Hänen mukaansa 
vallitsevassa opetuskäytännössä oppilaiden luot-
tamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin jää vail-
le vahvistusta.

Yrittäjyyskasvatus jyrää
Opetuksen tavoitteina pidetään kasvattamis-
ta rauhaan, kansainväliseen ymmärrykseen ja 
demokratiaan. Helena Kekkosen mielestä näi-
den tavoitteiden ja nykyisen yhteiskunnallisen 
ilmapiirin välillä on kuitenkin ristiriita.

»Kun samalla opetetaan, että taloudellinen ja 
sosiaalinen eriarvoisuus on luonnollista ja hy-
väksyttävää ja että yhteiskunnallisiin olosuhtei-
siin eivät tavalliset ihmiset pysty vaikuttamaan, 
kasvatetaan uskomaan vahvojen oikeuksiin ja 
väkivallan käyttöön. Kasvattaja ei kuitenkaan 
koskaan saisi vain vierestä seurata, kuinka maa-
ilmaa hallitaan väkivallalla ja kuinka sitä siten 
tuhotaan.»

Vaikka rauhankasvatus periaatteessa sisältyy 
kaikkeen opettajainkoulutukseen ja kuuluu ope-
tussuunnitelmaan läpäisyperiaatteella, sen toteu-
tuminen on Kekkosen mukaan kuitenkin liiak-
si opettajasta ja koulusta riippuvaista. Kaikissa 

kouluissa rauhankasvatusta ei edes ole. Sen ohi 
on ajanut yrittäjyyskasvatus.

Resurssipula alituisena riesana
Monien pitkäaikainen toive rauhankasvatusta 
edistävästä verkostosta saatiin toteutetuksi vuon-
na 1981. Tuolloin muutamat rauhanjärjestöt ja yk-
sityiset henkilöt perustivat Yrjö Kallisen Rauhan-
opiston Kannatusyhdistyksen. Nimi muutettiin 
vuonna 1986 Rauhankasvatusinstituuksi.

»80-luku oli onnellista aikaa rauhankasvatuk-
sen kannalta, mutta 90-luvun laman myötä rau-
hanjärjestöiltä leikattiin avustuksia, jolloin toi-
mintaan käytettävissä oleva rahamäärä pieneni 
ja toimintakin väheni. Rauhanjärjestöt kärsivät 
resurssipulasta ja myös jäsenpulasta», Helena 
Kekkonen kertoo.

»90-luvulla tapahtuikin eräänlainen ideologi-
nen muutos, joka näkyi muun muassa näissä rat-

rauhankasvatus?

kaisuissa, minkälaista toimintaa pidettiin tarpeel-
lisena tukea ja minkälaiselta toiminnalta tukea 
voitiin leikata», vahvistaa Anna Kontula.

Pahimmasta aallonpohjasta päästiin sentään 
1990-luvun loppupuolella ylös.

»Marssimme 15 rauhanjärjestön edustajan 
kanssa silloisen kulttuuriministeri Claes An-
dessonin puheille ja saimme toiveemme läpi: 
rauhanjärjestöjen toimintaan saatiin lisää resurs-
seja», muistelee Kekkonen tyytyväisenä kohtaa-
mistaan Anderssonin kanssa.

Resursseista joudutaan taistelemaan tänäkin 
päivänä. Kun kabinetissa keskustellaan rau-
hankasvatuksesta, tilanne ei näytä valoisalta: 
kulttuuriministeri TanJa Saarela on esittänyt 
leikkauksia muun muassa ystävyysseurojen ja 
rauhanjärjestöjen rahoitukseen. Sittemmin edus-
kunta sentään muutti esitystä siten, että rahoitus 
säilyy ennallaan.

20 | K u lT T u u r i v i h Ko T 1 / 2007



»Olen hyvin pettynyt nykyiseen poliittiseen 
päätöksentekojärjestelmäämme. Koko poliittis-
ta demokratiaa pitäisi muuttaa siten, että kan-
sanedustajien määrä vähenisi puoleen ja toisen 
puolen paikoista saisivat kansalaisjärjestöt. Näin 
eettinen ajattelu ja sen mukainen toiminta pää-
sisi mukaan ohjaamaan poliittisia päätöksiä», 
Kekkonen sanoo.

»Katson, että poliittisena päättäjänä oleminen 
mahdollistaa asioiden esille tuomisen ja niistä 
keskustelun synnyttämisen. Se on minusta tär-
keämpää ja oleellisempaa kuin itse valtuustossa 
istuminen», linjaa Kontula, joka on ensimmäistä 

kauttaan kaupunginvaltuutettuna Tampereella 
ja pyrkii myös kansanedustajaksi.

YK velvoittaa  
rauhankasvatukseen, EU ei
Kontula on kolmen lapsen äiti, joista kaksi on kou-
luiässä. Rauhankasvatus ei ainakaan hänen las-
tensa koulussa ole tuttu asia. »Lapset sanovat, että 
koulussa ei ole lainkaan puhuttu rauhasta.»

»Luokanopettajat voivat vielä mahduttaa rau-
hankasvatuksen opetussuunnitelmiin, mutta luo-
kanopettajien vaihtuessa aineenopettajiksi ky-
seinen aine vie kaiken opetusajan», Kekkonen 

vahvistaa.
Jos kouluissa ei puhuta lainkaan rauhasta, siellä 

puhutaan jostakin muusta sen sijaan. »Isänmaal-
lisuus tuntuu olevan hyvin esillä», kertoo Kontula 
havainnoistaan lastensa koulumaailmasta.

Se, mitä kouluissa opetetaan, kytkeytyy ai-
na siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa 
koulujen opetussuunnitelmia sisältölinjauksineen 
laaditaan. Nyt niitä laaditaan tilanteessa, jossa 
Euroopan unioni on noussut merkittävämpään 
asemaan takavuosiin verrattuna.

»eu ei tunnu olevan kiinnostunut kasvatuk-
sellisista asioista», toteaa Kekkonen. »Pikemmin 
tuntuu, että eu:ssa rauhaan pyritään asein eikä 
kasvatuksella», lisää Kontula.

y K :n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien ju-
listuksessa todetaan, että opetuksen on pyrittävä 
ihmishengen täyteen kehittämiseen sekä ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen 
vahvistamiseen. Sen on edistettävä ymmärtä-
mystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien 
kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryh-
mien kesken sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.

Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perus-
tuslaista ei nimetä mitään tällaisia pyrkimyksiä, 
vaan ainoastaan todetaan jokaisen oikeus koulu-
tukseen, maksuttomaan perusopetukseen sekä 
vapauteen perustaa oppilaitoksia. y K :n opetus-
pykälä määrittää jo itsessään rauhankasvatusta, 
kun taas eu:n opetuspykälät asettavat raamit, 
mutta vaikenevat sisällöstä – siitä, mihin opetuk-
sella tulisi pyrkiä.

»Opetuksella tulisi pyrkiä ihmisen ja elämän 
syvälliseen kunnioittamiseen, aitoon solidaari-
suuteen ja maailmanlaajuisesti koettuun vastuu-
seen kanssaihmisistä siten, että eettinen ajattelu 
toteutuu käytännössä tekoina. Tällöin opetuk-
sella pyritään myös aktiiviseen osallistumiseen 
yhteiskuntien ja maailman muuttamiseen sekä 
eriarvoisuuksien ja epäoikeudenmukaisuuksien 
poistamiseen», kiteyttää Kekkonen. •

 
»Tuntuu, että EU:ssa rauhaan pyritään  
asein eikä kasvatuksella.» Anna Kontula.  
Kuva Helinä Kuusela.
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Martti Korhonen valittiin Vasem-
mistoliiton puheenjohtajaksi viime 
toukokuussa ylimääräisessä puo-
luekokouksessa sen jälkeen, kun 

edellinen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes oli 
jättänyt pestinsä ovet paukkuen. Hätäisimmät 
kommentaattorit ehättivät ennustamaan koko 
puolueen näivettymistä valovoimaisen Siimek-
sen lähdettyä. Niin ei kuitenkaan näytä käyneen, 
vaan pienen notkahduksen jälkeen puolue sin-
nittelee mielipidemittauksissa samoissa vajaan 
kymmenen prosentin kannatuslukemissa kuin 
aiemminkin.

»Kyllä me sellaista kymmenen prosentin kan-
natusta lähdemme hakemaan», Martti Korhonen 
kertoo puolueensa vaalitavoitteista.

Mutta miksi kannatus pysyttelee aina vain 
kymmenen prosentin tuntumassa – ovathan Va-
semmistoliiton ajamat asiat, kuten hyvinvointi-
palveluihin ja tulonsiirtoihin panostaminen tai 
sotilaallinen liittoumattomuus, ainakin gallupi-
en mukaan paljon suositumpia?

Korhosen mukaan tätä on vaikea selittää, mut-
ta osittain se liittyy asioiden hämärtymiseen vaa-
lien alla. »Sotilaallinen liittoutumattomuus on 
sellainen asia, jota aina pyritään hämärtämään. 
Vaalien alla tuntuu siltä, että siitä ei saa koskaan 
puhua. Vaalien jälkeen liittoutumisen kannattajia 
ilmaantuu vähän jokaiselta suunnalta.»

Sama pätee hyvinvointipalveluihin. »Viime 
vaalien edellä kaikki puolueet Kokoomusta lu-
kuun ottamatta sanoivat, että mieluummin hy-
vinvointipalvelujen kehittäminen kuin veronalen-
nukset, mutta kävi niin, että sosiaalidemokraatit 
ja Keskusta ovat panostaneet nimenomaan ve-
ronalennuksiin ja hyvinvointipalvelujen leik-
kaamiseen.»

Mutta olihan Vasemmistoliittokin aikoinaan 
hallituksessa tekemässä leikkauksia. Eikö se vai-
kuta kannatukseen? »Tottakai se vaikuttaa kanna-
tukseen, mutta ihmiset eivät muista, millaisessa 
taloudellisessa tilanteessa suomalainen yhteis-
kunta siinä vaiheessa oli. Silloin ikäviä päätök-
siä oli pakko tehdä, jotta yhteiskunnan perusta 
kyettiin säilyttämään, mutta tällä hetkellä suo-
malainen yhteiskunta on rikkaampi kuin se on 
ollut koskaan. Nyt sitä rikkautta, joka tulee yh-
teiskuntaan, ei jaeta. Rikkaat rikastuvat ja köy-
hät köyhtyvät. Suunta on aivan päinvastainen 

teksti Tomi Toivio | kuvat Helinä Kuusela

Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja kertoo olevansa sosialisti, toisin kuin edeltäjänsä. 
Sosialismi merkitsee hänelle markkinavoimien hillitsemistä. Martti Korhonen 
kommentoi Kulttuurivihkojen haastattelussa myös pätkätyöläisten asemaa sekä 
turvallisuuspolitiikkaa ja kertoo virittelevänsä puolueeseen lisää kulttuuritoimintaa.

kuin mihin viimeisten 40 vuoden ajan on poh-
joismaissa pyritty.»

Monet tämän päivän köyhistä ovat pätkätyö-
läisiä. Miten Korhonen parantaisi heidän ase-
maansa?

»Nopein keino on se, että valtio itse alkaa nou-
dattaa lakia. Valtiolla on tällä hetkellä yli 10 000 
laitonta työsuhdetta. Kunnilla on kymmeniä-
tuhansia laittomia pätkätyösuhteita. Voitaisiin 
tehdä todella suuri remontti sillä, että valtion ja 
esimerkiksi yliopistojen pätkätyöt muutettaisiin 
kokoaikaisiksi työpaikoiksi. Siitä tulisi jo kym-
meniätuhansia työpaikkoja.»

»Mutta on aivan totta että vuokra- ja silppu-
työ on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Me Vasem-
mistoliitossa olemme sitä mieltä, että sillä puolel-
la pitää olla erilaisia välineitä, joilla siihen pitää 
puuttua. Sellainen keino on esimerkiksi järjestö-
jen kanneoikeus. Yksinäisen työntekijän asema 
on todella heikko. Järjestöillä pitäisi olla mah-
dollisuus puuttua pätkätöihin, koska ne ovat hy-
vin pitkälle laittomia.»

Entä miten turvataan työpaikkojen pysyminen 
Suomessa? »Julkisen sektorin työpaikat eivät siir-
ry mihinkään. Ja paikat, joita on syntynyt, ovat 
syntyneet nimenomaan palvelusektorille. Tie-
tysti pitää huolehtia, että vientiteollisuuden toi-
mintaedellytykset säilyvät täällä. Täältä on vie-
ty 30 000 paikkaa pois, ja 40 000 suuryritysten 
työpaikkaa on synnytetty ulkomaille. Koulutus, 
tutkimus ja tuotekehitys ovat parhaita keinoja. 
Myös energia on tärkeää.»

Ympäristöuhat keskeisempiä  
kuin sotilaalliset uhat
Vasemmistoliitto korostaa punavihreyttään. Voi-
daanko kasvihuoneilmiöön vastata energiankulu-
tusta vähentämällä, vai joudutaanko esimerkiksi 
rakentamaan uusi ydinvoimala?

»Ei kukaan pidä itsestäänselvyytenä, ettei ener-
giankulutusta voi vähentää. Meille tulee koko 
ajan uutta teknologiaa, jota voi hyödyntää. 600 
megawattia saisi niistä joista, joissa on jo voima-
la. Se vaatisi vain teknistä muutosta. Ledit tule-
vat nopealla aikataululla valaistuskäyttöön. Jos 
siinä voitaisiin olla maailman huippuja, pelkäs-
tään sillä voisi säästää yhden ydinvoimalan ver-
ran. Lisäksi mahdollisuuksia on päästöttömi-
en energiamuotojen, kuten biopolttoaineiden, 

puolella. Ydinvoimalaratkaisua perustellaan ni-
menomaan kasvun lisäämisellä. Puhutaan pel-
kästään kasvusta. Todellisuus ei ole aivan näin 
yksinkertainen.»

Vasemmistoli iton kanta ydinvoiman 
lisärakentamiseen on kielteinen. Varsinkin 
puolueen ay-si ivessä ydinvoimal la on 
kuitenkin myös kannattajansa. Toisessa 
isossa linjaratkaisussa, Nato-kysymyksessä, 
ollaan ehkä yksituumaisempia. Vastustaako 
Vasemmistoliitto sotilaallista liittoutumista 
varmasti jatkossakin?

»Kyllä. Ei meillä ole mitään syytä liittoutua 
tällä hetkellä. Ei mikään uhkaa meitä sotilaal-
lisesti. Hakisimme liittoutumia, joissa joudum-
me sitoutumaan myös toimimaan Suomen rajo-
jen ulkopuolella. Uhkat voivat kasvaa enemmän 
kuin turvallisuus kasvaa. Liittoutuminen on joil-
lekin muodostunut mantranomaiseksi tahdoksi, 
joita he tahtovat jauhaa vuodesta toiseen ilman 
perusteita tai ulkopuolisia uhkia.»

»Suurimmat riskit liittyvät ympäristöön ja sii-
hen, että jotain katastrofaalista tapahtuu kehitys-
maissa. Sille puolelle me olemme kyllä valmiita 
panostamaan taloudellisia resursseja.»

Markkinoiden ylivaltaa vastaan
Suvi-Anne Siimes ei omien sanojensa mukaan ol-
lut minkään sortin sosialisti. Onko Martti Kor-
honen sosialisti?

»Kyllä, jos sosialisti määritellään niin kuin 
minä sen koen. Reaalisosialismi on maailmasta 
kadonnut. Minä ymmärrän tämän päivän sosi-
alismin niin, että me vaikutetaan markkinavoi-
mien ylivaltaan. Eivät markkinavoimat voi olla 
se ainoa keino rakentaa yhteiskuntaa ja maail-
maa. Kyllä se vaatii selvästi tulojen tasaamista, 
tulonjakoa. Muuten tästä tulee voimakkaiden 
yhteiskunta.»

»Olen sen sortin sosialisti, että tahdon vaikut-
taa markkinavoimien ylivaltaa vastaan lainsää-
dännön kautta. Verotuksen kautta sitä voidaan 
valvoa parhaiten. Reunaehtoja asettamalla, huo-
lehtimalla siitä, että palvelut ovat kunnossa. Niin 
että on humaanit arvot, joilla yhteiskunta ohjaa 
mitä tuotetaan. Ja sitä pitäisi vahvistaa maail-
manlaajuisesti. Tällä hetkellä kaikki tulokset 
osoittavat, etteivät markkinavoimat toimi niin 
kuin väitettiin 60- ja 70-luvuilla, kun niitä ajet-

Vasemmistoliittoa johtaa nyt
sosialisti Ja kitaristi
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»nopein keino 

pätkätyöläisten aseman 

parantamiseksi on se,  

että valtio itse alkaa 

noudattaa lakia.» 

Martti Korhonen on 
ollut musiikin kanssa 
tekemisissä koko ikänsä.
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tiin yhteiskuntapolitiikan vahvaksi välineeksi. 
Kaikki osoittaa, että rikkaat ovat rikastuneet ja 
köyhät köyhtyneet.»

Millaista yhteistyötä sosialististen tavoittei-
den edistämiseksi sitten voitaisiin tehdä? Vasem-
mistoliitto on esimerkiksi istunut Kokoomuksen 
kanssa samassa hallituksessa. Voisiko se tehdä 
yhteistyötä vaikkapa Suomen Kommunistisen 
Puolueen kanssa? »Eihän yhteistyö kenenkään 
kanssa ole poissuljettu. Onhan yhteistyö kenen 
tahansa kanssa mahdollista, jos se edistää niitä 
arvoja, joita me tahdomme viedä eteenpäin. Ei 
se kenenkään taustasta tai ideologiasta voi olla 
kiinni», Korhonen sanoo.

Kitaristi, lukumies ja moottoripyöräilijä
Autonasentajan koulutuksen saanut Martti Kor-
honen ei tähän saakka ole erityisesti profiloitunut 
kulttuuripoliittisena toimijana. Miten hän näkee 
Vasemmistoliiton kulttuuripoliittisen linjan?

»Kulttuuri on sivistyksen lähtökohta, ja sivis-
tyksen kautta yhteiskuntaa rakennetaan. Se pitää 
kulttuurin, tieteen ja taiteen sisällään. Tämä on 
hyvin monimutkainen tapahtumaketju, jonka 
kautta yhteiskunnan pohja rakentuu. Kulttuuri 
on äärimmäisen tärkeää meille kaikille, sen pitäi-
si olla mukana kehdosta hautaan. Meidän pitää 
luoda edellytyksiä, että näin tapahtuu.»

Voisiko Vasemmistoliitto herättää uinuvan 
työväenkulttuurin?

»Nyt yritetään luoda eteenpäin vasemmisto-
laista kulttuuria. Olen perustanut kulttuuripo-
liittisen työryhmän puolueeseen. Se käy läpi näitä 
asioita. Puolue on ollut viime vuosikymmenien 
aikana liian löysällä panoksella mukana jokapäi-
väisessä toiminnassa. Puolue haluaa, että kult-
tuuri nostetaan uudelleen mukaan toimintaan. 
Kulttuurin kautta tulevaisuus joka tapauksessa 
tulee, ja meidän täytyy olla luomassa sitä.»

Entä mikä on oppositiojohtaja Korhosen arvio 

nykyisen kulttuuriministerin saavutuksista?
»TanJa Saarelan saavutukset eivät ole hir-

veän merkittäviä. Sanoisin, että keskinkertainen 
saavutus. Ei hirveitä mokia, muttei saavutuksia-
kaan. Kulttuurikenttä pitäisi saada vahvemmin 
mukaan, saada vahvempaa otetta. Ehkä kulttuu-
ria pitäisi nostaa myös ministeriön tasolla, tähän 
asti se on ollut kakkos- tai kolmosministeriön 
kategoriassa. Kyllä kulttuuri, tieteet, taiteet, on 
niin merkittävä yhteiskunnallinen arvo, että sen 
täytyy pysyä vahvemmin mukana.»

Korhonen kertoo, että Vasemmistoliitto aikoo 
jatkossa politisoida ja nostaa pöydälle kulttuuriin 
liittyviä ongelmia. Millaisia esimerkiksi?

»Puhutaan perusasioista. Taiteilijoiden toi-
meentuloon liittyviä asioita voisi politisoida 
enemmän.»

»Lama-aika jätti sellaisen vaiheen päälle, et-
tei taidetta hankita, vaikka Suomi on rikkaam-

pi kuin koskaan. Taidehankinnat ovat asia, jos-
sa pitää päästä eteenpäin. Nyt poljetaan laman 
tasolla.»

Millaisia sitten ovat Korhosen omat kulttuu-
riharrastukset?

»Kitaran soittaminen. Kuuntelen mielelläni 
musiikkia. Koko ikäni olen ollut musiikin kans-
sa tekemisissä. Luen paljon. Olen kirjaston suur-
kuluttaja. Työ on sen verran hektistä, että luku-
tahti on taittunut viime aikoina. Siihen liittyy 
konserttia ja elokuvaa silloin tällöin. Olen har-
rastanut moottoriurheilua, moottoripyöräilyä. 
Minusta se on tietyssä mielessä urbaanikulttuu-
ria. Vanhoja autoja.»

Musiikki, jota Korhonen soittaa, on lähin-
nä poppia. »Jazz kiinnostaisi, mutta se on tällä 
hetkellä ehkä liian kaukana. Haaveissa se kum-
minkin on. Oma poikani on puoliammattilais-
muusikko. Myös toinen poika soittaa. Meillä on 
sellainen harjoituspohjainen pieni orkesteri.» •

»Taiteilijoiden toimeentuloa voisi 
politisoida enemmän»

»Uhkat voivat kasvaa enemmän kuin turvallisuus kasvaa»,  
Korhonen arvioi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia.

Antti HolopAinen, lahti
ylilääkäri
puh. 0400 417 390
antti.holopainen@a-klinikka.fi 
Hämeen vaalipiiri

AnitA lAine, Heinola
VtM, suunnittelija
puh. 040 500 3809

anita.laine@phnet.fi  
Hämeen vaalipiiri

OIKEASTI  VASEMMALLA!
TYÖTÄ
TERVEYTTÄ
OIKEUDENMUKAISUUTTA!
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Kiista  
sosialismin  

hengestä
Onko sosialismista enää vastusta 
markkinavoimien voittokululle? 
Suomalainen vasemmisto vastaa. 

teksti Aki Laurokari

 »Jahka ihmiset tyytyisivät elintasoonsa ja lak-
kaisivat tavoittelemasta uusia autoja ja tele-
visioita, työpäivä lyhenisi radikaalisti, elä-

män alistaminen suoritusperiaatteelle hellittäisi.» 
(HerberT MarCuse, Juha SilTalan teokses-
sa Työelämän huonontumisen lyhyt historia)

Sosialismin keskeisiä teesejä ovat perinteises-
ti olleet ajatukset valtiojohtoisesta taloudesta ja 
tuotantovälineiden yhteisomistuksesta. Nykyään 
sosialismi ei ole kovinkaan vahvassa kurssissa, 
ainakaan Suomessa. Karl Marxin visio voiman-
sa yhdistävästä proletariaatista on täällä jäänyt 
haaveeksi: vasemmistomme on sirpaloitunut lu-
kuisiksi keskenään kiisteleviksi ryhmittymiksi. 
Erimielisyyksien seurauksena uusia puolueita ja 
liikkeitä on pulpahdellut esiin tuon tuostakin. 
Koko työväenluokan käsite on kärsinyt inflaa-
tion, samalla kun on ilmaantunut uusi pätkä-
työläisten luokka, prekariaatti. Kulttuurivihkot 
haastatteli sosialismin nykytilasta sK P:n puheen-
johtajaa YrJö HaKasTa, Vasemmistoliiton pe-
rustajajäsentä, valtiotieteen tohtori Jan OTTo 
Anderssonia, aktivisti Ville R anTasTa,  
sdP :n kansanedustajaa JuKKa GusTaFssonia 
sekä prekaari JuKKa PelToKosKea.
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Olisiko nykypäivän vasemmistolla selkärankaa henkilökohtaisiin uhrauksiin yhteiseksi hyväksi?

Unelma
Walesilainen tehtaanomistaja RoberT Owen 
oli kummajainen omiensa joukossa. Mies olisi 
voinut muiden 1800-luvun alun porvarien tavoin 
nauttia etuoikeutetusta asemastaan täysin siema-
uksin, mutta hänen omatuntonsa ei siihen taipu-
nut. Puuvillatehtaan johtajana Owen näki lähel-
tä, miten työläisiä kohdeltiin kuin orjia. Owen 
ei kyennyt moista riistoa hyväksymään: työläis-
ten asemaa oli parannettava, silläkin uhalla, että 
tehtailija joutuisi oman luokkansa hylkäämäk-
si. Henkilökohtaisia uhrauksia hyväsydämisyys 
vaatikin, mutta työläisten olosuhteet paranivat 
huomattavasti. Työläislapset saivat mahdollisuu-
den käydä koulua tehdastyön sijaan. Asuinolot 
kohenivat. Tuotannon seisoessa työläisille juok-
si täysi palkka. Owen yritti myös lyhentää työ-
päivää kymmeneen tuntiin.

Owen yritti toteuttaa ideoitaan Britannian 
ohella myös Yhdysvalloissa, Indianan osaval-
tiossa. New Harmonyn utopia ei kuitenkaan 
toteutunut. Yksi syy sen epäonnistumiselle oli 
työläisten jakautuminen eri leireihin näkemys-
erojensa vuoksi. Owen palasi lopulta Iso-Britan-
niaan rutiköyhänä. 

Owen oli utopisti, jonka unelmana oli kaikkia 
hyödyttävä tuotantojärjestelmä. Teollistumisen 
mukanaan tuomiin epäkohtiin heräsivät monet 
muutkin utopistit, joiden unelmat olivat saman 
tyyppisiä: työläisten asemaa piti parantaa rei-
lusti, heikoimmista oli pidettävä huolta, demo-
kratiaa piti lisätä. On mielenkiintoista pohtia, 
olisiko nykypäivän vasemmistolla selkärankaa 
henkilökohtaisiin uhrauksiin yhteiseksi hyväk-
si Owenin tapaan. Moni ei tähän usko. »Muu-
tamaa vanhaa tervaskantoa lukuun ottamatta ei 
nykypäivän työläisaristokratia ole valmis kärsi-
mään ja taistelemaan huonompiosaisten toverei-
densa puolesta», Ville Rantanen lataa. 

»Eduskunnan vasemmiston aatteellista alen-
nustilaa kuvaa se, että köyhyys on lisääntynyt ai-
kana jolloin vasemmisto on ollut hallituksessa, 
vaikka Suomessa on rahaa enemmän kuin kos-
kaan», huomauttaa puolestaan Yrjö Hakanen.

Tavara ja raha
Vasemmiston hajaannuksesta huolimatta yksi-
mielisyyteen eri kuppikuntien välillä päästään 
uusliberalismin ja ahneuden vastustamisessa. 
Vasemmistolaisuuden kulmakiviä on myös soli-
daarisuuden merkityksen korostaminen onnelli-
suuden määritelmissä. 

»Sosialismi on ihannetila, jossa voidaan hen-
kisesti ja aineellisesti toteuttaa itseään. 80-90 
prosenttia suomalaisista pitää itseään onnelli-
sina. Henkistä ja aineellista pahoinvointia kui-
tenkin on, ja se on jopa lisääntynyt», Jukka Gus-
tafsson kertoo.

Kapitalismin edessä on kuitenkin jouduttu 
nöyrtymään: Gustafssonin mukaan »sosialisti-
nen työväenliike on joutunut taipumaan pal-
jon.» Yrjö Hakasen mielestä nykytilanne vaatii 
»uudenlaisia talouden ja vallan rakenteita, jotka 
luovat edellytykset talouden alistamiselle palve-
lemaan ihmisten tarpeita.»

Markkinavoimille periksi antaminen onkin 
periaatteellinen kysymys, joka riuhtoo vasem-
mistoa eri suuntiin. Näin on ollut oikeastaan 
aina, sillä tavarapaljouden ihannointi oli syynä 
sosialismin kriisiin ja vasemmiston jakautumi-
seen jo kauan ennen Neuvostoliiton romahta-
mista. NiKiTa HrušTšov lupasi jo 1950-luvul-
la kommunistisen talousjärjestelmän tuottavan 
tulevaisuudessa enemmän kulutushyödykkeitä 
kuin kapitalismin. Hruštšov toisin sanoen hy-
väksyi kapitalismin ehdoilla toimimisen myös 
kommunismissa.

»Jos otetaan lähtökohdaksi se, että kapitalismi 
on ja pysyy, ollaan jo valmiiksi metsässä», tote-
aa Ville Rantanen.

Markkinatalouden, ei kapitalismin, hyväk-
symistä voidaan toisaalta pitää jopa luonnolli-
sena kehityksenä Neuvostoliiton reaalisosialis-
min romahdettua. 

»Markkinoita tarvitaan kaikissa yhteiskunnis-
sa. Ne ovat välttämättömät. Kyse on vain siitä, et-
tä annetaanko niille ylivalta muihin sektoreihin 

nähden», Jan Otto Andersson korostaa.
Andersson on jakanut sosialismin kehityksen 

kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen 
kuuluivat Owenin kaltaiset utopistit. Toiseen 
vaiheeseen kuului luokka-ajattelu ja vallanku-
moukseen pyrkiminen. Toisen vaiheen myötä 
syntyivät sekä kommunistiset että sosiaalidemo-
kraattiset puolueet. Käytännössä toinen vaihe 
epäonnistui Neuvostoliiton romahdettua, teo-
riassa se vielä elää. Kolmas vaihe on punavihreä 
muoto, joka hyväksyy markkinatalouden puit-
teissa toimimisen. Punavihreys pohjautuu siis 
kapitalismin kritiikkiin. Jo pelkästään tämä on 
joidenkin sosialistien mielestä luovuttamista. 
Ainakin Rantasen mielestä kolmas vasemmisto 
käytännössä alistuu siihen, että »markkinat ja 
niiden kontrolloima väkimassa määrää kysyn-
nän ja tarjonnan».

Hakanenkaan ei näe tilannetta hyvänä, sil-
lä hänen mukaansa markkinaehtoisen politii-
kan toteuttaminen ajaa suuryhtiöiden ja rik-
kaiden etuja.

»Markkinoita tarvitaan 
kaikissa yhteiskunnissa. Kyse 
on vain siitä, että annetaanko 
niille ylivalta muihin 
sektoreihin nähden».  
 Jan Otto Andersson. 
Kuva: Iisa af Ursin.
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Markkinaehtoisen politiikan toteuttaminen  
ajaa suuryhtiöiden ja rikkaiden etuja.

»Suomesta on eduskuntatasolta kadonnut radi-
kaali, kapitalismia vastustava vasemmisto. Koko 
vasemmiston vasemmistolaistamiseksi tarvitaan 
vahvempi sK P.  Silloin kun sK P on ollut voima-
kas, se on vaikuttanut vasemmistolaistavasti myös 
sdP :n politiikkaan», huomauttaa Hakanen. 

»Sosiaalidemokraattiset liikkeet tinkivät pe-
riaatteistaan ja siirtyvät oikealle. Näin ne ky-
kenevät napsimaan ääniä oikealta laidaltaan ja 
pitämään samalla kiinni vanhasta äänestäjäkun-
nastaan, vasemmalla olevan vaihtoehdon puut-
tuessa», Rantanen sanoo.

»Käytännön politiikassa on tehtävä kompro-
misseja, ja eroa muihin vasemmistopuolueisiin 
syntyy. Teoreettisesti esimerkiksi demareiden ja 
vasemmistoliittolaisten erot ovat vähäiset», sanoo 
sdP :n Jukka Gustafsson.

Teoreettisista samankaltaisuuksista huolimat-
ta nykyvasemmisto on niin hajallaan, että saman 
puolueenkin sisällä voi esiintyä täysin vastakkai-
sia näkemyksiä. Tuoreena esimerkkinä näkemy-
seroista voidaan mainita Vasemmistoliitto, jon-
ka edellinen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes 
erosi virastaan ovet paukkuen.

Anderssonin mukaan Vasemmistoliitto on Sii-
meksen lähdön jälkeen melko ‘kolmas-vasemmis-

Työväenluokan identiteettikriisi
Sosialismi perustuu työläisten vallalle. Työläistä 
on kuitenkin nykyään entistä hankalampi määri-
tellä. Työväenluokan identiteetin hämärtymisen 
huomioon ottaen ei lopulta ollut kovinkaan yllät-
tävää, että Sauli NiinisTö kykeni julistautu-
maan työväen presidenttiehdokkaaksi. Merkityk-
sensä menettäneet käsitteet taipuvat poliittisessa 
retoriikassa melkein mihin tahansa.

»Palkansaajarakenne on muuttunut, joten 
eri puolueet tulevat nyt samalle kentälle», huo-
mauttaa Jukka Gustafsson. Niinistön tempa-
us oli Gustafssonin mukaan kuitenkin sanahe-
linää, sillä valtaa käyttävä omistava luokka on 
edelleen olemassa.

»Käytännön politiikassa erot oikeiston ja va-
semmiston välillä tulevat esiin esimerkiksi tu-
lonjakoon ja verotukseen liittyvissä asioissa», 
Gustafsson jatkaa.

Eri asia on, tunnistavatko työläiset enää itse-
ään työläisiksi tai edes vasemmistolaisiksi, kun 
kaikki sosialistitkaan eivät puhuisi enää työvä-
enluokasta.

»Nykyään on relevantimpaa puhua palkansaa-
jista kuin työväenluokasta», jatkaa Gustafsson. 
Anderssoninkin mielestä on saivartelua miettiä 
kuka kuuluu työväenluokkaan ja kuka ei. 

Hakasen mukaan työväenluokka on laajen-
tunut, mutta myös eriytynyt. Lisäksi palkka-
työtä tekevät vielä monet muut, joista suurin 
osa on hänen mielestään alistetussa ja epäitse-
näisessä asemassa.

Eräs esimerkki työväenluokan eriytymisestä 
tuli tutuksi EuroMayDay- mielenosoituksen jäl-
keen. Palkkatyön roolin kyseenalaistavien pre-
kaarien ehdotus perustulosta herätti laajaa kes-
kustelua.

»Ilman meitä ei olisi perustulokeskustelua. 
Mielestäni se on täysin realistinen ja välttämä-
tön ehdotus. Sillä voidaan avata hyvinvointipro-
jekti uudestaan», kertoo prekaari ja tutkija Juk-
ka Peltokoski.

»Palkkatyösuhde on Marxin mukaan riisto-
suhde. Me emme tähtää palkkatyön aseman vah-
vistamiseen, vaan uuteen työnteon malliin, jossa 
kolmas sektori tulisi suurempaan rooliin», Pel-
tokoski visioi. 

Ideologisiin raameihin prekaarit eivät halua 
määrittyä, vaikka ovatkin vasemmistolaisia ja 
vastustavat uusliberalismia. Joka tapauksessa pre-
kaarit asettavat vasemmistolle haasteen. Preka-
riaatin, epävarmoissa työoloissa elävien, joukko 
kasvaa jatkuvasti. Ehkei luokkataistelun aika sit-
tenkään ole ohi? 

Hyvinvointiyhteiskunnan puolustustaistelu
Forssan kokouksen vuonna 1903 asettamat vaati-
mukset ovat suurelta osin toteutuneet, joten so-
sialismilla pitäisi, ainakin periaatteessa, olla luja 

perusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa 
on sananvapaus, yleinen äänioikeus ja ilmainen 
koulutus. Valtion omistamia tuotantovoimia, 
yhtä sosialismin perusajatuksista, ei tosin enää 
pidetä realistisena tavoitteena. Sosialismille on 
maassamme jäänyt vastarannan kiisken rooli ka-
pitalismin ja globalisaation kritisoijana.

»Vasemmiston alamäki on ehkä taittunut. Vii-
meiset 15 vuotta Suomessa on ollut oikeistohe-
gemonia, mutta hyvinvointimalli on pystytty 
säilyttämään. Suomi on Venäjän ja Saksan va-
semmistolaisille mallimaa, Ruotsissa jopa por-
varipuolueille», Andersson kertoo.

Harva haluaa enää kutsua itseään sosialistik-
si. sdP :n kansanedustajan Jukka Gustafssonin 
mukaan reaalikommunismin romahdettua kä-
sitteet sen ympärillä saivat ylimääräistä rasitet-
ta. Vasemmistopuolueetkin välttelevät sosialis-
mi-sanaa. Puhutaan mieluummin yleiskäsitteistä 
kuten vapaudesta, tasa-arvosta ja oikeudenmu-
kaisuudesta. Kauniista sanoista huolimatta to-
dellinen vastavoima rahavirtojen kontrolloimalta 
taloudelta puuttuu. Rantasen mielestä kommu-
nismin uhka on välttämätön, jotta markkinat 
saadaan pysymään varpaillaan ja jolloin myön-
nytyksiinkin olisi suostuttava. 

»Eduskunnan vasemmiston 
aatteellista alennustilaa kuvaa 
se, että köyhyys on lisääntynyt 
aikana jolloin vasemmisto on ollut 
hallituksessa, vaikka Suomessa on 
rahaa enemmän kuin koskaan». 
Yrjö Hakanen. Kuva: Jaana Rannikko.
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tolainen’, vaikka toisen vaiheen vasemmistolla 
onkin puolueessa vahva sija. Itse kolmanteen, 
punavihreään vasemmistoon uskovan Andersso-
nin mielestä toisella vasemmistolla, johon kuu-
luvat sekä sdP  että sK P,  ei ole perspektiiviä. 
Niiden osaksi jää pelkkä saavutettujen etujen 
puolustaminen.

