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MAKKONEN

PERTTI HYNYNEN
Ylöjärveläinen valtiotieteen lisensiaatti ja va-
paa tutkija. Tutkimusprojekteja Helsingin 
yliopistossa ja Helsingin kaupungin Tieto-
keskuksessa. Hynynen on toimittanut ja kir-
joittanut useita teoksia. Hän harrastaa ideolo-
gian ja politiikan kysymyksiä ja on seurannut 
useita vuosikymmeniä Italian vasemmistoa.

PIA PAANANEN
Outokumpulainen sanataidekasvattaja ja va-
paa kirjoittaja, jolle lastenkulttuuri ja maaseu-
tu ovat rakkaita.

VESA OITTINEN
FT, dosentti Helsingin yliopiston filosofian 
laitoksella ja tutkija Aleksanteri-instituutissa. 
Väitellyt Spinozan filosofiasta ja kirjoittanut 
paljon filosofian historiaan liittyviä julkaisuja. 
Suomentanut Marxin lisäksi muun muassa 
Spinozaa, Kantia ja Thomas Mannia.

KARI SAVINIEMI
Keravalainen runoilija ja kriitikko.

Kun ranskalaisten enemmistö 29.5. sanoi kansanäänestyksessä ei Euroopan unionin  
perustuslaille, yhtenä keskeisenä syynä oli perustuslain markkinaliberalistinen tai jopa 

markkinafundamentalistinen luonne. Ranskalaiset äänestäjät omaksuivat laajalti vasemmis-
ton tulkinnan, jonka mukaan perustuslaki pyhittää pääomien oikeudet ja vapaudet tuomatta 
kansalaisille mitään uusia oikeuksia. Perustuslain hylkääminen avaa mahdollisuuksia solidaa-
risempien ja demokraattisempien pelisääntöjen laatimiselle – tai vähintäänkin antaa lisäaikaa 
niille, jotka haluavat kehittää EU:ta johonkin muuhun suuntaan kuin itsekkääksi talousmah-
diksi ja sotilaalliseksi suurvallaksi.

Täkäläisessä mediassa Ranskan äänestystulos on esitetty osoituksena yhden kansan  
itsekkäästä kukkoilusta, josta koko muu Eurooppa ja lopulta Ranska itsekin kärsii. Epäi-
lemättä ranskalaiset olivatkin huolissaan omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja hyvin-
voinnistaan samaan aikaan sekä laajenevassa että ylikansallista päätöksentekoa lisäävässä 
kapitalistisessa EU:ssa. Ne, jotka syyttävät ranskalaisia (muitakin kuin äärioikeistolaisia) 
nationalismista, kuitenkin unohtavat, että kritiikki EU:n perustuslakia kohtaan on kansain-
välistä ja samat argumentit pätevät muuallakin kuin Ranskassa. Esimerkiksi Euroopan par-
lamentin Yhtyneen vasemmiston ryhmä on jo pitkään toiminut käytännössä yksimielisesti 
perustuslain kaatamisen puolesta, kuten myös useat riippumattomat kansalaisliikkeet. Eu-
rooppalaisten ei-sosialidemokraattisten vasemmistopuolueiden joukossa ainoa kummajainen 
on meidän Vasemmistoliittomme, joka ei ole ottanut kantaa perustuslakiin ja jonka puheen-
johtaja Suvi-Anne Siimes liputti ennen Ranskan kansanäänestystä avoimesti sen puolesta.

Perustuslain yhtenä julkilausuttuna tavoitteena oli unionin tuominen lähemmäs kansalai-
sia, mutta tosiasiassa demokratia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kärsivät, kun valtaa 
siirretään kansallisilta parlamenteilta EU:n ylikansallisille elimille, määräenemmistöpäätöksiä 
lisätään ja tulkinnat vallanjaosta annetaan unionin tuomioistuimen tehtäväksi. Ranskaakin 
enemmän tämä kirpaisee Suomen kaltaisia pieniä maita. Enemmän kuin kansallisesta itsek-
kyydestä vastustuksessa on kyse demokratian puolustamisesta.

Integraation syventäminen nykyiseen tapaan ei puolestaan merkitse siirtymistä kansallis-
valtioajattelun tuolle puolen, vaan pikemminkin entistä nationalistisemman Eurooppa- 
valtion luomista, joka nojaa perinteiseen me vastaan muut -vastakkainasetteluun ja valmis-
tautuu taistelujoukoillaan vastaamaan muiden aiheuttamiin uhkiin omien rajojensa ulko-
puolella. EU:n perustuslaissa on määritelty liittovaltion symbolit – lippu, rahayksikkö, kan-
sallishymni, kansallispäivä ja tunnuslause – joilla kansalaisiin pyritään ylhäältä alaspäin 
juurruttamaan uudenlaista identiteettiä. Poliittinen eliitti haluaa EU:sta tiiviin taloudellisen, 
poliittisen ja sotilaallisen imperiumin, mutta jotta kansalaiset saataisiin hyväksymään se, tar-
vitaan propagandaa sekä identiteetin ja samaistumisen tunteiden säätelyä.

Ranskan ja Hollannin kansanäänestykset osoittivat, että EU:ssa tämä tajunnan- 
muokkaus ei ole onnistunut senkään vertaa kuin esimerkiksi entisessä Neuvostoliitossa,  
vaan demokratian itsepuolustus toimii. Markkinafundamentalismin ohella tappion  
kärsi myös euronationalismi.

Elias Krohn

Euronationalismi  
kärsi tappion
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Juhani Ahon pienoisromaani Rautatie lienee 
useimmille tuttu jo kansa- tai peruskoulun 
äidinkielen lukemistoista. Se ei kuitenkaan 
ole Ahon ainoa teksti, jossa rautatie ja junat 
ovat keskeisessä osassa. Tamperelainen kus-
tannusyhtiö Sanasato on vastikään koonnut 
muutamia Ahon rautatieaiheisia kertomuk-
sia uudeksi kokoelmaksi Maailman murjoma 
ja viisi lastua. Esipuheen tähän Genius-klas-
sikkosarjan kolmanteen teokseen on laatinut 
kirjallisuudentutkija Juhani Niemi.

”Juna oli Aholle modernisaation symbo-
li”, kokoelman toimittaja Suvi Nuotio tiivisti 
kirjan julkistamistilaisuudessa, joka pidettiin 
vanhassa junanvaunussa Pasilan veturital-
lien edustalla Helsingissä.

Kokoelman lähtökohtana ei kuitenkaan 
ollut rautatieaihelma sinänsä, vaan Ahon 
yhteiskunnallisen radikalismin nostaminen 
esiin ja hänen porvarillisen kansalliskirjaili-
jan maineensa kyseenalaistaminen.

”Halusimme osoittaa, että Aho ei ollut 
taisteleva kirjailija vain nuorena vaan koko 
uransa ajan”, Nuotio sanoi.

Kokoelman teksteistä vanhin on ilmesty-
nyt alun perin vuonna 1889, jolloin Aho oli 
28-vuotias. Viimeisen ilmestyessä, vuonna 
1915, hän oli 54-vuotias.

”Maailman murjoma” (1894) on kuvaus  
sekä torpparien surkeasta asemasta että 
oman aikansa syrjäytetystä ja kiusatusta 
henkilöstä. Novellin omalaatuinen päähen-
kilö Junnu pääsee kovien koettelemusten 
jälkeen viljelemään maata torpparina, mutta 
rauha särkyy ja elämäntyö tuhoutuu, kun 
rautatie linjataan hänen torppansa läpi. Kuin 
pisteenä iin päälle veturi jyrää lopuksi hänen 
lehmänsä kahtia.

Ehkä hieman itseironisessakin ”Rauta-
tiejunassa”-nimisessä lastussa (1889) minä-
kertoja näkee junan ikkunasta alakuloisia, 
köyhyydestä ja kurjuudesta kertovia mai-
semia, mutta antautuu itse toisen luokan 
miellyttävän sohvan ja hyvänhajuisten si-
karien luomaan turvallisuuden tunteeseen. 
Juna tuottaa uudenlaisen, luonnottoman ja 
teatterimaisen näkökulman ohi vilahtavaan 
maailmaan.

Osa kertomuksista julkaistaan nyt ensim-
mäisen kerran alkuperäisen ilmestymisensä 
jälkeen. Ahon kieli ja teemat tuntuvat kestä-
neen aikaa erinomaisesti. Ohuena pokkarina 
kirja sopii hyvin vaikkapa junalukemiseksi. 
Pendolinossa istuessa voi samalla miettiä, 
minkälaisia junalastuja Aho olisi kirjoitta- 
nut meidän aikamme postmodernista Suo-
mesta, jossa junaliikennettä ja muita moder-
nisaation hedelmiä viedään kehityksen ja 
tehokkuuden nimissä pois maaseudun ih-
misten ulottuvilta.

Elias Krohn

Juhani Aho:
Maailman 
murjoma 

 ja viisi lastua 
toimittanut 
Suvi Nuotio, 
Sanasato 2005,  
122 sivua.

Aho kirjoitti junista ja syrjäytetyistä

Ensi vilkaisulla kaikki on Christianiassa 
kuin ennen. Aurinko paistaa Kööpenhami-
nan ”vapaakaupungin” kaduille, ja nuoret 
hippiäidit leikkivät lastensa kanssa. Marisät-
kät käryävät puistossa ja baareissa.

Kuitenkin Tanskan oikeistohallitus on 
vaikuttanut Christianiassa asuvien ja siellä 
käyvien elämään: kuuluisan Pusher Streetin 
avoin kannabiskauppa on lopetettu. Toki  
lätkää ja kukkaa voi Christianiasta ostaa, 
mutta niitä pitää nyt kysyä vaivihkaa oikeil-
ta henkilöiltä.

Perjantai on muuttumassa illaksi, ja rasta-
päinen mies vetää pitkät sauhut marihuana-
savukkeestaan. Hän kertoo nimekseen Lut-
her, 54, ja sanoo olevansa kotoisin New 
Yorkista. Luther polttaa pilveä täysin avoi-
mesti, kuten muutkin puistossa lorvailevat.

Hän käy Christianiassa usein − soittaa 
saksofonia sikäläisellä jazzklubilla −, joten 
hän on myös oikea mies kertomaan, onko 
vapaakaupunki muuttunut oikeistohallituk-
sen aikana.

”Radikaalisti”, Luther vastaa. ”Poliisit ovat 

täällä koko ajan − nytkin.”
Syitä poliisien läsnäoloon on kaksi: he 

valvovat, ettei Pusher Streetin toiminta jatku, 
ja lisäksi poliisit näyttävät voimaansa äsket-
täisen ampumavälikohtauksen jäljiltä.

Christianiassa oli ammuttu 20-vuotiasta 
miestä hengenvaarallisesti ilmeisesti rikollis-
ten välienselvittelyn yhteydessä.

Illan yhä hämärtyessä jazzklubi avaa oven- 
sa. Lutheria ei näy, mutta inuiitti laulaa jam-
mailevan bändin kanssa oudolla kielellään.

Paikan omistaja, ranskalainen Pascal, 
kuuluu Christianian alkuperäisasukkaisiin. 
Nykyinen poliisivalvonta ahdistaa häntä.

”Poliisit tulevat tänne virkapuvussa joka 
päivä ja tekevät ratsian. Ammuskelun jäl-
keen he tulivat mellakkavarusteissa. Mutta 
olen ollut täällä niin pitkään, etten aio luo-
vuttaa”, Pascal sanoo ja polttelee jointtia.