»Toinen vasemmisto käy puolustustaistelua pe-
rinteisen hyvinvointivaltion puolesta. Toisen va-
semmiston aikaansaama hyvinvointimalli Poh-
joismaissa on ollut esimerkkinä muille maille. 
Kolmannen vasemmiston onnistuminen puoles-
taan riippuu paljon siitä miten tuotanto ja omis-
tussuhteet muuttuvat uuden informaatiotekno-
logian myötä. Keskiluokan valtaa olisi lisättävä 
selvästi, jotta suurpääoma ei pystyisi enää päät-
tämään suunnasta. Kolmannelle vasemmistolle 
kansainvälisyys tulee myös korostumaan paljon 
enemmän», Andersson sanoo.

Gustafsson uskoo kansainvälisen yhteistyön 
voimaan nykyiseltäkin pohjalta.

»sdP  hyväksyi viime puoluekokouksessaan 

enää kauan Kuubaa johdakaan: Venezuelan pre-
sidentti Hugo Chavez on ottamassa Castron 
paikan maanosan sosialismin johtotähtenä, Ni-
caraguan presidentiksi valittiin hiljattain sandi-
nistiveteraani Daniel OrTega, Boliviaa puo-
lestaan luotsaa sosialisti Evo Morales. 

Kansainvälistä näkökulmaa tarjoaa Maailman 
sosiaalifoorumi (World Social Forum), jonka tar-
koitus on kerätä yhteen ihmiset, liikkeet ja järjes-
töt jotka vastustavat uusliberalismia ja pääoman 
mahtia. Ideana on luoda kansainvälisiä verkosto-
ja, joiden avulla toisenlaisen maailman rakenta-
minen tulisi mahdolliseksi. 

»Kansainvälinen ay-liike voisi vahvistua. Seu-
raava askel on Euroopan kattava ay-liike. Talou-
den demokraattista kontrollia pitää parantaa», 
Gustafsson linjaa.

Kansainvälinen ammattiyhdistysliike on vie-
lä työn takana, mutta Anderssonin mukaan wsF 
on »esimerkki melko hyvästä yhteistyöstä moni-
en suuntien välillä.»

Utooppinen sosialismi Robert Owenin hen-
gessä on tuottanut maailmaan ainakin yhden 
alueen, josta itse pioneerikin saattaisi olla ylpeä. 
Intian Keralan kommunistijohto on luonut alu-
eesta paikan, jossa odotettu elinikä on länsimai-
den tasolla ja jossa suurin osa ihmisistä osaa lukea 
ja kirjoittaa. Andersson mainitsee ensimmäisen 
sosialismin vaiheeksi, joka sopii erityisesti kehi-
tysmaihin. Länsimaisesta perspektiivistä katsot-
tuna tärkeintä on kuitenkin huomata, että utopiat 
kestävästä kehityksestä ja epäitsekkäästä ihmises-
tä ovat toteutettavissa myös käytännössä. Sosia-
listista Keralaa ei olisi, jos sen asukkaat olisivat 
tavoitelleet itselleen pelkästään henkilökohtaista 
hyötyä. Unelma sosialistisesti toimivasta yhteis-
kunnasta näyttää siis pienessä mittakaavassa to-
teutuneen Keralassa. Miksipä ei siis myös maail-
manlaajuisesti? »Vasemmistolaisten tulee tuntea 
toverillista sympatiaa toisiaan kohtaan ja pyrkiä 
yhteistyöhön sekä kerkeään dialogiin. Tätä ei voi 
liikaa painottaa», Rantanen muistuttaa. •

hyvinvointi- ja Eurooppavisio -asiakirjat. Olen 
tutustunut myös Sosialistisen internationaalin 
ohjelmatavoitteisiin, joita pidän hyvin kunnian-
himoisina.» Lisäksi Gustafsson toivoo Euroo-
pan unionin sosialististen puolueiden yhteistyön 
kehittymiseen ja sitä kautta syntyvään johta-
juuteen.

Hakasen mielestä »sdP:n lisäksi myös Vasem-
mistoliiton johto on sopeutunut Euroopan Unio-
nin ja kapitalistisen globalisaation puitteisiin.»

»Yksittäisetkin vaatimukset törmäävät nykyi-
sin entistä välittömämmin pääoman valtaan. Hy-
vinvointiyhteiskunnan ihanteiden puolustaminen 
vaatii radikaalia tulojen, työn ja vallan uusjakoa 
sekä pääoman voittojen ja vallan rajoittamista», 
Hakanen jatkaa.

Keralan esimerkki
»Maailmalla tilanne on ottanut yllättäen suun-
taa, joka herättää toivonpilkahduksen», Rantanen 
sanoo. Latinalaisessa Amerikassa vasemmisto on 
kovassa myötätuulessa, vaikka Fidel CasTro ei 
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 »Teoreettisesti 
esimerkiksi demareiden 
ja vasemmistoliittolaisten 
erot ovat vähäiset». 
Jukka Gustafsson. 
Kuva: Helinä Kuusela.
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K
un Kulttuurivihkoissa tarkasteltiin edellisen kerran 
(numerossa 3/2005) Karl Marxin teorioita ja nä-
kemyksiä usean kirjoittajan voimin, niin melko paljon 
huomiota kiinnitettiin hänen ajatteluunsa yleisesti, sen 

eri osien keskinäisiin suhteisiin ja painoarvoihin. Tällä kertaa 
»Marxia yleensä» ei enää juurikaan käsitellä, vaan aineisto koos-
tuu parista spesifimmästä teemasta ja yksittäisistä aiheista.

Eniten tilaa on annettu luontokysymyksille. Ekologinen ti-
lanne siinäkin osassa maapalloa, jossa edes joltisenkin tehokkai-
siin toimiin on ryhdytty, on erikoinen. Ekologisia ongelmia on 
jo pitkään ratkottu vähitellen, pala palalta, taidokkaan reformis-
tisesti, jolloin useissa kysymyksissä on saatu aikaan edistystä. 
Silti kokonaistilanne on ahdistusta herättävä, kun suuren luo-
kan ongelmat, etenkin ilmastonmuutos ja meidän lähellämme 
myös Itämeren saastuminen, ovat kaatumassa niskaan.

Luonnostaan herää kysymys, eikö ongelmakentän perimmäi-
siä taustoja ole sittenkään vielä kunnolla havaittu eikä niiden 
kimppuun käyty? Voisiko asia olla tekemisissä samaan aikaan 
tapahtuneen »vapaiden markkinoiden» laajenemisen ja lyhyt-
näköisen kilpailun voimistumisen, siis tässä suhteessa lähem-
mäs »klassista» muotoaan nytkähtäneen kapitalismin kanssa? 
Jos on, on vaikea ajatella, ettei kapitalismin tunnetuimmalla 
kriitikolla olisi asiaan mitään sanottavaa.

eKoMarxisMi Ja Marxin oMa eKologia

Tässä julkaistava aineisto ei kuitenkaan tähtää niinkään päi-
vänpolttavien ongelmien suoraan erittelyyn kuin niiden teo-
reettiseen taustoitukseen, erityisesti aatehistorialliseen selvit-
telyyn. Niinpä Kari Väyrynen tekee yhteenvetoa Marxin ja 
Engelsin ympäristöajattelusta ja nostaa esiin muun muassa 
Marxin maatalouskemian klassikolta JusTus von Liebigil-
Tä omaksumia ajatuksia ihmisen ja luonnon välisestä »aines-
ten vaihdunnasta» ja sen tärveltymisestä tietyn talouskehityk-
sen oloissa. Väyrysen esityksen voi nähdä liittyvän viimeisen 
kymmenen vuoden aikana nousun kokeneeseen tutkimukseen, 
jossa on nostettu päivänvaloon Marxin itsensä unohduksiin 
vaipuneita puolia.

Marxismia on kuitenkin pyritty ekologisoimaan jo aiem-
pinakin vuosikymmeninä. Tästä saamme muistutuksen Jussi 
R aumolinin kolonialismin ja imperialismin ekologisia kyt-
kentöjä koskevasta katsauksesta, jossa viitataan niin sanottuun 
ekomarxismiin (tai ekososialismiin). Koska sitä ei Suomessa juuri 
lainkaan tunneta, niin lukija saattaa ihmetellä, mistä on kyse. 
Ekomarxismi ei ole ollut mikään yhtenäinen teoriarakennelma, 
vaan vain väljä suuntautumistapa. Raumolinin maininnoista 

marxin Ja marxismin 
ulottuvuuksia
 Saatteeksi teemakokonaisuuteen
teksti Jukka heiskanen

näkyy, miten sen piirissä on tarkasteltu maailmanlaajuisia ky-
symyksiä ja kehitelty esimerkiksi teoriaa fossiilisiin polttoai-
neisiin perustuvasta »fossiilisesta tuotantotavasta», mutta yh-
tä hyvin laskeuduttu maakohtaiselle tasolle etsimään perustaa 
Meksikon pienimuotoiselle kestävälle maataloudelle.

Marxiin itseensä ekomarxismi on yleensä suhtautunut Väy-
rysen edustamaa tutkimusta kriittisemmin. Esimerkiksi sen 
tunnetuimpiin nimiin kuuluva James O’Connor katsoi, 
ettei Marxilta löydy »rikasta työn käsitettä, joka sisältäisi se-
kä yhteiskunnallisen kulttuurin että luonnon talouden» (Ca-
pitalism, Nature, Socialism, Oct. 1991). Näin tuskin on, koska 
Marxin työn määritelmään nimenomaan sisältyy ihmisen ja 
luonnon vuorovaikutus (ks. Pääoma 1, s. 168), jonka vikakehi-
tyksen mahdollisuus on hänelle erittäin tuttu asia (esim. Pää-
oma 3, s. 801).

Tämäntapaiset kysymykset aiheuttavat yhä jännitteitä eri 
Marx-tulkintojen välille, vaikka nykyään onkin nähtävissä myös 
merkkejä siitä, että raja ekomarxismin ja perusteorioiden tasolla 
enemmän Marxia itseään hyödyntävän suuntauksen välillä on 
hämärtymässä. Ja turha kai sanoakaan, että käytännöllisem-
mällä tasolla ne ovat samalla asialla.

iMperialisMin luonne

Raumolinin mukana keskusteluun kohoavat myös kolonia-
lismi sekä imperialismin käsite. Niiden ei voi sanoa muodos-
tavan aineistossamme teemaa, mutta asian merkittävyyden 
tähden tuntuu aiheelliselta pysähtyä tähän hetkeksi. Raumo-
linin 1900-lukuun keskittyvässä esityksessä ei mainita ukko-
Marxia itseään, mutta kyllähän tämäkin aihe on kytkettävis-
sä myös häneen.

Marx ei tosin käyttänyt imperialismi-sanaa – sitä ei vielä hä-
nen aikanaan yleisesti tunnettu, vaikka Ranskassa impÈrialisme 
kriittisessä merkityksessään jo harvinaisena esiintyikin – mutta 
seurasi huolellisesti siirtomaajärjestelmän muotoutumista pää-
omien alkuperäisen kasautumisen sekä maailmanmarkkinoi-

marxin työn määritelmään sisältyy  

ihmisen ja luonnon vuorovaikutus,  

jonka vikakehityksen mahdollisuus  

on hänelle erittäin tuttu asia.
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den synnyn ja laajenemisen myötä. Hän esitti myös huomau-
tuksia asian ekologisesta puolesta. Esimerkiksi Englanti riisti 
Irlantia »suomatta sen viljelijöille varoja edes maan ainesosien 
korvaamiseen» (Pääoma 1, s. 630), toisin sanoen maaperän suo-
tuisan koostumuksen säilyttämiseeen.

Nykyisen imperialismin luonteesta olisi syytä keskustella 
laajemminkin. Hiukan aineiston ulkopuolelle poiketaksem-
me, Suomessa on epäilemättä parhaiten tunnettu V. I. Leni-
nin imperialismiteoria, jossa imperialismi liitettiin kapitalis-
min monopolistiseen vaiheeseen sekä muun muassa tuotannon 
ja pääomien keskittymiseen ja finanssiharvainvallan syntyyn. 
Nykyisessä »yhtiöiden vallassa» olevassa maailmassa, jossa ra-
hoitusspekulaatio on paisunut aiemmin tuntemattomiin mit-
toihin, nämä seikat ovat vain vahvistuneet.

Toisaalta suuren luokan avoin kysymys on, missä määrin 
imperialismi hallitsee nykykapitalismin koko »logiikkaa». Yh-
den ääripään muodostaa yhtä yleinen kuin latteakin näkemys, 
että imperialismi olisi vain kapitalismin toimintamekanismei-
hin nähden satunnaista »politiikkaa», toisen taas Leninin kä-
sitys kapitalismin ja imperialismin niin kiinteästä sidoksesta, 
että kun imperialismiin tuskastuneet kansat lopulta kukistavat 
sen, niin se jää välttämättä kapitalismin viimeiseksi vaiheeksi. 
Lopullista totuutta emme tiedä, mutta kapitalismin tavatonta 
muuntumiskykyä ajatellen ei jälkimmäinenkään kanta vaiku-
ta  erityisen vakuuttavalta.

VoidaanKo ValTio laKKauTTaa?

Yhden teeman aineistossa muodostaa Marxin valtiokäsitys, jo-
ta koskettelee Jorma MänTylä vertaillessaan kiinnostavas-
ti Marxin ja J. S. Millin ajattelua, ja johon nimenomaisesti 
keskittyy saksalainen Uwe-Jens Heuer. Valtiokäsitykseen 
taas kuuluu yhtenä osana kysymys demokratiasta. Sikäli kuin 
erittäin monimutkaista ja kiistoja herättänyttä asiaa uskaltaa 
tiivistää, voi nähdä että – tähän tapaan Mäntyläkin sanoo – 
Marxin vahvana puolena on ollut yhteiskunnan taloudellisen 
perustan ja luokkarakenteen valtiollisten vaikutusten tutkimi-
nen, ja kun näihin vaikutuksiin sisältyi Marxin tarkastelemas-
sa historiassa runsaasti demokratian kannalta kielteistä ainesta, 
niin hänen näkemyksensä ovat inspiroineet pyrkimyksiä saat-
taa niin sanottu taloudellinen valta demokratian piiriin. Lisäksi 
Marxin seuraajia ovat innostaneet hänen Pariisin kommuunin 
arviossaan esittämänsä kansan itsehallinnon kaavailut; niistä 
on kummunnut pyrkimyksiä siirtää demokratian painopistet-
tä kohti alatasoa.

Mutta keskustelua on käytävä myös asioiden vaikeista puo-
lista, ja itse asiassa juuri niistä. On tunnettua, että Marxin val-
tiokäsitys jäi hajanaiseksi. Aivan erityisenä ongelmana ovat mo-
net Marxin seuraajatkin pitäneet hänen pyrkimystään »ylittää» 
valtio, jopa lakkauttaa se kokonaan; esimerkiksi DomeniCo 
Losurdo katsoo teoksessaan Der Marxismus Antonio Grams-
cis (Antonio Gramscin marxismi; 2000) tämän olevan hyvin 

kiistanalainen käsitys. Heuer on samalla linjalla ehkä vielä jyr-
kemmin. Marx puolusti nuoresta pitäen kiihkeästi demokra-
tiaa ja etsi sille yhä pidemmälle meneviä muotoja, mutta kos-
ka hän ulotti vaatimuksensa koko valtion kumoamiseen asti, 
niin hänen näkemykseensä jäi – niin paradoksaalista kuin se 
olikin – juuri demokratiateorian kohdalle aukko, kun näet sen 
kehittely ei enää vaikuttanut tarpeelliselta. •

 • • •

Oheinen Marx-aineisto (tästä eteenpäin sivulle 67) on Karl Marx 
-seuran tuottama, mutta kaikkien artikkeleiden sisällöstä vas-
taavat niiden kirjoittajat itse, eivätkä ne siis välttämättä edusta 
»seuran kantaa» – jollaista ei moniarvoisessa seurassa turhan 
moniin kysymyksiin edes ole. Aineiston toimittamisesta ovat 
vastanneet Marx-seura ja Kulttuurivihkot yhdessä. Seuran puo-
lelta toimittajana on toiminut Jukka Heiskanen.
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V
ielä joitain vuosia sitten saatettiin väittää, ettei Karl 
Marx ollut kiinnostunut nykyään ekologisiksi kut-
sutuista kysymyksistä. Noin kymmenen viime vuo-
den aikana kuva on kuitenkin suuresti muuttunut, 

kun useissa perusteellisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 
luontokysymys on juurtunut syvälle Marxin teorioihin. Se ei 
ollut hänen elämäntyönsä pääasia, mutta jollain tavalla se oli 
mukana hänen työskentelynsä kaikissa vaiheissa. Myös Fried-
riCh Engels oli jo varhain kiinnostunut ihmisen ja luonnon 
välisestä suhteesta ja hänen panoksensa aiheen kehittelyyn on 
alusta saakka ollut merkittävä.

Entä voiko marxilaisella ekologialla enää olla ajankohtais-
ta sanottavaa yhä kompleksisemmiksi käyneistä ympäristöky-
symyksistä? Tiedämme, että suuri osa globaalien ekosysteemi-
en vaurioista liittyy moderniin tekniikkaan ja on ilmaantunut 
vasta muutamana viime vuosikymmenenä. Yksityiskohtaista 
näkemystä myöhempien aikojen ongelmakentästä ei marxis-
min klassikoilta tietenkään tule etsiä, mutta siinä ei ole koko 
totuus. Marx oli sekä kapitalistisen talouden tutkija että filoso-
fi. Koska me yhä elämme kapitalismissa, jonka ongelmia ei ole 
kestävällä tavalla ratkaistu, on Marxin teorioita vaikea ohittaa. 
Ympäristöongelmien kytkennät kapitalismin logiikkaan ovat 
yhä selviä ja niiden hahmottamiselle on Marxilla edelleenkin 
paljon annettavaa.

Filosofina Marx kuuluu muun muassa HeraKleiToKsen, 
PlaTonin ja Hegelin viitoittamaan dialektisen ajattelun 
perinteeseen. Dialektiikka lähtee liikkeelle dynaamisesta ja 
monistisesta ontologiasta. Esimerkiksi Hegelin voidaan sanoa 
edustaneen eräänlaista kriittistä ja dialektista holismia. Luon-
non kokonaisuutta – ihminen ja yhteiskunta mukaan lukien 
– ei nähdä harmonisena ja muuttumattomana, vaan moni-
muotoisena ja ristiriitaisena. Ihminen on sekä luonnon kans-

sa identtinen että siitä eroava: hän on luonnon luomus, mutta 
myös muusta luonnosta työnsä, itsetietoisuutensa ja kulttuu-
rinsa kautta eriytynyt olento. Marxin dialektisessa materialis-
missa luonto nähdään Hegelin tapaan monitasoisena, toisiin-
sa palautumattomista materian itseorganisoitumisen sfääreistä 
koostuvana. Marx torjui jo 1841 tarkastetussa väitöskirjassaan 
luonnon reduktionistisen palauttamisen atomaariseen perus-
tasoon (vrt. Heiskanen 2005).

Marxilaisen eKologian hisToriallinen  
TausTa Ja painopisTeeT
Jos katsotaan Marxin ja Engelsin luontoajattelun painopistei-
tä, niin yksi niistä on juuri ihmisen ja luonnon välisen suhteen 
tarkastelu. Tätä tematiikkaa nimitetään nykyään ympäristöfi-
losofiaksi, jolloin voidaan puhua marxilaisesta ympäristöfiloso-
fiasta. Ihmisen ja luonnon välisen suhteen tarkastelussa marxis-
min klassikot nojautuivat sekä klassisen saksalaisen idealismin 
perintöön että oman aikansa uusimpaan luonnontieteeseen. 
Aluksi heidän näkemyksensä liikkuivat vielä saksalaisen idea-
lismin, etenkin Hegelin, sekä Ludwig FeuerbaChin mate-
rialistisen antropologian luomalla pohjalla. Keskeisin kysymys 
oli ihmisen vieraantuminen luonnosta ja omasta varsinaises-
ta minästään, jota suhde luontoon osaltaan rakentaa. Samoin 
kuin muutkin vieraantumisen muodot – ne on usein ryhmi-
telty uskonnolliseksi, taloudelliseksi ja poliittiseksi vieraantu-
miseksi – luonnosta vieraantuminen on toisaalta kristinuskon, 
toisaalta kapitalismin tuotetta. Varsinkin nuori Marx analysoi 
laajasti ihmisen luontosuhteen eri puolia ja kehittelee siten ym-
päristöfilosofista pohjaa myöhemmälle ekologiselle kapitalisti-
sen talouden kritiikilleen.

Pääoman kirjoittamisen aikoihin tämä ympäristöfilosofinen 

teksti kari väyrynen | kuvat helinä kuusela

Karl Marxin ympäristöajattelun painopisteisiin kuuluivat muun muassa 

ihmisen vieraantuminen luonnosta sekä ihmisen ja luonnon välisen »ainesten 

vaihdunnan» häiriintyminen, joka hänen mukaansa kärjistyi etenkin 

kapitalismissa. Marxismi ei kehota meitä »palaamaan luontoon», mutta näkee 

ihmisen menneiden aikojen luontosuhteessa myös säilyttämisen arvoista ainesta.

•

Kulttuurivihkot 1 / 2007 | 35 

MARX



Marx pysyy läpi koko tuotantonsa kriittisenä dialektikkona.

pohja täydentyy perusteellisella tutustumisella ihmisen luonto-
suhdetta arvioivaan luonnontieteelliseen tutkimukseen. Luon-
nontieteisiin tutustuminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että Marx 
luopuisi filosofisista taustoistaan, kuten jotkut tulkitsijat ovat 
väittäneet.1 Marx pysyy läpi koko tuotantonsa kriittisenä dia-
lektikkona. Empiirisillä teorioilla ja selityksillä on kieltämät-
tä oma tärkeä roolinsa, mutta ne on aina nähtävä laajemman 
kokonaisuuden osina. Ne ovat aina suhteessa yhteiskunnan ja 
luonnon ristiriitaiseen dynamiikkaan, jota on kuvattava dia-
lektisin käsittein. Ihmisen identtinen ja eroava suhde luontoon 
on yksi tällainen filosofinen ja dialektinen teema, jota Marx ei 
suinkaan unohda taloustieteellisissäkään tutkimuksissa.

Marxin ympäristöfilosofisen ajattelun ehkä keskeisin ky-
symys koskee ihmisen ja luonnon välistä ainesten vaihduntaa 
(Stoffwechsel). Teemalla on sekä filosofisia että luonnontie-
teellisiä ulottuvuuksia. Marxilaisen ekologian kannalta erityi-
sen tärkeitä lähtökohtia ainesten vaihdunnan konkreettiselle 
tarkastelulle antoi tutustuminen merkittävän saksalaisen ke-
mistin Jus T us L i ebig i n (1803–1873) maatalouskemiallisiin 
tutkimuksiin. Liebig korosti uraauurtavalla tavalla komplek-
sisia ekologisia suhteita, kuten kasvien ja eläinten vuorovai-
kutusta sekä metsien merkitystä ilmastolle. Hän ei käyttänyt 
sanaa »kapitalismi», mutta piti aikansa eurooppalaista maata-
loutta »ryöstötaloutena», koska se laihdutti maaperää. Moder-
ni kapitalistinen maatalous ei enää välittänyt maan kestäväs-
tä käytöstä ja riittävästä lannoituksesta. Tämä johtui toisaalta 
nopeiden voittojen tavoittelusta ja siitä, että maatalous joutui 
enenevässä määrin huolehtimaan kasvavien teollisuuskaupun-
kien kysynnästä. Marx yhdisti Liebigin ajatuksia taloudellisiin 
analyyseihinsä ja tähdensi, että etenkin kapitalismin kehitys 
johtaa ihmisen ja maan ainesten vaihdunnan häiriintymiseen. 
Ihmisen esimerkiksi ravintoonsa ja vaatetukseensa käyttämät, 
maaperän hedelmällisyydelle tärkeät ainesosat eivät kaupun-
gistumisen myötä enää palaudu takaisin pelloille ylläpitämään 
niiden hedelmällisyyttä.

Miksi näin käy erityisen selvästi juuri kapitalismissa, juontuu 
tämän tuotantotavan historiasta ja olemuksesta. Maatalouden 
kapitalisoitumisen myötä vanha luonnonläheisempi maatalous-
yhteiskunta tuhoutui, ja maatyöläisiä siirtyi maalta kaupunkei-
hin teollisuuden palvelukseen. Jo aiemmin historiassa syntynyt 
maan ja kaupungin vastakohta kärjistyi, kun suurteollisuus sai 
ylivallan ja ryhtyi käyttämään maata enenevässä määrin vain 
ehtona omalle kehitykselleen. Ajan mittaa tämä johti yhä so-
fistikoituneempaan taitoon riistää maata. Sekä ihminen että 
luonto välineellistyivät kapitalismissa ja niiden itseisarvo unoh-
tui: talouden ja voittojen kasvu nousi tärkeämmäksi arvoksi, 
jolle uhrattiin lyhytnäköisesti ihmisen ja luonnon hyvinvointi. 
Marx kirjoittikin Pääomassa kärkevästi: »kapitalistinen tuotan-
to kehittää siksi vain yhteiskunnallisen tuotantoprosessin tek-
niikkaa ja kombinaatiota samalla kun se kaivaa maata kaiken 
rikkauden alkulähteiden alta: maan ja työläisen» (Marx 1980, 
Werke 23, s. 528–530).

KohTi eKologisTa yhTeisKunTaa?

Marx asetti tavoitteekseen ihmisen ja luonnon välisen ainesten 
vaihdunnan muuttamisen ekologiseksi, minkä tulisi lopulta ta-
pahtua »täysipainoiselle inhimilliselle kehitykselle adekvaatissa 
muodossa». Ekologisesti kestävässä yhteiskunnassa tulee lopul-

ta ylittää ja kumota maaseudun ja kaupungin vastakkaisuus. 
Ekologiseen kestävyyden kanssa käsi kädessä kulkee sosiaali-
nen hyvinvointi; uuden yhteiskunnan tulee taata »kaupungin 
työläisen fyysinen terveys ja maatyöläisen henkinen elämä» 
(Marx 1980, Werke 23, s.528). Marx ymmärsi siis hyvin ympä-
ristöterveyden ja luonnon virkistysarvojen merkityksen työläi-
sille. Engels oli kuvannut jo 1845 teoksessaan Työväenluokan 
asema Englannissa laajasti uusien teollisuuskaupunkien vaka-
via ongelmia tässä suhteessa.

Vaatimus yhteiskunnan ja luonnon välisen ainesten vaihdun-
nan järjestämisestä inhimillisen kehityksen huomioivalla tavalla 
laajentaa kysymyksen yli pelkän kestävän elintarviketuotannon 
rajojen. Kyse on myös ihmisen kulttuurisesta luontosuhteesta, 
luonnosta korkean elämän laadun ja elinvoimaisen kulttuurin 
– taiteellisen ja tieteellisen inspiraation – tärkeänä lähteenä. 
Uudelle ajalle tyypillinen luonnon ekonomisen hallinnan idea 
ei ole Marxin ja Engelsin ihanne. Sosialismin ei tule korottaa 
luonnon hallintaa toiseen potenssiin, kuten Marxin ajatuksia 
on usein sekä teoriassa että käytännössä tulkittu, vaan uudistaa 
myös laadullisesti ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

Reaalisosialismin päälinja seurasi kuitenkin tuota vanhaa, 
jo Fr a nCis BaConin (1561–1626) monilta kannoilta kehitte-
lemää teknokraattisen luonnonhallinnan ihannetta. Neuvosto-

•
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liittolainen ympäristöpolitiikka ei siten vastannut alkuperäisiä 
marxilaisen ekologian ihanteita. Osin tämä selittyi ankarilla 
historiallisilla olosuhteilla (muun muassa toisen maailman-
sodan vaatimalla nopealla teollistamisella), mutta osin myös 
sillä, etteivät klassikot nostaneet ympäristökysymyksiä ajatte-
lunsa keskiöön vaan niiden käsittely jäi lähinnä reunahuomau-
tusten varaan. Edelleen, heidän ekologinen ajattelunsa painot-
tui kapitalismin luontosuhteen kritiikkiin ja tarkempi ohjelma 
yhteiskunnan ekologisesta suunnittelusta jäi puutteelliseksi. 
Sekä historiallisista että teoreettisista syistä on siten ymmär-
rettävää, että huomio kiinnittyi materiaalisen hyvinvoinnin 
kysymyksiin ja monipuolisempi kysymys kulttuurisesta luon-
tosuhteesta jäi syrjään. Jopa Marxin luontokäsitystä tutkinut 
A l Fr ed SCh m idT kirjoitti vielä 1970-luvun alussa: »Uusi 
yhteiskunta on vain ihmiselle hyväksi ja näin yksiselitteisesti 
ulkoisen luonnon kustannuksella. Luontoa tulee hallita jätti-
läismäisillä teknologisilla välineillä käyttäen mahdollisimman 
vähän työvoimaa ja aikaa. Sen tulee palvella kaikkien ajatel-
tavissa olevien kulutushyödykkeiden materiaalisena substraat-
tina kaikkia ihmisiä» (Schmidt 1971, s.159). Reaalisosialismin 
historiallisena projektina oli pikemminkin kapitalismin lyö-
minen tuotannon ja kulutuksen kentillä, ei niinkään laajempi 
kysymys monipuolisen elämänlaadun ja persoonallisten kehi-
tysmahdollisuuksien tarjoamisesta. Klassikoiden tärkeät pai-
notukset unohtuivat, kun historiaa tehtiin – ja ilmeisesti oli 
pakko tehdä – moukarilla.

Marx ja Engels eivät kuitenkaan alun perin tähdänneet tekno-
kraattisesti vain ihmisen materiaalista hyvinvointia parantavaan 
luontosuhteeseen. Uudemmassa tutkimuksessa tämä onkin alet-
tu vähitellen oivaltaa. Esimerkiksi R e i ner Gru ndm a n n 
on korostanut, että marxilaisuuden tutkimuksessa tulisi kiin-
nittää entistä enemmän huomiota ihmiskäsitykseen, etiikkaan 
ja kulttuurifilosofiaan. Marxia ei tulisi tulkita liian ekonomis-
tisesti, vaan myös laajemmat sosiaaliset ja eettiset päämäärät 
tulee ottaa huomioon. Tärkeää roolia tässä suhteessa näytte-
levät Marxin hyvin tuntemat antiikin eettiset ihanteet ja ta-
louseettiset näkemykset käyttöarvojen tuotannosta. Grund-
mannin tulkinnassa on kuitenkin ongelmana se, ettei hän näe 
Marxin pitäneen myös monipuolista luontosuhdetta ihmisen 
identiteetin ja todellisen hyvinvoinnin osatekijänä. (Väyrynen 
1998, s.358–359)

harMoninen luonTosuhde – ohiMeneVä idylli? 

Millainen ihmisen suhde luontoon oikeastaan on? Onko se 
oleellisesti taloudellis-yhteiskunnallisten suhteitten konteks-
tissa määrittyvä, vai onko siinä myös suhteellisen muuttumat-
tomia, olemuksellisia piirteitä? Luontosuhteessa on »ainesten 
vaihdunnan» ohella myös vahvoja biologisia, elämyksellis-es-
teettisiä ja henkisiä puolia, jotka muuttuvat paljon hitaammin 
kuin taloudellis-yhteiskunnalliset suhteet ja niiden mukaiset 
luonnonkäytön muodot. Onko marxilainen ekologia millään 
tavalla kiinnittänyt näihin puoliin huomiota, vai onko se tar-
kastellut yksinomaan kestävän taloudellisen tuotannon luon-
nonehtoja?

Palataan tässä yhteydessä vielä kerran maaseudun ja kau-
pungin vastakohtaan. Kuten Marx totesi, päämääränä oli yh-
distää molempien hyvät puolet. Täysipainoinen inhimillinen 
kehitys edellytti hänen mukaansa kaupunkien työläisten fyy-

sisen terveyden ja maatyöläisen henkisen elämän takaamista. 
Kysymyksen tuo esiin jo Engels teoksensa Työväenluokan ase-
ma Englannissa (1845) johdantoluvussa. Hänen mukaansa ih-
minen eli maaseudulla ennen 1700-luvun lopulla voimistuvaa 
kaupungistumista ja teollistumista rauhallista ja mukavaa kas-
vinomaista elämää (stilles Pflanzenleben) suhteessa itseensä ja 
ympäristöönsä. Uskonnolliset perinteet määrittivät ihmisten 
identiteettiä, taloudellinen asema oli »paljon parempi kuin myö-
hemmin; ei tarvinnut tehdä liikaa työtä – – terve työ puistoissa 
ja pelloilla oli oikeastaan virkistystä – – lapset kasvoivat vapaas-
sa maalaisilmassa – – ei ollut puhettakaan kahdeksan- tai kak-
sitoistatuntisista työpäivistä». Ihmiset elivät tiiviissä moraalisis-
sa ja sosiaalisissa suhteissa yhteisöönsä, koska »ei ollut mitään 
syytä olla moraaliton». Patriarkaalinen perhesuhde jatkui häi-
riöttä sukupolvesta toiseen. Ongelmana oli, että tuo elämä oli 
»henkisesti kuollutta»; maalaiset eivät tienneet mitään ihmis-
kunnan ongelmista keskittyessään omiin pieniin intresseihin-
sä. Ilman teollista vallankumousta he eivät olisi koskaan pääs-
seet pois tästä »mukavasta ja romanttisesta, mutta kuitenkin 
ihmisen arvolle sopimattomasta olemassaolosta». Todellista va-
pautta ei ollut: maalaiset olivat pelkkiä aristokraattien työväli-
neitä. Teollinen vallankumous toi tämän riippuvuuden kärjis-
tetysti esiin ja herätti siten työväestön poliittisen tietoisuuden. •
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Romanttista paluuta menneeseen ei marxismissa kannateta.

(mew 2, s.237–239). Johdannon jälkeen Engelsin teos keskit-
tyy teollistumisen ja kaupungistumisen kielteisten vaikutusten 
yksityiskohtaisen tarkkaan kuvaamiseen. Ympäristön pilaan-
tuminen on yksi tärkeä teema – siten voisi sanoa, että Engels 
luo ensimmäisenä perustan aiheen konkreettiselle tutkimuk-
selle marxismissa.

Engelsin kuvaukseen perinteisestä yhteiskunnasta liittyy 
kuitenkin myös positiivinen, säilyttämisen arvoinen malli ih-
misen ja luonnon väliselle vuorovaikutukselle. Ihminen ei vie-
lä tuolloin ollut vieraantunut luonnosta. Kuvaus nostaa esiin 
erityisesti terveellisen elämän ihanteen, joka kaupungistumi-
sen myötä menetetään. Toisaalta vasta kaupunkien sosiaaliset 
ja ekologiset ongelmat tekevät meidät tietoisiksi sosiaalisten 
arvojen ja ympäristöarvojen haavoittuvuudesta – ja sen myö-
tä niiden todella tärkeästä merkityksestä. Romanttista paluuta 
menneeseen ei marxismissa tietenkään kannateta, vaan projek-
tina on yhdistää modernisaatioon esimodernin luontosuhteen 
aineksia, säilyttää luonto terveyden, virkistyksen ja henkisen 
elämän tärkeänä lähteenä.

Esimodernin luontosuhteen ja siihen kytkeytyvien arvo-
jen säilyttäminen voidaan jossain määrin rinnastaa esimoder-
nin taiteen ilmaisemiin suhteellisen universaaleihin arvoihin 
ja tunteisiin. Marx tarkastelee kysymystä Grundrissen johdan-
non kuuluisassa analyysissä Kreikan klassisesta taiteesta. On 
kiinnostavaa, että analyysi liittyy myös suoraan mytologiseen 
luontosuhteeseen. Siteeraan Marxin ajatuksia suhteellisen laa-
jasti ja sovellan niitä sitten luontokäsitykseen: 

»Taiteen kohdalla on tunnettua, etteivät tietyt taiteen kukois-
tusajat ole mitenkään suhteessa yhteiskunnan yleiseen kehityk-
seen, eivät siis myöskään yhteiskunnan aineelliseen perustaan 
– – Ottakaamme esim. kreikkalaisen taiteen – – suhde nyky-
aikaan. On tunnettua, että kreikkalainen mytologia ei muo-
dosta vain kreikkalaisen taiteen arsenaalia, vaan sen kasvupoh-
jan. Onko se käsitys luonnosta ja yhteiskunnallisista suhteista, 
joka on kreikkalaisten mielikuvituksen ja siten heidän (myto-
logiansa) perustana, mahdollinen konerukkien ja rautateiden 
ja veturien ja sähkölennättimien aikana? Missä on sijaa Vul-
canukselle Roberts & Co:n, Juppiterille ukkosenjohdattimen 
ja Hermekselle Crédit mobilierin rinnalla? Kaikki mytologia 
voittaa ja hallitsee ja muovaa luonnonvoimat mielikuvitukses-
sa ja mielikuvituksella: siis mytologia katoaa kun luonnonvoi-
mat todella hallitaan. 

[ – – ]
Mutta vaikeus ei ole sen ymmärtämisessä, että kreikkalai-

nen taide ja eepos yhdistyvät tiettyihin yhteiskunnallisiin ke-
hitysmuotoihin. Vaikeutena on, että ne tarjoavat meille vielä 
taidenautintoa ja käyvät tietyssä suhteessa vielä normista ja saa-
vuttamattomasta esikuvasta. 

Mies ei voi tulla uudelleen lapseksi tai hänestä tulee lap-
sellinen. Mutta eikö lapsen naiivius ilahdutakin häntä, ja ei-
kö hänen itsensä olekin pyrittävä jälleen korkeammalle tasol-
le luodakseen uudelleen oman todellisen olemuksensa? Eikö 
lapsen luonteessa herääkin jokaisena aikakautena kauden oma 
luonne eloon luonnollisessa totuudessaan? Miksi ei ihmiskun-
nan historiallisella lapsuudella, sen kehittyessä koko kauneu-
dessaan, olisi milloinkaan palaamattomana vaiheena ikuista 
viehätystä? – – Viehätys, jota heidän taiteensa meissä herättää, 
ei ole ristiriidassa sen kehittymättömän yhteiskunnallisen vai-
heen kanssa, josta se kasvoi. Tämä taide on päinvastoin kysei-

sen vaiheen tulosta ja liittyy erottamattomasti siihen, että ne 
epäkypsät yhteiskunnalliset olosuhteet, joiden vallitessa tämä 
taide syntyi ja saattoi yksin syntyä, eivät voi koskaan palata.» 
(Marx 1975, s.56–58)

Ihmisen suhde luontoon ei siten ole pelkästään materiaa-
lisen ainesten vaihdunnan suhde, vaan se on myös elämyk-
sellinen ja esteettinen suhde. Lapsenomainen naiivius viittaa 
luontoon meissä, spontaanisuuteen ja leikinomaisuuteen, jota 
järki ja kulttuuri ei ole vielä suitsenut. Tässä mielessä, luovana 
luontona ja luonnollisuutena, naiivi lapsenomaisuus on korke-
an kulttuurin voimavara, jota tulee kuunnella aikuisenakin. 
Rikas suhde luontoon on oleellinen osa tätä kulttuurimme 
luovaa perustaa. Marxin näkemykset liittyvät tässä suhteessa 
selvästikin FriedriCh SChillerin ajatuksiin luonnollises-
ta spontaanisuudesta, naiiviudesta ja leikistä esteettisen kult-
tuurin lähtökohtina.

Kuten Marx totesi, kreikkalaisten käsitys luonnosta vaikut-
ti heidän mielikuvituksensa ja mytologiansa perustana; luonto-
käsityksillä on siten myös kulttuurin piirissä konstituoivaa voi-
maa. Jos Kreikan taide viehättää meitä edelleenkin, eikö sama 
viehätys koske heidän luontokäsityksensä keskeisiä piirteitä? 
Marx näyttää kieltävän tämän mahdollisuuden valistushenki-
sesti otaksumalla myyttisen, vain mielikuvituksessa tapahtuvan 
luonnon hallinnan katoavan todellisen (so. tieteellis-teknisen) 
luonnon hallinnan myötä. On kuitenkin myös myyttejä, jot-
ka Marxin tarjoamia esimerkkejä paremmin liittyvät kreikka-
laisen taiteen yliajalliseen viehätykseen. Esimerkiksi luonnon 
oikeudenmukaisen järjestyksen (dike), ihmisen vallan rajalli-
suuden ja hybriksen välttämisen toisiinsa kietoutuvat teemat 
tulevat toistuvasti esiin kreikkalaisessa taiteessa. Nuo mytolo-
gisen luontokäsityksen teemat puhuttelevat sellaisenaan myös 
meitä varoittaessaan tieteellis-teknisestä ylimielisyydestä luon-
toa kohtaan. Tietenkään taiteellista ilmaisua ja sen taustalla 
olevaa luontokäsitystä ei voi tarkasti erottaa toisistaan, ja siksi 
Marxin toteama viehätys lapsenomaisia kreikkalaisia kohtaan 
pätee yhtä hyvin heidän luontokäsitykseensäkin.

Tämä yliajallisen viehätyksen teema juurtuu siihen, että 
luonto elämämme aineellisena ehtona sekä kulttuurin perustana 
olevana elämyksellisenä, esteettisenä ja henkisenä inspiraation 
lähteenä on pysyvä osa identiteettiämme. Siksi Engelsin kuvai-
lema maalaisidylli ei ole kokonaisuudessaan historiallisesti ohi-
menevä ja arvoton vaihe ihmiskunnan kehityksessä vaan myös 
uusissa yhteiskunnallisissa muodostumissa tavoittelemisen ar-
voinen ihmisen ympäristösuhteen kokonaistila. Tieteellisestä ja 
teollisesta luonnon hallinnasta ei tarvitse luopua, kunhan ole-
massaolomme luontoperäiseen hyvinvointiin kytkeytyvät te-
kijät ymmärretään ja niiden kestävä saatavuus turvataan. Me 
voimme esimerkiksi antaa susilaumojen asuttaa kaupunkiemme 
ympäristöt ja kohdata teknologiamme avulla nuo ylevät eläimet 
turvallisesti, intellektuaalista ja esteettistä luontosuhdettamme 
rikastuttavina tekijöinä, toisin kuin 1700-luvun ranskalaiset tai 
1800-luvun suomalaiset.2 Teknologinen kulttuurimme sisältää 
periaatteellisia mahdollisuuksia kohdata luonto entistä moni-
puolisemmin ja syvemmin, kunhan ymmärrämme organisoi-
da ekonomisen ja yhteiskunnallisen toimintamme sosiaalisia ja 
ekologisia arvoja kunnioittavalle perustalle. •

kiitän Jukka heiskasta hedelmällisistä kommenteista  

artikkelini käsikirjoitukseen.

•
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ymPäristökolonialismi  
Ja ekoloGinen imPerialismi
Katsaus käsitteisiin ja ongelmakenttään
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M
aailmassa on tällä hetkellä nähtävissä monia huo-
lestuttavia kehityssuuntia, kuten ilmakehän lämpe-
neminen, makean veden niukkuus sekä öljyntuo-
tannon lähestyminen huippupistettä, jonka jälkeen 

tämä uusiutumaton luonnonvara voi vain vähentyä. Siksi on 
syytä pohtia taustatekijöitä nykyiseen tilanteeseen.

On syytä palata lyhyesti historiaan, sillä nykyiset kehitys-
suunnat ovat muodostuneet ajan myötä. En analysoi tässä yh-
teydessä niinkään itseään maailmanhistoriaa, vaan tyydyn lä-
hinnä relevanttien käsitteiden historiaan ja viittaan erityisesti 
imperialismista ja kolonialismista Saksassa 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa käytyyn keskusteluun.

KesKeisiä lähTöKohTia:  
ryösTöTalous Ja iMperialisMi
Uudenaikaisen kulttuurimaantieteen ja poliittisen maantie-
teen perustoja luonut FriedriCh R aTzel (1844–1904) koros-
ti maantieteellisten tekijöiden, kuten ilmastovyöhykkeiden ja 
jokilaaksojen merkitystä kehitykselle. Hän korosti myös kom-
munikaatiovälineiden, erityisesti kulku- ja viestintäyhteyksien 
merkitystä. Valtiot kävivät kilpailua vaikutusvallasta sekä aluei-
den ja luonnonvarojen hallinnasta. 

Saksalaiselta talousmaantieteilijältä, valitettavan huonosti 
tunnetulta ErnsT FriedriChlTä löytyy 1900-luvun alus-
sa kirjoitettu ryöstötalouden käsitetteen jäsennys. Tämä ver-
tauskuvallinen käsite tarkoitti talousmuotoa, jonka seurauk-
sena jonkin alueen luonnonvaraperusta väheni. Kaivostyö oli 
siis määritelmän mukaan ryöstötaloutta, ja myös uusiutuvien 
luonnonvarojen kuten metsän ja maaperän hyödyntäminen saat-
toi perustua ryöstötalouteen. Itse asiassa ihmisen harjoittama 
ryöstötalous näytti lisääntyvän kulttuurikehityksen myötä. Tä-
hän kehityssuuntaan vaikuttivat erityisesti väestönkasvu, halu-
jen ja tarpeiden kasvu sekä liikkuvuuden lisääntyminen. Mutta 
ryöstötalouden aiheuttama puute ja pula olivat myös johtaneet 
muutokseen Keski-Euroopassa: siellä oli ryhdytty harjoittamaan 
kestävän tuoton maataloutta ja metsätaloutta. 

Monilla nykymaailman suurilla ekologisilla ongelmilla on juurensa länsimaisen 

kolonialismin historiassa, mutta tämän havaitsemista on vaikeuttanut se, että 

marxilaisista imperialismiteorioista puuttui pitkään näkemys siitä, miten tietyt 

talousmuodot ryöstävät luontoa. Vähitellen 1900-luvun kuluessa ilmaantui 

kuitenkin ekomarxismia, kuten myös useita muita näkökulmia, joissa 

eriarvoisen kehityksen ja luontoproblematiikan tarkastelu liitettiin yhteen.  

Tätä kautta on luotu pohjaa sille, että vielä nykyäänkin maailman ekologista 

tilaa pystytään jäsentämään kolonialismia ja imperialismia kuvaavilla käsitteillä.

teksti Jussi raumolin kuvitus valvontakomissio

Marxilainen imperialismiteoria lähti kapitalismin laajenemi-
sen ristiriitaisesta logiikasta. Saksassa marxilaista teoriaa edusti-
vat muun muassa RudolF HilFerding (1877–1941) sekä Ro-
sa Luxemburg (1871–1919), joka näki teollisuuskapitalismin 
johtavan läntisissä teollisuuskeskuksissa ylituotantoon ja ali-
kulutukseen. Kapitalistisessa maassa pystytään tuottamaan yhä 
enemmän tuotteita, mutta niille ei löydy kotimaasta markki-
noita, koska suuntautuminen kansan kulutustason kohottami-
seen pienentäisi yritysten voittoja. Siksi suuryritykset lisäävät 
voittojaan laajentamalla toimintasädettään kansainväliseksi; ne 
siis vetävät uusia alueita kapitalistisen tuotantotavan piiriin. Eri 
maiden monopolikapitalistit käyvät kovaa taistelua kansainvä-
listen markkinoiden hallinnasta. 

Näitä tarkastelukulmia ja analyysejä ei kuitenkaan liitetty 
toisiinsa. Ratzelilta oikeastaan puuttui yhteiskuntateoria koko-
naan. Marxilainen imperialismiteoria korosti yhteiskuntaraken-
teita, mutta ei juurikaan huomioinut luontoproblematiikkaa. 
Ryöstötalous oli rajattu pois molemmissa tapauksissa. 

Saksalainen marxilainen sinologi K arl A. WiTTFogel 
(1896–1988) kritisoi 1920-luvulla sekä marxilaisia että maantie-
teilijöitä. Hänen mukaansa marxilaiset teoreetikot olivat huo-
mioineet riittämättömästi maantieteellisten tekijöiden merki-
tystä, kun taas maantieteilijät eivät ymmärtäneet taloudellisten 
ja yhteiskunnallisten tekijöiden merkitystä. Hän tarkasteli his-
toriallisen materialismin ja maantieteellisen materialismin suh-
detta: huomioi maantieteellisiä tekijöitä, mutta painotti yhteis-
kunnallisia tuotantosuhteita. Sittemmin hän kehitteli suurten 
jokilaaksojen kastelujärjestelmään perustuvien »hydraulisten 
yhteiskuntien» ja »itämaisen despotian» teoriaa. 

uudeMpia KäsiTTeiTä Ja TarKasTeluKulMia

Myöhemmässä 1900-luvun kehityskeskustelussa on esiintynyt 
useita käsitteitä ja vertauskuvia, jotka ovat liittyneet kehityk-
sen eriarvoisuuteen ja joissa luonnonvarat ovat tavalla tai toisel-
la mukana. Näitä ovat olleet muun muassa taloudellisiin eriar-
voisuus- ja riippuvuussuhteisiin viittaavat »keskus-periferia» ja •
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»metropoli-satelliitti» sekä näihin kytkeytyvä »keskus-hinter-
land» eli »luonnonvaratakamaa», joka tarkoittaa syrjäisiä alu-
eita, joita keskus pitää raaka-ainelähteinään. Samoin niitä ovat 
»laajeneva resource frontier», jolla kuvataan keskuksen työnty-
mistä yhä syvemmälle raaka-aineperiferioihin, raaka-ainepoh-
jaisten tuotteiden virtoja kansainvälisessä taloudessa kuvaava 
»commodity-chain», sekä »varjotalous», joka tarkoittaa jonkin 
teollistuneen maan luonnonvarojen kysynnän ulottumista raa-
ka-aineperiferiaan (esimerkiksi Japani-Indonesia -tapaus). Yk-
si sellainen on myös viime aikoina yleistynyt »ekologinen ja-
lanjälki», jolla kuvataan luonnonvarojen kulutuksen suhdetta 
luonnon ekologiseen kapasiteettiin. 

Muun muassa Saksassa ja Meksikossa alkoi 1980-luvul-
la ja 1990-luvun alkupuolella nousta ekomarxismi. Saksalai-
set teoreetikot tarkastelivat globaaleja ongelmia, meksikolai-
set taas pikemminkin paikallisia kehityskysymyksiä. Saksassa 
Elmar AlTvaTer kehitteli fossiilisiin polttoaineisiin perus-
tuvan, tuhoisan »fossiilisen tuotantotavan» teoriaa ja Moh-
sen Massar aT »kestämättömän kapitalistisen kehityksen» 
teoriaa. Meksikossa ViCTor Toledo kehitteli teoriaa »cam-
pesino-tuotantomuodosta» – sana viittaa perinteiseen meksi-
kolaiseen enemmän tai vähemmän omavaraiseen talonpoikais-
talouteen – pienimuotoisen kestävän maatalouden perustaksi, 
ja Enrique LeFF pohdiskeli »kapitalistisen kehityksen irratio-
nalismeja», »uuden ekologiseen potentiaaliin perustuvan yh-
teiskunnallisen ja tuotannollisen rationaliteetin» tarvetta sekä 
»kulttuurin ja ekoteknologian roolia» taloudellisten ja ekolo-
gisten prosessien välittäjänä. 

Ekomarxismin lisäksi on syntynyt useita muitakin laajoja 
teoreettisia näkökulmia, jotka hahmottavat monitasoisia riisto-
prosesseja. Näitä ovat muun muassa »uusi geopolitiikka» ja »po-
liittinen ekologia». 

Olen itsekin korostanut tarpeellisuutta liittää ekologinen 
ryöstötalouden näkökulma sekä yhteiskunnallinen, taloudellis-
poliittinen näkökulma toisiinsa. Julkaisin 1980 tätä koskevan 
artikkelin Kamppailu luonnonvaroista ja tulevaisuuden kontrol-
limahdollisuudet, joka perustui paljolti 1970-luvun kehitysnä-
kymiin ja pohdintoihin. Nämä ovat yhä hyvin ajankohtaisia, 
sillä artikkelissa mainittiin muun muassa ilmaston muutok-
sen aiheuttamat riskit, ryöstökalastus maailman merillä ja ka-
lakantojen hupeneminen, kasteluveden kontrollin aiheuttamat 
konfliktit suurissa jokilaaksoissa, suurvaltojen kilpailu öljy- ja 
maakaasuesiintymien kontrollista sekä uskonnollisuuden ja na-
tionalismin uusi nousu. 

MiTä oVaT yMpärisTöKolonialisMi  
Ja eKologinen iMperialisMi?
Seuraavaksi määritän artikkelin otsikossa esiintyviä käsitteitä 
ympäristökolonialismi ja ekologinen imperialismi. 

Ympäristökolonialismilla tarkoitetaan keskuksen aseman yl-
läpitämistä ja keskuksen ylä- ja keskiluokan aseman ylläpitämis-

tä ottamalla haltuun periferian maantieteellistä tilaa ja luon-
nonvaroja. 

Ekologisella imperialismilla tarkoitetaan periferian luonnon-
varojen ryöstökäyttöä siten, että voitot tulevat keskukseen, mutta 
köyhyys, luonnonvarojen kuluminen ja ympäristöongelmat jää-
vät periferiaan. 

Kyse on monitaso-ongelmista, joita voidaan havainnoida 
globaalilla, alueellisella, kansallisella, maakunnallisella ja pai-
kallisella tasolla. 

Vastaavia prosesseja on pohdittu myös teoreettisessa eko-
logiassa. Niinpä espanjalainen limnologi ja ekologian teoree-
tikko R amón MargaleF on kirjoittanut, että kypsemmät 
ekosysteemit hyödyntävät vähemmän kypsien ekosysteemien 
voimavaroja ja niiden tuottamaa ylijäämää. Näin vähemmän 
kypsien kehitys estyy. 

KoTiMaisTa luonToa suoJellaan, 
ulKoMaisTa riisTeTään
Palaan jälleen historiaan. En kuitenkaan mene siihen syvälle, 
vaan tarkastelen muutamia tulkintoja länsimaisen kolonialis-
min luonteesta sekä esimerkkejä ristiriidoista kotimaisen luon-
non- ja luonnonvarojen suojelun ja ulkomaisten luonnonvaro-
jen riiston välillä. 

Edellä mainittu, ryöstötalouden luonnetta 1903 pohtinut 
Ernst Friedrich näki länsimaisen kolonialismin suuren mitta-
kaavan ryöstötaloutena. Metallikaivosten avaaminen, troop-
pisten metsien raivaaminen plantaaseiksi sekä metsien piittaa-
mattomat hakkuut olivat hyviä esimerkkejä tästä. Myöhemmät 
saksalaiset maailmanmetsätalouden teoreetikot totesivat, että 
brittiläinen imperiumi oli kuitenkin samalla luonut muutamia 
kestävän tuoton metsätalouden saarekkeita Intiaan. 

Amerikkalainen ympäristöhistorioitsija AlFred W. Cros-
by on käyttänyt ilmaisua »ekologinen imperialismi» tutkimuk-
sissaan eurooppalaisesta kolonialismista »biologisena ilmiönä». 
Eurooppalaisten viemät kulkutaudit tuhosivat miljoonia vas-
tustuskyvyttömiä alkuasukkaita, ja tilalle tuli eurooppalaisia 
siirtolaisia, kotieläimiä, viljelyskasveja ja rikkaruohoja. Nämä 
puolestaan tuhosivat paikallista kasvillisuutta. 

Amerikkalainen kehitystutkija MiKe Davis on yhdistä-
nyt uutta tietoa Tyynen valtameren oskillaation El Niñon his-
toriasta siihen, mitä tiedetään 1800-luvun loppupuolen länsi-
maisen kolonialismin aikakaudesta. Hänen mukaansa suurta 
tuhoa Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa aiheut-
tanut El Niño heikensi siirtomaavalloituksen ja imperialismin 
kohteina olevia maita juuri tänä aikana. Brittiläisen imperia-
lismin liberaaliin politiikkaan ei kuulunut nälänhädistä kärsi-
neen Intian auttaminen.

Kun natsit tulivat valtaan Saksassa 1930-luvulla, heidän kes-
kuudessaan oli kiinnostusta saksalaisen luonnon suojeluun, luon-
nonläheisen metsätalouden ja metsien moninaiskäytön suosimi-
seen. Mutta kun Saksan armeija hyökkäsi itään, valloitettujen 
alueiden luonnonvaroja riistettiin häikäilemättä. 

Japanille on viime maailmansodan jälkeen ollut tyypillistä 
vuoristometsien suojelu ja luonnonläheisen metsänhoidon ko-
rostaminen. Samanaikaisesti japanilaiset suuryritykset ovat ak-
tiivisesti osallistuneet trooppisten alkuperäisten metsien hävit-
tämiseen muun muassa Filippiineillä ja Indonesiassa. 

Kansainvälisessä kehityskeskustelussa on ollut tietty harha 

Saksassa ja Meksikossa alkoi 1980-luvulla  
ja 1990-luvun alkupuolella nousta ekomarxismi.

•
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1970-luvulta lähtien, kun siinä on mainostettu niukan luonnon-
varaperustan omaavien Aasian maiden teollistumista Japanin 
esimerkin mukaan. Mikään teollistuminen ei ole tapahtunut 
ilman luonnonvaroja, ja kaikki Aasian taloustiikerit ovat tuo-
neet ulkomailta suuria määriä raaka-aineita ja energiaa.

ilMaKehän läMpeneMinen  
Ja »ilMaKehäiMperialisMi»
Kun keskustelu uusista globaaleista ongelmista 1980-luvun lo-
pulla alkoi, puhuttiin yleisesti ilmakehän lämpenemisestä ja 
kasvihuoneilmiöstä. Mutta sen jälkeen, kun näiden valtavien 
ongelmien ja haasteiden osoitettiin edellyttävän radikaaleja 
muutoksia, kuten tuotanto- ja kulutusmallien muutosta Län-
nessä, Yhdysvaltojen hallituksen kaltaiset konservatiiviset tahot 
halusivat uusia, »neutraaleja» käsitteitä. Näin ryhdyttiin käyt-
tämään käsitettä »ilmastonmuutos», joka ei kuvaa muutoksen 
suuntaa. Yhdysvaltojen hallitus väitti, ettei näkemykselle ihmi-
sen aiheuttamasta ilmakehän lämpenemisestä löydy tieteellisiä 
perusteita. Koska Yhdysvalloilla on tieteellinen ja kulttuurinen 
hegemonia maailmassa, kaikki ryhtyivät pian toistamaan eri 
puolilla maailmaa käsitettä »ilmastonmuutos». Suositetut toi-
menpiteet ovat olleet tavanomaisia business as usual -ratkaisu-
ja. On painotettu erilaisia teknillisiä keinoja, kuten kaupatta-
via päästölupia. 

Kriittinen keskustelu ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan jatkui 
erityisesti Etelän ja Pohjoisen välisten vastakkainasettelujen se-
kä Yhdysvaltojen hallitsevan aseman osalta. Niinpä intialaiset 
Centre for Science and Environment -laitoksen perustajat Anil 
Agarwal ja SuniTa Narain esittivät käsitteen »ilmakehä-
kolonialismi». Heidän mukaansa länsimaat ovat aiheuttaneet 
kasvihuonekaasujen päästöjä hiileen nojanneen teollistumisen 
alusta asti, siis vuoden 1750 tienoilta alkaen eli jo yli 200 vuo-
den ajan. Mutta kun kehitysmaat alkavat teollistua ja kehittää 
talouttaan, niitä vaaditaan leikkaamaan päästöjään, koska il-
makehä muuten lämpenee liiaksi. Näin länsimaat ovat koloni-
soineet ilmakehän omaan käyttöönsä.

Sveitsiläinen historioitsija ja sosiologi Anders MissbaCh 
on tutkinut ilmakehän lämpenemisen ongelmavyyhteä eko-
marxilaisen teorian sekä ranskalaisen regulaatioteorian pohjal-
ta (jälkimmäinen tarkastelee kansallisia kasaantumisrakentei-
ta sekä tuotanto- ja kulutusrakenteita, ja sen tunnetuin käsite 
on fordismi, autoteollisuuteen perustuva tuotanto- ja kulutus-
malli). Hän on käyttänyt käsitettä »ilmakehäimperialismi» ja 
viitannut sillä muun muassa Yhdysvaltojen ja eu:n hallitsemiin 
kansainvälisiin rajoitusneuvotteluihin, joilla pyritään vahvista-
maan olemassa olevia kehityseroja maapallolla. Varsinkin Yh-
dysvaltojen rooli on merkittävä, kun se haluaa säilyttää toimin-
tavapautensa eikä osallistu kansainvälisiin sopimuksiin, vaikka 
se on suurin päästöjen lähde.

Missbach käyttää myös käsitettä »fossiilinen fordismi», jolla 
hän tarkoittaa erityisesti Yhdysvalloista 1920-luvulla liikkeelle 
lähteneitä öljyyn, autoteollisuuteen ja autoistumiseen perustu-
via kansallisia tuotanto- ja kulutusmalleja. Valitettavasti fossii-
liseen fordismiin perustuvia kansallisia malleja ja niiden mate-
riaalista ja energeettistä perustaa ei ole juuri tutkittu. Niinpä 
on vaikea keskustella järkevästi fordismin jälkeisiin malleihin 
siirtymisestä.

Viimeaikainen keskustelu ympäristöpakolaisuudesta tuo 

konkreettisesti esiin pohjoisen ja etelän välisen eriarvoisuu-
den. Ilmakehän lämpenemisen vaikutukset kohtaavat pahiten 
Tyynen valtameren pieniä saaria ja Afrikkaa, vaikka ne eivät 
ole olleet aiheuttamassa tätä muutosta. Niinpä länsimaita on 
vaadittu kantamaan vastuunsa ja järjestämään erikoiskohtelu 
»ilmakehäpakolaisille».

Kun ilmakehän lämpenemisen vaikutukset ovat tulleet yhä 
ilmeisemmiksi ja kun öljyn hinta on noussut ja sen loppuminen 
on näköpiirissä, länsimaissa on herännyt viime vuosina uusi kiin-
nostus biopolttoaineisiin. Tämä koskee erityisesti autoliikennet-
tä, joka on jatkuvasti lähes täysin riippuvainen öljystä.

Tilanne muistuttaa 1970-lukua, jolloin nimenomaan Brasi-
liassa ryhdyttiin laajamittaiseen sokeriruokopohjaisen etanolin 
tuotantoon. Tätä varten perustettiin uusia mekanisoituja suurti-
loja. Kriitikot kuitenkin totesivat, että uutta polttoainetta käytti 
kaupunkien autoileva ylä- ja keskiluokka, mutta kärsijöitä olivat 
maaseudun köyhät, joiden elinmahdollisuudet kapenivat, sekä 
voimaperäisen viljelyn saastuttama elinympäristö.

Nytkin on esiintynyt myös kriittisiä mielipiteitä ja kehi-
tystrendejä, joiden mukaan Etelässä kehitetään halpatuotan-
toa, jotta Pohjoisen autot pysyvät vauhdissa. Monilla Lännen 
autoilijoilla tuntuu olevan käsitys, ettei biopolttoaineisiin siir-
tyminen saisi johtaa polttoaineen hinnannousuun. Brasiliassa 
sokeriruokoa viljelevät suurtilat laajentavat tuotantoaan, köy-
hien pienviljelijöiden maata takavarikoidaan, trooppiset met-
sät häviävät ja joet saastuvat.

Palmuöljyn viljelykset laajenevat Malesiassa ja Indonesiassa 
alkuperäisten tropiikin metsien kustannuksella, ja köyhät asuk-
kaat ovat vaikeuksissa, kun palmuöljyn hinta on noussut. Alu-
eella on syntymässä entistä suurempia plantaasi- ja palmuöl-
jy-yrityksiä, kuten Wilmar International, ioi ja suunnitteilla 
oleva Synergy Drive.

Myös Lännessä, kuten Yhdysvaltojen Keski-Lännessä, suun-
taudutaan valtion tuella biopolttoaineiden tuotantoon. Nämä 
kehityssuunnat nostavat esiin peruskysymyksen, kenen hyväksi 
viljelysmaata käytetään. Jo 1970-luvun lopulla Rooman Klubin 
silloinen vetäjä Aurelio PeCCei varoitti maapallon kasvavan 
väestön ravinnontarpeen unohtamisesta, kun innostutaan uu-
sista biopolttoaineista.

luonnonVaraT Ja ölJy  
2000-luVun alun MaailMassa 
Eri puolilta maailmaa voidaan osoittaa aiheemme kannalta re-
levantteja kehityskulkuja ja maakohtaisia näkymiä.

Brasiliassa on Amazonin alueelle siirretty 1960-luvulta läh-
tien asuttajia, kaivoksia, suuria vesivoimaloita, karjataloutta ja 
viimeksi soijapavun viljelyä. »Resource frontier» laajenee, uusia 
tiehankkeita käynnistetään ja intiaanit ja köyhät jäävät jalkoi-
hin. On puhuttu jopa jonkinlaisesta orjuudesta.

Vasemmistolaisen presidentin Lula da Silvan ensim-
mäisellä hallituskaudella tapahtui takinkäännöksiä, kun Bra-
silian hallinto esimerkiksi samaistui agrobusiness-intresseihin 
ja hyväksyi muun muassa geenisoijan. Brasilian tavoitteeksi on 
tullut nousta maailman johtavaksi maataloustuotteiden viejä-
maaksi jopa ohi Yhdysvaltojen. Lula on tehnyt useita viennin-
edistämismatkoja. Viimeisin vientituote ovat biopolttoaineet. 
Köyhät, ympäristö ja luonnon monimuotoisuus kärsivät vali-
tusta strategiasta. •
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Thaimaan viimeaikainen kehitys on perustunut merkit-
tävin osin luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ensin riistettiin 
kotimaisia metsiä, vesivoimaa ja kalakantoja, ja rakennettiin 
katkarapufarmeja rannikolle. Sitten nämä toiminnat siirret-
tiin naapurimaihin. Kun tsunami iski Thaimaan rannikolle 
2004 ja aiheutti suurta tuhoa lomakohteissa, kriittiset tark-
kailijat kysyivät, oliko kyseessä luonnonkatastrofi vai kehitys-
katastrofi. Näiden tarkkailijoiden mielestä mangrovemetsien 
ja koralliriuttojen hävittäminen rannikolta lisäsi merkittävästi 
tsunamin vaikutuksia.

Yhdysvaltojen kohdalla voidaan tarkastella esimerkiksi maan 
öljyriippuvuutta. Koko maa on ollut hyvin riippuvainen hal-
vasta öljystä, se on 1920-luvulta lähtien suorastaan rakennet-
tu halvan öljyn varaan. Tämä koskee energian, teollisuuden ja 
maatalouden tuotantoa, jakelua, kuljetuksia, liikennettä ja yh-
dyskuntarakennetta sekä asevoimia. 

Amerikkalainen öljygeologi King HubberT totesi jo 1950-
luvulla, että öljyn aikakausi on geologisesta näkökulmasta hy-
vin lyhyt ja väliaikainen ja että maailman johtavan öljyntuot-
tajan Yhdysvaltojen oman öljyntuotannon huippu saavutetaan 
1970-luvun alussa. Siksi pitäisi ryhtyä pohtimaan siirtymistä 
öljypohjaisesta järjestelmästä uusiin energialähteisiin nojaavaan 
järjestelmään. Kun 1960-luvulla alkoi talouskasvun kausi, Hub-
bertin mukaan oli harhaluuloa, että eksponentiaalinen kasvu 
voisi jatkua ikuisesti maapallolla. Hänelle naurettiin, kunnes 
1970-luvun alussa huomattiin ennusteen pitäneen paikkansa ja 
Yhdysvaltojen ajautuneen riippuvaksi Lähi-idän öljystä. 

Kun nykyinen presidentti George W. Bush kävi vaali-
kampanjaa ennen ensimmäistä presidentinkauttaan, naiivit 
tiedotusvälineet puhuivat siirtymästä kohti poliittista keskus-
taa, jolloin ehdokkaan ja hänen lähipiirinsä läheiset yhteydet 
öljy-yhtiöihin ja asevarusteluteollisuuteen painuivat taustalle. 
Sittemmin ne ovat käyneet hyvin ilmi. On tuskin sattuma, et-
tä Yhdysvalloilla nykyään on miehitysjoukkoja Irakissa ja yhä 
enemmän tukikohtia eri puolilla maailmaa. 

Uusien turvallisten öljy- ja maakaasuesiintymien kiihkeä et-
siminen on käynnissä muun muassa arktisilla alueilla. Bushin 
hallinto on pyrkinyt avaamaan Alaskan luonnonsuojelualuei-
ta hyödyntämiselle. eu-maiden kasvavan kysynnän siivittämä 
Venäjän »resource frontier» ulottuu puolestaan yhä lähemmäksi 
Pohjoista Jäämerta, jolloin paikallisten alkuperäiskansojen pe-
rinteiset elämänmuodot tuhoutuvat. 

Kriittinen keskustelu Yhdysvalloissa korostaa energian sääs-
tämistä, energiankäytön tehostamista, uusien liikennejärjestel-
mien kehittämistä sekä vaihtoehtoisten energialähteiden suosi-
mista. Näin olisi mahdollista vähentää riippuvuutta kriisialttiista 
tuontiöljystä ja varautua tulevaan öljyn niukkuuteen. 

Tiivistäen voi sanoa, että ympäristökolonialismin ja ekolo-
gisen imperialismin käsitteet auttavat nykyäänkin jäsentämään 
maailman tilaa ja ongelmia. Globaalilla tasolla vahvin toimija 
on Yhdysvallat, joka tavoittelee yhä tukevampaa hegemonista 
asemaa, vaikka sillä onkin myös kilpakumppaneita ja vastavoi-
mia. Samalla eri tahoille ja tasoille syntyy pienempiä keskuksia 
ja niiden periferioita, joista edelliset ottavat haltuunsa jälkim-
mäisten luonnonvaroja ja aiheuttavat niiden piirissä köyhyyt-
tä ja ympäristöongelmia. •
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Karl Marxin nuorena kirjoittama väitöskirja oli merkittävä 

antiikin atomismia koskeva tutkimus, jota kuitenkin jopa Marx-

spesialistit tuntevat huonosti. Syynä tähän on se, ettei Marxin ole 

tahdottu myöntää olleen myös luonnonfilosofi, arvelee Marxin 

traktaatin hiljattain suomentanut Jukka Heiskanen.

sattumat  
Ja luonnon  
luovuus

Ajatuksia Marxin väitöskirjasta

 »O n kiinnostavaa havaita henkilön, joka myöhemmin saa-
vutti mainetta aivan toisenlaisilla aloilla, aloittavan 
uransa innostuneella traktaatilla kreikkalaisesta filo-

sofiasta – – Hänen työtään jälkikäteen arvioitaessa on miltei-
pä hämmästyttävää nähdä, miten pitkälle hän pääsi silloin saa-
tavilla olevan aineiston pohjalta.»1

Näin kirjoitti vuonna 1928 maailmankuulu englantilainen 
antiikintutkija Cyril Bailey K arl Mar xisTa ja hänen 
väitöskirjastaan, joka oli julkaistu hiukan aiemmin ensi ker-
taa lyhentämättömänä. Baileyn arvio on kiinnostava jo siksi, 
että hän oli mahdollisimman pätevä henkilö esittämään sen; 
häneltä itseltään ilmestyi samana vuonna yli 600-sivuinen tii-
liskivi The Greek Atomists and Epicurus, joka kuuluu vielä ny-
kyäänkin alan perusteoksiin. Kuten näkyy, Bailey sai Marxin 
aikaansaannoksesta varsin myönteisen yleiskuvan, vaikka esit-
tikin erinäisistä asioista myös kritiikkiä.2

Kukaan ei kuitenkaan ole profeetta omalla maallaan, ja Mar-
xin seuraajien parissa, siis marxilaisten tai Marxin inspiroimien 
ajattelijoiden keskuudessa, hänen väitöskirjaansa tunnetaan vie-
lä tänäkin päivänä huonosti. Mistä tämä johtuu? Aluksi kyse 
oli siitä, ettei Marx saanut työtään julkaistuksi vaan se näki 
päivänvalon ensi kerran vasta vuonna 1902, silloinkin lyhen-
nettynä. Myöhemmin osuutta asiaan on saattanut olla teok-
sen vaikealla kielellä hegelöinteineen ja pitkine, huolellisesti 
alkukielillä esitettyine antiikkisitaatteineen, ehkä myös sillä, 
ettei se ole säilynyt täydellisenä vaan pari keskeistäkin jaksoa 
on joutunut kadoksiin. •

teksti Jukka heiskanen kuvitus emil bertell
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Kaikkein suurin syy unohdukseen on ilmeisesti kuitenkin 
siinä, että kyseessä on luonnonfilosofinen teos. Lukuisten Mar-
xin seuraajien ajatusmaailmaan ei ole millään mahtunut, että 
Marx olisi saattanut harrastaa tosissaan luonnonfilosofiaa – tai 
jos nyt jonkin verran harrastikin opintojensa loppuvaiheessa, 
vuosina 1840–41, niin sen täytyi olla hänen monenkirjaviin 
nuoruudenetsintöihinsä kuulunut päähänpisto, jolla ei ollut 
merkitystä hänen myöhemmälle tuotannolleen. Tämä asenne 
on ollut seurausta sinänsä hyvää tarkoittavasta pyrkimykses-
tä välttää luonnontieteiden mestarointi à la JosiF STalin ja 
TroFim LysenKo, mutta nykyään ei ole vaikea nähdä, ettei 
»luonnon luonnon» tiukka rajaaminen filosofian ulkopuolelle 
voi olla hedelmällinen lähtökohta. 

aToMiT deKlinoiVaT Ja luonnolla on luoVuuTTa

Mitä Marxin väitöskirja sitten pitää sisällään? Sen nimenä on 
Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero, ja sisältö vas-
taa nimeä; kyseessä on siis kahden kuuluisan atomistin oppien 
vertailu. Esiin kohoaa myös ihmisen luonteeseen, uskontoon, 
hegeliläisyyden silloiseen tilanteeseen ynnä muuhun liittyviä 
kysymyksiä, mutta ne ovat vain sivuteemoja luonnonfilosofi-
sen perussisällön lomassa.

Marxin työn filosofinen ydin liittyy niin sanottuun atomi-
en deklinaatioon. DemoKriToKsen atomit liikkuivat aina 
suoraan eteenpäin tyhjyyden keskellä, paitsi milloin törmäsi-
vät toisiinsa ja muuttivat sen tähden suuntaansa. EPiKuroK-
sen atomit sen sijaan poikkesivat silloin tällöin liikeradaltaan 
syrjään itsenäisesti, ikään kuin omasta aloitteestaan, ja tämä 
tapahtui »ei määrätyssä paikassa eikä määrättynä aikana»,3 siis 
ilmeisesti satunnaisesti. Tästä poikkeamisliikkeestä Epiku-
ros näyttäisi käyttäneen nimeä – asia on hiukan epävarma, 
koska hänen omat lausuntonsa eivät ole säilyneet – parenklisis 
(kreik. para = vierelle, klinô = kääntyä), jonka latinankielisek-
si vastineeksi muodostui jo antiikissa declinatio (declino = väis-
tyä, kääntyä pois).