Lauantaina alkuiltapäivästä Pascalin pu-
heet osoittautuvat todeksi. Parisenkymmentä 
poliisia käy tiukkailmeisinä läpi matkamuis-
tojen myyntikojut, ja kaksi labradorinnnou-
tajaa nuuhkii kojujen lähistöjä mahdollisten 

huumekätköjen löytämiseksi.
”Minun ei tarvitse pelätä, minulla on kun-

non kätkö”, sanoo suomalaisryhmää johtava 
Christianian opas ryhmäläiselle kulkiessaan 
poliisien ohi.

Poliisit eivät välttämättä käy Christiani-
assa mielellään. Jotkut poliisijohtajat ovat 
sanoneet, että siellä kauppa sentään oli kont-
rolloitua. Nyt Pusher Streetin sulkeminen 
on lisännyt hasisklubien määrää eri puolilla 
Kööpenhaminaa.

Lähintä hasisklubia voi tiedustella sopi-
van näköiseltä vastaantulijalta, ja joidenkin 
osoitteita on kerrottu lehdistössä.

Vaikka Christiania näyttää entiseltään, ei 
katsojia ole enää yhtä paljon kuin ennen. Se 
oli vielä pari vuotta sitten Kööpenhaminan 
suosituin turistikohde − jopa tivoli hävisi sil-
le yleisömäärässä −, mutta etenkin ammus-
kelun jälkeen kävijät ovat vähentyneet.

Ari Lahdenmäki

Pusher Streetin sulkeminen sirpaloitti 
Kööpenhaminan kannabiskaupan

”Työnimi jäi elämään,” totesi Labyrintti-
näyttelyn työryhmää johtanut Martti 

Aiha Fiskarsin lehdistötilaisuudessa 6.5.  
Kuparipajan laajaan näyttelytilaan on koottu 
sekä Fiskarsin kuvataiteilijoiden että ”mu-
kaan sopivien laadukkaiden ja persoonallis-
ten” kutsuvierastaiteilijoiden töitä. ”Luon-
nosmaisuus” ja näyttelyn kokoamisprosessin 
näkyminen luonnehtivatkin jälleen Fiskars-
in näyttelyitä, jotka ovat itsessään projekti-
kollektiivin kokonaistaideteoksia – kiire ja 
kaoottisuus hioutuvat aikataulupaineen alla 
järjestykseksi. 

Kuparipajan 25 taiteilijan töistä erottuu 
useita pysäyttäviä teoksia; Antti Tantun 
sekatekniikkateokset, Jaakko Pakkalan ja 
Jukka Mäkelän suuret maalaukset ja Kirsi 
Kaulasen katosta riippuva ”Sammas” – 
kymmenen metriä korkea tietoteosten,  

virsikirjojen ja kaunokirjallisten teosten si-
vuista koottu ”maailman pylväs”.

”Jyrytystä ei ollut, valintaa kyllä”, kertoi 
Makasiinin Voimat-näyttelyn työryhmän pu-
heenjohtaja Antti Siltavuori. Monilla Fis-
karsin käsityöläisillä on ”taikilainen” tausta, 
ja kutsumalla tämän kesän näyttelyyn nuo-
ria Taideteollisen korkeakoulun opiskelijoi-
ta haluttiin luoda ”dialogi” vanhan ja uuden 
välille. Näyttelyä koottaessa substanssiksi 
nousivat kuitenkin ”voimat”, josta näyttely 
sai nimensä. Yritys ohjelmalliseen järjestyk-
seen johti oivallukseen, ettei yhteistyötä voi 
järjestää täydellisen ohjelmallisesti. Voimat 
ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää voima.

Kolmeen kerrokseen koottu Voimat on 
epäsäännöllisen näyttelytilan sanelema se-
kalaisempi kokonaisuus. Koruseppä Ari 
Turusen pienet teokset kutsuvat katsojansa 

lähietäisyydelle mittakaavoja ja esineiden vä-
lisiä suhteita kysyen. TAIKissa opiskelevan 
Viivi Laineen suurikokoinen lentokoneva-
nerista ja ompeleesta tehty valaisin ”Light-
light” on puolestaan erinomainen esimerkki 
taiteellisesta käyttöesineestä.

Lehdistötilaisuuden yhteydessä esiteltiin 
Sari Puustisen ja Ilkka Ärrälän taiteilija-
romantiikkaa ja idyllisiä sisätiloja tulvehtiva 
Koteja Fiskarsissa (Tammi). 

Jouni Avelin

Labyrintti (Kuparipaja)
Voimat (Makasiini)
8.5.–2.10.2005, päivittäin klo 11–18
Fiskars (Pohja)
www.onoma.org
www.fiskarsvillage.net

Voimien ja labyrintin Fiskars
Kirsti Kaulasen katosta 

riippuva teos ”Sammas”
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1970-luvulla Suomi torjui päättäväisesti Neu-
vostoliiton ehdotukset yhteisistä sotaharjoi-
tuksista. Tänä päivänä liittoutumattomassa 
Suomessa yhteiset sotaharjoitukset Nato-
maiden kanssa ovat melkeinpä arkea. Vii-
meksi 13.–27.5.2005 järjestettiin Pirkkalassa 
ja Kauhavalla Euroopan suurimpiin kuuluva 
monikansallinen Adex 05 -ilmasotaharjoi-
tus. Harjoitukseen osallistuivat Suomen ja 
Ruotsin lisäksi Nato-maat Ranska ja Hollan-
ti. Kahden viikon ajan keskisen Suomen ja 
Selkämeren yllä lensi yhteensä 42 Hornet-, 
Mirage-, Gripen- ja F-16 MLU -hävittäjä-
konetta sekä neljä Hawk-harjoitushävittäjää.