Marx pitää Epikuroksen oppia Demokritoksen maailman-
kuvaa järkevämpänä siitä huolimatta, että hän tuntee hyvin sii-
hen jo antiikissa kohdistetun kritiikin. Esimerkiksi CiCero oli 
katsonut, että »hän [Epikuros] näet sanoo atomin poikkeavan 
ilman syytä, eikä fyysikolla voisi esiintyä mitään sen häpeäl-
lisempää kuin väite jonkin tapahtumisesta ilman syytä».4 He-
rää kysymys, hyväksyykö Marx epäilyttävän, materialistisesti 
orientoituneiden filosofien kautta historian arvosteleman aja-
tuksen, että on olemassa aitoja, puhtaita sattumia. Eikö maail-
ma silloin näyttäytyisi kaaoksena, kun jotakin voisi ilmaantua 
tyhjästä minne tahansa, eli maailman osat voisivat käyttäytyä 
miten tahansa? Tai jos nuo ilmiöt eivät sittenkään ilmaantuisi 
minne tahansa ja käyttäytyisi miten tahansa, miten ne voisivat 
olla sattumia, kun jokin ilmeisesti rajaisi ja säätelisi niitä?

Marx kuitenkin välttää nämä ongelmat. Hän näet ei ymmärrä 
sattumaa syyperäisyyden vastakohdaksi; hän filosofoi tärkeim-
män oppi-isänsä G.W.F. Hegelin tavoin toisessa perinteessä, 
jossa sattumalla tarkoitettiin kontingenssia, välttämättömyyden 
vastakohtaa, jotakin mikä olisi saattanut olla tai tapahtua myös 
toisin. Niinpä Hegelille sattuma (tai paremminkin satunnai-
suus, Zufälligkeit) oli »mahdollisuuden ja todellisuuden ykseyt-
tä».5 Sitä paitsi satunnaisuus on tässä katsannossa suhteellista. 
Absoluuttisia sattumia ei todellakaan ole; sellaiset olisivat täy-
sin itsenäisiä maailman saarekkeita, jollaisista me emme edes 
voisi tietää mitään. Kaikki ei kuitenkaan ole tiukan välttämä-
töntä; se johtaisi outoon ennaltamääräytymisoppiin. Maailman 

oliot ja prosessit ovat enemmän tai vähemmän välttämättömiä, 
enemmän tai vähemmän vakaita, ja skaalan jälkimmäiseen pää-
hän sijoittuvia on mielekästä kutsua sattumiksi.

Kun Epikuroksen deklinaatio-oppi tulkitaan tässä hengessä 
– Marx tosin myös arvostelee Epikurosta epäjohdonmukaisuu-
desta, joka joissain suhteissa johti sattuman absolutisointiin – 
niin sen seuraukset ovat varsin kiinnostavia. Kun luonnon osat 
eivät määräydy totaalisesti ympäristöstään käsin, vaan sisältä-
vät myös itsenäisen liikeprinsiipin, niin luontoon itse asiassa il-
maantuu luova, produktiivinen aines tai aspekti. Marx siteeraa 
Epikurosta ylistäneen LuCreTiuKsen sanoja, että jos atomeil-
la ei olisi tapana deklinoida, ei luonto olisi »ikinä luonut mi-
tään».6 Tällainen luontokäsitys sopi jo antiikissa materialismin 
yksioikoisten muotojen kritiikiksi, ja on helppo nähdä, miten 
se suuntautuu myös 1600- ja 1700-luvuilta nykyaikaan periy-
tynyttä mekanistista ajattelua, klassisen mekaniikan absoluti-
sointia vastaan, ja tekee mahdolliseksi hahmottaa evoluutiota, 
luonnon kykyä tuottaa »korkeampia» muodostumia.

Mutta sattuman problematiikassa on myös toinen aspekti. 
Atomistien maailmankuvassa luonto oli – jo ilman deklinaa-
tioitakin – arvaamaton myös hävittävällä tavalla. Äärettömän 
atomipaljouden ikuisessa myllerryksessä atomien osajoukot se-
koittavat toistensa toimintaa lukemattomilla tavoilla. Yhtä ja 
toista näkyvää kyllä syntyy, kun atomit tilapäisesti asettuvat 
toistensa läheisyyteen, mutta yhä uudelleen kaikki hajoaa ta-
kaisin atomeiksi ja tyhjyydeksi. Miten lujalta jokin kokonai-
suus näyttäneekin, mittaamattomasta kosmoksesta ilmaantuu 
aina jotakin yllättävää, joka tekee siitä selvää. Tässä katsannossa 
esimerkiksi ArisToTeleen kaunis ja turvallinen teleologinen 
maailmankuva luhistuu korttitalon tavoin, ja luonto osoittau-
tuu tuhoutuvaksi mitä syvimmältä käyvällä tavalla. »Niin on 
luonnon kuolemasta tullut sen kuolematon substanssi»,7 selit-
tää Marx lähestulkoon lumoutuneena, ja siteeraa jälleen muun 
muassa Lucretiusta: »Ei ole sulkeutunut siis suinkaan kuoleman 
portti taivaan eestä ja auringon, maan, kuohuvan laineen, vaan 
se on auki ja ammollaan, siten vartoen näitä.»8

TuliKo MarxisTa TiuKKa deTerMinisTi?

Millaisia jälkiä Marxin väitöskirja jätti hänen myöhempään 
ajatteluunsa? Opinnäyte oli tekijänsä varhainen aikaansaannos, 
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Monien Marxin seuraajien  
ajatusmaailmaan ei ole mahtunut,  
että Marx olisi harrastanut luonnonfilosofiaa
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jonka kielenkäytössä ja jossain määrin sisällössäkin näkyy vielä 
hegeliläisen idealismin vaikutusta. Se oli välivaiheen työ, joka 
kuitenkin perustavan sisältönsä osalta taipuu jo vahvasti mate-
rialismiin.9 Kun sattuma ymmärretään äsken kuvatulla tavalla, 
ei sen merkityksen korostamissa ole mitään idealistista, ja esi-
merkiksi Epikuroksen tietoteorian selvittelyn yhteydessä Marx 
toteaa, että siinä »ilmenevä luonto tulee oikeutetusti esitetyksi 
objektiivisena»;10 tämähän kuuluu materialismin lähtökohtiin. 
Niinpä, kun Marx myöhemmin selkiinnytti ja täsmensi ma-
terialistista maailmankatsomustaan ja laajensi sen koskemaan 
myös historianfilosofiaa ja -teoriaa, ei se välttämättä aiheutta-
nut tarvetta luopua väitöskirjan näkemyksistä.

Eikä hän tosiaan luopunutkaan. Sattuman luonteesta ja 
merkityksestä hän esitti myöhemmin eksplisiittisesti vain yk-
sittäisiä huomautuksia – mikä epäilemättä on aukko tai puute 
hänen tuotannossaan – mutta se ei tarkoita, etteikö sattumil-
la olisi ollut hänen teorioissaan sijansa. Tämä näkyy selkeänä 
hänen poliittisissa analyyseissaan ja esimerkiksi kapitalistista 
kilpailua koskevissa huomautuksissaan, mutta kaikkein kiin-
nostavinta lienee, että edes materialistisen historiankäsityksen 
alalla Marx ei näytä olleen niin deterministinen ajattelija kuin 
etenkin Stalin-vaikutteisessa perinteessä on annettu ymmär-
tää. Hänellä on tapana huomioida tutkimiensa ilmiöiden ja 
muodostumien alku- tai syntyehdot, ja ne osoittautuvat usein 
joidenkin suhteellisen itsenäisten, esimerkiksi yhtäältä luon-
nossa ja toisaalta sosiaalisessa kehityksessä etenevien kehitys-
kulkujen leikkauspisteeksi, mikä on ollut yksi klassinen sattu-
man tunnusmerkki.

Niinpä Grundrissen jaksossa, jossa tarkastellaan, miksi maa-
pallon eri alueilla syntyi erilaisia omistusmuotoja ja tuotantota-
poja, sanotaan: »Jos ihmiset lopulta asettuvat asumaan kiinteästi, 
niin riippuu erilaisista ulkoisista (ilmastollisista, maantieteelli-
sistä, fyysisistä jne.) ehdoista sekä heidän erityisistä luonnollisis-
ta taipumuksistaan (heidän heimoluonteestaan) miten ja missä 
määrin tämä alkuperäinen yhteisö muuttuu.»11 Pääomassa taas 
esitetään, että työn tuottavuuden kasvu ja sen kautta toteutu-
va kapitalistisen tuotantotavan synty riippuvat ensinnäkin tuo-
tannon aiemmasta historiasta, toiseksi »ihmisen omasta luon-
nosta» ja kolmanneksi »ulkoisesta luonnosta».12

Vaikka monet Marxin seuraajat ovat tehneet hänestä tiuk-

kapipoisen deterministin, niin myös yksi kiinnostava poikkeus 
löytyy: Louis AlThusser, joka luokitteli Marxin päinvas-
toin sattumien merkitystä korostaneiden ajattelijoiden jouk-
koon. Hän huomasi juuri sen, että Marxilla monet merkittävät 
ilmiöt syntyvät suhteellisen erillisten kehityskulkujen leikatessa 
toisiaan; tässä suhteessa hänen Marx-tulkintansa oli uraauurta-
va. Althusser menee kuitenkin toiseen äärimmäisyyteen. Hä-
nen näitä asioita käsittelevä, postuumisti 1990-luvulla julkais-
tu tekstinsä vilisee sellaisia sanontoja kuin »välttämättömyyden 
alistaminen kontingenssille» tai »epäjärjestyksen ensisijaisuus 
järjestykseen nähden»,13 jotka eivät anna oikeaa kuvaa Marxis-
ta. Marx ei todellakaan absolutisoi sattumaa eikä palvo kaaos-
ta. Olevainen on hänelle järjestyksen ja epäjärjestyksen yhteis-
peliä, jotakin mikä lopulta hävittää kaiken yksittäisen, mutta 
myös luo jatkuvasti uutta tilalle. Ja kun kerran tämä ikuinen 
liike ja vaihtelu on olemassa, niin juuri siinä on jotakin pysy-
vää ja välttämätöntä, ja Marx kutsuukin sitä myös perinteiseen 
tapaan substanssiksi.

MyöheMMän Marxin luonToKäsiTys

Entä Marxin luontokäsitys? Myös sen kohdalla jatkuvuus väi-
töskirjan ja myöhempien teosten välillä näkyy selvänä. Pyhäs-
sä perheessä pistää silmään, miten innokkaasti Marx korostaa 
eräillä ajattelijoilla havaitsemaansa luonnon luovuutta. Mar-
xin mukaan jopa René DesCarTes katsoi fysiikassaan (toi-
sin kuin metafysiikassaan) »materialla olevan itsenäistä luovaa 
voimaa»,14 ja FranCis BaConilla »Materian elementaariset 
muodot ovat eloisia, yksilöllistyviä, materian sisäisiä, oliolajeille 
ominaiset eroavuudet aikaan saavia olemusvoimia.»15 Myös Ta-
loudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa 1844 korostetaan luonnon-
olioiden »olemusvoimia» ja tehdään muun muassa johtopäätös, 
että ihmisen voimat ovat alkujaan peräisin luonnosta: »Ihminen 
on välittömästi luonnonolento. Luonnonolentona ja elollisena 
luonnonolentona ihminen on toisaalta varustettu luonnollisilla 
voimilla, elinvoimilla, hän on toimiva luonnonolento.»16

Marxin myöhemmissä teorioissa tämä kehittyi näkemyksek-
si siitä, että historiaa ja ihmistä itseään oleellisesti muovanneet 
työtoiminta ja tuotanto eivät suinkaan ole ihmisen yksipuolis-
ta luontoon vaikuttamista, vaan vuorovaikutusta, jossa myös 
luonto esiintyy huomattavan aktiivisena: »Tuottamistoiminnas-
saan ihminen voi menetellä ainoastaan samoin kuin luontokin, 
toisin sanoen muuttaa vain aineiden muotoa. Vieläpä itse tässä 
muovaamistyössä luonnonvoimat auttavat häntä alati.»17 Seu-
rauksena on, että eivät pelkästään maataloustuotteet, vaan myös 
teollisuuden aikaansaannokset ovat tulosta ihmisen ja luonnon 
yhteistyöstä. Tämä puolestaan kytkeytyy arvoteoriaan, mikä 
näkyy Marxin korostaessa, että työ ei ole (käyttö)arvojen ai-
noa lähde. Hän sanoo William PeTTyä siteeraten, että »Työ 
on ... rikkauden isä, maa sen äiti.»18

Ihmisen ja luonnon yhteistyö saattaa luonnollisesti myös 
ajautua vikateille, ja Marx tähdensi kapitalismin erittelynsä 
yhteydessä, että »teollisuus ja kauppa – – luovat maanviljelykselle 
keinot maaperän ehdyttämiselle».19 Tavoitteena tulisi yleisesti 
ottaen olla, että »yhteen liittyneet tuottajat sääntävät 
rationaalisesti – – aineenvaihtoaan luonnon kanssa»,20 mikä 
tosin ei voi toteutua täydellisesti, koska ihmisen täytyy 
kaikissa mahdollisissa yhteiskunnissa ja tuotantotavoissa 
myös kamppailla luonnon kanssa.21 Tässä vilahtava ainesten 
vaihdunnan (Stoffwechsel) käsite kytkeytyi edelleen siihen, että 
Marx ryhtyi kaavailemaan eräänlaista kierrätystaloutta, jossa 
jätteiden tuotanto minimoitaisiin ja esimerkiksi ihmisen jätökset •
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kuljetettaisiin maaperää hedelmöittämään.22 Marxin lisäksi ihmisen luontosuhteen 
vikakehityksestä kirjoitti tunnetusti FriedriCh Engels, jonka puhe »luonnon 
kostosta»23 on usein muistettu marxismin historian sellaisissakin vaiheissa, jolloin 
Marxin ja Engelsin ekologisiin käsityksiin ei muutoin ole kiinnitetty huomiota.

Kuten näkyy, Marxin väitöskirja ei ole mikään anomalia hänen tuotannossaan; pi-
kemminkin se on teos, jonka ideoiden päälle hän saattoi rakentaa myöhempää luontokä-
sitystään ja näkemystään ihmisen ja ulkoisen luonnon vuorovaikutuksesta. Se vahvistaa 
kuvaa, ettei luonto- ja ympäristöproblematiikan kehittely jäänyt Marxilla yksittäisten 
kommenttien tai reunahuomautusten varaan; ennemminkin kyseessä on yksi läpikäy-
vä, ei kylläkään keskeisin juonne hänen ajattelussaan. Ja jo sinälläänkin väitöskirja on 
kiinnostava, vaikka ei aivan helposti avautuva hengentuote. Siinä esitettyä luonnon-
filosofiaa voi yhdellä sanalla luonnehtia antimekanistiseksi. Sen valossa luonto ei ole 
kone, vaan päinvastoin produktiivinen kokonaisuus, tosin myös arvaamaton ja kau-
neimmatkin kukkasensa ennemmin tai myöhemmin hävittävä. Kaikki tämä käy itse 
asiassa hyvin yhteen sen kanssa, mitä nykyinen ympäristöfilosofia tähdentää. •
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 Ajankohtaista ja muodinmukaista 
marx-tulkintaa
Robert Misikin teos Marx jokamiehelle pohtii Marxin ajattelun 

eri puolia meidän aikamme ongelmien näkökulmasta. Kirjan 

suomentajan Jukka Heiskasen mukaan siinä esitetään kuitenkin 

myös kyseenalaisia, asiantuntemattomiakin tulkintoja muun 

muassa Marxin ihmiskäsityksestä ja edistysuskosta. Esimerkiksi 

Marxin ihmiskuvan luontokytkennöistä Misik ei puhu lainkaan.

haastattelu elias krohn kuvat Jaana rannikko

•
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S
uomenkielinen Marx-kirjallisuus ei ole viime aikoina 
karttunut kovin tiuhaa tahtia. Viime syksynä Otavalta 
ilmestyi kuitenkin itävaltalaisen journalistin RoberT 
MisiKin teos Marx jokamiehelle, joka sopii nimensä 

mukaisesti kenelle tahansa Marxista kiinnostuneelle. Misik va-
lottaa siinä monipuolisesti Marxin nykyisen, »kuolemanjälkei-
sen elämän» mahdollisuuksia. Kuolemalla hän viittaa Marxin 
oman kuoleman lisäksi myös tämän nimissä oikeutetun itäeu-
rooppalaisen järjestelmän romahdukseen.

Teos ei ole tarkoitettu pelkästään vasta-alkajille, vaan siinä 
on kiinnostavia näkökulmia Marxia paremminkin tunteville. 
Kirjan suomentajassa JuKKa HeisKasessaKin se herätti mo-
nia ajatuksia, kriittisiäkin. Kulttuurivihkot keskusteli Heiska-
sen kanssa teoksen teemoista.

Marxin uusi TuleMinen

Kv: Misikin kirja on tarkoitettu yleistajuiseksi johdatukseksi 
Marxin ajatteluun. Se rakentuu Marxin elämäkerran pohjalle. 
Sitä kautta sitten valotetaan hänen teorioitaan ja jonkin verran 
myöhempääkin marxismia. Painopiste on siis Marxissa itses-
sään. Miksi marxilaisessa kirjallisuudessa tietty henkilö usein 
saa niin suuren merkityksen?

JH: On hienoa, jos yleistajuisia Marx-kirjoja alkaa taas il-
mestyä tietyn tauon jälkeen. En tiedä, kuka Misikiä on kus-
tantajalle suositellut, mutta se on yllättävän radikaali teos, ei 
tosiaankaan nykyistä maailmanmenoa kohtaan myötäsukai-
nen. Harmi, että sen teoreettisemmassa puolessa on mielestä-
ni aika paljon kangertelua.

Mutta kysymykseesi. Usein tosiaan ihmetellään, miksi mar-
xilainen perinne perustuu »kantaisään» eikä suoraan maailman 
tarkasteluun. Onko henkilön korostaminen osoitus dogmaat-



Marxilainen teoriakompleksi on pakostakin väljä

Marx jokamiehelle -teoksen suomentaja,   

tutkija Jukka Heiskanen. 
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tisuudesta? Minusta niin ei tarvitse olla, eikä parhaimmillaan 
ole ollutkaan. Kyllä kai Marx-vaikutteiset tutkijat ovat tarkas-
telleet nykymaailman konkretiaa yhtä innokkaasti kuin mui-
denkin perinteiden edustajat, ainakin sellaisissa maissa, joissa 
joku suostuu rahoittamaan myös maailman ongelmia ja varjo-
puolia pöyhivää tutkimusta.

Ja kyllähän Marx tosiaan sattui olemaan tavallista mitta-
vampi ajattelija. Oikeastaan se ei ole sen kummallisempaa kuin 
että Hegel on yhä erittäin suuri hegeliläinen ja ArisToTe-
les suuri aristoteelikko. Siksi tarvitaan aina myös historiallis-
ta Marxin omien käsitysten selvittämistä.

On tietysti totta, että marxismin historia on myös dogmaat-
tisten koulukuntien historiaa. Jotta dogmaattisuus vältettäi-
siin, on mietittävä tarkoin, millä tavalla Marxista juontuvaan 
monisyiseen perinteeseen pitäisi suhtautua. Misikillä on tästä 
hyviä ideoita. Hän ajattelee siihen tapaan, että koska osa Mar-
xin ajatuksista on päätynyt historian tunkiolle, niin Marx voi 
olla taas vahvasti tulossa. Jos joku ei tätä heti ymmärrä, kan-
nattaa miettiä 10:n sijasta 20 sekuntia. Eipä silti, tämä lähesty-
mistapa, pyrkimys pitää teoria maailman muutosten tahdissa, 
edellyttää kyllä aika kovaa asiantuntemusta sen suhteen, »mi-
tä Marx todella sanoi» ja mitkä ovat hänen ajatustensa keski-
näiset kytkökset. Muuten voi tulla heitetyksi pois käyttökel-
poistakin kamaa.

Misik huomauttaa myös, että marxismi erilaisine osa-alu-
eineen on ollut hyvä esimerkki siitä, millaista on nykyään kai-
vattava moni- ja poikkitieteellinen tutkimus. Sellaisesta tutki-
muksestahan on alettu puhua siksi, että maailmaa pitäisi pystyä 
hahmottamaan »holistisemmin» – sitä vaativat muun muassa 
globaaliongelmat – kuin mihin yksittäiset, selkeän teorianmuo-

dostuksen tasolle edenneet tieteet pystyvät. Mutta sellainen ko-
konaisvaltaisuus ei tietenkään voi olla yhtä tiukkaa kuin var-
sinaiset teoriat ovat, vaan se on väljempää. Myös marxilainen 
teoriakompleksi on pakostakin väljä, aina joiltain osin hutera-
kin rakennelma. Jos tätä ei käsitetä, on seurauksena kummal-
lista inttämistä ja sitaattimiekkailua.

ihMisen oleMus Marxilla Ja MisiKillä

Kv: Kirjassa puhutaan jonkin verran Marxin ajattelun kaikis-
ta puolista, mutta se painottuu filosofiaan. Yksi Misikin pit-
kään käsittelemä aihe on niin sanottu ihmisen olemuksen on-
gelma. Mitä ajattelet siitä?

JH: Jakso alkaa mukavasti. Misik kokee osoittaa, että mei-
dän kulttuurimme sisällä pesii kaipaus kohti jonkinlaista ihmi-
sen »todempaa», aidompaa elämäntapaa kuin mihin nykyinen 
kimaltava rihkamamaailma antaa mahdollisuuden. Lauluissa 
lauletaan vähemmän pöyhkeästä, vaikka ei välttämättä askeet-
tisesta elämästä. Myös sellainen harvinainen ilmiö kuin moraa-
li viittaa siihen, että kulttuurin vaihtuvien pintakerrosten alla 
piilee jotakin syvemmin inhimillistä, tosiaankin jonkinlainen 
ihmisen olemus, ja juuri sen – ja siitä vieraantumisen – ongel-
maahan Marx koko ikänsä pohti.

Marx tosin päätyi siihen, ettei tuo olemus ole mitään jäh-
meää eikä tarkkarajaista; ilmeisesti siinä on myös jokin »iki-
aikainen» ydin, mutta monissa suhteissa se on muuttuvaista, 
paljolti historian virran ja kulloistenkin aikakausien elinolojen 
tuotetta. Nähdäkseni ei ole ristiriitaista ajatella näin. Olemuk-
sesta tulee silloin monikerroksinen kokonaisuus, mutta kun 
sen muuttuvatkin osat ovat pysyviä suhteessa elämän monen-
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määräinen lausunto.
Asia jäsentyisi täsmällisempään muotoon, jos tuotaisiin esiin 

myös se, mitä Marx sanoo työn ja yleensäkin käytännöllisen 
toiminnan roolista ihmisen lajin- ja historiallisessa kehityk-
sessä. Vaikka Marx ei koskaan systematisoinut käsityksiään, 
niin kyllä hänen korostuksistaan voi nähdä, että ihminen on 
hänelle olento, joka saa koko lajiaan luonnehtivan spesifiyden 
paljolti työnsä ansiosta, ja jonka olemukseen myöhemmin vai-
kuttavat vahvasti työn pohjalta syntyvät tuotannon historial-
liset muodot.

Tämä tekee osaltaan ymmärrettäväksi, miksi Marx pystyi 
helposti huomioimaan ekologistakin problematiikkaa, ihmi-
sen luontosuhdetta. Hän tähdensi ja analysoi usein sitä, mi-
ten työ ja tuotanto ovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutus-
ta, ja kun ne siis ovat samalla tekemisissä ihmisen olemuksen 
kanssa, niin ne muodostavat yhden tavan, jonka kautta luonto 
osallistuu siihen. Niinpä ihminen ei sittenkään ole olemuksel-
taan pelkkä »yhteiskunnallisten suhteiden kokonaisuus». Miten 
hän on luonnon osa, sitä Marx tarkasteli melko monipuolises-
ti jo vuonna 1844, ja Pääomassa hän kutsuu ihmistä Aristote-
leeseen viitaten »yhteiskunnalliseksi eläimeksi». Misik ei ikävä 
kyllä puhu näistä luontokytkennöistä mitään.

alThusserin KorulauseeT

Kv: Ihmistähän tarkastellaan kirjassa muiltakin kannoilta, muu-
taman kerran Misik esimerkiksi viittaa Louis AlThusseriin. 
Mitä ajattelet näistä viittauksista?

JH: Minulle tuli tunne, että Althusserin filosofia aiheuttaa 
Misikille ristiriitoja. Misik tähdentää useissa kohdin inhimil-
listen subjektien roolia historian kulussa, mutta kapitalismia 
koskevassa luvussa hän on omaksunut Althusserin struktura-
lismiväritteistä niin sanottua teoreettista antihumanismia, jossa 
korostettiin inhimillisen subjektin käsitteen ongelmallisuutta 
ja aidoimpina subjekteina pidettiin yhteiskuntia kompleksisi-
ne rakenteineen. Hän on pannut luvun otsikkoon Althusserin 
sanonnan, että kapitalismi on »teatteri ilman tekijää», ja tois-
taa moneen kertaan, miten myös vahvoiksi luullut subjektit, 
esimerkiksi kapitalistit, päätyvät vain pyristelemään taloudel-
listen pakkojen verkossa.

No, onhan tässä Marxin ajattelun yksi puoli: Pääomassa 
puhutaan siitä, miten kaikki kansat »takertuvat» »maailman-
markkinoiden verkkoon» ja miten kapitalismin lainalaisuudet 
vaikuttavat »ulkonaisen pakkolain tavalla» yksittäiseen kapita-
listiin. Ajankohtaistakin tämä on, koska nykyisestä globaali-
kapitalismin tyrannisoimasta maailmantilanteesta on tosi vai-
kea löytää ulospääsyä.

Mutta ei tässä siltikään ole kaikki oikein. Marx tarkoitti  
tuon näkemyksensä kapitalismin tiettyjen aspektien kuvauk-
seksi, ei ratkaisevaksi totuudeksi. Ei pidä paikkaansa, että hän 
olisi Pääomassa unohtanut muissa yhteyksissä korostamansa 
luokkataistelun tai ihmisten kyvyn luoda historiaa. Aivan ku-
ten Kommunistisen puolueen manifestissa, myös Pääomassa jäl-
jitetään työväenluokan synty- ja kehitysprosessia ja selostetaan 
muun muassa sen kamppailua lyhyemmän työpäivän puolesta. 
Kapitalistit tietysti pistivät vastaan.

Voi olla, että »subjektinäkökulma» ei saa Marxin pääte-
oksessa aivan sitä painoa kuin voisi odottaa, mutta puutteen 
syy on ymmärrettävä: Marx ryhtyi kirjoittamaan Pääomaan 
luokkia koskevaa lukua, mutta kuoli ennenkuin oli pitkälle-
kään päässyt.

Myös nykyään maailmassa on, sinne tänne siroteltuina, vah-
voja subjekteja, jotka vaikuttavat tahtonsa avulla sen kulkusuun-
taan. Ei historia ikinä kulje itsekseen mihinkään, ihmiset sen 
aina tekevät. Harha siitä, että tämä ei pätisi juuri nyt, saattaa 

kirjavuuteen tietyllä historiallisella hetkellä, voidaan ne lukea 
olemukseen. Tärkeää on myös, että kun olemus ei ole täysin 
lukkoonlyöty, ihminen pystyy jatkuvasti muovaamaan sitä; ei 
ole mahdotonta, että se toteutuu täydemmässä määrin vasta 
tulevaisuudessa.

Mutta ihmissuku voi siis myös vieraantua siitä, mikä oli-
si sille tietyissä historiallisissa oloissa mahdollista. On oikein 
fiksua, että Misik ottaa vieraantumisteorian esiin, sillä se on 
tosiaan ajankohtainen. Itse katson, että Marxin vieraantumi-
sen käsite on monipuolisempi ja ikäänkuin verevämpi, ilmai-
suvoimaisempi, kuin sen ehkä pahin kilpailija 1900-luvulla, 
Émile DurKheimin anomia. Juuri siksi se on levinnyt laa-
jalle ja sitä käyttävät monet sellaisetkin kulttuurikriitikot, jot-
ka tuskin edes tietävät sen juurien olevan Hegelissä, Feuer-
baChissa ja Marxissa.

Vähän Misikin ulkopuolelle poiketakseni, minusta myös 
viime vuosina tapahtunut uskonnon globaali vahvistuminen 
viittaa Marxin vieraantumisteorian pätevyyteen. Maailma on 
kovin sekava, ahdistava ja verinen; ihmiset eivät saa siitä otet-
ta, vaan se päinvastoin astuu »vieraana mahtina» heitä vastaan. 
Sellaisessa tilanteessa lohtua ja voimaa etsitään uskonnosta, ihan 
niinkuin Marx väitti.

Ihmisen olemuksen varsinaisessa filosofisessa kehittelyssä 
Misikillä kuitenkin on mielestäni melkoisesti ongelmia. Vaik-
ka hän ei lyö asiaa lopullisesti lukkoon. niin hän etsii tuota 
olemusta Marxin luonnehdinnasta, että se olisi »yhteiskun-
nallisten suhteiden kokonaisuus». Tämä on vain yksi lähtö-
kohta, ja sitä paitsi laaja-alaisuutensa takia tavattoman epä-
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syntyä niille, jotka haluaisivat toisenlaista kehitystä, mutta ovat 
alakynnessä. Jos tämä yleistetään ja muunnetaan eräänlaiseksi 
fatalismiksi, hämärretään esimerkiksi se, millaisten subjektien 
kautta, poliittisten ja sotilaallisten toimijoiden, kapitalistien ja 
muiden vastaavien kautta, Yhdysvallat nykyään edistää hegemo-
niaansa, ja mitkä nimenomaiset subjektit sitä vastustavat.

Nykymaailman erikoista subjektirakennetta pitää tutkia, ei 
sysätä Althusserin korulauseiden suojassa syrjään. Misik jättää 
sen tekemättä ja päätyy sitten kirjan lopussa täräyttämään, et-
tei kapitalismi enää synnytä työväenluokan yhtenäisyyttä vaan 
»monien omapäisyyttä». Siinä kaikki. Minusta tämä on muodi-
kasta pikkuanarkismia, ei mitään analyysiä sen enempää työvä-
enluokan – jonka nykyistä heterogeenisuutta ei tietenkään voida 
kieltää – kuin uusien ryhmäsubjektienkaan tilanteesta.

oliKo Marx edisTysinToiliJa?

Kv: Misik mainitsee muutamassa kohdassa myös Marxin edis-
tyskäsityksen. Marxin on usein katsottu edustaneen teollisen 
vallankumouksen kaudella syntynyttä yltiöoptimismia, joka 
johtaa lyhytnäköiseen eteenpäin rynnimiseen ja ongelmien vai-
vihkaiseen kasautumiseen.

JH: Misik pyörittelee asioita edestakaisin, mutta käsittääkse-
ni hänkin on ymmärtänyt tuohon tapaan, ikävä kyllä. Hän on 
tosin huomannut, ettei Marx pidä edistystä lineaarisena, tasai-
sena kohoamisena. Silti hän katsoo Marxin olleen yltiöpäisen 
optimistinen, mikä ei oikein vastaa totuutta. Kyllä Marx tun-
si, historiaa tutkineena, myös kulttuurien umpiperään ajautu-
misen mahdollisuuden. Manifestissa hän huomauttaa luokkien 
taistelun saattavan johtaa niiden yhteiseen perikatoon, ja Pää-
omassa hän varoittaa vikakehityksestä, joka voi johtaa ihmis-
kunnan tärveltymiseen ja määrälliseen supistumiseen, siis jo-
honkin hirvittävään katastrofiin. Marxin siivekkään sanonnan 
mukaan tähänastinen edistys muistuttaa sitä inhottavaa epä-
jumalaa, joka ei halunnut juoda nektaria muutoin kuin mur-
hattujen pääkallosta.

Täytyy kuitenkin myöntää, ettei Marx ollut täysin johdon-
mukainen. Hänen erään muotoilunsa mukaan »ihmiskunta aset-
taa itselleen aina vain sellaisia tehtäviä, jotka se kykenee ratkai-
semaan». Yhteiskunnan taloudellis-tekninen perusta on aina 
muutoksen tilassa, mistä seuraavat ongelmat kuitenkin poistu-
vat, kun päällysrakenne muotoutuu perustan mukaiseksi. Tä-
män voisi ymmärtää automaattisesti toteutuvaksi edistykseksi, 
ja sellaisesta ajaudutaan helposti yltiöoptimismiin, kun seuraa-
va väistämätön vaihe tietysti olisi kapitalismin epäkohtien vik-
kelä poistuminen sosialismissa ja kommunismissa.

Ellen erehdy, tämäntapaista ainesta löytyy eniten Marxin 
keskituotannosta eli ajalta, jolloin hän oli saanut muotoilluk-
si uuden materialistisen historiankäsityksensä perustan ja oli 
innokas esittelemään sitä ja kokeilemaan sen kantavuutta. Ei 
kuitenkaan ole järkevää kiinnittää huomiota vain äärimmäi-
siin tekstikohtiin ja ajatusjuonteisiin. Emme me sillä tavalla lue 
muitakaan klassikoita.

Teollisen edistyksen problematiikkaan liittyy läheisesti kysy-
mys suurteollisuuden mukanaan tuomasta elämän  kaavamais-
tumisesta, tasapäistymisestä. Misik katsoo Marxin luottaneen 
niin paljon kapitalistiseen moderniin, että hän olisi päästellyt 
pilkkanaurut nykyiselle ranskalaiselle globalisaatiokriitikolle 
José Bovélle, joka on hyökkäillyt niin sanottua McWorld-
kapitalismia ja yleensäkin kapitalismin tuottamaa standardi-
soitua elämänmuotoa vastaan.

Tätä on vaikea uskoa. Marx ei kylläkään vastustanut teol-
lisuutta ja sarjatuotantoa sinänsä, mutta voi kysyä, eikö juuri 
se olisi ollut lyhytnäköistä ja hölmöä. Ovathan ne sentään saa-
neet aikaan paljon hyvääkin ja olivat sitä paitsi Marxin aikana 

jo lyömässä itseään vastustamattomalla voimalla läpi. Teolli-
suuteen liittyvää ihmistyön mekanisoitumista Marx kuitenkin 
arvosteli murhaavasti, ja teollisuuden tulevaisuuden hän näki 
siinä, että automaatio ja uudet yhteiskuntasuhteet muuttavat 
työn paljolti erilaisten laitteistojen säätelyksi, siis huomattavasti 
vapaammaksi ja intellektuaalisemmaksi toiminnaksi.

Että elämän standardisoituminen ei kuulunut Marxin ihan-
teisiin, se näkyy monista muistakin seikoista. Hän arvosteli jo 
1844 markkinoiden toimintaa siitä, että jos raha, »universaa-
linen» – siis kaikkea kaikkeen vaihtava  – väline saa ylivallan, 
niin se hukuttaa alleen asioiden spesifiyden. Sen sijaan että sy-
ventyisit esimerkiksi taiteeseen, rakkauteen tai seksiin, syven-
nyt niihin liittyvien esineiden tai ihmisten omistamiseen. Näin 
intohimojen kirjo redusoituu yhdeksi ainoaksi: »omistushimok-
si». Myös myöhemmin abstraktin vaihtoarvon hallitsevan ase-
man arvostelu oli Marxin teoretisointien keskiössä.

Edelleen, tavoittelemansa kommunismin Marx ja Engels 
mielsivät ihmisten tarpeiden ja henkilökohtaisten mieltymys-
ten monipuolisuudeksi, mihin päästäisiin tiukan, yksilöitä kah-
lehtivan työnjaon murtamisen kautta. Tämä oli heillä varsin 
keskeinen teema. Aluksi he muotoilivat asian selkeän utopis-
tisesti, myöhemmin varovammin. Saksalaisessa ideologiassa sa-
notaan muuten niinkin, että jos jossain yhteiskunnassa kaikki 
ihmiset ovat lahjakkaita taiteilijoita, ei se estä itse kutakin sa-
malla olemasta originelli taiteilija.

Misik antaa myös ymmärtää, että jos Marx eläisi nykyään, 
niin hän hyväksyisi muitta mutkitta, pelkän edistysintoilunsa 
takia, geeniruoan. Mihinkähän tämä perustuu? Kuten sanottu, 
Marx osasi toki arvostella haitallista ja epäilyttävää tekniikkaa; 
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esimerkiksi työperäisiä sairauksia ja tapaturmia aiheuttavien 
koneiden kritiikki kuului tärkeänä osana hänen kapitalismin 
arvioonsa. Maanviljelyksen alalla hän taas oli hyvin huolestu-
nut »maan voiman» ehtymisestä, mikä osaksi juontui teknises-
tä kehityksestä, jota kapitalismi käytti hyväkseen. Mitä ratkai-
sukeinoihin tulee, niin aluksi hän näyttäisi olleen innostunut 
keinolannoitteista, mutta myöhemmin, JusTus von Liebigin 
teoksiin tutustuttuaan, hän ilmeisesti puhui enemmän jättei-
den, esimerkiksi ihmisen jätösten, kierrätyksestä.