Sotaharjoituksia vastaan osoitettiin miel-
tä muun muassa Tampereen keskustassa ja 
Pirkkalan lentokentällä. Mielenosoittajat ha-

lusivat tuoda esiin Nato-jäsenyyden vastai-
sen kansalaismielipiteen. He muistuttivat li-
säksi, että harjoitukseen osallistuva Hollanti 
käy laitonta sotaa Irakissa.

”Rauhankumppanuusohjelman hengessä” 
toteutettua harjoitusta perusteltiin Suomessa 
osallistumisella Euroopan unionin kriisin-
hallintaoperaatioihin. Alun perin kuitenkin 
myös Yhdysvaltojen oli määrä osallistua sota-
harjoitukseen. Se peruutti hävittäjiensä saa-
pumisen vain kuukautta aiemmin. Toisaalta 
myös EU:n sotilaallista kriisinhallintaa tule-
vine taistelujoukkoineen rakennetaan täysin 
yhteensopivaksi Nato-joukkojen kanssa.

Sotaharjoituksen kritisoijat kiinnittivät 
huomiota siihen, että torjuntahävittäjien 
ohella harjoituksiin osallistui rynnäkkö-

koneita ja niissä harjoiteltiin myös ilmasta 
maahan hyökkäämistä. Tämä lienee linjassa 
sen kanssa, että suomalaisia Hornetejakin 
ollaan varustamassa rynnäkköaseistuksella.

”Suomalaiset haluavat säilyttää Suomen 
sotilaallisesti liittoutumattomana, ja tämä 
Nato-vetoinen hyökkäyssotaharjoitus ei  
taatusti sovi kansan mielipiteeseen maam- 
me puolustuspolitiikasta”, totesi Pirkkalan 
mielenosoitusta Vasemmistonuorten silloi-
sena puheenjohtajana organisoinut  Paavo 
Arhinmäki.

Elias Krohn

Suomi harjoitteli hyökkäyssotaa 
Nato-maiden kanssa

YLLÄ: Viitisenkymmentä mielenosoittajaa marssi 

Pirkkalan lentokentän ympäri sotaharjoitusten aikana.

Suomen pakolaisapu on julistanut kirjoitus-
kilpailun aiheella YK:n vuosituhattavoitteet 
ja pakolaiset. Tarkoituksena on pohtia YK:n  
vuosituhattavoitteiden  merkitystä ihmisil-
le, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. 
Vuosituhattavoitteet liittyvät YK:n maail-
manlaajuiseen nälän ja köyhyyden vastai-
seen kampanjaan, jonka tavoitteena on tuot-
taa näkyviä muutoksia maailmassa vuoteen 

2015 mennessä. Kirjoituskilpailussa on  
kaksi sarjaa: toinen ammattikirjoittajille ja 
toinen harrastelijoille. Kilpailuaika päättyy 
30.9. 2005.

Rock Rauhan Asialla -verkosto puoles-
taan järjestää väkivallan vastaisen sävellys- 
ja sanoituskilpailun nimellä VOLAA!  – Ei 
väkivaltaa. Kilpailu on suunnattu niin am-
mattilaisille kuin harrastelijoillekin. Sen ta-

voitteena on edistää väkivallattomuuden 
ja rauhanomaisen elämäntavan ajatusta ja 
innostaa ihmisiä ottamaan musiikin avulla 
kantaa väkivallattomuuden puolesta. Kilpai-
luaikaa on 5.9.2005 saakka.

Lisätietoja kilpailuista: www.pakolaisapu.fi. sekä 
www.volaa.net

Hanna Kuusela

Kulttuurikilpailuja rauhasta ja pakolaisuudesta

Vuodesta 1945 toiminut Kansan Arkisto tal-
lettaa kokoelmiinsa vasemmistolaisen työvä-
enliikkeen, eri kansalaisjärjestöjen sekä työ-
väenlehtien – mukaanlukien Kulttuurivihkojen 

– toimintaan ja historiaan liittyvää aineistoa: 
muun muassa asiakirjoja, painotuotteita se-
kä kuva-, ääni- ja filmimateriaalia. Nyt tämä 
kuusikymmenvuotista taivaltaan juhlistava 
arkistolaitos on avannut arkistokokoelmien-
sa perustiedot kaikille nähtäväksi interne-
tissä. 

Työ arkistojen siirtämiseksi sähköiseen 
muotoon alkoi 1990-luvun puolivälissä. 

”Tietokannasta löytyvät nyt tiedot yli 6300 
arkistonimikkeestä, ja tietoja on mahdollista 
hakea nimen, toimialan, alueen ja vuosilu-
kujen mukaan”, kertoo arkistonjohtaja Pirjo 
Kaihovaara. Aivan kaikkia arkistoja ei tieto-
kantaan kuitenkaan ole päivitetty. ”Arkisto-
luettelotiedot löytyvät noin 80 prosentista 
järjestöarkistoja. Henkilöarkistoihin ja muu-
tamiin muihin sen sijaan pääsee tutustumaan 
vain Kansan Arkistossa. Tietokantoja kui-
tenkin päivitetään jatkuvasti”, Kaihovaara 
selvittää. Vaikka itse sisältöhakuja voi tehdä 
vain arkiston tiloissa, uudistuksen uskotaan 
helpottavan ennen kaikkea tutkijoiden pe-
rustyötä, tietojen etsimistä. 

Kansan Arkistolla on takanaan myös 
vuosikymmenten mittainen perinne histori-
aseminaarien järjestämisestä. Tänä juhla-
vuonna aiheena on 1970-luku, kiistanalainen 
vuosikymmen, josta tutkijoilla on hyvinkin 
erilaisia näkemyksiä.

Hakuja voi tehdä osoitteessa  
http://kansanarkisto.fi/tietokanta.htm.

Eero J. Hirvenoja

Kansan Arkiston 
tietokanta avattu 

A ave kummittelee viidakossa – Kirahvin aave. Kaikki 
vanhan viidakon mahdit ovat liittoutuneet pyhään ajo-

jahtiin tätä aavetta vastaan, Käärme ja Paviaani, savannin 
mölyapinat ja luolastojen pyrkyrit.

Missä on oppositiopuolue, jota sen valtaa pitävät vastus-
tajat eivät olisi herjanneet Kirahvin kannattajaksi, missä on 
oppositiopuolue, joka ei olisi itseään edistyneemmille oppo-
sitiovoimille yhtä hyvin kuin taantumuksellisille vastustajil-
leenkin singonnut takaisin tuota leimaavaa syytöstä Kirahvin 
kaltaisuudesta?

Tästä tosiasiasta seuraa kaksi johtopäätöstä.
Kirahvin tunnustavat mahdiksi jo kaikki viidakon mahdit.
Aika on kypsä Kirahvin kannattajien julkistaa koko maail-

malle näkemyksensä, tarkoituksensa ja pyrkimyksensä sekä 
asettaa Kirahvin aavetarun vastineeksi puolueen oma mani-
festi.

T ässä tarkoituksessa mitä erilaisimpia lukijoita, jotka kan-
nattavat Kirahvia, kutsutaan luonnostamaan Manifesti ja lä-

hettämään se Lehden toimitukseen.

Manifesti
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L ienee väistämätöntä aloittaa katsaus 
silmäyksellä yhdysvaltalaiseen tuotan-

toon, koostuuhan elokuvateattereidemme 
ohjelmisto valtaosin siitä, varsinkin suurten 
kaupunkien ulkopuolella. Hollywoodissa tä-
män hetken johtavia suuntauksia vaikuttaisi-
vat olevan erityisesti sarjakuvafilmatisoinnit 
ja kauhufilmit. Ensin mainittuihin lukeutuu 
Frank Millerin nihilistisiin kertomuksiin 
pohjautuva Sin City, jonka ensi-ilta koittaa 
Suomessa heinäkuussa. Robert Rodrigue-
zin yhdessä Millerin kera ohjaama elokuva 
on kuvastoltaan kenties lähempänä sarjaku-
vahenkistä ilmaisua kuin mikään aiempi sar-
jakuvafilmatisointi. Tämä synkissä mustaval-
koväreissä kuvattu elokuva sisältää paikoin 
hyvinkin brutaalia väkivaltaa, joka ei Mille-
rin sarjakuvan hengen mukaisesti pyrikään 
olemaan realistista. Tarinan maailmankuva 
on suoran toiminnan ihannoinnissaan vä-
hintäänkin epäilyttävä, samoin sen naiskuva. 
Kauniimman sukupuolen edustajille kun on 
varattu yleensä vain huoran osa. Osa heistä 
kyllä pystyy laittamaan miehet ojennukseen 
kovin ottein, mutta tässäkin on kyse vain 
näennäisestä ”tyttöenergiasta”. Jos pystyy 
sulkemaan tällaiset ”pikkuseikat” mielestään, 
on elokuva sinänsä näyttävää katsottavaa. 

Aivan viime aikoina jälleen yhden uu-
den nousukauden kokeneen kauhutuotan-
non päivän sana ovat japanilaiselokuvien 
uudelleenfilmatisoinnit, kuten Ring, Ring 2 ja 
Kauna. Viimeksi mainittu on lopulta melko 
mitäänsanomaton kuoleman jälkeisellä elä-
mällä pelottelu, eivätkä Ring-elokuvatkaan 
mainittavia pelonväristyksiä aiheuttaneet. 
Nämä elokuvat ovat jopa vähemmän kiin-
nostavia kuin 90–luvun lopun teinikauhuelo-

kuvat. Niissä sentään sai seurata rikkaiden 
perheiden kakaroiden lahtaamista – eräänlai-
sia luokkataisteluelokuvia siis. 

Kulunutta sanontaa varioiden on yksi 
vanha usein parempi kuin pussillinen uusia, 
ja tämä pätee myös valkokankaillamme näh-
tävien kauhuelokuvien suhteen, sillä Brian 
De Palman Carrie (1976) on tuotu takaisin 
teatterilevitykseen, ja se tuntuu hakkaavan 
kaikki viimeaikaiset kauhuviritelmät men-
nen tullen. Yliluonnollinen tarina telekineet-
tisiä voimia omaavasta koulutytöstä (loistava 
Sissy Spacek) pureutuu oivaltavasti teini-iän 
kasvukipuihin ja koulukiusaamiseen. 

Autenttinen Hotelli Ruanda

Hollywoodin suunnasta tulvii myös histo-
riallisia kuvauksia, joissa ei yleensä faktoista 
viitsitä kovin suurta huolta kantaa, kunhan 
tarina toimii. Viimeisin suureepos on Ridley 
Scottin ohjaama ristiretkikuvaus Kingdom of 
Heaven, jossa visuaalinen puoli on näyttävä, 
joskin joukkokohtaukset ovat pitkälti saman-
laisia kuin Troijassa, Aleksanterissa ja muissa 
vastaavissa. Eletään 1100–lukua, jolloin kris-
tityt ja muslimit asuttivat Pyhää Maata aika 
ajoin myös rauhaisan rinnakkaiselon mer-
keissä. Vaan ainahan on joku, joka haluaa 
sotaa, ja tarinasta voikin löytää kommentteja 
nykypäivän poliittisesta tilanteesta. Yllättäen 
elokuva paljastuu varsin myötämieliseksi  
 ”mahomettilaisia” kohtaan, ja onpa sen syy-
tetty tulkitsevan historiaa jopa liikaa heidän 
näkökulmastaan.