Marxilaisen MeTodin VoiMa

Kv: Misik korostaa Georg LuKáCsin tavoin Marxin metodin 
merkitystä ja omaperäisyyttä. Marx on perehtymisen arvoinen 
teorioidensa lisäksi – tai jopa niiden sijasta – metodinsa ansi-
osta. Misik kirjoittaa, »ettei ole parempaa tapaa opetella ajat-
telua kuin lukea Marxin tekstejä» ja että »Marxin lukeminen 
on vastamyrkkyä positivistisille typeryyksille ja lopullisten to-
tuuksien postuloinnille». Oletko samaa mieltä?

JH: Lukácsilla marxilaisen metodin etsintä sai aika oudon 
muodon, kun hän korosti vahvasti »totaliteetin», kokonaisuu-
den, ylivaltaa osiin nähden. Aina pitäisi lähteä liikkeelle jostakin 
yleisestä ja hyvin tunnetusta. Sellainen oli omiaan johtamaan 
ajattelun skemaattisuuteen ja samantapaiseen subjektiivisten te-
kijöiden väheksymiseen kuin Althusserin teoreettinen antihu-
manismi. Samalla metodi ja sitä koskeva pohdinta saivat yleen-
säkin  liian suuren merkityksen osoittaessaan totaliteetin, joka 
sitten oli kaiken A ja O. Misik kuitenkin viittailee Lukácsiin 
vain ohimennen, joten ei nyt hänestä enempää.

Misik ei muutenkaan käsittele juuri lainkaan kysymyksiä, 
joista filosofiassa on tapana puhua dialektiikan nimellä. Jos ym-
märrän hänet oikein, niin häntä kiinnostaa rajatumpi ja käy-
tännöllisempi asia: se, miten meidän pitäisi orientoitua kohtaa-
miimme yhteiskunnallisiin ja historiallisiin tilanteisiin. Kyse 
on konkreettisen historian tarkastelun metodiikasta. Misik ko-
rostaa, että Marx näki historialliset tilanteet monimääräytynei-
nä. Tätä hän kehuu, ja kehunpa minäkin. Marxin poliittisista 
kirjoituksista, sellaisista kuin vaikka Kansalaissota Ranskassa, 
näkyy miten hän on yhtaikaa realistinen ja erittäin mielikuvi-
tuskykyinen. Näitä tekstejä voi tosiaan käyttää myös ajattelun 
oppaina; niistä puuttuu kaikki kaavamaisuus.

Tosiaankin: miten tietty poliittinen konflikti ratkeaa, mi-
hin suuntaan poliittinen konjunktuuri, suhdanne, kehittyy, 
siihen saattavat vaikuttaa lukemattomat aivan erilaiset seikat, 
esimerkiksi ihmisten tieto ja tietämättömyys, illuusiot ja ide-
ologiat, sitkeät tavat ja äkkinäiset joukkohysteriat, jonkun tie-
tyn poliitikon patoutuneet kaunat tai vaikeat naissuhteet, mi-
tä monitasoisimpien subjektien valta- ja taloudelliset strategiat 
jne. jne. jne. Mitä lopulta on seurauksena, sitä ei useinkaan ku-
kaan pysty ennustamaan. Meillä saattaa olla teoria esimerkiksi 
joukkohysterioista tai valtastrategioista,mutta ei teoriaa niiden 
yhteenkietoutumisesta tietyllä hetkellä – sellaista ei kukaan eh-
tisi laatia. Mutta tietysti nuo teoriat kuitenkin auttavat meitä 
orientoitumaan. Juuri tätä voisi kutsua moni- ja poikkitieteel-
liseksi lähestymistavaksi.

Saatetaan kysyä, mikä tässä sitten on spesifisti marxilaista? 
Eikö tuon kaiken ymmärrä jokainen ovela poliitikko ja omaa 
päätään käyttävä ihminen? Marxilaisuus tulee kuitenkin mu-
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kaan sitä kautta, millaisia ne orientoitumisen välineinä toimi-
vat teoriat ovat; on esimerkiksi olemassa Marx-vaikutteista val-
tioteoriaa, ideologiateoriaa, psykologiaa ja niin edelleen. Sitä 
paitsi marxismi kertoo jotakin myös kyseisten teorioiden keski-
näisistä suhteista. Eräillä niistä on muita suurempi paino. Ny-
kyään tämä tietysti pätee etenkin kapitalismiteoriaan lukuisi-
ne haarautumineen.

Asiaa ei pidä ymmärtää niin, ettei Marx olisi pyrkinyt raken-
tamaan yleistä historianfilosofiaa ja -teoriaa ja niihin pohjautu-
vaa metodia. Toki pyrki; metodin osalta näemme Grundrissen 
johdannosta, mihin asti hän pääsi. Konkreettisissa tilanteissa 
sellainen teoria ja »suuri metodi» jäävät abstrakteiksi, niinkuin 
jää kapitalismiteoriakin. Silti, jos vastaantuleva tilanne on tyy-
pillinen, voidaan sen kehittymistä usein ennakoida. Joskus jo 
pelkät perusteoriat ja arkikokemus kertovat siitä riittävästi. Ei 
esimerkiksi ole vaikea arvata, etteivät kapitalistit ikinä omasta 
aloitteestaan ehdota merkittäviä palkankorotuksia.

Marxin materialistinen historiankäsitys tuotantotapojen 
seuraantoineen ja hänen esityksensä kapitalismin kehityksestä 
pyrkivät kuvaamaan kehityksen vahvimpia paineita tai deter-
minantteja, mutta niitä ei pidä käsittää niin, että muut kehi-
tyskulut olisivat olleet mahdottomia. Erilaiset enemmän tai vä-
hemmän satunnaiset tekijät saattavat aina puuttua peliin. Marx 
näyttäisi ajattelevan, että sattumien merkitys on suurimmillaan 
historian murroskausina, tuotantotapojen ja yhteiskuntien vaih-
doksissa. Kun sitten tuotantotapa onnistuu vakiinnuttamaan 
asemansa ja lähtee valloittamaan maailmaa, niin satunnainen 
aines sen perustavassa kulussa vähenee, mutta ei silloinkaan 
katoa kokonaan. Pääoman kolmannessa osassa sanotaan, että 
kun tuotantotapa uusintaa ja järjestää itseään, niin se vapau-
tuu sattumasta »suhteellisesti».

Misikillä jää minusta epäselväksi, millä tavoin hän miel-
tää historian konkreettisemman tason ja materialistisen his-
toriankäsityksen suhteen. Hyvin hän kyllä onnistuu herätte-
lemään keskustelua.

Positivismin suhteen Misik on aivan oikeassa. Kyse on tietysti 
positivismista laajassa mielessä, jolloin se ei tarkoita pelkästään 
Wienin piirin oppeja vaan jo 1800-luvulla AugusTe ComTen, 
HerberT SPenCerin, RiChard AvenariuKsen ja mui-
den vaikutuksesta syntynyttä ajattelutapaa, jota luonnehtivat 
kaiken tieteellisen, myös yhteiskuntatieteellisen tiedostuksen 
empiirisyyden ja eksaktiuden vaatimus, käsitteellisen aineksen 
minimointi, »hämärien olemuskäsitteiden» kiistäminen. Posi-
tivismi ei ole enää ollut hyvässä maineessa, mutta jos tutkimus 
kaupallistuu, ehkä se taas tekee tuloaan. Firmojen tilaustutki-
muksissa ei kai niin kovin paljon filosofoida.

Positivismi merkitsee myös reduktionismia, yritystä palaut-
taa koko mutkikas todellisuus johonkin melko yksinkertaiseksi 
oletettuun »perustasoon». Tämä taas sopii yhteen nykyään muo-
dikkaan biologismin kanssa: ihmisten käyttäytyminen johde-
taan milloin geeneistä, milloin eläinten etologiasta.

Misik huomauttaa myös, jälleen ohimennen Lukácsiin vii-
taten, että Marxiltakin löytyy joitakin positivismin ituja. Se on 
totta. Asia kytkeytyy mainittuihin materialistisen historiankä-
sityksen yli-innokkaisiin muotoiluihin.

Yleisesti ottaen positivismi ja reduktionismi kuitenkin oli-
vat Marxille vieraita. Grundrissen johdannossa hän selittää vir-
heelliseksi metodin, jossa pelkästään edetään reaalisesta to-
dellisuudesta »kaikkein yksinkertaisimpiin määrityksiin» sen 
sijaan että maailmaa hahmotettaisiin monitasoisen, sekä abst-
raktimmista että konkreettisemmista kategorioista koostuvan 
käsitejärjestelmän avulla ja konkreettiseen totuuteen tähdä-

ten. Reduktionismin vastaisuus kuului muuten jo Hegelin hy-
viin puoliin: maailma oli hänelle aidosti useista tasoista koos-
tuva kokonaisuus.

ViiMeaiKainen Marx-KirJallisuus

Kv: Mitä suosittelisit alkajaisiksi kadunmiehelle, joka halu-
aa ryhtyä opiskelemaan Marxia? Onko Misikin teos hyvä en-
sikosketus?

JH: Kunpa noihin osaisikin vastata. Marxismi on murros-
vaiheessa, joten vanhat oppikirjat eivät oikein ole ajan tasalla. 
Englannin- ja saksankielisissä uutuuksissa ei toistaiseksi ole sil-
miini sattunut yhtäkään kovin sytyttävää. Suomessahan ei ku-
kaan ole vielä edes yrittänyt. Ehkä niitä kuitenkin on tulossa, 
sillä abstraktimmassa, siis vaikeatajuisemmassa keskustelus-
sa käytetään minusta usein laadukkaita puheenvuoroja. Itseä-
ni viime aikoina kiinnostaneen ekologian osalta sellaisia ovat 
Paul BurKeTTin Marx and Nature (1999) ja John B. Fos-
Terin Marx’s Ecology (2000).

Koska tässä lehdessä puhutaan myös imperialismista, niin 
mainitsisin myös tuollaisen teoksen kuin FranK DePPen ja 
muiden Der neue Imperialismus (»Uusi imperialismi», 2004), jos-
sa käydään läpi teoriahistoriaa J.A. HobsonisTa, V.I. Leni-
nisTä ja Karl KauTsKysTa uusimpiin käsityksiin asti. Tä-
mä kirja ei siis koske suoraan Marxia itseään, vaan myöhempää 
marxismia, mutta sopisi kyllä suomennettavaksi.

Jos itse joutuisin opettamaan Marxia tai marxismia, niin 
yrittäisin kai harsia kokoon opetusmonisteen, johon ottaisin 
hiukan Marxin ja Engelsin omia tekstejä ja sitten uudempaa 
aineistoa eri ilmansuunnilta, idästä ja lännestä, etelästä ja poh-
joisesta.

Misik herätti minussa ambivalentteja tunteita ja ajatuksia. 
Suosittelisin sitä niille, jotka yrittivät saada Marxista tolkkua 
70- ja 80-luvuilla – heihin kuulun itsekin – sellaisen aineiston 
pohjalta, jossa hänen opeistaan annettiin liian deterministinen 
ja liian tiukaksi paketiksi kääritty, siis liian pitkälle systemati-
soitu kuva. Tämä ongelma vaivasi erityisesti itäeurooppalaisia, 
mutta jossain määrin myös läntisiä oppikirjoja.

Toisaalta Misikillä on mielestäni taipumusta vetää teoreet-
tisia linjoja liian muodinmukaisesti ja, yllättävää kyllä, asian-
tuntemattomastikin. Tästä voisi esittää esimerkkejä vielä lisää-
kin. Harmittavaa myös, että vaikka hän näyttää tarkoittaneen 
kirjansa etenkin globalisaatiokriittisten liikkeiden osanottajil-
le, niin hänellä ei ole mitään sanottavaa esimerkiksi sotien, glo-
baalin eriarvoisuuden ja yleensäkin globaaliongelmien syistä. 
Marxillapa oli, oli siltikin, vaikka hän näki vasta globalisaati-
on alun. Hänen seuraajansa sitten jatkoivat. •

•robe r T m i s i K :  Marx jokamiehelle. Otava, 2006, 188 sivua, suomentanut 
Jukka Heiskanen. Alkuteos Marx für Eilige ilmestynyt vuonna 2003.



teksti Pertti hynynen kuvitus emil bertell

voiko venäjää 
ymmärTää  

marxin kauTTa?

Venäjä eli pitkät ajat »marxismin lipun 

alla», mutta minkälaista marxismia se oli? 

Kertooko jotakin se, että vain Venäjällä 

oli 1800-luvun lopulla tapana verrata 

marxismia uskontoon? Tai se, että Marxin 

mukaan sosialistisen vallankumouksen 

olisi onnistuakseen pitänyt tapahtua 

ensin kehittyneemmässä lännessä? Tosin 

voi myös kysyä, oliko Marxinkin arvio 

ongelmallinen, koska hän ei voinut nähdä 

maailmansodan aiheuttamia valtavia 

muutospaineita. Entä toteutettiinko 

vuosien 1989 – 91 murros jälleen samassa 

itsekritiikin puutteesta kärsivässä hengessä, 

jossa Neuvostoliittoa rakennettiin?

V
enäjän tiedeakatemian professori Vadim MežuJev 
toteaa, että Venäjä yritti »ilmaista marxismin kielel-
lä omia ongelmiaan», mutta Marxia ei kuitenkaan 
»voida syyttää siitä, mitä Venäjällä tapahtui hänen 

nimissään». Mežujevin artikkeli sisältyy Vesa OiTTisen toi-
mittamaan kirjaan Marx ja Venäjä. Tämä keväällä 2004 Tam-
pereella pidettyyn seminaariin perustuva teos on entistäkin 
ajankohtaisempi kun näemme, miten sekavalla Baabelin se-
koituksella Venäjästä nyt puhutaan. Kytken tässä kirjoituk-
sessani artikkeleiden sanomaa viime vuosikymmeninä käy-
tyyn keskusteluun.

MarKKu Kivinen esittää teoksessa myös Marxin kritiik-
kiä ja katsoo, että olisi liian yksinkertaista ajatella, ettei Neu-
vostoliiton traagisella historialla »ole mitään yhteyttä Marxin 
avoimiin ongelmiin».1 Yhteyksiä on aiemmin löytänyt ranska-
lainen historioitsija Jean ElleinsTein siitä, miten Marx ja 
Engels pohtivat jakobiinien terrorin »myönteisiä» saavutuk-
sia 1793–94 ja toisaalta punaisen terrorin puuttumista Pariisin 
kommuunista, siis erilaisia kokemuksia väkivallan käytöstä.2 
Engelsillä oli Anti-Dühringissä viittauksia »hirmuvaltaan». 
Mežujev taas viittaa Marxin ennusteeseen, jonka mukaan tu-
lossa on »Venäjän vuosi 1793» ja historiassa ennen näkemätön •
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»puoliaasialaisten maaorjien terrorin valta».3
Nämä Marxin kirjeisiin sisältyneet vihjaukset olivat kuiten-

kin varsin irrallisia ja liittyivät siihen – kuten Oittinen sanoo 
erästä puolalaista tutkijaa siteeraten – että Marx suhtautui vuo-
teen 1870 asti »tunteenomaisen vihamielisesti»4 Venäjään, jota 
hän piti eurooppalaisen taantumuksen ja vastavallankumouksen 
päätukena. Hänen suhtautumistaan muutti vuodesta 1870 läh-
tien kysymys narodnikkilaisuudesta, johon liittyi Venäjän kehi-
tyksen vertaaminen kapitalismin syntyyn Englannissa, etenkin 
siellä 1400–1600-luvuilla tapahtuneeseen niin sanottuun alku-
peräisen kasautumisen prosessiin. Marx taipui ajatukseen, että 
Venäjällä jokin suora harppaus vanhan maaseutuyhteisön poh-
jalta olisi saattanut johtaa kapitalismin vaiheen ohittamiseen. 
Kuitenkin 1860-luvulla tapahtuneen maaorjien vapautuksen 
jälkeen käännyttiin kapitalistisen kehityksen suuntaan.

»MarxisMin lipun alla»

Mežujevin mukaan Venäjä eli »marxismin lipun alla» kokonaista 
historiallista aikakautta, mutta vain Venäjällä 1800-luvun lopul-
la oli tapana verrata marxismia uskontoon. Marxin opeista tuli 
elämän johtolanka, vaikka Marxille Venäjä ei ollut keskeisellä 
sijalla. Marx neuvoi odottamaan sosialistisen vallankumouksen 
voittoa lännessä, ja hänen mukaansa Venäjän olisi pitänyt jäädä 
myös sosialistisen maailmanvallankumouksen voiton jälkeen 
maatalousmaaksi. Mežujevin mukaan tällainen suositus saattoi 
tuskin olla venäläisten marxistien hyväksyttävissä.5

Mežujev toteaa harkitun epämääräisesti: »Saattaa olla, että 
bolševikit ajattelivat avaavansa uuden sivun ihmiskunnan his-
toriassa eli kapitalismista sosialismiin siirtymisen aikakauden.»6 
Kuitenkin oli kyse vain modernisaation välttämättömyydestä 
ja esinäytöksestä. Bolševikit halusivat vain panna asian alulle, 
eurooppalainen työväenluokka tulisi antamaan tukea – tästä 
johduttiin leninismin tunnukseen kansainvälisen kapitalismin 
kahleen murtamisesta sen »heikon lenkin» kohdalta. Mežujevin 
mukaan leninismi oli marxismiksi naamioitua jakobiiniläisyyt-
tä, joka halusi päästä valtaan väistämättömän porvarillis-demo-
kraattisen vallankumouksen siivellä.7 Tässä vaiheessa ei enää 
kaivattu apua Marxin tai Engelsin ajatuksista.

Oittisen mukaan marxismin perustajilla itsellään oli ha-
luttomuutta sitoutua Venäjän kohtaloihin: »Pilatuksen tavoin 
sekä Marx että Engels pesevät kätensä Venäjän suhteen.»8 En-
gels näki kirjeessään Vera ZasuliTšille mahdollisena, että 
kourallinen ihmisiä voi kaataa »pienellä tönäisyllä koko järjes-
telmän». Mutta entä sen jälkeen? Engelsin omin sanoin: »Ih-
miset, jotka kerskuvat tehneensä vallankumouksen, ovat aina 
seuraavana päivänä huomanneet, etteivät tienneet mitä tekivät.» 
Vallankumous ei olekaan sellainen kuin he halusivat. Oittisen 
mukaan Engelsillä oli selvä »uskon puute Venäjän tulevan val-
lankumouksen onnelliseen lopputulokseen».10

Engels teki jo vuonna 1853 ennusteita, joita lainaa Aimo 
MinKKinen artikkelissaan. Engels ennakoi, että kommunis-
tinen puolue joutuisi osallistumaan hallitusvastuuseen, jolloin 
olisi pakko »tehdä kommunistisia kokeiluja ja hyppäyksiä, joista 
itse tiedämme parhaiten, miten epäajankohtaisia ne ovat».11 Täl-
löin mentäisiin päättömyyksiin, jolloin »meitä pidettäisiin paitsi 
hirviöinä, mikä meille olisi yhdentekevää, myös pässeinä».12

MaailMansodan Ja KuMouKsen KyTKenTä 

Vallankumous tuli onnistumaan, ja onnellisuuden perään alet-
tiin kysellä jälkikäteen. Mitä vallankumouksen syntyyn tulee, 

niin Marx ja Engels eivät tietenkään voineet kuvitella maa-
ilmansotaa, jolloin kumouksen ja maailmansodan kytkentä 
jäi ennustamatta. Menševikki Theodor Dan totesi vuonna 
1946, miten tsaarin byrokratian taantumusvoimat näkivät tu-
levan vallankumouksen liikevoimat paremmin kuin kumpi-
kaan sosialidemokratian suuntauksista.13 Sisäministeri, kreivi 
DimiTri TolsToi sanoi jo vuonna 1884, että jokainen yritys 
toteuttaa Venäjällä länsieurooppalaisia hallitsemisen muotoja 
on tuomittu epäonnistumaan. Jos tsaarin hallinto kumotaan, 
niin tilalle astuu »herra Karl Marxin puhdas ja avoin kommu-
nismi». Helmikuussa 1914 entinen sisäministeri P.N. Dur-
novo varoitti tsaaria sodasta Saksaa vastaan, koska se johtai-
si »äärimmäiseen sosiaaliseen vallankumoukseen».14 Armeijan 
tappion jälkeen kansanjoukot ajaisivat Venäjän toivottomaan 
anarkiaan, jonka lopputulosta ei osaa kuvitella.

Sen sijaan Lenin pohdiskeli jotakin, mitä Marx tai Engels 
eivät tietenkään voineet pohdiskella: kysymystä, mihin sota 
kääntyisi Venäjän tappion kautta. Imperialistinen sota piti päi-
vittää kansalaissodaksi, ja suorin tie siihen oli tuki oman halli-
tuksen tappiolle. Venäjän sosialidemokraattien vähemmistön, 
menševikkien, kannatus nousi kyllä keväällä 1917, mutta mi-
kään menševikkijohtoinen hallitus ei olisi kyennyt linjanmuu-
tokseen eli rauhaan Saksan kanssa, ja niinpä sotaan väsyneet 
kansanjoukot ja sotilaat alkoivat kääntyä bolševikkien tunnus-
ten suuntaan. Vaikka bolševikkien marxismitulkinnassa liioi-
teltiin historian lainalaisuuksia, niin tästä näkökulmasta kat-
soen lokakuun vallankumous kuitenkin oli väistämättömän 
kehityksen – mutta siis maailmanhistorian, ei Venäjän sisäi-
sen kehityksen – tulosta.

VallanKuMouKsen Ja ValTion ongelMaT

Lokakuun vallankumousta käsittelevässä kirjassaan La révolu-
tion d’Octobre (1978) Roy Medvedev viittaa Marxin Louis 
Bonapartessa esittämiin ajatuksiin siitä, että porvarilliset val-
lankumoukset ryntäävät voitosta voittoon, mutta sitten yhteis-
kuntaa vaivaa pitkä kohmelo. Sen sijaan proletaariset vallan-
kumoukset arvostelevat alati itseään, keskeyttävät kulkunsa 
ja palaavat takaisin siihen, mikä näytti jo loppuun suoritetul-
ta »kunnes muodostuu tilanne, joka tekee kaikkinaisen pe-
rääntymisen mahdottomaksi ja kunnes itse olosuhteet vaati-
vat: Hic Rhodus, hic salta!».15 Ja sitten loikattiin. Medvedevin 
mukaan nämä Marxin sanat kuulostavat perin naiiveilta, kun 
tiedetään missä määrin 1900-luvun vallankumouksia leimasi 
itsekritiikin puute.

Nopeasti loikattiinkin lokakuun loistosta Leninin niin sa-
notun testamentin epätoivoon ja myöhemmin STalinin terro-
riin. Menševikkien johtaja Juli OsiPoviTš MarTov puhui 
bonapartismista ja oletti vuonna 1922 maanpaossa vuosi ennen 
kuolemaansa, että bolševismin seikkailu tulee johtamaan »bo-
napartistisen vastavallankumouksen finaaliin», joka ei tule ul-
koa vaan bolševistisen koneiston sisältä.16

Pikaisesti paljastui, että vallalla ollut visio ristiriidattomasta 
ja vallattomasta kommunistisesta yhteiskunnasta jättää käsitte-
lemättä ne ongelmat, joita »ilman muuta liittyy muodostuvan 
‘sosialistisen valtion’ vallan rajoittamiseen», kuten Kivinen to-
teaa.17 Marxismin traditio siirsi museoon kaiken sellaisen ajat-
telun, joka koskee valtiovallan mittakaavaa ja rajoja.

Oittisen toimittaman kirjan artikkeleissa hypätään yli ky-
symys, eikö ryhmäkuntien rauhallisempi mittelö 1920-lu-
vun kuluessa olisi voinut tuottaa muitakin vaihtoehtoja, joita 
Elleinsteinin mukaan kaudella 1923–27 ehkä oli. Tosin kukaan 

•

Marx suhtautui vuoteen 1870 asti »tunteenomaisen vihamielisesti» Venäjään
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bolševikkijohtajista ei kyseenalaistanut vuoteen 1922 mennessä 
vakiintuneita poliittisia rakenteita.18 Grigori ZinovJev, Lev 
Kamenev ja Lev TroTsKi eivät kyenneet alkuvaiheessa liit-
toon, vaan kaksi ensin mainittua olivat »onnettomina taktik-
koina» liitossa Stalinin kanssa, koska Trotskiin puna-armeijan 
komentajana liittyi bonapartismin haamu. Trotski taas ei edes 
harkinnut ryhtyä puna-armeijalla takomaan Stalinia »järkiin-
sä» (á la raison), kuten Elleinstein asian ilmaisee.19

Bonapartismi liittyi Trotskin linjaan laajentaa taistelu en-
tente-valtoja vastaan Puolan kukistamisen jälkeen Reinille as-
ti. (Yhdysvaltojen »uuskonsujen» innossa mennä Irakiin oli täl-
laista »uustrotskilaisuutta».) Lenin kuitenkin uskoi vähemmän 
kuin Trotski johonkin »lännen vallankumoukseen».20 Martovin 
kesän 1920 raportissa vallankumouksen ulkopolitiikasta katsot-
tiin, että bolševikkeihin siirtyneiden virkamiesten, upseerien 
ja porvarillisten intelligenttien parissa nousi sellaista »suurve-
näläistä» ja »romanttista» vallankumoussodan tulkintaa, jo-
ka halusi jatkaa sotaa valkokaartien kukistamisen jälkeen niin 
lännen kuin idänkin suuntaan. 

leninin TesTaMenTin epäToiVo

Samantapaisesti Lenin viittasi niin sanotussa testamentissaan 
ja muissa viimeisissä kirjoituksissaan hallintokoneiston jatku-
vuuteen ja Venäjällä yleisiin »isovenäläisen sovinistin» karkei-
siin otteisiin. Minkkisen mukaan Lenin haki »suorastaan epä-

toivoisesti vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa Marxin ja Engelsin 
luonnostelema sosialistinen yhteiskunta».21 järjestää tuotanto 
tuottajien vapaan ja tasa-arvoisen assosiaation pohjalta. Näh-
dessään Stalinin mahdin nousun Lenin myönsi käsityksensä 
sosialismista muuttuneen perinpohjaisesti. Ennen hän oli ko-
rostanut poliittista taistelua ja vallan valtaamista, nyt sivistys-
tä, kulttuuria ja valtiokoneiston uudistamista. 

Stalinia ei syrjäytetty, koska hän kykeni asettamaan ryh-
mäkunnat toisiaan vastaan, ja joka tapauksessa muisti kehittää 
tuotantovoimia. Näin palloteltiin milloin Trotskilla, milloin 
NiKolai Buharinilla. Usko maailmanlaajuiseen missi-
oon muuntui siksi, mitä käteen jäi, eli sosialismiksi yhdessä 
maassa.

Kirja tarjoaa erilaisia näkemyksiä leninismiin. Minkkinen 
toteaa juhlallisesti: »Leninin ja bolševikkien maailmanhisto-
riallinen ‘urotyö’ oli sosialistisen vallankumouksen suoritta-
minen ja voitto Venäjällä.»22 Toisaalta Mežujev näkee leninis-
min puhtaasti venäläisenä teoriana, joka puolusteli ja tarjosi 
Venäjälle eurooppalaisen tieteen nimissä perinteistä itämaista 
despotismia, tosin jonkin verran modernisoituna.23 Eikö tämä 
kuitenkin ole ristiriidassa Mežujevin edellämainitun jakobii-
nivertauksen kanssa? Ei välttämättä, jos jälkimmäinen tarkoit-
taa nimenomaan vallan valtaamista ja edellinen taas leninismiä 
Stalinin muokkaamana.

Kysymystä despotismista voi kuitenkin tarkentaa. Eikö Sta-
linin kausi merkinnyt myös panslavismin, kaikkien slaavien •

lokakuun loistosta loikattiin nopeasti 

leninin testamentin epätoivoon
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Stalinin kausi merkitsi myös panslavismin idean paluuta

yhteenliittymisen, idean paluuta? TaPani K a aKKurinie-
men artikkelissa todetaan, miten Mihail BaKunin halusi 
antaa panslavismille vallankumouksellista tulkintaa.24 Pansla-
vismi muuntui »euraasialaiseen» suuntaan, mikä oli myös Le-
ninin perspektiivi »heikoimman lenkin» jälkeen. Venäjä, Intia, 
Kiina jne. muodostavat enemmistön, jolle rakentuisi – kunhan 
kapitalismi on »opettanut» maapallon valtaenemmistöä – sosi-
alismin lopullinen voitto.25

Millainen TalousJärJesTelMä loiKan JälKeen?

Tarvitsiko vallan rakenne jotakin talousteoreettista pohjaa? 
Artikkelissaan »Sosialismi ja arvolaki» PeKK a SuTela kä-
sittelee umpikujaan johtavaa ajattelua, jonka mukaan »sosia-
lismissa kaikki olisi toisin».26 1970-luvulla oli tapana korostaa 
tavattomasti sitä, että jos sosialismissa/suunnitelmataloudessa 
oli jotain mieltä, sen pitäisi oleellisesti poiketa kapitalismista/
markkinataloudesta.

Tämä samanlaisuuden tai erilaisuuden kysymys synnytti 
alun alkaen syviä kiistoja, ja ensimmäinen vasemmistokommu-
nistinen aalto – kuten esimerkiksi Italian kommunistipuolueen 
ensimmäinen johtaja Amadeo Bordiga – näki Neuvosto-Ve-
näjän vain toisenlaisena kapitalismina. Tälle lähtökohdalle oli-
vat 1970-luvulla sukua eräät teoreettisemmat Kiina-sympatiat. 
Ranskalainen Charles BeTTelheim katsoi entisen porva-
riston tehneen bolševikkivaltiossa »rekonversion», muunnok-
sen, ja tuoneen kompetenssia talouteen ja hallintoon. Mutta sen 
kulttuuri ja luokkakäytäntö edistivät kasvavaa kuilua (coupure) 
valtion ja joukkojen välillä, ja täten syntyi »valtioporvaristoa».27 
Puolueen sisällä koneistoa vahvistettiin tehokkuuden paranta-
miseksi, ja näistä aineksista nousi jo ennen Leninin kuolemaa 
stalinismin edellytyksiä. Tämä teoria vastaa edellä mainittua 
Martovin lähtökohtaa vuodelta 1920.

Nimenomaan maaseudulla valtioporvariston panos näkyi 
bolševistisessa valtio-organisaatiossa, missä se jatkoi suurelta 
osin samantapaisissa tehtävissä kuin ennen vallankumousta. 
Bettelheim ei rajoita kapitalismin osuutta Neuvosto-Venäjällä 
vain varsinaiseen yksityiseen sektoriin, vaan katsoo että myös 
valtiokoneistossa ja valtion yrityksissä säilyi entisenkaltainen 
»tuotannon aineellisten ja sosiaalisten olosuhteiden uusinta-
minen», sekä siinä mitä tuotetaan, että siinä miten tuotetaan.28 
Näillä perusteilla Bettelheim pohjustaa kaunista kuvaa Kiinasta, 
joka osoittaisi, ettei tuotantovoimien alhainen kehitysaste ole 
esteenä sosiaalisten suhteiden mullistamiselle. Ei ole tarpeellis-
ta – tai on jopa vaarallista – yrittää rakentaa ensin sosialismin 
aineellinen perusta, ja siirtää myöhemmäksi muutos sosiaali-
sissa suhteissa, jotka »vasta sitten saatettaisiin vastaamaan näitä 
kehittyneempiä tuotantovoimia».29 Ei kulunut montaa vuotta, 
kun se Dengin hiiriä pyydystävä kissa – oli musta tai punai-
nen – kynsi palasiksi tämänkaltaisia teorioita.

Kiina oli myös Louis AlThusserin jokeri tähän tilanteeseen, 
vaikka hän näkikin siellä ristiriitaisuutta »tekojen ja tekstien» 
välillä.30 Althusser haki autenttista marxilaista analyysiä Ve-
näjän ja Neuvostoliiton historiaan ja siten myös »stalinilaiseen 
poikkeamaan» (deviation). Kyse oli II internationaalilta periy-
tyneen ekonomismin, talouden merkitystä liikaa korostaneen 
marxismitulkinnan jatkuvuudesta, jolloin bolševikkien valta 
oli »eräänlainen II internationaalin jälkikäteinen revanssi».31 

•

venäjä, intia ja kiina 

muodostavat enemmistön, 

jolle rakentuisi  sosialismin 

lopullinen voitto.
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Stalinilla oli kuitenkin ansionsa: »Hän käsitti, että piti hylätä 
välitön ihme ‘maailmanvallankumouksesta’ ja ryhtyä ‘raken-
tamaan sosialismia’ yhdessä maassa.»32

Siis vielä 1970-luvun alussakin Kiina oli eräiden tahojen mie-
lestä »kritiikkiä». Silti Althusser oli oikeassa siinä, ettei histori-
allisen tarkastelun ongelmista selvitä vain muuntamalla mar-
xismia pelkäksi humanismiksi.

Entä vuosien 1989–91 murros? Ellei Marxilla, niin ainakin 
nykyisillä marxilaisilla pitäisi olla tähän sanottavaa, mutta niin 
pitkälle ei kirjassa juurikaan päästä. Kaakkuriniemi kyllä ver-
taa kyseisiä tapahtumia kapitalistiluokan syntyyn 1860-luvul-
la. Vuoden 1991 jälkeen nousi liikemiehiä ja oligarkkeja »miltei 
tyhjästä» ja yhteisomaisuuden kustannuksella.

Jälkikäteen voi löytää osuvia ennusteita. Trotskilaisten teo-
riamittelöissä ErnesT Mandel julkaisi 1969 pamfletin The 
Inconsistencies of State Capitalism, jossa tarkasteltiin kapita-
listisen kehityksen mahdollisuuksia Neuvostoliitossa. Mande-
lin kriteerit ovat osuvia myös murrosvaiheen 1989–91 kohdalla: 
Järjestelmässä noussut kerrostuma murtaa juridista ulkokuorta 
halutessaan menestyä yksityistyneenä. Tähän soveltuisi myös 
Bettelheimin mainittu erottelu, että oli kehittynyt sellainen ai-
neellinen perusta, joka edellytti muutosta sosiaalisissa suhteis-
sa. Mandelilla yhtenä kriteerinä oli se, missä määrin yritysjoh-
tajat vaativat ja saavat oikeuden sijoittaa yhä suurempi osuus 
voitosta nimenomaan omaan yritykseensä. Sitten heitä tarvit-
tiin myös kapitalisteina, kunnes Vladimir PuTin alkoi ra-
kentaa valtiokapitalismia.

KoMMunisMin pyhä

Sergei MareJev toteaa neuvostofilosofian historiasta, miten 
1920-luvun lopulla nousi »kokoelma fraaseja siitä, että filosofia 
on saatettava palvelemaan käytäntöä, sosialismin rakentamista 
Neuvostoliitossa».34 Tämän tason yhdeksi alatasoksi voisi sijoit-
taa Kivisen näkemyksen »kommunismin pyhästä»:35 Tieteellinen 
maailmankuva ei ulotu oman toiminnan virheiden tai ongelmi-
en selittämiseen. Sen sijaan mobilisoidaan toisenlaisia kulttuu-
risia resursseja ja etsitään venäläisen kansanuskonnon hengessä 
demoneja, jotka ovat syyllisiä kulloiseenkin pahan ilmenemis-
muotoon. Demoneilla oli käyttöä myös murroksessa 1989–91, ja 
Gennadi JanaJevin juntalla oli elokuussa 1991 sama startti-
rooli kuin kenraali Lavr Kornilovin kapinayrityksellä elo-
kuussa 1917 – näiden avulla provosoitiin prosessi liikkeelle.

Toukokuussa 1990 italialainen AugusTo IlluminaTi kom-
mentoi reaalisosialismin romahdusta toteamalla, että kysei-
sen yhteiskunnan kokemus oli hataralla pohjalla, ja että nyt 
palataan »joukkojen hallinnan vanhoihin välineisiin».36 Liian 
idealistinen kuva demokratiasta ei siis riitä, koska sen on aina 
kyettävä joukkojen hallintaan. Mežujev esittää lopuksi tähän 
yhteyteen sopivia toteamuksia ja kysymyksiä: »Venäjä voi ilman 
marxismiakin toistaa bolševismin kokemukset, vaikka toisten 
iskulauseiden ja lippujen alla.» Bolševismin ilmentymiä näkyy 
jälleen, vaikka vallassa on henkilöitä, jotka »kaikin voimin ko-
ettavat päästä irti marxismista».37 •
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marx & mill
mahdoton yhtälö, vai  
näkymä vasemmistolle?
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teksti Jorma mäntylä kuvitus emil bertell

John Stuart Milliä on ymmärretty väärin sekä vasemmiston että oikeiston piirissä. 

Vanhan liberaalin monet ajatuskulut ovat tänäkin päivänä edistyksellisiä  

ja ajankohtaisia, ei vähiten hänen julkisuusteoriansa.

O
lisivatko kaksi erilaiselta vaikuttavaa ajattelijaa, Karl 
Marx ja John STuarT Mill sovitettavissa yhteen? 
Kyllä: heidän ajattelussaan on samankaltaisuutta, kun 
päältä riisutaan poliittista retoriikkaa ja julistusta. Sa-

malla on toki nähtävissä myös sovittamatonta erilaisuutta. Marx 
oli taloustieteilijänä etevämpi ja tutki talouden usein kieltei-
siä vaikutuksia valtasuhteisiin, mikä on inspiroinut pyrkimyk-
siä taloudellisen vallan demokratisointiin. Mill taas oli Marxia 
edellä sukupuolten tasa-arvon kysymyksissä, nykyään julkisuu-
den tutkimukseksi kutsutulla alalla sekä myös demokratian pe-
riaatteiden määrittelyssä.