Huomattavasti lähemmäksi omaa aikaam-
me sijoittuu Hotelli Ruanda, jossa on aiheena 
viime vuosikymmenen kansanmurha Ruan-

dassa. Päähenkilö Paul Rusesabagina (Don 
Cheadle) on eräänlainen mustan Afrikan 
Schindler pelastaessaan joukon ihmisiä kuo-
lemalta. Elokuvan koskettavuutta ei voitane 
kieltää, ja asioista tietävät ovat kehuneet sen 
kuvaamia tapahtumia melko autenttisiksi. 
Itse veritekoja ei elokuvassa näytetä, millä 
on ehkä tavoiteltu jonkinlaista salonkikelpoi-
suutta. Syyllistämisestä saa osansa erityisesti 
YK, eikä varmasti aivan suotta, mutta eloku-
vasta jää hieman sellainen maku, että maail-
manjärjestön nyhväyspolitiikalla ei pystytä 
ratkaisemaan maailman kriisipesäkkeiden 
ongelmia, vaan siihen tarvitaan suoraa toi-
mintaa Yhdysvaltojen sotapolitiikan malliin. 

Yhdysvaltojen suunnasta tulee maaham-
me niin sanottuja riippumattomia eloku-
via vain muutamia vuodessa. Tänä vuon-
na on teattereissa nähty kuitenkin jo kaksi 
kiinnostavaa indie-elokuvaa, Sideways sekä 
Petollinen on ihmissydän. Niistä ensimainittu on 
Alexander Paynen ohjaama sympaattinen 
tragikomedia, jossa kaksi kaverusta lähtee 
vaiheikkaalle automatkalle viettämään toisen 
heistä viimeistä viikonloppua poikamiehenä. 
Elokuvan kantava voima on Paul Giamatti, 
jota voisi ulkoiselta olemukseltaan luonneh-
tia varsinaiseksi jokamieheksi. Mies ei todel-
lakaan ole mikään viimeisen päälle stailattu 
metroseksuaali, mutta henkii näennäisestä 
luuseriolemuksestaan huolimatta harvinaista 
valkokangaskarismaa.

Paremmin näyttelijänä tunnetun Asia 
Argenton ensimmäinen Yhdysvalloissa oh-
jaama elokuva Petollinen on ihmissydän on sen 
sijaan vähemmän leppoisa. Tarina huoraa-
malla itsensä elättävästä naisesta (Argento  
itse) ja tämän teini–ikäisenä synnyttämästä 

Elokuvakatsaus
Esittelyssä vuoden 2005 alkupuolen  
huomionarvoisimpia elokuvia ja suuntauksia.

pojasta perustuu kulttihahmoksi nousseen  
J. T. Leroyn rankkoihin lapsuudenkoke-
muksiin, joihin sisältyi muun muassa hy-
väksikäyttöä ja itsensä myymistä tytöksi 
pukeutuneena. Leroyn omaelämäkertaan 
verrattuna tarinaa on hieman siloiteltu, var-
sinkin lopun osalta. Joka tapauksessa Argen-
to on tehnyt hyvää työtä sekä kameran edes-
sä että sen takana. Yhdysvaltojen eteläosien 
murre on opeteltu hyvin, ja ohjaajanakin 
hän vaikuttaa lahjakkaammalta kuin kauhu-
elokuvistaan tunnettu isänsä Dario.

Eurooppalaisessa  
tuotannossa valonpilkahduksia

Entä sitten muiden maiden elokuva? Kevääl-
lä viime vuoden parhaan vieraskielisen elo-
kuvan Oscarin vei Alejandro Amenabarin 
Meri sisälläni, tositapahtumiin pohjautuva ku-
vaus vyötäröstä alaspäin halvaantuneesta kes-
ki-ikäisestä miehestä, joka haluaa lopun ki- 
tuuttamiselleen ja hakee oikeutta armokuole-
maan vanhoillisessa Espanjassa. Elokuvassa 
käsitellään useita eettisiä kysymyksiä muun 
muassa elämän todellisesta arvosta, ja vaikka 
tositapahtumiin perustuvat elokuvat usein äi-
tyvät sentimentaalisiksi, tarinassa ei sorruta 
juuri lainkaan sosiaalipornoiluun. Pääosan 
näyttelee taidolla kolmekymppinen Javier 
Bardem, mutta pelkästään hänelle ajeltu niin 
sanottu pappakalju ei ehkä saa miestä näyt-
tämään täysin vakuuttavasti 50-vuotiaalta.

Amenabarin elokuvan kanssa samassa 
Oscar-kategoriassa oli ehdolla myös kohuttu 
saksalaiselokuva, Hitlerin Saksan viimei-
siä päiviä Berliinin päämajan näkökulmasta 
valottava Perikato. Siinä valtakunnankansleri 

(Bruno Ganz) on päätetty kuvata inhimilli-
sestä näkökulmasta, siis ihmisenä, joskaan 
ei minään humanistina. Olihan ”Aatu” toki 
ihminen, mutta tällaisessa ”inhimillistämises-
sä” on vaaransa, sillä ajan mittaan jälkipolvet 
saattavat ryhtyä laajemmassakin mitassa vä-
hättelemään natsien hirmutekoja. Joitain asi-
oita on yksinkertaisesti parasta olla käsittele-
mättä kaikista mahdollisista näkökulmista. 

Viime aikojen kiinnostavimpia eloku-
vatapauksia on ollut Lukas Moodyssonin 
ohjaama Reikä sydämessäni, rankka kertomus 
kerrostaloasunnossa kuvattavasta porno-
elokuvasta. Elokuva ei ole miellyttänyt sen 
enempää katsojia kuin useimpia kriitikoi-
takaan, ja Ruotsin entinen suosikkiohjaaja 
on leimattu suorastaan sadistiksi. Ilmeisen 
halvalla kuvattu draama on aiheeltaan ja ku-
vaustavaltaan tahallisen vastenmielinen, suo-
rastaan oksennus päin länsimaisen ”hyvin-
vointivaltion” kasvoja. Tämä eksploitaationa 
ja pornografiana kuitattu elokuva on siis 
kuitenkin ennen muuta yhteiskunnallinen 
kannanotto. Positiivista sinänsä, että joku us-
kaltaa tehdä elokuvan, jossa ei pyritä mielis-
telemään ketään. 

Kotimaisista elokuvista tähän mennessä 
vuoden kiinnostavin on ollut Aku Louhi-
miehen Paha maa, useita tarinoita lomittain 
kuljettava synkkä nyky-Suomen kuvaus. Sii-
nä ihmiset kierrättävät omaa pahaa oloaan 
muille, ja tuloksena on monta murhenäy-
telmää. Pohjana on vanha Tolstoin novelli, 
josta Robert Bresson ohjasi oman version-
sa yli kaksi vuosikymmentä sitten. Tämän 
lisäksi Pahan maan innoittajana on toiminut 
Eppu Normaalin klassikkobiisi Murheellis-
ten laulujen maa (1985), joka taas muistuttaa 

Mikko Niskasen Kahdeksasta surmanluodista 
(1971). Louhimiehen elokuvan merkittävyyt-
tä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida, 
varsinkin kun vertailukohtana on Bressonin 
klassikko, mutta Paha maa on joka tapaukses-
sa omaa luokkaansa ainakin Solar Filmsin 
tuotannossa.

Suomalaisista uutuuksista mainittakoon 
myös Kari Paljakan ohjaama Eläville ja 
kuolleille, arkirealistinen kuvaus nuorehkos-
ta avioparista, jota on kohdannut suuri me-
netys, oman pojan tapaturmainen kuolema. 
Elokuvassa on onnistuttu tavoittamaan pai-
koin onnistuneestikin tarpeettomalta tuntu-
van tragedian synnyttämää toivottomuutta.

Muuten kotimaiseen tuotantoon näyttää 
tällä hetkellä lukeutuvan ennätysmäärä las-
ten- ja nuortenelokuvia. Tämä ei välttämättä 
ole huono asia, mutta tulee mieleen, että täs-
sä vain kuljetaan Hollywoodin jalanjäljissä. 
Ison veden tuolla puolen kun viime vuosi oli 
miesmuistiin ensimmäinen kerta, jolloin niin 
sanotut koko perheen elokuvat tuottivat lip-
pukassoilla enemmän kahisevaa kuin lapsilta 
kielletyt rainat, ja tästä syystä tuottajaporras 
panostaa kaikille sallittuihin elokuviin entis-
tä enemmän.

Eero J. Hirvenoja

Palstalla tarkastellaan elokuvamaailman ajan-
kohtaisia ilmiöitä.

VASEMMALLA: Robert Rodriguesin ja Frank Millerin 

yhteistuotos Sin City

KESKELLÄ:  Hotelli Ruanda on koskettava elokuva 

Ruandan viime vuosIkummenen kansanmurhasta.

OIKELLA: Berliinin elokuvajuhlillakin esitetty, Kari Pal-

jakan ohjaama Eläville ja kuolleille.
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JOK ISALO

Englantilainen historioitsija Eric Hobsbawm kir-
joittaa kuuluisassa teoksessaan Äärimmäisyyksien ai-

ka ensimmäisen maailmansodan merkityksestä:”1800-
luvun sivistyksen suuri rakennelma luhistui sodan 
liekkeihin. Ilman tuota tuhoa ei lyhyttä 1900-lukua 
voida ymmärtää”. Elokuussa 1914 eri maiden sotilai-
den marssiessa riemuisasti isänmaallisessa hengessä 
kohti tuhoaan, kirjoitti itävaltalainen kirjailija Karl 
Kraus: ”Lamput sammuivat kaikkialta Euroopasta. 
Me emme enää näe niiden palavan elinaikanamme.” 

Ensimmäinen maailmansota merkitsi todella län-
simaisen humanismin arvojärjestelmän täydellistä ro-
mahtamista. Miljoonille miehille väkivallasta ja tappa-
misesta tuli vuosiksi arkipäivän kokemus. Monet eivät 
uskoneet lähestyvään katastrofiin, vaikka suursodan 
synkät pilvet olivatkin jo vuosia levänneet Euroopan 
yllä. II Internationaalin päätöslauselmassa vuonna 
1910 todettiin vielä optimistisesti: ”Hallitsevien luok-
kien pelko maailmansodan seurauksena puhkeavasta 
vallankumouksesta on osoittautunut reaaliseksi rau-
han takeeksi.” Eurooppa oli ennen ensimmäistä  
maailmansotaa kokenut oikeastaan ennennäkemättö-
män pitkän rauhankauden. Napoleonin tappiosta ja 
Wienin kongressista (1815) lähtien Euroopan kansat 
olivat saaneet nauttia muutamia lyhyitä sotia lukuun 
ottamatta lähes sata vuotta rauhanajasta. 

Otto von Bismarck yhdisti Saksan ”raudalla ja 
verellä”. Sen viimeinen näytös oli Saksan ja Rans-
kan välinen sota 1870–71. Sen yhteydessä Saksa liit-
ti itseensä Elsass–Lothringenin väkivaltaisesti. Karl 
Marx näki siinä tulevan sodan siemenen. Hän kirjoitti 
teoksessaan Kansalaissota Ranskassa (1871), että ”Elsass-
Lothringenin anastus on pakottava Ranskan Venäjän 
syliin ja että tämän anastuksen jälkeen Saksan on joko 
asetuttava Venäjän julkiseksi lakeijaksi tai ryhdyttävä 
varustautumaan uuteen sotaan”. Marx ennusti tulevan 
sodan kohtalokkuuden. Hänen mukaansa tuleva sota 
saattaisi ”koko Euroopan viidentoista tai kahdenkym-

menen miljoonan aseistetun miehen rosvottavaksi”. 
Marxin mukaan ainoa este sodalle väliaikaisesti on se, 

”että voimakkaintakin suurista sotilasvalloista hirvittää 
sodan lopputuloksen täydellinen arvaamattomuus”.