Aiheen päivänpolttavuutta kuvaa Suomessa esimerkiksi Va-
semmistoliiton uuden puolueohjelman valmistelutyö. Työryh-
män laatiman luonnoksen sanotaan perustuvan »suurten eu-
rooppalaisten poliittisten aatteiden liberalismin ja sosialismin 
historialliseen liittoon paremman maailman rakentamiseksi».

Uusliberalismiksi kutsutulla aikakaudella ajatus vaikuttaa 
pyhäinhäväistykseltä. Onkin tehtävä huolellinen ero klassi-
sen liberalismin ja uusliberalismiksi kutsutun ilmiön välillä. 
Monet luulevat »uusliberalismin» takia, että myös klassinen 
liberalismi tarkoitti pidäkkeetöntä laissez faire -kapitalismia 
seurauksista välittämättä, kaiken yksityistämistä, työläisten 
kyykyttämistä ja nöyryyttämistä, tehtaiden siirtämistä halpa-
maihin, joissa käytetään lapsityövoimaa ja tuhotaan ympäris-
töä, taiteen ja tieteen kaupallistamista ja muuttamista rahak-
si. Ja niin edelleen.

Marx Ja Mill TunsiVaT Toisensa

Klassisen liberalismin viimeinen ja ehkä merkittävin edustaja, 
englantilainen John Stuart Mill (1806-1873), oli tosiasiassa ajat-
telussaan lähempänä maltillista sosialismia kuin yleisesti on tie-
detty. Itse asiassa Mill tunsi henkilökohtaisesti aikalaisensa Karl 
Marxin (1818-1883) tämän saavuttua maanpakolaisena Lontoo-
seen vuonna 1849, olihan Marx oli taustaltaan liberaali. Hänen 
isänsä HeinriCh Marx oli Trierissä tunnettu valistusliberaali, 
joka tunsi hyvin Thomas Painen, John LoCKen, Rousseaun 
ja VolTairen teokset. Karl Marxin Kölnissä toimittama Neue 
Rheinische Zeitung -lehti oli luonteeltaan liberaali ja taisteli pe-
rustavien ihmisoikeuksien puolesta preussilaista sortoa ja sen-
suuria vastaan. Lehden lakkauttaminen 1843 herätti huomiota 
myös Englannissa. Marx etääntyi vähitellen liberalismista 1840-
luvun lopulla sekä saavuttuaan Lontooseen. Ensitapaamisten 
jälkeen Mill alkoi vähitellen ottaa etäisyyttä Marxiin.

John Stuart Millin tuotanto on koottu 33-osaiseen koottujen 
teosten laitokseen. Jos häntä verrataan Marxiin, muutama teos 
nousee ylitse muiden: Principles of Political Economy with Some 
of Their Applications to Social Philosophy 1848, On Liberty 1859, 
Considerations on Representative Government 1861, The Subjec-

tion of Women 1869 sekä Chapters on Socialism 1879. Erityisen 
mielenkiintoinen on viimeksi mainittu postuumina julkaistu 
teos, jossa tosin ei ole mitään hämmästyttävästi erilaista verrat-
tuna aiempiin kirjoituksiin: Mill toisti samoja teemoja useissa 
teoksissaan tarkastellen asioita eri näkökulmista.

Milliä luonnehtiessa eteen piirtyy kuva edelläkävijästä, jol-
la oli nykynäkökulmasta katsottuna hyvinkin punavihreitä 
ajatuksia. Hän ei ollut pidäkkeettömän laissez faire -kapitalis-
min kannattaja, vaikka katsoi, että talouselämän tulee ensisi-
jaisesti perustua yksityisyritteliäisyyteen. Silti hän ymmärsi, 
että säätelemätön hälläväliä-kapitalismi johtaa kurjistumiseen 
ja eriarvoisuuteen, joka oikeuttaa tulonsiirtoihin ja sosiaalipo-
liittisiin toimiin. Niinpä poliittisen taloustieteen tuhatsivuises-
sa oppikirjassa on pitkä luettelo tilanteita, joissa Mill hyväk-
syy valtiointervention talouteen. Tärkeimmät ovat luonnolliset 
monopolit, kuten veden- ja kaasunjakelu, kanavat, tiet ja rau-
tatiet sekä terveydenhuolto, opetus ja tutkimus. Tosin hän sa-
malla jätti avoimeksi valtiointervention luonteen ja korosti, et-
tä vaikka valtio perustaisi sairaaloita ja yliopistoja, yksityisillä 
tuli olla sama oikeus.

punaVihreä Mill

Toisaalta Mill toivotti ammattiliitot tervetulleiksi 1800-luvun 
Englannissa, missä ne aluksi oli kielletty. Samoin hän oli in-
nokas naisten tasa-arvon kannattaja. Se oli rohkeaa kuningatar 
Viktorian aikana, jolloin naiset olivat antiikin orjia alistetum-
massa asemassa vailla alkeellisia ihmisoikeuksia, äänioikeu-
desta puhumattakaan. Mill kannatti yleistä ja yhtäläistä ää-
nioikeutta, puolusti tekijänoikeutta sekä puhui maataloudessa 
ja teollisuudessa hyödynnettävien eläinten hyvästä kohtelus-
ta. Merkillepantavaa oli Millin myönteinen suhtautuminen 
osuustoimintaliikkeeseen ja utopistisosialisteihin, kuten Henri 
de SainT-Simoniin, Charles Fourieriin ja RoberT Owe-
niin. Mill piti osuustoimintaliikettä tasa-arvon ja demokrati-
an kouluna, joka kasvattaa työväestöä osallistumaan yritystoi-
minnan johtamiseen.

Niinpä Karl Marx luonnehti häntä Pääomassa sanoilla »ih-
misystävällinen taloustieteilijä».1

Ehkä pisimmälle menevän tulkinnan Marxin ja Millin yh-
täläisyydestä sekä »punavihreästä» Millistä on tehnyt Gra-
eme DunCan tunnetussa teoksessaan Marx and Mill (1973). 
Hän katsoi, että jos Marxin tuotannosta karsitaan pois sosi-
alistista fraseologiaa, Marx itse asiassa etsi aitoa demokratiaa 
ja aitoa vapautta kaikille, jossain määrin samaan tapaan kuin 
Mill. Hän halusi laissez fairen täydennettynä mekanismeilla, 
jotka takaavat taloudellisen tehokkuuden, tasapainon, oikeu-
denmukaisuuden ja yksilöllisen minäkehityksen. Aidossa de-
mokratiassa tämä olisi pakotonta ja tapahtuisi ilman ristiriito- •
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ja ja epäonnistumisen pelkoa. Duncan lisäsi vielä, että »tämä 
oli ainakin julistettu ideaali päämäärä.» Sen sijaan todellinen 
kapitalismi, jonka Marx näki ympärillään Englannissa, toimi 
kaikkea Marxin haaveilemaa vastaan. Tämä on Duncanin mu-
kaan Marxin kapitalismikritiikin ydin.

Mill olisi todennäköisesti hyväksynyt nämä ajatukset, mut-
ta jää avoimeksi, mitä tulkinnasta lopulta seuraa. Entä olisiko 
Marx hyväksynyt ne? Ehkä – ainakin Pääoman kolmannen kir-
jan kuuluisa työajan lyhentämiseen keskittyvä pohdinta viittaisi 
tähän.2 Keskustelua ei ole Suomessa käyty, sillä Duncanin kirja 
jäi 1970-luvun marxismi-leninismin aallossa lähes huomaamat-
ta. Ongelmallisuutta lisää se, että Millin Chapters on Socialism 
-teos jäi keskeneräiseksi luonnokseksi, josta on vaikea tehdä yk-
siselitteisiä päätelmiä Millin sosialismikäsityksestä.

Millin radiKaali JulKisuusTeoria

Jos Millin tuotannosta halutaan löytää nykyajan mediayhteis-
kuntaan sopivia ajatuksia, kuuluisan julkisuusteorian sisältävä 
On Liberty on hänen tuotantonsa helmi. Teos on valitettavasti 
ymmärretty väärin niin vasemmalla kuin oikealla.

On Liberty -teoksen tärkein ajatus on vastustaa tiedon salaa-
miseen perustuvaa hallitsemistapaa. Ihmisiä voidaan hallita es-
tämällä heitä saamasta tietoa, mutta tämä on »ihmiskunnalta 
varastamista». Yksilö kehittyy valistuneeksi persoonallisuudek-
si vain saadessaan käyttöönsä rajoituksetta ja esteettä kaiken 
mahdollisen tiedon. Yksilöllisyys ja erilaisuus, toisinajattelu ja 
poikkeavuudet ovat yhteiskuntaa kehittävä ja eteenpäin vievä 
voima. Pyrkimys pakottaa yksilöt samankaltaisuuteen johtaa 
kehityksen hidastumiseen ja lopulta taantumiseen.

Millin julkisuusteoria on seuraava: Kaikilla aatteilla ja aja-
tuksilla tulee olla oikeus päästä julkisuuteen. Tätä hän perus-
telee neljän argumentin avulla.

1. Sensuurin kohteeksi joutunut, tukahdutettu ajatus 
saattaa olla oikea. Totuuden tukahduttaminen on ih-
miskunnalta ja sen tulevilta sukupolvilta varastamista 
ja erehtymättömäksi julistautumista.
2. Myös väärä käsitys voi pitää sisällään totuuden ai-
neksia.
3. Perinteisen, totena pidetyn käsityksen on alistuttava 
kritiikin ja keskustelun alaiseksi. Muutoin vaarana on 
taantuminen ennakkoluuloksi, jolloin yksilö ei tunne 
totuuden perusteluja.
4. Ennakkoluuloksi muuttunut totuus menettää vitaali-
suutensa ja elinvoimaisuutensa. Myös harhauskominen 
on sallittava. Totuus elinvoimaistuu taistellessaan val-
hetta vastaan. Totuus löytyy parhaiten asettamalla vastak-

kain erilaisia ja vastakkaisia mie-
lipiteitä.

Joku voisi luonnehtia Millin julki-
suusteoriaa dialektiseksi.

Työväenliikkeen rappeutuminen 
ja kehittymättömyys on usein johtu-
nut siitä, että marxilaisuus on julistet-
tu lopulliseksi totuudeksi näkemättä 
Marxin ajattelun kritiikkiluonnetta. 
Tällöin marxilaisuus on muuttunut 
uskonnon kaltaiseksi ideologiaksi, en-
nakkoluuloksi. Brutaaleja esimerkkejä 
löytyy Stalin-kultista, maolaisuudes-
ta tai tämän päivän Pohjois-Koreas-
ta. Kun ihmiset pakotetaan uskonnon 

kaltaisen ideologian avulla samankaltaisuuteen, seurauksena on 
yhteiskunnan degeneroituminen.

Tiedon salaamisella ja pimittämisellä on työväenliikkeessä 
surullinen ja sekava historia. Välillä on puolustettu avoimuut-
ta ja julkisuutta. Ajoittain on itse oltu sensoreita ja salaajia. V.I. 
Leninin johtama neuvostohallitus julkaisi 1917 salaisen Sykes-
Picot -sopimuksen, jolla jaettiin Lähi-itä etupiireihin. Se oli val-
lankumouksellista uutta julkisuutta. Vain 22 vuotta myöhem-
min neuvostohallitus solmi Molotov-Ribbentrop -sopimuksen 
natsi-Saksan kanssa salaisine lisäpöytäkirjoineen, joilla jaettiin 
Itä-Euroopan etupiirit. Vallankumous söi lapsensa.

Tiedon julkisuus on edelleen hankala asia työväenliikkeel-
le. John Stuart Mill piti osuustoimintaliikettä työväenliikkeen 
demokratian kouluna. Kun Suomen punapääoma ja osuuslii-
ke lähes tuhoutuivat 1990-luvun kasinopelissä, EsKo SePPä-
sen poliittinen ura yritettiin katkaista tämän julkaistua kirjan 
Punapääoman romahdus. Jossain haluttiin salata, ketkä tuhosi-
vat sadan vuoden aikana luodun työväenliikkeen omaisuuden. 
Vastaavia ja pahempiakin tapauksia tiedon salaamisesta työvä-
enliikkeessä ei ole vaikea löytää. Vasemmiston perusta on laho, 
jos se ei kestä omaa menneisyyttään.

Millin julkisuusteoria on ajankohtainen muuallakin kuin 
vasemmalla, kun porvarilliset tiedotusvälineet ovat käytän-
nössä luopumassa siitä. Voimakas kaupallistuminen ja pyrki-
mys maksimaaliseen liikevoittoon ovat aiheuttaneet sen, että 
jutut lehtiin valitaan ilmoittajien ja lukijoiden maksukykyisen 
osan miellyttämiseksi. Tietokoneavusteisten kyselytutkimus-
ten avulla selvitetään, mikä on yleisön ja mainostajien arvojen 
kohtaamispiste. Se salataan, mikä on haitallista risC Monito-
rin tai valitun profiloinnin kannalta tai menee liian kauas koh-
deyleisön arvoista ja mausta.

Tässä olisi kasvava sosiaalinen tilaus radikaalille journalismil-
le. Onko vasemmistolehdillä rohkeutta ottaa haaste vastaan?

liiTToValTion deMoKraTiaVaJe

Milliä lukiessa vastaan tulee yllätyksiä. Valtio-opillisessa teok-
sessa Considerations on Representative Government tarkastellaan 
liittovaltioiden hallintoa. Sitä lukiessa pohtii, onko demokra-
tiavajeesta kärsivä ja ylhäältä luotu Euroopan unioni lainkaan 
kelvollinen hanke. Mill tunsi aikanaan neljä liittovaltiota: Yh-
dysvallat, Belgian, Sveitsin ja Itävalta-Unkarin. Hän kysyi, onko 
näissä liittovaltioissa riittävää yhteistä kieltä, kulttuuria, kirjal-
lisuutta, taidetta ja uskontoa pitämään ne koossa. Entä ottaako 
keskushallinto demokraattisesti huomioon liittovaltion väistä-
mättä erilaiset osat? Ankarin liittovaltion yhtenäisyyden koetus 
on sota. Tuntevatko sotamiehet lojaalisuutta keskusvaltaa vai 
omaa kansallisuuttaan kohtaan? Eniten kysymyksiä Mill esitti 
Itävalta-Unkarista, jonka kohtalo on tunnettu.

Kun tätä vielä vertaa Millin kirjoitteluun Alexis de ToC-
quevillen Demokratia Amerikassa -teoksesta, joutuu pohti-
maan edelleen unionia ja erityisesti sen militarisointia. Unioni 
rakentaa palkka-armeijaa, taistelujoukkoja. Mill ihaili ystäväänsä 
Tocquevillea, joka päätteli palkka-armeijan olevan luonteeltaan 
väistämättä sotaisamman kuin asevelvollisuusarmeijan. Palkka-

marx arvosteli milliä tautologiasta  

ja pysähtymisestä toistamaan adam smithin 

ja david ricardon näkemyksiä.

Mill oli ajattelussaan lähempänä maltillista sosialismia kuin yleisesti on tiedetty.

•
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soturi saa palkkaa ja tekee siksi mitä käsketään, hän on orjaakin 
taipuisampi. Asevelvolliselle pitää perustella, miksi hänen pitää 
sotia, koska ilman motiivia hän ei taistele kunnolla. Euroopan 
unionin johto haluaa palkka-armeijan, koska se tietää, ettei se 
pysty rakentamaan toimivaa asevelvollisuusarmeijaa.

Tiivistäen: Irakin sota ja miehitys eivät olisi mahdollisia, jos 
Yhdysvalloilla olisi asevelvollisuusarmeija. Palkkasoturit sen si-
jaan tekivät likaisen työn käskystä. Asevelvollisuusarmeija on 
luonteeltaan puolustuksellisempi.

Milliä ja Tocquevilleä lukiessa kysyy, mitä tapahtuu, jos de-
mokratiavajeessa kylpevä euroeliitti saa määräysvaltaansa palk-
kasoturiarmeijan, kuten on tapahtumassa? Se voi sytyttää tuli-
palon, jonka sammuttamiseen voimat eivät riitä. Samalla joutuu 
kysymään »vihreän pasifismin» sisältöä. Vihreäthän kannattavat 
innokkaasti asevelvollisuuden lakkauttamista ja samaan aikaan 
EU:n taistelujoukkoja. Sotiminen ei siis haittaa, kunhan ei itse 
joudu armeijaan – antaa palkkasotureiden hoitaa maksua vas-
taan tappaminen. Mitä »pasifismia» tämä on?

Millin ongelMa: TuoTTaaKo TaiTeiliJa?

Vaikka John Stuart Milliä voi ihailla ja pitää »ihmisystävälli-
senä taloustieteilijänä» ja monin tavoin edelläkävijänä, on sa-
malla todettava hänen puutteensa ja musta puolensa, josta ei 
tule ottaa oppia. Mill esimerkiksi kannatti kuolemanrangais-
tusta. Mill oli avoin imperialisti: hän teki 35 vuoden työuran 
Itä-Intian kauppakomppaniassa, joka ryösti Intiaa ja Kiinaa 
käymällä muun muassa laajamittaista huumekauppaa. Komp-
panian keskeinen tulonlähde oli oopiumkauppa Kiinassa, mi-
kä johti kahteen oopiumsotaan (1840–42 ja 1856–60). Molem-
mat päättyivät Kiinan tappioon, jolloin englantilaiset saivat 
haltuunsa oopiumkaupan monopolin Kiinassa. Karl Marx oli 
tuohon aikaan New York Daily Tribune -lehden Lontoon kir-
jeenvaihtaja. Hän ivasi englantilaisia liberaaleja, jotka puhuivat 
kotimaan juhlapuheissa imperialismin kristillisestä ja sivistä-
västä vaikutuksesta sekä vapaakaupan ihanuudesta. Samat li-
beraalit unohtivat vapaakauppa-aatteen samalla hetkellä, kun 
olivat saaneet sodan avulla haltuunsa huumekaupan monopo-
lin Kiinassa (3.9.1858).

Taloustieteilijänä Mill ei päässyt yhtä pitkälle kuin Marx, 
joka arvosteli tätä tautologiasta ja pysähtymisestä toistamaan 
Adam SmiThin ja David RiCardon näkemyksiä. Ajankoh-
tainen esimerkki koskee Marxin ja Millin kiistaa tuottavasta 
ja tuottamattomasta työstä. Tämä erottelu oli peräisin Adam 
Smithiltä, joka korosti maanviljelystä tuottavan työn muotona. 
David Ricardo kehitti ajatusta edelleen maankoron kohdalla. 
Millin poliittisen taloustieteen perusteoksessa maatalous jää 
vähemmälle huomiolle, mutta hän pohti monien uusien am-
mattien tuottavuutta ja tuottamattomuutta. Tuottamattomia 
olivat hänen mielestään esimerkiksi sotilaat, oopperalaulajat, 
näyttelijät, balettitanssijat, muusikot, opettajat ja kotiapulai-
set.3 Millin tapa käsitellä taideammattien tuottavuutta on se-
kava ja jää lopulta keskeneräiseksi.

Nykyisessä lehdistökeskustelussa julkisessa omistuksessa 
olevien yritysten tai niiden toimintojen yksityistämistä perus-
tellaan usein niiden tehottomuudella tai tuottamattomuudel-
la. Millin poliittisen taloustieteen oppikirjasta voi löytää pe-
rusteluja yksityistämisille.

Marx oli analyyttisempi ja ratkaisi ongelman, johon Mill 
ei kyennyt. Hän esitti, että »tehdäkseen tuottavaa työtä yksi-
lön ei ole tarpeellista tarttua siihen omin käsin; riittää, että on 
kokonaistyöläisen elimenä».4 Ajatus on, että pitkälle kehitty-

neen työnjaon yhteiskunnassa esimerkiksi opettajat, lakimiehet 
ja taiteilijat voivat hyvinkin tehdä tuottavaa työtä sivistäessään 
ja viihdyttäessään ihmisiä sekä vähentäessään rikoksia. Näen-
näisesti tuottamaton työ voi siis olla tuottavaa yhteiskunnal-
listen kytköstensä ja seuraustensa kautta, eikä työ siis muutu 
tuottavaksi tai tuottamattomaksi sen mukaan, maksaako pal-
kan kunta, säätiö tai yksityinen yritys.

Tuottavan ja tuottamattoman työn ongelma ei ollut help-
po edes Marxille. Grundrissessä hän pohti ongelmaa, mutta 
ratkaisu löytyi vasta Pääomassa. Kulttuuri- ja taidetyön mer-
kitys nyky-yhteiskunnassa on vielä suurempi kuin Viktorian 
ajan Englannissa. Työn tuottavuus on 1800-lukuun verrattu-
na noussut huimasti. Siksi on perusteet vaatia, että yhteiskun-
ta sijoittaa rahaa myös Millin »tuottamattomiin» töihin, kuten 
taiteeseen, teatteriin ja musiikkiin. Ne ovat sivistäviä ja elämää 
rikastavia – siten siis välillisesti hyvinkin tuottavia. Marx näki 
tämän »vapauden valtakunnan» merkityksen toisin kuin Mill 
ja Smith, joiden näkemykset työn merkityksestä ja arvosta oli-
vat kovin yksinkertaisia.

Enpä siis olisi työntämässä Karl Marxia museoon, kuten 
Kalevi Suomela teki Kansan Uutisissa 1.12. 2006. Sekä Marx 
että Mill ansaitsevat enemmän kriittistä tutkimusta ja huo-
miota. •
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K
arl Marxin kopernikaaniseksi käänteeksi on sanot-
tu sitä, että hän nimesi perimmäiseksi yhteiskunnal-
liseksi ongelmalähteeksi kapitalistisen yksityisomis-
tuksen. Aluksi hän kampesi muiden nuorhegeliläisten 

tavoin g.w.F. Hegelin tuotantoa silloista valtiota vastaan ja 
yhtyi heidän näkemykseensä olemassaolevan valtion, sensuu-
rin ja byrokratian hylättävyydestä. Monarkiassa »kokonaisuus, 
kansa, on alistettu olemassaolonsa yhdelle tavalle, poliittiselle 
valtiomuodolle; demokratiassa valtiomuoto itse näyttää vain 
yhdeltä kansan määreeltä, nimittäin sen itsemääräytymiseltä»,1 
totesi hän vuonna 1843 Kreuznachissa kirjoittamassaan Hegelin 
valtio-oikeuden kritiikissä. Marxin mukaan »uudemmat rans-
kalaiset» – todennäköisesti hän tarkoittaa ÉTienne CabeTia 
– olivat »käsittäneet tämän niin, että todellisessa demokratias-
sa poliittinen valtio tuhoutuu».2

KansalaiseläMä on ValTioTa perusTaVaMpaa 

Siteeratussa tekstissä viitataan jo kysymykseen – se oli saanut 
pohjustusta jo Rheinische Zeitungin artikkeleissa – valtion 
materiaalisista perustoista. Niiden sisällöksi osoittautuu omai-
suuden muoto. Muutamaa kuukautta myöhemmin, Hegelin 
oikeusfilosofian kritiikin johdannossa, tämä muuntuu vaati-

valtio Ja demokratia marxilla

teksti uWe-Jens heuer

Marx piti jo nuorena demokratiaa parhaana valtiomuotona 

ja kansalaiselämää valtiota perustavampana yhteiskunnan 

tasona. Hän vei kuitenkin demokraattishenkiset tavoitteensa 

niin pitkälle, koko valtion poistamiseen asti, että 

demokratian tarkempi erittely ei vaikuttanut tarpeelliselta. 

Hänellä oli myös taipumusta typistää porvarillinen 

kansalaisyhteiskunta yksityisomistukseksi ja luokkakonflikteiksi. 

Myöhemmin Gramsci kehitteli näkemystä, jonka mukaan 

kansalaisyhteiskuntaan sisältyy myös yleisinhimillisiä arvoja.

mukseksi yksityisomaisuuden syrjäyttämisestä, minkä subjek-
tiksi nimetään proletariaatti. Reunahuomautuksissa nuorhege-
liläisen Arnold Rugen erääseen artikkeliin Marx arvostelee 
hänen poliittisen ymmärryksensä yksipuolisuutta ja uskoaan 
tahdon kaikkivaltaan ja vaatii yhteiskunnallista vallankumo-
usta, joka poliittisesti olisi vain tuhoava akti: siihen kuuluvan 
organisoivan toiminnan yhteydessä pitäisi »poliittinen kuori» 
»singota pois».3 

Pyhässä perheessä sanotaan, että vain poliittinen taikaus-
ko kuvittelee yhä valtion olevan välttämätön kansalaiselämän 
koossa pitämiseksi. Todellisuudessa »kansalaiselämä pitää koos-
sa valtiota».4

Saksalaisessa ideologiassa uutta paradigmaa sitten työste-
tään pidemmälle. Valtio on kyllä todellisuutta, ei monien mui-
den asioiden tavoin pelkkä »utukuva», ei pelkkää poliittista ja 
uskonnollista järjettömyyttä, mutta kuitenkin johdannainen. 
Valtio, poliisi ja »kanuunat» eivät muodosta yhteiskunnan pe-
rustaa, vaan ovat seurausta sen jäsentymisestä. Poliittiset kamp-
pailut ovat illusorisia, harhaisia muotoja, »joissa eri luokkien 
todelliset keskinäiset taistelut tapahtuvat».5 Valtio pysyy illu-
sorisena yhteisönä. Todelliseksi yhteisöksi voidaan sanoa vasta 
sellaista, jossa yksilöt »assosiaatiossaan ja sen kautta saavutta-
vat samalla vapautensa»6 ja jossa kehitys on »vapaasti yhdisty-
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neiden yksilöiden kokonaissuunnittelun alaista».7
Marxin ja Engelsin katsannossa ihmisen yhteiskunnalli-

suuden kehitysprosessi etenee kapitalismia ja porvarillista yh-
teiskuntaa pidemmälle. Porvarillisen yksityisomistuksen ylit-
täminen työväenluokan vallankumouksen kautta on ihmisen 
vapautumisen edellytys. Ei vain valtio, joka on ja pysyy pahana, 
vaan myös sen perustan muodostava yksityisomistus on varsi-
nainen vihollinen. Vain kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän 
lakien tutkiminen, vain poliittisen taloustieteen kritiikki mah-
dollistaa teoreettiset lausunnot olemassaolevan valtion seuraa-
jasta. Tähän perustui myös se, että Marx vuoden 1848 vallan-
kumouksen tappion jälkeen käytti valtaosan luovista voimistaan 
poliittisen taloustieteen tutkimiseen. Sen aineistojen paljous ajoi 
häntä aina vain eteenpäin ja vei vuosikymmeniä hänen elämäs-
tään, eikä hänen aluksi kaavailemansa valtiota koskeva teos kos-
kaan tullut työstövaiheeseen. Vaikka hän kirjoitti loistavia po-
liittisia tekstejä, sellaisia kuin Louis Bonaparten brumairekuun 
kahdeksastoista, ei poliittisen taloustieteen teorian voi sanoa 
saaneen rinnalleen valtion ja politiikan teoriaa.

Varsin pian Marx ja Engels luopuivat alkuperäisestä näke-
myksestään nopean politiikattomaan yhteiskuntaan siirtymi-
sen mahdollisuudesta ja kehittelivät sen sijaan ajatuksia prole-
tariaatin diktatuurista siirtymäkautena. He eivät kuitenkaan 
paneutuneet tutkimaan tarkemmin politiikan roolia tällä kau-
della; ilmeisesti heitä pelotti myös utopioiden rakenteluun sor-
tumisen vaara.

Kansan iTsehallinTo Ja deMoKraTian ongelMa 

Pariisin kommuunissa he sitten näkivät lupauksen valtion pikai-
sesta lopusta. Marxin Kansalaissota Ranskassa -teoksen ensim-
mäisessä luonnoksessa kommuunin katsotaan olevan »vallan-
kumous valtiota itseään vastaan, yhteiskunnan yliluonnollista 
keskoslasta vastaan».8 Ja myös näin: »Se ei ollut vallankumous 
valtiovallan siirtämiseksi hallitsevan luokan yhdeltä fraktiolta 
toiselle, vaan vallankumous tämän inhottavan luokkaherruus-
koneiston murskaamiseksi.»9

Kansan itsensä toimesta, ilman valtiokoneistoa toteutetta-
va »tuottajien itsehallinto»10 muutti julkiset tehtävät työläisten 
asiaa ajaviksi. Kommuuni oli Marxille »vihdoinkin löydetty 
valtiollinen muoto, jonka vallitessa saattoi tapahtua työn ta-
loudellinen vapauttaminen».11 Engels sitten vaati Gothan oh-
jelman kritiikissään vuonna 1875 lopettamaan koko puheen 
valtiosta; se oli tarpeetonta »varsinkin nyt Kommuunin jäl-
keen, joka ei ollut enää valtio sanan varsinaisessa merkitykses-
sä».12 Valtion sijasta tulisi ohjelmatekstissä aina puhua »yhtei-
söstä» (Gemeinwesen).13

Marxin ja Engelsin paradigma mahdollisti siihen asti sy-
vimmän orientaation kapitalistisen yhteiskunnan rakenteisiin 
sekä, tosin jo rajoitetummassa määrin, sen poliittisiin muo-
dostumiin. Se ei kuitenkaan avannut tietä tulevan yhteiskun-
nan, etenkään sen poliittisen järjestelmän, ristiriitojen ja vaaro-

jen arvioinnille. Tämä kävi ilmi myös Engelsin myöhemmistä 
töistä, esimerkiksi Anti-Dühringistä, valtion alkuperää koske-
vasta teoksesta sekä hänen myöhäisistä teksteistään. Liioin ei 
paradigma jättänyt tilaa erityiselle demokratiaa koskevalle ta-
voitteenasettelulle. Marx ja Engels eivät tavoitelleet ensi sijas-
sa demokratiaa porvarillisen järjestelmän puitteissa, vaan jär-
jestelmän väkivaltaista kumoamista. Ennen vallankumousta ei 
nimenomaisesti demokratiaa koskeva kysymyksenasettelu ollut 
mahdollinen, sen jälkeen se taas ei ollut tarpeellinen. Demo-
kratian tavoite oli ylitetty käsitteillä, jotka soveltuivat parem-
min rajanvedoksi porvarilliseen ideologiaan.

Marxilaisen vallankumousteorian käytännön koettelu ei 
tapahtunut kehittyneissä kapitalistisissa maissa, joiden yhtai-
kaisesta vallankumouksellisesta muuttamisesta Marx ja En-
gels olivat puhuneet, vaan Venäjällä. Ensimmäisen maailman-
sodan aiheuttama ristiriitojen kärjistyminen teki bolševikeille 
mahdolliseksi ottaa valta käsiinsä. Länsieurooppalaisten sosi-
alidemokraattien tavoin myös v.i. Lenin ja muut bolševikit 
käsittivät hyvin kapitalististen suhteiden kypsymättömyyden 
Venäjällä ja näkivät vallankumouksessa ensi sijassa mahdolli-
suuden avata tie maailmanlaajuiselle vallankumousprosessille. 
Kun sellaista prosessia ei ilmaantunut, niin se johti – ei varmas-
tikaan pakonomaisen välttämättömässä prosessissa – rakenta-
maan yhteiskuntajärjestelmää, jonka luonnetta määräsi oleel-
lisesti valtionomistus ja joka lukuisista reformointiyrityksistä 
huolimatta hävisi kehittyneelle kapitalismille ja romahti lukui-
sissa maissa vuonna 1989.

Epäilemättä kapitalismin poistaminen poisti monia ikävyyk-
siä, ei vähiten kapitalismin taloudellisista laeista kumpuavan 
sodan vaaran. Kun kapitalismilla nykyään on eräissä maissa – 
ei suinkaan kaikissa – toisenlaiset kasvot kuin Marxin aikana, 
niin se johtuu paitsi tuotantovoimien kehityksestä, myös työ-
väenliikkeen kamppailusta sekä nyttemmin kadonneesta pa-
kosta kilpailla sosialismin kanssa.

Se tosiasia, että kyseinen sosialismi, jota voitaisiin kutsua 
varhaissosialismiksi, on monissa maissa rauennut tyhjiin, haas-
taa analysoimaan paitsi sen luonnetta, myös Marxin ja Engelsin 
paradigmaa. Tämä on paikallaan aloittaa poliittisen pluralismin 
problematiikasta. On selvää, ettei yhden puolueen valtamono-
poliin perustuva poliittinen järjestelmä pysty hyödyntämään 
yhteiskunnan demokraattisia potentiaaleja. Edelleen, modernin 
poliittisen kehityksen sekä vallanjaon, oikeusvaltion ja julki-
suuden ymmärtämiseksi on tarpeen tarkastella marxilaista kä-
sitystä kansalaisyhteiskunnan ja valtion suhteesta.

Marx TypisTi hegelin KansalaisyhTeisKunTaa

Esittäisin teesin, että Marx typisti Hegelin kansalaisyhteiskun-
nan konseptiota tavalla, joka oli omiaan ehkäisemään etenemistä 
kohti demokraattista sosialismikäsitystä. Hegelin jäsennyksen 
mukaan kansalaisyhteiskuntaan kuuluivat ihmisten tarpeiden 
järjestelmä, jonka yhteydet esine- ja sosiaaliseen maailmaan vä- •
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littyivät työn kautta, omaisuuden suojaaminen oikeudenkäy-
tön avulla sekä politia ja korporaatio.14*

* Politiaksi suomennettu sana on Hegelillä Polizei, poliisi, mutta 
tässä on käytetty Markus Wahlbergin perusteltua käännöstä. Sekä 
politia että korporaatio ovat erittäin laajoja käsitteitä: edellinen 
tarkoittaa asioita, jotka nykyään luetaan julkisen sektorin sosiaa-
li- ja taloushallintoon ja järjestyksenpitoon, jälkimmäinen vastaa-
via asioita yksityisen taloussektorin sekä yhdistystoiminnan piirissä. 
Koska kansalaisyhteiskunnan järjestelmä alkaa niinkin perusta-
vista ihmisyyden piirteistä kuin tarpeista ja työstä, niin se sisältää 
runsaasti yleisinhimillistä, jo ennen porvariston kautta syntynyttä 
ainesta. Esimerkiksi kansalaisyhteiskunnassa toimiva ihminen on 
vapaa ja itsenäinen persoonallisuus, jollainen oli Hegelin mukaan 
kehittynyt etenkin kristinuskon myötä. Suomentaja.

Marx tarttui siihen, miten Hegel erotti kansalaisyhteiskun-
nan ja poliittisen valtion eri sfääreiksi, ja näki tämän ristirii-
dan ratkaisun sen kummankin puolen ylittämisessä uno acto.15 
Lähestyessään ongelmaa tällä tavoin Marx poisti itseltään sen 
mahdollisuuden, että olisi käynyt käsiksi Hegelin mutkikkaa-
seen konseptioon sisältyviin sfäärien välityksiin ja etsinyt si-
tä kautta kansalaisyhteiskunnan demokraattisia aspekteja. Ne 
redusoituivat »egoismiksi». Typistäminen näkyy selvänä Poliit-
tisen taloustieteen arvostelun alkusanoissa vuodelta 1859. Sii-
nä oikeussuhteet ja valtiomuodot johdetaan aineellisista elin-
oloista, joiden kokonaisuutta Marx sanoo Hegelin nimittäneen 
kansalaisyhteiskunnaksi, ja joiden anatomiaa pitäisi nyt etsiä 
poliittisesta taloustieteestä. Tässä kansalaisyhteiskuntaan jää 
enää vain talous.

Marxilla oli yleensäkin taipumusta redusoida kansalaisyh-
teiskunta egoismiksi, yksityisomistukseksi ja luokkakonflik-
teiksi, mikä johti tiettyyn ekonomismiin, talouden merkityksen 
ylikorostamiseen, sekä monien taloutta ja valtiota yhdistävien 
asioiden aliarviointiin. Myös tässä oli yksi teoreettinen juuri 
sille, että vaihtoehdoiksi jäivät vain porvarillinen valtio ja Pa-
riisin kommuuni.

graMscin uudenlainen näKeMys

Tällaisella lähestymistavalla oli pitkään merkittävä rooli mar-
xilaisessa ajattelussa, esimerkiksi Karl KauTsKylla sekä ve-
näläisillä marxisteilla. Uuden näkemyksen kehitti AnTonio 
GramsCi selvitellessään välejään NiKolai Buharinin eko-
nomismin kanssa. Italiassa sodan jälkeen muodostuneen val-
lankumouksellisen kriisin kokemuksiin nojautuen Gramsci 
loi vertauskuvat liikuntasodasta (Venäjällä) ja asemasodasta 
(lännessä). Idässä valtion syrjäyttäminen ratkaisi kaiken, kos-
ka kansalaisyhteiskunta, johon hän luki koulut, yliopistot ja 
akatemiat, ammattiyhdistysliikkeen, kirkon jne., oli heikos-
ti kehittynyt. »Idässä valtio oli kaikki, kansalaisyhteiskunta 
alkutekijöissään ja peruspiirteiltään kiteytymätön. Lännessä 
valtion ja kansalaisyhteiskunnan välillä vallitsi tasapainoinen 
suhde, ja jos valtio järkkyi, kansalaisyhteiskunnan vahva ra-

kenne paljastui heti.»16

Tämä lähtökohta mahdollisti uuden tavan tarkastella kapi-
talistista yhteiskuntaa: sen näkemisen merkittäviä sivilisatori-
sia, yleisinhimillisiä, saavutuksia sisältävänä. Keskustelussa on 
viittailtu erityisesti »muodollisen» demokratian periaatteisiin,17 
kulttuurisen ja taloudellisen tuotannon ei-valtiollisiin muotoi-
hin, kotitalouksien järjestelmään ja vapaaehtoisiin yhdistyksiin,18 
innovaatioiden hyötyarvosta käytävään kilpailuun, kilpailuun 
hegemoniasta demokraattisen vallanjaon muotojen sisällä se-
kä julkiseen kilvoitteluun totuudesta, oikeudenmukaisuudes-
ta ja arvokäsitteistä argumentatiivisten kanssakäymismuotojen 
puitteissa.19 Kapitalismi on tarjonnut meille kansalaisyhteis-
kunnan.Varhaissosialismin sortuminen ei johtunut vähiten sii-
tä, että se ei kyennyt riittävässä määrin luomaan sosialistista 
kansalaisyhteiskuntaa. Jos haluamme demokraattisen sosialis-
min muodostavan todellisen vaihtoehdon kapitalismille, niin 
se on mahdollista vain, mikäli siinä ovat mukana kansalaisyh-
teiskunta, oikeusvaltio, vallanjako, julkisuus ja perustason de-
mokratia. Tämä merkitsee myös, että kapitalismia ei pidä sa-
maistaa kansalaisyhteiskuntaan.

Tarkoitan siis kansalais- tai selkeämmin sanottuna siviiliyh-
teiskunnalla* ennen muuta ei-taloudellisia asioita, jotka kapi-
talismi on luonut ja jotka samalla ovat sivilisatorisen – tai jos 
halutaan: modernin – kehityksen muotoja. Toisaalta on vält-
tämätöntä torjua illuusio siitä, että kapitalismi tuottaisi tuol-
laisen kansalaisyhteiskunnan automaattisesti. Kapitalismi on 
kehittynyt eri maissa hyvin erilaisilla tavoilla, ja kansalaisyh-
teiskunnan muotojen kypsyys riippuu lukuisista tekijöistä, aina 
kulloisenkin kapitalismin muodon syntytavasta alkaen. (Aja-
tellaanpa esimerkiksi eroa Yhdysvaltojen ja Manner-Euroo-
pan välillä.)

* Heuer käyttää ilmausta »siviiliyhteiskunta» (Zivilgesellschaft; 
vrt. Gramscin società civile) eräissä muissakin kohdissa »kansa-
laisyhteiskunnan» (bürgerliche Gesellschaft) sijasta. Tarkoitus on 
välttää sekaannukset, joita voisi aiheuttaa se, että bürgerliche Ge-
sellschaft tarkoittaa myös »porvarillista yhteiskuntaa». Koska suo-
menkielessä ei sekaannuksen vaaraa ole, ei sanaa ole suomennok-
sessa vaihdettu. Suomentaja.

Kansalaisyhteiskunta on myös sosiaalisen kamppailun kent-
tä. Tämän ovat lähihistoriassa saaneet kokea entisen ddr:n 
kansalaiset. Maaliskuun 18. päivänä 1990 monet uskoivat, ettei 
heidän ulottuvillaan ollut pelkästään kapitalismi, vaan ilman 
muuta myös sosiaalinen kapitalismi, oikeusvaltio ja muita saa-
vutuksia. Sen jälkeiset kokemukset ovat osoittaneet, että vaik-
ka omistussuhteet muuttuivat, kansalaisyhteiskunnan muodot 
eivät suinkaan edistyneet samalla tavoin. Päinvastoin, nimen-
omaan vuosien 1989–90 mullistuksessa kehittyneet kansalaisyh-
teiskunnan piirteet ovat nyt taantumassa. 

FranCis FuKuyama on julistanut taloudellisen ja poliit-
tisen liberalismin täydellisen voiton historian lopuksi, mutta 
niin kauan kuin kapitalismi on olemassa, tulee olemaan myös 
kapitalisminvastaista liikehdintää, joka asettaa vaihtoehdoksi 

Marxilla oli taipumusta redusoida kansalaisyhteiskunta 
egoismiksi, yksityisomistukseksi ja luokkakonflikteiksi

•
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sosialismin. Jokainen ratkaistu ristiriita herättää eloon uusia, 
sen me koemme nykyään tuskallisella tavalla. Teoreettisella ta-
solla ratkaisevaksi kysymykseksi tulee kohoamaan uudenlaisen 
kansalaisyhteiskunnan taloudellinen perusta. Voidaanko kan-
salaisyhteiskuntaan liittää yhteisomistus vai onko kapitalisti-
nen yksityisomistus kansalaisyhteiskunnasta maksettava vält-
tämätön hinta? Tämän kysymyksen analysoinnin täytyy olla 
globaalia, kuten on taustalla oleva liikehdintäkin. Tähänastisen 
sosialismin sortuminen on osoittanut, että kapitalismin hallit-
semassa maailmassa ei tietä kohti kapitalismin voittamista voi-
da etsiä muurin takana. Jo käyntiin lähtenyt sota ensimmäisen 
ja aiemmin kolmanneksi kutsutun maailman välillä osoittaa 
uuden demokraattisen maailmanjärjestyksen välttämättömyy-
den.20 Tie siihen on pitkä, mutta pitkälläkin tiellä pitää ottaa 
ensimmäinen askel. •
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Puhdistajat kauhovat saastunutta hiekkaa

öljy roiskuu keltaisille Goretex-takeille.

Mustia räpylän jälkiä on kaikkialla.

Suuri apina juoksee kohti merta,

myrskyn mereltä karkottama hylky makaa kyljellään hietikossa.

Se lahoaa. Siitä valuu veden kuolaa.

Kävelemme hitaasti eteenpäin,

kunnes tajuamme asuvamme saarella. Seison rengas kädessä.

Äiti riisuu kenkänsä ja hänen silmiinsä syttyy kiilto

nyt hän on jotain muuta

lokin jäljet rantahietikossa.

Ranta on täynnä viestejä:

pikkulasten leluja, matkatavaroita, riepuja,

keramiikkaa, palaneita luita.

Tarkoititko:

ne jotka rantahietikossa vaikuttavat surullisilta,

ovat karikatyyrejä jostain menneestä?

Askeleet häviävät, loistavat pisamat.

Lola, ikuinen anarkian kannattaja,

eikö tällaisena päivänä olisi mukavaa kahlata kovaa,

posket punaisina kuin rahvaan naisilla.

On vain pudottava laiturilta kerran, että oppii uimaan.

Violetti pilli nauraa käheästi. Naputtaa, seilaa.

Kohtaan lahonneen veneen yhä uudelleen.

Mietin, miksi kalat säilyvät pidempään

kuin ihminen veden alla, miksi ikuisuus

ei palaa takaisin nurin

kääntyneen taivaankannen huuhdellessa varpaitani.

***

Hakukonerunoja

runoja Tytti Heikkinen
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Asioita joista pidät:

ei ristin sielua liikenteessä, vain sorsanmunia syönyt varis

ja sammakot rantakaislikossa.

Lokki tulee syömään kalanperkuujätteitä.

Minulla on vaaleanpunainen pyyhe.

Auringon hehku on löylyistä höyryävä mopo, Kultasointu.

Pallokoho roikkuu rantakaislikossa pitkään iltaan.

Pienenä en uskaltanut mennä uimaankaan.

Se laineiden liplattelu, varpaiden huljuttelu,

se että jäät lähtevät ja kalanpoikaset rypevät

liejussa osaamatta pelätä. Leikkivät haukea,

joka jäi ansaan matalikossa.

Nyt jotain harmaata harppoo rantakaislikossa puolitoistametrisillä,

laihoilla tikkujaloilla. Tai kaksimetrisillä.

Lintu on pyörylä keppien päällä.

Ensimmäiset kukat ja lasinsirut pohjassa raapivat jalanpohjia

auki menevät päivät vievät eteenpäin.

Juhannusyö punertaa jo Saimaalla

minä olen jäänyt rannalle seuraamaan lasisiipisten leikkejä.

Järvimaisema on lokkien kirkunaa, kolmiulotteinen

asetelma raajat levällään.

Alkoiko kaikki tyhjyydestä, itikkaparvet surisevat.

Sitä pitää mietiskellä paljon.

Aurinko on jo laskenut, mutta valoa riittää

vielä montakin hetkeä.

Jonkun toisen mielestä tämä voisi olla

vain auringonlasku, kaunis ehkä,

tai vanhentunut katseen vankila hämärän rajamailla.

■ Tytti Heikkinen kirjoittaa Google-
runoja agraarimaisemassa kehäkolmosen
ulkopuolella ja pähkäilee, onko 
hakukone runouden Deus ex Machina 
vai deus ex machina.
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➤ Katja Nissisen esseessä »Rakkaudesta samaan 
ja toiseen» (Kulttuurivihkot 6/2006) luetaan rinnak-
kain Pentti Holapan ja Hannu Jouhkin kirjaa Mies 
miehelle – kertomus ystävyydestä ja väitöskirjaani 
Tule, rakkaani! Naisen ja miehen välisestä etiikasta 
kirjallisuuden rakkauskuvauksissa. Tahdon oikaista 
kolme Nissisen esittämää virheellistä väitettä, jotka 
koskevat omaa kirjaani.

Ensinnäkin Nissinen esittää, että tutkimukseni 
mukaan antiikin poikarakkaudesta kirjoittaneet ylis-
tävät saman rakkautta. Kirjassani esiintyvä saman 
rakkaus on ranskalaisen filosofin Luce Irigarayn luo-
ma käsite, jolla hän viittaa sellaiseen suhteeseen, jos-
sa toinen koetetaan palauttaa minuun tekemällä hä-
nestä minun toiveideni, tarpeideni ja tavoitteideni 
välikappale. En missään kohdin tutkimustani esitä, 
että antiikin poikarakkaudesta kirjoittaneet ylistäi-
sivät saman rakkautta. En tutkimuksessani edes kar-
toita poikarakkauden kuvauksia. Ainoat viittaukset 
homoseksuaalisuuteen teen kirjoittaessani Platonin 
Pidoista.

Esitykseni mukaan Pidoissa esiintyvät 
Aristofaneen rakkauskäsitys, joka koskee niin homo- 
kuin heteroseksuaalistakin rakkautta, ja Sokrateen 
rakkauskäsitys, joka koskee (mies)rakastajan suhdet-
ta kauneuteen, ovat kummatkin ongelmallisia rak-
kauden etiikan kannalta: niissä rakkaus näyttäytyy 
rakastajan omana hankkeena, jonka päämääränä on 
hänen oma täydellistymisensä. Tällöin unohdetaan 
kuitenkin suhde toiseen. Esittämäni perusteella en 
kuitenkaan tee, eikä voida tehdä, johtopäätöksiä sii-
tä, ovatko muiden homoseksuaalisesta rakkaudes-

katJa nissiselle Ja kulttuurivihkoJen lukiJoille

ta kirjoittaneiden rakkauskäsitykset etiikan kannalta 
hedelmällisiä vai eivät.

Toiseksi Nissinen kirjoittaa, että Holapan ja Jouh-
kin välistä suhdetta voisi tutkimukseni perusteella 
kutsua toveruudeksi. En kuitenkaan määrittele kir-
jassani minkäänlaisia miesten välisiä suhteita tove-
ruudeksi. Kirjani ei keskity miesten välisiin rakkaus-
suhteisiin.

Kolmanneksi Nissinen väittää, että annan ymmär-
tää miesten välisen rakkauden tukevan patriarkaalis-
ta järjestystä. En ole tätä mieltä enkä missään kohdin 
kirjaani esitä tai vihjaa tällaista.

On vilpillistä ja vastuutonta antaa toisen ajatuk-
sista väärä todistus, kuten Katja Nissinen minun suh-
teeni tekee. Tuntuu sekä vihastuttavalta että surku-
hupaisalta lukea etiikkaa käsittelevää esseetä, jossa ei 
ole tietoakaan tutkimuksen etiikasta.

Tutkimustyössä tutkimuksen aiheen rajaaminen 
on keskeistä. Olen valinnut väitöskirjani aiheeksi nai-
sen ja miehen välisen rakkauden ja sukupuolieron 
etiikan, kuten kirjani nimi jo kertoo. Luce Irigarayta 
seuraten uskon, että ellemme onnistu ajattelemaan 
uudelleen naisen ja miehen välistä suhdetta, jäämme 
samuuden logiikan vangeiksi. Aiheen rajauksesta ei 
voida kuitenkaan päätellä, että ainoastaan sukupuol-
ten väliset eroottiset suhteet olisivat mielestäni etii-
kan kannalta hedelmällisiä ja ajattelemisen arvoisia 
tai että ainoastaan toinen sukupuoli voisi mielestä-
ni edustaa minälle toiseutta. Kerron myös kirjassani 
eksplisiittisesti, etten ajattele näin.

Nissinen toivoo, että olisin tutkinut myös naisten 

miel iPide

välisestä rakkaudesta kertovia kirjoituksia. Naisten 
välisten rakkaussuhteiden, miesten välisten rakkaus-
suhteiden ja naisten ja miesten välisten rakkaus-
suhteiden taustalla vaikuttavat kuitenkin erilaiset 
historialliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset sekä, kir-
jallisuuden rakkauskuvauksia tutkittaessa, myös kir-
jallisuushistorialliset tekijät, jotka tulee ottaa huomi-
oon – jokaisen rakkaussuhteen ja rakkauskuvauksen 
ainutlaatuisuuden lisäksi. Yhden väitöskirjan mitassa 
ei ainakaan minun olisi ollut mahdollista syventyä sa-
manaikaisesti eri sukupuolta olevien ja samaa suku-
puolta olevien rakkaussuhteisiin.

Mielenkiintoisia jatkokysymyksiä sen sijaan kirjasin 
ylös koko ajan. Tutkimustyötäni voi jatkaa kysymällä 
vaikkapa – monien muiden kysymysten muassa: Mi-
ten vaalia samaa sukupuolta olevan rakastetun toi-
seutta? Millaisia yhteensulautumisen haaveita samaa 
sukupuolta olevilla rakastavaisilla on kirjallisuuden 
rakkauskuvausten perusteella? Entä millaisia muoto-
ja ihmetys saa kahden samaa sukupuolta olevan ra-
kastavaisen välillä? Muistuttavatko vastaukset näihin 
kysymyksiin huomioita, joita voi tehdä eri sukupuol-
ta olevien rakastavaisten välisestä suhteesta ja etii-
kasta, vai onko löydettävissä joitain yhtäältä naisten 
välisten rakkaussuhteiden etiikalle ominaisia piirtei-
tä, toisaalta miesten välisten rakkaussuhteiden etii-
kalle ominaisia piirteitä, ja sitten vielä joitain naisten 
ja miesten välisten rakkaussuhteiden etiikalle omi-
naisia piirteitä? •

Eva Maria Korsisaari
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kolumni

 »it's a Mad Mad Mad Mad World» oli yhdys-
valtalaisen elokuvaohjaaja STanley Kra-
merin 1960-luvun klassikkokomedian ni-

mi. 2000-luvun alussa maailman kehityksestä 
ovat kadonneet lähes kaikki komedian elemen-
tit. Nykyinen pallomme vertautuu enemmänkin 
sveitsiläiskirjailija FriedriCh DürrenmaT-
Tin Die Physiker -näytelmän mielisairaalan kal-
taiseen paikkaan. Dürrenmatt kuvasi kyseisessä 
näytelmässään toisen maailmansodan jälkeistä, 
kylmän sodan ja ydinaseaikakauteen siirtyneen, 
maailman mielettömyyttä.

Ihmiskunta on astunut 2000-luvun alussa ai-
mo askeleen eteenpäin tuhon tiellä. Kylmän so-
dan päättymisen jälkeen kehityksen odotettiin 
kulkevan rauhanomaisen kehityksen ja hyvin-
voinnin suuntaan. Tämä osoittautui nopeasti 
illuusioksi. Persianlahden sodasta lähtien väki-
valta ja sota ovat olleet keskeisiä kansainvälisen 
politiikan aineksia. Yhdysvaltain käynnistämä 
»terrorisminvastainen sota» on militarisoinut 
kansainvälisen politiikan. Puheet uudesta kan-
sainvälisestä talousjärjestelmästä, tasa-arvoisen 
globaalista talouskehityksestä ja ydinaseiden vä-
hentämisestä ovat vaihtuneet raivokkaaseen tais-
teluun raaka-aineista ja energialähteistä. 

Yhdysvallat, Nato ja eu tarjoavat kansainvä-
lisen politiikan ongelmien ratkaisuksi pitkälti 
vain militarismia ja sotilaallisen voimankäytön 
kasvattamista. Pyrkimykset turvata raaka-aine-
lähteet ja hallita yhä eriarvoisemmaksi muuttu-
vaa maailmaa väkivallan keinoin oikeutetaan 
»terrorisminvastaisella sodalla» ja taistelulla »is-
lamilaista fasismia» vastaan (Yhdysvallat), »hu-
manitaarisilla operaatioilla» ja toisen Auschwit-
zin ehkäisemisellä (eu). 

»Ahneus on myrkyttänyt ihmisten sielut, ra-
kentanut maailmaan vihan barrikadit, marssit-
tanut meidät kurjuuteen ja verenvuodatukseen.» 
Nämä sanat ovat Charlie ChaPlinin Dik-
taattori-elokuvan loppupuheesta. Ne kuvaavat 
hyvin 2000-luvun maailmaa, jossa ahneudesta 
on tullut keskeinen arvo ja jossa pasifismi sekä 
aseistariisunta ovat muuttuneet kansainvälisen 
politiikan kirosanoiksi. 

Mielipideilmasto on muuttunut kehittyneissä 
teollisuusmaissa 2000-luvulla nopeasti. Maksii-
mit ovat kallistumassa kohti barbariaa. Frank-
furtin koulukuntaan lukeutunut Theodor 
Adorno kiteytti osuvasti toisen maailmanso-
dan jälkeen laajasti hyväksytyn ajatuksen vaati-

essaan, että kaiken kasvatuksen olisi keskityttävä 
uuden Auschwitzin estämiseen. 2000-luvulla bar-
barismin äänellä puolestaan puhuu Yhdysvaltain 
puolustusministeriön edustaja, joka vaati viime 
vuoden lopulla Saksaa lähettämään joukkojaan 
eteläisen Afganistanin verisiin taisteluihin ja to-
kaisi: »Saksalaisten on opittava tappamaan.» 

Militarismin voittaessa alaa nykyisen sivilisaa-
tion perustaa uhkaavat yhä enemmän ilmaston-
muutos ja muut globaalit ympäristöongelmat. 
Lehtien otsikot välittävät lähes päivittäin hälyt-
täviä tietoja: »Ihmisellä on vuosikymmen aikaa 
reagoida ilmaston lämpenemiseen, jos katastro-
feilta halutaan välttyä»; »Ilmastomuutos uhkaa 
leikata jopa viidenneksen maailman tuotannos-
ta»; »us a :n tutkijat: Lämpimämpää kuin tuhan-
siin vuosiin»; »Grönlanti sulaa ennätysvauhtia.» 
Rooman klubin raportti varoitti jo 1990-luvun 
alussa, että muutamat ongelmat ovat jo saavutta-
neet vaarallisen laajuuden ja viivyttelyn hinta on 
valtava. »Jos emme herää ja toimi nopeasti, se voi 
olla liian myöhäistä», kuului loppukaneetti.

»Ilmastomuutoksesta tuli 2006 yleisesti tun-
nustettu ongelma», totesi Helsingin Sanomat 
(2.1.2007). Talouselämä-lehti (18.8.2006) julis-
ti makaabverilla otsikollaan: »Tervetuloa ilmas-
tonmuutos. Maapallo kärsii, mutta Suomi hyö-
tyy.» Tämä Talouselämän otsikko kuvaa hyvin 
nykyisen talouskasvupolitiikan mielettömyyttä: 
globaalin markkinatalouden rattaiden on pyörit-
tävä entistä suuremmalla vauhdilla, vaikka tämän 
talouden perustana olevat fossiiliset polttoaineet 
ovat ehtymässä ja luonnon kestokyky sortumas-
sa. Lentoliikennettä kasvatetaan, yksityisautoi-
lua edistetään ja joukkoliikennettä ajatetaan alas, 
ydinvoimaloita ja uraanikaivoksia suunnitellaan, 
jotta kulutusyhteiskunnan pyörät pyörisivät en-
tistä vinhemmin. Poliitikot eivät edes kykene 
asettamaan kysymystä yksityisautoilun rajoitta-
misesta ja joukkoliikenteen kehittämisestä, suu-
remmista ongelmista puhumattakaan. 

Elämme tilanteessa, jossa nykymallisen, fossii-
lisiin polttoaineisiin perustuvan globaalin kapi-
talismin edistäminen murentaa yhä nopeammin 
omaa perustaansa. ChisTer Kihlman kuvasi 
teoksessaan Gerdt Bladthin tuho (1987) sattuvasti 
nykyisen valtapolitiikan neuroottista neuvotto-
muuden ilmapiiriä: »Mutta jossain kyti kauhu, 
kaikille yhteinen, vaistonvarainen tai tiedostama-
ton – – pidettiin parempana elää nykyhetkessä, 
siihen sokeaan ja epätoivoiseen käsitykseen ta-

kertuen, että tulevaisuus – jos sitä oli – ei olisi 
kovinkaan toisenlainen – – Piittaamattomuu-
den, teennäisen pidättyvyyden tai epätoivoisen 
estottomuuden ohuen kalvon alla velloi paniik-
ki, levottomuus, neuvottomuus. Oli muodikasta 
kääntää todellisuudelle selkänsä, ja sitä asennetta 
esiintyi yhteiskunnan kaikilla tasoilla.»

Nykyinen tilanne muistuttaa umpikujamaisuu-
dessaan paljon tilannetta, joka vallitsi sosialistisis-
sa maissa 1980-luvun lopulla ennen romahdusta. 
Silloin – kuten nytkin – oli yleisesti aistittavis-
sa olennaisen muutoksen välttämättömyys. Sil-
loinkaan poliittinen eliitti ei toisaalta kyennyt 
ja toisaalta halunnut myöntää muutoksen väis-
tämättömyyttä. 1980-luvun sosialistisissa mais-
sa valtaeliitti puhui kehittyneen sosialistisen yh-
teiskunnan rakentamisesta yhtä sisällyksettömästi 
kuin nykyinen globaalimaailman eliitti kestävästä 
kehityksestä. Tilanteet eroavat toisistaan vain kah-
dessa mielessä. Ensinnäkin nykytilanteessa muu-
tokset tulevat olemaan vieläkin järisyttävämpiä ja 
vaikeampia. Toiseksi silloin suurelle osalle sosia-
lististen maiden asukkaita kehittyneet kapitalis-
tiset maat tarjosivat vaihtoehtoisen mallin. Nyt 
vaihtoehtoisia malleja ei ole näkyvissä.

Englantilainen historioitsija Arnold Toyn-
bee varoitti toisen maailmansodan jälkeen, että 
syvenevä luokkajako hajottaa yhteiskuntaa ja et-
tä sota kykenee tuhoamaan koko ihmiskunnan. 
Hän asettikin ihmiskunnan päätehtäväksi sodan 
ja luokkajaon pikaisen hävittämisen ja painotti, 
että »jos laiminlyömme tämän tehtävän tai epä-
onnistumme siinä, ne [sota ja luokkajako] saa-
vat ihmisestä voiton, ja siitä voitosta tulee täl-
lä kertaa ratkaiseva ja lopullinen». Hän varoitti 
luottamasta teknologian kehitykseen: »välttä-
mätön paha, maailman hyödykkeiden epätasai-
sen jakautuminen erioikeuksia nauttivan ja huo-
nommassa asemassa olevan enemmistön kesken, 
muuttuu teknisten keksintöjen myötä sietämät-
tömäksi vääryydeksi.» 

Yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäävän, ym-
päristöä tuhoavan ja yhteiskuntaa militarisoivan 
globaalikapitalismin kehitys, joka perustuu jat-
kuvan taloudellisen kasvun ajatukseen rajallisessa 
maailmassa, on tulossa tiensä päähän. Ongelma-
na on se, onko myös ihmiskunta nykymuodossaan 
tulossa sen myötä historiansa loppuun. •

■ Jouko Jokisalo on lehtori Joensuun  
yliopiston historian laitoksella.

mieletön, mieletön maailma
taloudellinen kasvu ja historian loppu

Jouko Jokisalo

Globaalin kapitalismin edistäminen murentaa yhä nopeammin omaa perustaansa.
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➤ Suomalainen kustannusala on 
murroksessa. Kirjallisuudesta on tullut 
vain bisnestä. Sisällön sijaan puhutaan 
myyntiluvuista ja kirjallisuuspalkin-
noista, humanistijohtajat vaihdetaan 
ekonomeihin, laadukasta käännös-
kirjallisuutta pidetään painolastina, 
markkinointi kohdennetaan muuta-
maan kotimaiseen romaaniin ja tie-
tokirjallisuuskin on pelkkää hömp-
pää. Lisäksi kirjakaupat pitävät kirjoja 
myynnissä vain kuukauden tai pari ei-
vätkä kustantamotkaan enää julkai-
se kirjoja, vaan kirjailijoita. Joka syksy 
medialle on syötettävä hämmenty-
nyt ja ahdistunut nuori naiskirjaili-
ja, jonka esikoisromaanissa hämmen-
tynyt ja ahdistunut nuori naiskirjailija 
etsii paikkaansa ja seksuaalista identi-
teettiään.

YLE TV1:n Voimalassa (29.1.) kes-
kusteltiin kustannusalan »kovista la-
eista». Loki-Kirjat lopettava Niko Au-
la, Liken myynyt Hannu Paloviita ja 
Ajatus Kirjojen kustannuspäällikkö Jan 
Erola tosin toppuuttelivat sisäsiististi 
toimittajien pahimpia provokaatioita 
alan kurjistumiskierteestä. Tietokirjai-
lija Pekka Hakokaan ei allekirjoittanut 
väitettä tietokirjallisuutemme surke-
asta tasosta.

Yhteisen sävelen toimittajat löysi-
vät esikoisromaaninsa julkaisseen Pasi 
Ilmari Jääskeläisen kanssa. Kirjailijaa 
harmittaa, sillä hänen romaaniaan on 
myyty »vain» 600 kappaletta. Kaik-
ki huomio menee yksille ja harvoille, 
ja kehuvia kritiikkejä niittävä kirjaili-
ja jää uppo-oudoksi. Saman tien Jääs-
keläinenkin myönsi lukeneensa Rajan, 
koska Riikka Pulkkinen on niin paljon 
julkisuudessa, ja ilmoitti kadehtivansa 
parrasvaloissa poseeraavia julkkiskir-
jailijoita. Esikoisromaanikirjailija sai siis 
medianäkyvyyttä valittamalla vähäi-
sestä medianäkyvyydestä ja ristiriitai-
suuskin oli vain erehtymätön merkki 
siitä, että kyseessä on taiteilija. Toimit-
tajien empatia oli myös tahaton piikki 

Jouni Avelin

Stefan Mosterin suuntaan. Totesihan 
Moster Finlandia-palkintoehdokkaiden 
julkistamistilaisuudessa (16.11.2006), 
että suomalaisia romaaneja luonnehtii 
analyyttisyyden, kriittisyyden ja yhteis-
kunnallisen ulottuvuuden puute. Ohi 
meni, sillä kirjailijahan on taiteilija, ei 
intellektuelli.

Median kohdevaloja vaille jääneet 
kirjailijat ovat ryhtyneet vastaiskuun. 
Blogeissaan ja kotisivuillaan he julkai-
sevat myönteisiä kommentteja tois-
tensa teoksista, seurailevat ja kom-
mentoivat teostensa kirja-arvosteluja 
ja ilmoittavat, onko heidän kirjojaan 
lainattu lähikirjastosta vai ei. Samoin 
he kertovat pyöräretkistään, ateriois-
taan, työasennostaan, terveydentilas-
taan ja toisten kirjailijoiden blogeista. 
Blogimaailma on tehnyt pöytälaatik-
koteksteistä, päiväkirjoista ja muistiin-
panoista julkisia. Kaikki julkaistaan, mi-
tään ei hiota, kirjoittaminen tulee yhä 
lähemmäs arkea ja arki on pelkkää kir-
joittamista.

Kun kaikki on julkista, juonen pi-
mittämisestä on tullut yksityisyy-
den viimeinen pakopaikka. Kirjailijat 
varjelevat mustasukkaisesti juonen-
käänteitään ja ylistävät kriitikoita, jot-
ka eivät ole »spoilanneet» heidän 
kirjojaan liian yksityiskohtaisilla juoni-
referaateilla. Kriitikot ja kirjailijat ovat 
siis löytäneet toisensa, ja kriitikolla on 
suloinen oikeus olla kertomatta teok-
sesta kaikkea, jolloin hänelläkin on 
osuus salaisuudesta.

Käänteiden ja yllätysten panttaa-
misella ja holhoamisella lukijaa valmis-
tellaan käänteisiin ja yllätyksiin. Kir-
jallisuuden ydin on siis juoni, ja kaikki 
kaunokirjallisuus on jännityskirjalli-
suutta. Huomiotaloudessa kirjallisuus 
alkaakin muistuttaa yhä enemmän 
suullista perinnettä, nuotiotarinoita ja 
satuja. »Maaginen realismi» ja »fan-
tasia» ovat pelkkiä tyylikeinoja, joiden 
alla sykkii »olipa kerran…»

Osaatko pitää salaisuuden?  
Niin minäkin
Blogissaan (http://pazi.vuodatus.net/) 
Pasi Ilmari Jääskeläinen tarjoaa ro-
maanistaan tuoteselosteen. Sen lo-
pussa hän varoittaa tuoteselosteen 
lukemisesta, mikäli olen päättänyt os-
taa hänen romaaninsa, »sillä se saat-
taa haitata lukuelämystäsi». Romaania 
esittelevään radio-ohjelmaankin löy-
tyy linkki, mutta »jos tiedät lukevasi 
kirjan ja haluat välttyä kaikelta tiedol-
ta sen suhteen, ohjelmaa ei vielä vält-
tämättä kannata kuunnella.»

Juonta ei siis sovi paljastaa, mut-
ta teosta voi ja pitää esitellä. Jääske-
läisen romaani sopii »lukijaprofiiliini», 
jos ja kun vaikutun samoista kirjaili-
joista kuin Jääskeläinenkin. Listalta löy-
tyykin tuttuja nimiä Carl Barksista 
Donna Tarttiin ja Thomas Mannista 
Dostojevskiin. Odottelen siis eeppis-
tä tarinaa, jossa eksistentialistis-uskon-
nollinen muinaiskreikkaa opiskeleva 
ankkalauma joutuu vuoristocollegen 
keuhkoparantolassa tekemisiin oudon 
salaseuran kanssa, murhaa koronkisko-
jaeukon ja ajautuu vuodeksi Siperiaan 
paranoian vallassa.

Jääskeläinen listaa myös romaanin-
sa perimmäisiä kysymyksiä: »Ihmi-
sen identiteetti ja sen hauraus, ihmis-
ten keskinäinen riippuvuus, ihmisten 
julmuus toisiaan kohtaan, totuus ja 
itsepetos, petos ja uskollisuus, kir-
jallisuuden perimmäinen olemus, kir-
joittamisen perimmäinen olemus, 
kunnianhimo ja moraali, yksilön ja eri-
laisten yhteisöjen suhde, rikos ja ran-
gaistus, unelmien ja todellisuuden 
suhde, todellisuuden perimmäinen 
luonne, luopumisen vaikeus.»

Lukijaprofiilini saattaa haikail-
la myös seuraavia juonellisia aihelmia: 
»Yhdistykset ja salaseurat sekä nii-
den rituaalit. Salaisuudet. Murhat, sel-
vittämättömät rikokset. Vanhat suo-
malaiset mytologiset kertomukset. 
Pikkukaupunkilainen mentaliteetti. 

kaunokirJallisuus
huomiotalouden pyörteissä

Opettajuus. Dementia, omaisista luo-
puminen. Epätavalliset rakkaussuh-
teet, seksuaalisuus. Ylensyöminen, lii-
kalihavuus. Koirat. Muistaminen ja 
unohtaminen. Totuuden etsiminen. 
Kirjarutto. Harrastajakirjoittajat, me-
nestyskirjailijat, yleisö. Kirjoittamisen 
opiskeleminen.»

Näillä eväillä mielikuva syntyykin 
nopeasti: Pikkukaupunkilaisen men-
taliteetin turhauttama liikalihava, 
vanhoja suomalaisia mytologisia ker-
tomuksia harrastava ja koiraa ulkoi-
luttava opettaja törmää salaisuuteen, 
jonka takana piilee selvittämättömiä 
rikoksia, kenties murhia. Dementian 
pakottama opettaja luopuu omaisis-
taan ja imaistaan yhdistysten ja sala-
seurojen sekä niiden rituaalien pyör-
teisiin. Epätavalliset rakkaussuhteet 
valottavat opettajalle seksuaalisuuden 
ja ylensyömisen salat. Muistaminen ja 
unohtaminen kutsuvat hänet kirjoit-
tamisen opiskelemiseen, totuuden et-
simiseen: tuloillaan on kirjaruton ai-
ka! Huikeiden vaiheiden siivittämänä 
opettaja siirtyy harrastajakirjailijasta 
menestyskirjailijaksi ja lopulta yleisön 
joukkoon.

Ennen kaikkea nämä listat ja lukijap-
rofiilin »perfect match» kertonevat sii-
tä, ettei kirjailijan mukaan lukija halua 
kohdata mitään uutta. Koska tämä on 
viihteen ikiaikainen tuntomerkki, kir-
jailijakin on viihdetaiteilija. Koska ro-
maani voi olla vähän kaikkea, sen on 
oltava vähän kaikkea: »Kirjan on ve-
dottava paitsi älyyn, myös tunteisiin 
ja oltava vakava, mutta samalla myös 
hauska.» Ongelmaksi jää myös se, et-
tä »erilaiset ihmiset pitävät erilaisista 
kirjoista. Kahdella eri ihmisellä voi olla 
joitakin yhteisiä suosikkeja ja toisaalta 
kummallakin sellaisia suosikkeja, jotka 
eivät lainkaan vetoa toisen kirjama-
kuun.» Tohtiiko Jääskeläisen romaa-
niin siis tarttua? Ehkei jännityksen aika 
tosiaankaan ole ohi… •
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kirja-arviot

➤ Karl Marx tuli tunnetuksi kapitalismin taloudellisia muoto-
ja koskevista analyyseistään ja poliittisesta aktivismistaan, mutta 
uransa varhaisessa vaiheessa hän perehtyi filosofiaan. Antiikin kir-
joittajia Marx luki sekä kreikaksi että latinaksi. Nuoruuden antiik-
ki-harrastus on itse asiassa myös nähtävissä Marxin pääteokses-
sa Pääomassa: kirja on pullollaan viittauksia antiikin filosofeihin ja 
kirjailijoihin. Muun muassa Marxin ajattelun tämän puolen valot-
tamiseksi Jukka Heiskanen on kääntänyt ja varustanut pitkähköllä 
johdannolla Marxin 1830- ja 1840-lukujen vaihteessa kirjoittaman 
antiikin atomististen filosofien Demokritoksen ja Epikuroksen 
luonnonfilosofiaa vertailevan väitöskirjan. Lisäksi Heiskanen on si-
joittanut teoksen loppuun tekstin ymmärtämistä helpottavan seli-
tysosan. Käsillä on ensimmäinen merkittävä uusi Marx-suomennos 
pariinkymmeneen vuoteen.

Väitöskirjan varhaiset marxilaiset arvioijat, kuten Georgi 
Plehanov ja Franz Mehring, pitivät teosta Marxin varhaisen nuor-
hegeliläisen idealismin osoituksena. Kuitenkin, kuten Heiskanen 
johdantoluvussaan vakuuttavasti tuo esiin, väitöskirjan tarkem-
pi lukeminen osoittaa tällaisen tulkinnan olevan problemaattinen. 
Vaikka Marx epäilemättä monissa kohdin seuraa hegeliläisiä tulkin-
talinjoja ja sanontatapoja, on hänen Epikuroksen ja Demokritoksen 
filosofialle antamansa arvostus selvästi suurempaa kuin mitä G. W. 
F. Hegel esimerkiksi Filosofian historian luennoissaan esittää. 

Luonnonfilosofia joutui 1800-luvun kuluessa huonoon valoon fi-
losofisten virtausten vaihduttua hegeliläisyydestä empirismiin ja 
uuskantilaisuuteen. Tämä tuskin on ollut vaikuttamassa siihen, et-
tei Marx jatkanut väitöskirjansa aiheen parissa uransa myöhem-
mässä vaiheessa. Luultavampaa on, että Marx piti työtään poliitti-
sen taloustieteen ympärillä tärkeämpänä ja mielenkiintoisempana 
projektina ja luonnonfilosofian harrastus keskittyi hänen työtove-
rilleen Friedrich Engelsille. Engelsin postuumisti julkaistu Luon-
nondialektiikka -teos on ollut runsaan arvostelun ja jopa pilkan 
kohteena 1900-luvulla. Olisi kuitenkin vaikea puolustaa näkemys-
tä, että Marxin ja Engelsin ajatukset poikkeaisivat merkittävästi toi-
sistaan luontotematiikan suhteen. Esimerkiksi Pääomassa Marx 
useassa kohdin tuo esiin, että luonnon prosesseille ovat ominaisia 
saman tyyppiset ristiriitaiset liikemuodot ja että niitä ohjaavat sa-
mankaltaiset dialektiset periaatteet kuin kapitalistista tuotanto-
tapaa.

Kokonaisuutena väitöskirja on mielenkiintoinen ja arvokas li-
sä suomennettuun Marx-tuotantoon. Jukka Heiskasen käännöstyö 
on sujuvaa ja ammattitaitoista. Johdantoluku ja selitykset avaavat 
Marxin tekstiä asiantuntevasti. Antiikin filosofiasta kiinnostuneel-
le lukijalle hyödyllisen lähdevaraston atomistiseen filosofiaan pe-
rehtymiseksi muodostavat itse väitöskirjatekstin lisäksi kattavat 
viitteet, jotka esitetään myös alkukielellä. Hienoa olisi, jos Marxin 
väitöskirjan käännös omalta osaltaan lisäisi luonnonfilosofisen ky-
symyksenasettelun ja keskustelun arvostusta Suomessa. •

Miika Kabata

marxin väitöskirJa 
vihdoin suomeksi

•  K a r l m a r x :  Demokritoksen ja Epikuroksen 
luonnonfilosofian ero (Differenz der demokritischen 
und epikureischen Naturphilosophie). Suomentanut, 
johdantoluku ja selitykset Jukka Heiskanen. 239 sivua. 
SoPhi & Karl Marx -seura 2005.
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➤ Andy Warhol oli aikansa tunnetuin poptaiteili-
ja ja todellinen popikoni itsekin. Hän oli mies – tai pi-
kemminkin androgyyni – jonka taiteesta voidaan olla 
edelleen montaa mieltä. Hänellä oli kuitenkin sellais-
ta lähes selittämätöntä karismaa, jonka avulla hän sai 
ihmiset palvomaan ja seuraamaan itseään. 

Warholin kuuluisa »tehdas», eli hänen New Yor-
kin studionsa, toimi vuosina 1963–1968 kaupun-
gin taiteilija- ja undergroundpiirien kohtauspaikka-
na. Sen vakiovieraisiin kuului vuodesta 1964 lähtien 
myös Mary Woronov, joka saavutti alun perin mai-
netta Velvet Underground -yhtyeen dominaksi pu-
keutuneena esitanssijana ja myöhemmin elokuva-
näyttelijänä. Kannuksensa näyttelijättärenä hän 
hankki esiintymällä Warholin elokuvissa, esimerkik-
si kulttiklassikossa Chelsea Girls (1966). Myöhemmin 
Woronov on tullut tunnetuksi lukuisten halpiselo-
kuvien »jääkuningattarena». Hänen kirjoittamaansa 
muistelmateosta Swimming Underground – Vuoteni 
Warholin tehtaassa on kehuttu jopa parhaaksi War-
holia ja tämän tehdasta käsitelleeksi kirjaksi. Teos il-
mestyi alkujaan vuonna 1995, ja nyt Like on kääntä-
nyt sen suomeksi.

Warholin studiolla vietti aikaansa mitä eriskum-
mallisempaa väkeä: Lou Reedin, Billy Namen ja Paul 
Morrisseyn kaltaisia taiteilijapersoonallisuuksia, 
transuja ja drag-esiintyjiä, kuten Candy Darling sekä 
Jackie Curtis, ja ylipäänsä kirjava joukko narkkareita, 
hippejä sekä muita porvarillisen yhteiskunnan hylkiöi-
tä. Ihmissuhteet olivat jatkuvasti koetuksella, kun 
ryhmän sisällä käytiin sadistisiakin muotoja saanei-
ta valtataisteluita – kilpailua siitä, kuka sai kulloinkin 
olla Andyn suosikki. Elämä Warholin lähipiirissä oli 
täynnä yllätyksiä, ja hänen studiollaan saattoikin tör-
mätä lähes keneen tahansa maailmankuuluun taitei-
lijaan, esimerkiksi Maria Callasiin, Salvador Daliin 
tai Tennessee Williamsiin.

Woronovin kuvaamana 1960-luvun boheemielä-
mä näyttäytyy loputtomana sekoiluna, eikä hän mis-
sään vaiheessa sorru minkäänlaiseen menneisyyden 
nostalgiseen glorifiointiin. Warholin sisäpiirin arkeen 
kuuluivat tuolloin oleellisena osana huumeet ja va-
paa seksi. Holtittoman elämäntavan vuoksi moni 
seurueen jäsen joutui ennenaikaisesti hautaan, yleen-
sä yliannostukseen tai oman käden kautta. Helposti 
saatavilla olleet huumausaineet nähtiin helpoimmak-
si tavaksi paeta ankeaa todellisuutta. Woronov ei it-
se ollut poikkeus: »vedimme kamaa taistellaksemme 
järjestyksen häkkejä vastaan, toivottaaksemme ter-
vetulleeksi jumalallisen järjestyksen kaaoksen.»

Kirjassaan Woronov kuvaa tuonaikaisia tapah-

hylkiötehdas

tumia ilmeisen rehellisesti ja ketään säästelemättä 
– kaikkein vähiten itseään. Hän kirjoittaa avoimes-
ti ylettömästä huumeidenkäytöstään, sosiaalisiin ti-
lanteisiin liittyneistä peloistaan ja jopa tekemästään 
murhayrityksestä, jonka kohteena oli liian tuttavalli-
seksi käynyt friikki Vera Cruz. Kirjassa ei yritetäkään 
peitellä sitä, etteikö hänen tempauksissaan olisi ollut 
pitkälti kyse kapinoinnista omia vanhempia ja yleen-
sä ottaen kaikenlaista poroporvarillisuutta vastaan. 
Woronovin lapsuus ei toki ollut mikään tavanomai-
sin. Hänen äitinsä oli pitkänmatkan uimari ja isäpuo-
lensa lääkäri, jonka määräyksestä Mary söi jo nuores-
ta lähtien amfetamiinia mielenterveyslääkkeenä!  

Swimming Underground on paikoin rankka muis-
telmateos, täynnä groteskeja tapahtumia ja paljas-
tuksia. Se kohoaa kuitenkin kirjoittajan kriittisen ja 
ironisen lähestymistavan vuoksi kevyesti tavanomai-
sen sensaatiokirjallisuuden yläpuolelle. Teos on alus-
ta loppuun asti kiehtovaa, jopa hämmentävää luet-
tavaa. Aina ei voikaan olla varma, milloin Woronov 
kuvaa todellisia tapahtumia, milloin taas mielensi-
säistä maailmaansa. Teos ei ole sivumäärältään pitkä, 
mutta lukiessa ei voi herpaantua hetkeksikään. Muu-
ten putoaa kärryiltä, sen verran poukkoilevaa teks-
ti on – melkein tajunnanvirtakerrontaa. Aika lailla 
samanlaista lienee ollut meno myös Warholin seuru-
eessa: mielenkiintoista, mutta melkoisen sekavaa. •

Eero Hirvenoja

■ Andy Warholin »tehtaassa» vierailleen  
Tony Conradin haastattelu sivuilla 14–15.

•  woronov,  m a ry (2006): Swimming 
Underground. Vuoteni Warholin tehtaassa. Suom. 
Lea Peuronpuro. Helsinki: Like, 195 sivua. 
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kirja-arviot

➤ On huojentavaa huomata, että tärkeät yhteiskunnalliset kes-
kustelijat nousevat aina aika ajoin haudasta. Näin näyttää käyneen 
brasilialaiselle pedagogille Paulo Freirelle (1921–1997). Vastapaino 
julkaisi vuonna 2005 Freiren pääteoksena pidetyn Sorrettujen peda-
gogiikan, ja vuonna 2006 Liken ja Rauhanpuolustajien Pystykorva-
kirjoilta ilmestyi Lissu Lehtimajan sarjakuva-albumi Freiren kyydis-
sä, joka on alun perin tehty taidekasvatuksen seminaarityöksi.

Jos Freire on jäänyt tuntemattomaksi suuruudeksi, näiden kah-
den teoksen lukeminen auttaa hyvin alkuun. Sorrettujen pedago-
giikka avaa tietysti hyvin joitain Freiren olennaisimpia ajatuksia ja 
käsitteitä. Freiren kyydissä puolestaan tarjoaa yhden esimerkin sii-
tä, miten Freiren ajattelu voi vaikuttaa vielä nykyäänkin ja miten 
näiden ajatusten kanssa voi taittaa matkaa.

Freiren pedagogiikan lähtökohtana on ajatus ihmisistä elinympä-
ristöönsä vaikuttavina toimijoina. Maailman muuttamisen ensim-
mäinen askel on sen oivaltaminen, että maailma on muutettavissa. 
Näin ollen kasvatuksen tavoitteena on saada ihmiset problemati-
soimaan ja tarkastelemaan kriittisesti elämäntilanteitaan. Yksi Frei-
ren olennaisista käsitteistä onkin praksis, tietoinen käytäntö, jossa 
yhdistyvät jatkuva reflektio, pohdinta ja toiminta.

Freiren heltymättömän arvostelun kohteena on niin sanottu tal-
lettava kasvatus, joka tuntuu varmasti tutulta jokaiselle perus- tai 
kansakoulun käyneelle. Freiren mukaan »kasvatus kärsii kertomus-
taudista». Opettaja puhuu todellisuudesta ja »oppilas kirjoittaa 
ylös, opettelee ulkoa ja toistaa fraaseja käsittämättä, mitä neljä ker-
taa neljä todellisuudessa merkitsee tai mitä oikeasti merkitsee ’pää-
kaupunki’ lauseessa ’Páran pääkaupunki on Belém’». Tällöin op-
pilaista tulee säiliöitä tai astioita, ja »mitä täydemmäksi opettaja 
heidät täyttää, sitä parempi opettaja hän on. Mitä nöyremmin asti-
at suostuvat täytettäviksi, sitä parempia oppilaita he ovat».

Tallettavan kasvatuksen vastakohdaksi Freire asettaa dialogisen 
ja problematisoivan kasvatuksen. Hänen mukaansa »problema-
tisoivassa kasvatuksessa ihmiset kehittävät kykyään havainnoida 
kriittisesti sitä, miten he ovat maailmassa, jonka kanssa ja jossa  he 
ovat». Samalla kasvatustilanteessa syntyvät myös uudenlaiset toi-
mijat: oppilas–opettaja ja opettaja–oppilas.

Sorrettujen pedagogiikan merkitys ei ole kadonnut mihinkään, 
ja sen perusajatus dialogisesta kasvatuksesta on yhtä ajankohtai-
nen nyt kuin aina ennenkin. Teoksen haasteena on kuitenkin sen 
vahva sidos aikaansa. Sen retoriikka tulee suoraan 1960–1970-lu-
vuilta. Vaarana on, että lukija sen vuoksi joko lopettaa lukemisen 
tai päätyy sijoittamaan Freiren kuvaamat ongelmat puhtaasti men-
neisyyteen. Koska harva enää nykyään puhuu sorretuista ja sorta-
jista tai vallankumouksesta ja dialektiikasta, teoksen käsitteistö voi 
johtaa lukijan historiallistamaan ongelmat, joista Freire kirjoittaa. 
Tätä Sorrettujen pedagogiikan retoriikan haasteellisuutta käsitel-
lään myös teoksen suomalaisessa esipuheessa, jonka on kirjoittanut 
Tuukka Tomperi. Lukija saa siis varoituksen.

Teoksen vahvat sidokset syntyajankohtaansa luovat myös toisen 
vaaran etenkin nykypedagogeille. Lukijan on maltettava käydä läpi 
viittauksia historialliseen todellisuuteen ja Suomen näkökulmasta 

dialoGi nousee haudasta

•  F r e i r e ,  Pau l o (2005). 
Sorrettujen pedagogiikka. 
Suomentanut Joel Kuortti. 
Tampere: Vastapaino. 

•  l e h T i m aJa ,  l i s s u (2006). 
Freiren kyydissä. Helsinki: 
Rauhanpuolustajat & Like.
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kaukaisilta tuntuviin esimerkkeihin. Tämä vaivannäkö kuitenkin 
palkitsee, ja voisi uskoa, että teoksen luettuaan jokainen kasvat-
taja alkaisi pohtia asemaansa ja osaansa hieman uudesta näkö-
kulmasta. Teoksen periaatteiden soveltamiskohteita voi myös 
löytää lähes loputtomasti. Pinnan alla Sorrettujen pedagogiik-
ka antaa tärkeitä vihjeitä esimerkiksi sosiaalityöhön ja kehitys-
yhteistyöhön, joita hyvin selvästi vaivaavat hierarkkiset asetel-
mat. Se antaa välineitä ja syitä myös vasemmiston itsekritiikille. 
Freiren näkökulma painottaa ylhäältä alaspäin rakentuvan kom-
munikaatiosuhteen purkamista, jolloin tilalle luodaan dialogin 
ja praksiksen käytäntöjä. Näin se asettuu vastustamaan yleisesti 
myös asiantuntijavaltaa.

Lehtimajan sarjakuvan voi tulkita yhdenlaiseksi kuvauksek-
si tällaisen uuden näkökulman löytymisestä. Sarjakuvan suurin 
ansio onkin juuri siinä, että se esittää lukijalle tarinan yhden yk-
silön silmien avautumisesta. Se myös osoittaa, kuinka nämä sil-
mät voivat avautua tavallisena helmikuun päivänä helsinkiläi-
sessä korkeakoulussa. Lehtimajan piirtämässä ja kirjoittamassa 
tarinassa käydään läpi prosessi heräämisestä oivaltamiseen ja 
toimintaan.

Lehtimajan sarjakuva on täynnä assosiaatioketjuja, joissa Frei-
re liitetään milloin medialukutaitoon, Photoshopiin tai televisi-
oon, milloin taideopetuksen kriisiin. Kuvat onnistuvat välittä-
mään hahmojen innostuksen, epäilykset ja ärsyyntymiset, ja ne 
tarjoavat oivalluksia yhtälailla kuin tekstikin. Albumin lopussa 
mieleen kuitenkin hiipii ajatus siitä, olisiko Lehtimaja voinut yrit-
tää tarjota lukijoille myös hieman enemmän konkreettisia apu-
välineitä Freiren soveltamiseen. Maanläheisyydestään huolimat-
ta albumi jää hieman abstraktille tasolle, eikä se suoraan tarjoa 
ideoita esimerkiksi muille kasvattajille. Tällaista ideoiden siirtä-
mistä tuskin on lähdetty tavoittelemaankaan, mutta ne olisivat 
voineet tehdä albumista vaikuttavamman – tai (tehokkuussa-
naston mukaisesti) hyödyllisemmän.

Jos Sorrettujen pedagogiikan haasteena on saada lukija kah-
laamaan historiallisten esimerkkien ja vanhahtavalta tuntuvan 
retoriikan läpi, Freiren kyydissä -albumin suurin haaste on var-
mastikin löytää yleisöä. Teos putoaa kenties ikävään rakoon, jos-
sa se tarjoaa turhan teoreettisia näkemyksiä sarjakuvien ystävil-
le ja toisaalta liian vähän tietoa Freiren vanhoille ystäville. Toivoa 
tietysti voi, että albumin löytävät kaikki opettajat, kaikki ne, joi-
den pitäisi tietää Freirestä edes jotain, mutta jotka eivät tiedä 
hänestä mitään. Heille ehkä albumi onkin suunnattu, mutta mi-
tenhän heidät saisi kyytiin? Neuvoja ja mielipiteitä ei ainakaan 
kartella. Lehtimajan albumin päähenkilö Lissu menee norma-
tiivisuudessaan jopa yllättävän pitkälle ja toteaa: »Vallanpitäjät 
vaan vaihtuvat välillä Faaraosta Hitleriin, mutta kuvio on ihan 
sama. Meillä kasvattajilla on moraalinen velvollisuus antaa ihmi-
sille aseita sellaista vallankäyttöä vastaan.» •

Hanna Kuusela
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kirja-arviot

➤ Akseli Virtasen teoreettisesti kunnianhimoisessa väitöskir-
jassa Biopoliittisen talouden kritiikki pyritään rohkeasti kom-
mentoimaan ja kehittämään italialaisessa ja ranskalaisessa po-
liittisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin nousseita 
teoretisointitapoja ja teemoja. Gilles Deleuzen tavoin Virtanen 
ajattelee, että poliittisen filosofian tehtävänä on luoda ja kehit-
tää systemaattisesti uusiin yhteiskunnallisiin oloihin pureutu-
maan kykeneviä käsitteitä. Toisaalta pelkkä uusien yhteiskuntaa 
hahmottavien käsitteiden rakentelu ei ole teoreettisesti riittävää. 
Olennaista on uudenlainen ongelmanasettelu. Kyse ei ole aino-
astaan valmiiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisusta vaan 
ajan merkittävien ongelmien löytämisestä ja muotoilemisesta.

Virtasen mukaan elämme nykyisin »mielivallan aikaa». Tämä 
tarkoittaa olennaisesti uuden tilattoman ja rajattoman subjek-
tin eli »henkisen työvoiman» syntymistä. Tämän subjektin or-
ganisointi edellyttää uusien vallan mekanismien käyttöönottoa. 
Michel Foucault’n analysoimat biovallan mekanismit (ihmisruu-
miin hallinta ja käyttö tilassa, yleisten elämänprosessien hallinta) 
eivät enää ole olennaisia tässä uudessa tilanteessa. Mielivallan ai-
kana vallan mekanismit toimivat luomalla odotuksia, mielialoja ja 
oikeaa asennetta. 

Uusien vallankäytön mekanismien ohella myös uusi työ ero-
aa ratkaisevasti vanhasta: erityinen tehtävä ja paikka ovat vaihtu-
neet tilattomaan aivojen yhteistoimintaan, jossa kommunikatii-
visuudesta on tullut tuotannon moottori ja työstä itseilmaisua. 
Tässä tilanteessa kaikki inhimillinen toiminta luo arvoja pikem-
minkin kuin erityisesti työ. Paolo Virnoa seuraten Virtanen kat-
soo, ettei Karl Marxin poliittisen taloustieteen kritiikki riitä 
»tietotyön» aikakaudella. Marxin korostama arvolaki – tavaran 
arvon määräytyminen yhteiskunnallisesti välttämättömän työn 
perustalta – on ajautunut peruuttamattomasti kriisiin henkisen 
työvoiman synnyn myötä. Toisaalta mielivallan aika mahdollistaa 
sen, että arvolaki pysyy paradoksaalisesti voimassa myös romah-
duksensa jälkeen.   

Valitettavasti Virtanen ei kritiikissään onnistu olemaan käsit-
teellisissä ja teoreettisissa kehittelyissään kovin vakuuttava. On-
tolta vaikuttaa esimerkiksi Louis Hjelmslevin merkitysteorian 
soveltaminen johtamisen analyysiin. Vakavampi teoreettinen on-
gelma koskee kuitenkin aineiston työstämismetodia. Sen sijaan 
että kirjassa lanseeratut käsitteet ja teoreettiset mallit auttaisivat 
hahmottamaan yhteiskunnallisten prosessien välittymisen meka-
nismeja ja yhteiskunnallisten suhteiden nurinkääntymisiä, niillä 
on taipumus itsenäistyä todellisuudessa vaikuttaviksi hahmotto-
miksi voimiksi. Niinpä Virtasella on taipumus muodostaa kapi-
talistisen maailmantalouden ydinalueiden, työmarkkinoiden ja 
instituutioiden sinänsä mielenkiintoisten ja uusienkin pintailmi-
öiden pohjalta teoreettisia yleistyksiä, jotka pikemminkin kätke-
vät maailmantalouden toiminnan ristiriitoja kuin toimivat näitä 
ristiriitoja valottavina teoreettisina keksintöinä. •

Miika Kabata

•  v i r Ta n e n,  a K se l i  (2006): 
Biopoliittisen talouden kritiikki. Helsinki: 
Tutkijaliitto, 277 sivua.

kohti bioPoliittisen 
talouden kritiikkiä?
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➤ Vuonna 2006 julkisuudessa esitettiin useita feministisen tieteen 
ja naistutkimuksen vastaisia lausuntoja. Lähes poikkeuksetta nämä 
kriittiset lausumat tulivat ihmistieteiden ulkopuolelta, ja ne osoitti-
vat, kuinka huonosti esimerkiksi naistutkimuksen moninaisia ajatuk-

sia tunnetaan. Erilaisista sosiaalisen rakentumisen, diskursii-
visuuden ja performatiivisuuden teemoista väännettiin 
absurdeja teesejä, joiden avulla väitettiin, että naistut-
kimuksessa ja feministisessä teoriassa pyritään unoh-
tamaan se, miten naiset ja miehet ovat kuitenkin poh-
jimmiltaan biologisia ja luonnon mukaan määräytyviä 
olentoja.

Tuore suomennos Judith Butlerin Hankalasta suku-
puolesta varmasti harmittaa näitä naistutkimuksen vas-
tustajia. Butlerin keskeisimpiä kritiikinkohteita ovat olleet 
erilaiset tavat palauttaa subjekti johonkin esidiskursiivi-
seen tilaan – usein biologiaan – joka määrittäisi kulttuu-
rista todellisuutta. Myös tällaiset esidiskursiivisen, esikult-
tuurisen sekä vallan ja tiedon mekanismien tuolle puolen 
viittaavat lausumat on lausuttu kulttuurisen todellisuu-
den sisällä; ne ovat ikään kuin vain yksiä representaatioita 
tuosta kulttuurisen ulkopuolisesta.

Butlerin klassikkoteos kritisoi yksinkertaistavia sex ver-
sus gender -jaotteluja, joiden mukaan on olemassa viaton 
biologinen sukupuoli ja siitä erillinen kulttuurinen suku-
puoli. Hänen teoksensa oli yksi performatiivisuuden teori-
an aloittajista. Tämän teorian johtavan ajatuksen mukaan 
toisto muodostaa subjektin ja sukupuolen ensisijaisen 
olemisen (tai oikeammin tulemisen) tilan: »Sukupuolta 
ei pidä rakentaa pysyväksi identiteetiksi tai toimijuuden 
paikaksi, josta seuraa erilaisia tekoja. Sukupuoli on pikem-
minkin identiteetti, jota muotoillaan heiveröisesti ajassa ja 
joka pannaan alulle ruumiin ulkopuolisessa tilassa tyylitel-
tyjen tekojen sarjana.» Tällöin ensisijainen huomio kiinnit-
tyy subjektiin ja sukupuoleen ajallisena teemana normaalin 
tilallis-substantiaalisen näkökulman sijaan.

Butler ei pidä ontologiasta. Hänen mukaansa viittauk-
set ontologiaan ovat viittauksia »olemiseen», minkä hän 
ymmärtää liikkumattomuuden ja ikuisuuden kategoria-
na. Ontologian sijaan meillä on vain performansseja. Täl-
löin myöskään poliittinen kumous ei voi syntyä diskurssin 
tai symbolisen ulkopuolelta vaan perustuu aina vain paro-
diseen hyväksikäyttöön, toisin toistamiseen. Diskurssin ul-
kopuoli voidaan ymmärtää ainoastaan jo olemassa olevien 
diskurssien sisältä, kuuluu Butlerin ajatus.

Hankala sukupuoli rakentaa sittemmin kulttuuritie-
teissä vaikutusvaltaisiksi tulleita Butlerin teemoja käyttä-
en apunaan ranskalaista, niin kutsuttua jälkistrukturalis-
tista feminismiä (Luce Irigaray, Julia Kristeva, Monique 
Wittig) sekä esimerkiksi Michel Foucault’n genealogista 
otetta ja Friedrich Nietzschen ajatuksia. Butlerin ajatuk-
set tuovat vakuuttavasti esiin sen, miten teot, ajatukset 

ja ruumiit ovat diskurssien  läpäisemiä. Suomentajat 
Tuija Pulkkinen ja Leena-Maija Rossi korostavat esi-
puheessaan teoksen mullistavaa vaikutusta naistutki-
mukseen sekä sen lähitieteisiin, ja Butler onkin tuttua 
tutumpi Suomessa esimerkiksi mediatutkimuksessa, 
visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa sekä kulttuurin-
tutkimuksessa. Suomentajat ovat tehneet tärkeää ja 
huolellista työtä.

Mutta ei Butler ongelmaton ole, ja ehkä eniten 
huomiota herättääkin kääntäjien esipuheen kritii-
kitön ote. Esipuheessa Butlerista maalataan turhan-
kin särötön kuva, ja teoksen vuosien varrella (alkuteos 
julkaistiin 1990) osakseen saamaan kritiikkiin viita-
taan vähättelevästi. »Muutamat kriitikot ovat moitti-
neet Hankalaa sukupuolta ruumiin materiaalisuuden 
unohtamisesta. Keho ja ruumiillisuus ovat kuitenkin 
hyvin voimakkaasti läsnä», todetaan esipuheessa. Täl-
löin esimerkiksi ohitetaan kaikki Elizabeth Groszin, 
Rosi Braidottin, Brian Massumin ja useiden muiden 
esittämä kritiikki. 

Hankalassa sukupuolessa esimerkiksi ruumis jää 
aliteoretisoiduksi aiheeksi, vaikka se omalla tavallaan 
onkin teoksen keskiössä. Ruumis ei ole Butlerille vain 
passiivinen pinta, mutta tästä huolimatta hän ei pys-
ty tarkemmin valottamaan materiaalisen, liikkuvan ja 
muuttuvan ei-diskursiivisen ruumiin näkökulmia. Esi-
merkiksi Foucault’n jatkuvasti korostama tarve linkit-
tää diskursiivinen ei-diskursiiviseen jää vähemmälle 
huomiolle. Samalla tavalla Butlerin teoksen homo- ja 
lesbokorostuksen myötä heteroseksuaalisuus on vaa-
rassa jäädä monoliittiseksi »pahaksi». Tällöin hetero-
seksuaalisuudesta syntyy (ja on osin myöhemmissä 
tulkinnoissa syntynytkin) yksiulotteinen sfääri. Välillä 
tuntuu siltä, että ainoastaan drag-, homo- tai lesbotoi-
mijoilla on mahdollisuus parodiseen »toisin toistoon». 

Hankalan sukupuolen voima on ollut sen kyvys-
sä syntetisoida monia filosofisia kysymyksiä siten, että 
myös arkipäivän yhteiskunnalliset liikkeet ovat saaneet 
Butlerista käyttövoimaa. Silti pidän tärkeänä Butlerin 
omaa näkemystä, jonka mukaan kulttuuriteoreettisen 
kielen tulee olla monimutkaista. Liika yksinkertaisuus 
kätkee sisäänsä arkipäivän luonnollistamisia, ja sik-
si myös käytetyn kielen tulee olla uudistavaa. Butlerin 
ajattelun läpäisee filosofinen henki, joka ei suostu yk-
sinkertaistuksiin mutta haluaa silti toimia perinteisten 
akateemisten instituutioiden ulkopuolella. Eikö Butle-
rin rinnalle olisi pian aika saada suomeksi (lisää) Brai-
dottia, Groszia ja muita kovassa nosteessa olleita femi-
nistisen uusmateriaalisuuden ajattelijoita? •

Jussi Parikka

olet sitä  
mitä toistat

•  bu T l e r ,  J u di T h (2006): Hankala sukupuoli. 
Suom. Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi. Helsinki: 
Gaudeamus, 271 sivua.
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historiaa on vaikea kirjoittaa ilman juon-
ta. Mitä isompien olioiden historiaa kir-
joitetaan, sitä karmeammalta näyttää se 

kohtalonomainen juoni, jossa voittajat juhlivat 
voitettujen kustannuksella. Joh n Fow l e-
s i n määritelmän mukaan historia onkin pelk-
kä »sadistinen juoni yksilöä vastaan».

Raskainta sarjaa tässä sadismissa edustavat 
sivilisaatiohistoriat. Niiden joukossa maineik-
kain kirjoittaja on tällä hetkellä Ja r ed Di a-
mond.  Suomessa Diamond tunnettiin en-
sin kirjastaan Miksi seksi on hauskaa? (1996), 
kunnes hänen teoksensa Tykit, taudit ja teräs 
(1997/2003) toi ensimmäistä kertaa sivilisaa-
tiohistorian meikäläiseen kahvipöytäkeskus-
teluun.

Diamondin huomio kohdistuu siihen, et-
tä sivilisaatiot ovat voineet olla hyvinkin me-
nestyksekkäitä, kunhan ne eivät ole joutuneet 
tekemisiin toistensa kanssa. Lisäksi, sivilisaa-
tioiden keskinäisessä kamppailussa ovat rat-
kaisseet sellaiset ominaisuudet, joihin sivilisaa-
tiot eivät ole voineet itse vaikuttaa.

Menestyksekkäiden aseiden lisäksi on tar-
vittu riittävä kotieläinfauna. Tiettyjen taudin-
kantajien läheisyydessä kasvaneilla euroop-
palaisilla oli »parempi» immuniteetti kuin 
esimerkiksi Amerikan mantereiden intiaaneil-
la, väittää Diamond.

Vahvin vastakirjoitus Diamondin laatimal-
le menestystarinalle on George R au dz en-
s i n toimittama teos Technology, Disease, and 
Colonial Conquests (2003). Raudzensin koko-
amat kirjoittajat käyvät yksitellen läpi ne kri-
teerit, joita Diamond ehdottaa sivilisaatioiden 
menestyksen mittareiksi: aseet, mikrobit ja te-
räs. Länsimaisen, niin sanotun cargo-kulttuu-
rin voittokulku onkin muuttujiltaan moni-
mutkaisempi kuin Diamond antaa ymmärtää. 
Maailmanvalloitukseen pyrkivän kulttuurin 

sivilisaatioiden sodassa 
voittavat pienet ja paikalliset

motivaatio ja lähtöpaikka planeetalla ovat rat-
kaisevia, samoin logistinen tehokkuus koloni-
saatiossa.

Jo 1400-luvulla planeetallamme oli peräti 
kahdeksan potentiaalista maailmanvalloittajaa. 
Eurooppalaisten ja muslimien lisäksi siihen 
olisivat pystyneet idässä polynesialaiset, japa-
nilaiset, kiinalaiset ja intialaiset sekä kauem-
pana lännessä atsteekit ja inkat. Jokainen näis-
tä kulttuureista olisi voinut olla maailmamme 
yhdistäjä, koska niistä jokaisella oli tekniset 
valmiudet kulkea pitkiä matkoja sekä kykyä ja 
asennetta pärjätä vieraissa oloissa.

Toisaalta niilläkään kulttuureilla, jotka sai-
vat jalansijan toistensa mantereilla, ei menestys 
tullut niin helpolla kuin Diamondin historia 
kuvailee. Monessa tapauksessa valloittajat pää-
sivät voitolle, vasta kun ne olivat riittävästi so-
peutuneet paikalliskulttuuriin.

Kun monien muiden voittajahistoriaa kir-
joittavien tavoin Diamond esimerkiksi väittää, 
että konkistadorien menestys Etelä-Amerikassa 
perustui paremmalle aseistukselle, muistuttaa 
Dav id C a h il l ,  että ratkaisevampaa oli in-
kaeliitin hyväuskoinen yhteistyö espanjalaisten 
valloittajien kanssa.

Myöhemmillä väestöarvioilla ja epidemiatutki-
muksilla on selvitetty, että myöskään euroop-
palaisten tuomat taudit eivät olleet syypäänä 
konkistadorien menestykseen. Mielenkiin-
toisimpia vastakirjoituksia Diamondille on 
L i nda Ne wson i n artikkeli »neitseellisen 
maaperän» myytistä. Eristyneiden yhteisöjen 
taudinvastustuskyky ei ole niin erityinen kuin 
Diamondin kaltaiset teoreetikot ovat väittä-
neet, toteaa Newson.

Eurooppalaisten tuomien tautien tuhoisa 
vaikutus ei siis perustunut sille, että intiaanit 
olisivat olleet jotenkin »neitseellistä maaperää» 

länsimaisille mikrobeille. Syy oli pikemminkin 
sosiaalisissa ja taloudellisissa muutoksissa, joita 
kolonisoijat aiheuttivat.

Sama sanoma toistuu niissä sivilisaatiohisto-
rian vastakirjoituksissa, jotka käsittelevät asei-
den ja metalliteknologian merkitystä. Valloi-
tettujen kansojen luonne ratkaisi enemmän 
kuin se, millaisia aseita tai tauteja eurooppalai-
set toivat mukanaan. Kulttuurit ovat sulautu-
neet ja tehneet enemmän yhteistyötä kuin voit-
tajien historiaan on välitetty mahduttaa.

Näyttää siltä, että sivilisaatioiden sodas-
sa voittajia ovat lopultakin pienet ja paikalliset 
kulttuurit, eivätkä suuret ja mahtavat valtiot – 
ne sellaiset, joiden huomiosta piskuinen Suo-
mikin kuvittelee menestyvänsä.

Globaalissa mittakaavassa askaroivalla Dia-
mondilla on nimittäin erityinen asema meikä-
läisessä horisontissa: annettiinhan hänelle Suo-
messa akateemikon arvonimi vuonna 2004.

Jakamalla titteleitä Diamondin kaltaisille 
julkkiksille Suomi yrittää muistuttaa olemas-
saolostaan keskellä sivilisaatioiden melskettä. 
Valitettavasti titteleiden tai miljoonapalkin-
tojen jakaminen ei tuo maailmalla mainetta, 
niin kuin akateeminen ylimystö yrittää saada 
meidät kuvittelemaan.

Veronmaksajille ei liene ollut iloa edes palki-
tun Diamondin teoriasta. Sivilisaatiohistorioil-
la ei ole sen enempää annettavaa maailmamme 
ymmärtämiselle kuin millä tahansa suurten 
mittakaavojen fiktiolla. Enemmän meitä ilah-
duttaisi lahjakkaan tieteiskirjailijan palkitse-
minen. •

■ Markku Soikkeli on kotimaisen kirjallisuuden 
lehtori Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut 
miestutkimukseen ja romansseihin sekä tieteis- 
ja fantasiakirjallisuuteen.

kolumni Markku Soikkeli

 
sivilisaatiot ovat voineet olla hyvinkin menestyksekkäitä,  

kunhan ne eivät ole joutuneet tekemisiin toistensa kanssa. 
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Pyrkisin edistämään kansanedustajana nuor-
ten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saan-
tia, opintorahan korotusta, saamaan vanhuk-
sille lisää hoitajia, hoitajille parempaa palkkaa. 
Lyhyesti pyrkisin ajamaan sellaisten ihmisten 
asioita, jotka eivät sitä itse jaksa tehdä tai ei-
vät siihen kykene.

Lainsäädännölliset haasteet: Alkoholin ve-
rotusta nostettava entiselleen. Lapset kärsi-
vät, huostaanotot lisääntyvät. Kansaneläkkei-
den korotus 5 euroa oli liian pieni. Päivärahan 
saamisen ohella työssäkäynnistä ei pitäisi ran-
gaista vaan päinvastoin kannustaa. Nykyisin 
työllistymiseen ei kannusteta, kun päivära-
ha samoin kuin opintoraha pienenee heti jos 
käyt töissä. Sovitellun päivärahan hakeminen 
hankalaa: pitää lähettää kaikki kuitit ja mak-
su hidastuu.

Suomalaisen työelämän pahimpia ongel-
mia on se että työntekijä ja työnantaja eivät 
löydä toisiaan. Ihmisiä on työttömänä, mut-
ta silti on työvoimapulaa. Ihmisiä koulutetaan 
väärille aloille.

Pätkätyöt, määräaikaiset työsuhteet ja sitä 
kautta tulee se ettei voi suunnitella elämään-
sä. Pankista ei saa lainaa. Työsuhteilla kei-
nottelu pitää lopettaa. Työttömiä käytetään 
hyväksi häikäilemättä. On kaikenlaisia työvoi-
mapoliittisia koulutuksia, joiden aikana voit 
joutua työskentelemään lähes ilmaiseksi etkä 
kuitenkaan senkään jälkeen saa työpaikkaa et 
edes kesätöitä. Määräaikaisten työsuhteiden 
käyttö on härskiä toimintaa kaupungilta. Mitä 
järkeä on kouluttaa oppisopimuskoulutuksel-
la opiskelijoita ja päästää heidät sen jälkeen 
yksityiselle töihin.

Eduskuntatyössä tulisi parantaa työsuhde-
turvaa ja YT-lakia, että se toimisi myös käytän-
nössä eikä vain paperilla.

http://www.orvokkijokinen.fi

Orvokki Jokinen
• 52 vuotta

• Erton Työttömyyskassan hallituksen varsinai-
nen jäsen, aiemmin ET:n hallituksessa, ATK-T:n 
hallituksessa, vuoden Erton liittohallituksessa, 
Edunvalvontavaliokunnassa, Tiedotus- ja Kult-
tuurivaliokunnassa, ollut Elorg-Datan työpaik-
kaosaston puheenjohtajana ja luottamusmie-
henä, ATK-T:n TES-neuvottelijana, jäsenenä 
vuodesta 1980 (silloin YTL)

• 20 vuotta sihteerinä ja vientisihteerinä, vuosi 
työttömänä sitten lähihoitajakouluun, tammi-
kuussa 2007 valmis lähihoitaja

orvokki@orvokkijokinen.fi
050-582 6714
http://www.orvokkijokinen.fi
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Esitän valtuusto-
aloitteessani että
Tampereen maineikas
elokuvateatteri
Kinopalatsi pidetään
kaupungin
omistuksessa ja
kansalaisten
kulttuuritoiminnan
tilana.
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Kinopalatsin ovi on lukittu ja
tila aiotaan muuttaa
ravintolaksi.Tämä on estettävä
yhteisellä toiminnalla.