Sodan pilvien kasaantuessa 1800-luvun lopulla 
Marxin työtoveri Friedrich Engels tarkasteli yhä huo-
lestuneempana ”aseteknologian loputonta vallanku-
mousta” (Was nun?, Marx-Engels-Werke, Bd. 22, s. 9) 
Engels näki lähestyvän yleiseurooppalaisen sodan 

”hirvittävämpänä mahdollisuutena”, joka ”täyttää mi-
nut kauhulla”, ja asetti kansainvälisen sosialistisen 
liikkeen keskeiseksi tehtäväksi toiminnan rauhan puo-
lesta. Hän varoitti tulevan sodan autioittavan ”Euroop-
paa ennen näkemättömällä tavalla”. Vuonna 1893 En-
gels kirjoitti merkittävän artikkelin ”Voiko Eurooppa 
riisuutua aseista?” Siinä hän vaati ”yleisen hävitys-
sodan” estämiseksi asteittaista asevelvollisuusajan  
lyhentämistä kansainvälisellä sopimuksella ja asteit-
taista vakinaisen armeijan lakkauttamista.

Periaatteessa Engels esitti armeijalle täydellisen 
puolustuksellista luonnetta ja jokaisen hyökkäysso-
dan kieltämistä. Hieman yli sata vuotta Engelsin vaa-
timuksesta Eurooppa on jälleen humanismin nimissä 
varustautumassa ja luomassa itselleen kansanmurhien 
estämisen nimissä nopean toiminnan joukkoja, jotka 
voivat tarpeen tullen toimia sotilaallisesti ympäri maail-
maa ja harjoittaa ”demokraattista imperialismia”, ku-
ten konservatiivinen saksalainen Frankfurter Allgemeine 
Zeitung asian ilmaisi.

Engels kykeni ällistyttävän tarkasti näkemään tule-
van sodan kulun ja seuraukset lähes kaksikymmentä 
vuotta ennen sen syttymistä. Hän teki tarkkanäköisen 
analyysin tulevasta ensimmäisestä maailmansodasta 
kirjoittaessaan Saksan työväenliikkeen johtajalle Wil-
helm Liebknechtille 23. helmikuuta 1888 seuraa-
vasti: ”Millaiseksi asiat kääntyvät, kun sota syttyy, on 
mahdotonta nähdä ennakolta. Epäilemättä esiintyy 
yrityksiä tehdä siitä keinotekoinen sota, mutta se ei tu-

Historiallinen ennustus 
 – Friedrich Engels ja ensimmäinen maailmansota

le olemaan helppoa. Mikäli asiat kääntyisivät niin kuin 
me haluaisimme, ja tämä on varsin luultavaa, se tulee 
olemaan asemasotaa vaihtelevalla menestyksellä Rans-
kan rintamalla; hyökkäyssotaa, joka johtaa puolalai-
sen linnoituksen valtaamiseen Venäjän rintamalla; ja 
vallankumousta Pietarissa, mikä saa sotaa käyvät her-
rat hetkessä näkemään kaiken toisessa valaistuksessa. 
Yksi asia on varma: enää ei ole oleva nopeita ratkaisu-
ja eikä voitonmarsseja enempää Berliinissä kuin Parii-
sissakaan.” Tuleva kehitys vahvisti lähes täysin Engel-
sin ennustuksen: Saksan hyökkäys pysähtyi Marnessa, 
sota muuttui lännessä veriseksi asemasodaksi, Saksan 
armeija eteni idässä ja Pietarissa tapahtui vallankumo-
us, joka muutti koko maailmantilanteen.

Engels kirjoitti Marxin vävylle Paul Lafarguelle 
(1842–1911) maaliskuun 25.päivänä 1889 uhkaavan 
sodan vaarasta: ”Sota, jossa tulee olemaan kymmenes-
tä viiteentoista miljoonaa sotilasta, ennenkuulumaton 
hävitys, liikkeemme yleismaailmallinen väkivaltainen 
tukahduttaminen, sovinismin uusi puhkeaminen jo-
kaisessa maassa ja lopulta kymmenen kertaa pahempi 
lamaannus kuin vuoden 1815 jälkeen, kaikkien ve-
rensä kuiviin vuotaneiden kansojen nääntymykseen 
perustuva taantumisen kausi – kaikki tämä verrattuna 
siihen hauraaseen toivoon, että tämä julma sota johtai-
si vallankumoukseen – se kauhistuttaa minua.” Engel-
sin ennustuksen paikkansapitävyys on hämmästyttävä 
ajatellen ensimmäisen maailmansodan tapahtumia. 

Vuonna 1892 Engels totesi kirjoittaessaan rau-
han merkityksestä työväenliikkeelle: ”Sota tuo sille 
joko voiton parissa kolmessa vuodessa tai täydellisen 
häviön viimeistään viidessätoista tai kahdessakym-
menessä vuodessa.” Omalla tavallaan tämä ennustus 
toteutui. Ensimmäinen maailmansota tuotti sen mo-
raalisen raaistumisen, joka mahdollisti fasismin syn-
nyn. Natsi-Saksan propagandaministeri Joseph Goeb-
bels totesikin, että fasismi kasvoi ”mudan, veren ja 
teräsmyrskyn armeijassa”. Natsismi murskasi läntisen 

Euroopan voimakkaimman työväenliikkeen taval-
la, josta se ei noussut entiseen voimaansa. Engels oli 
tuskin ajatellut, että sodan raaistava vaikutus toisi työ-
väenliikkeeseen tuhon siemenet. Stalinin suuren ter-
rorin vuosia 1936–1938 ei voi ymmärtää ilman ensim-
mäisen maailmansodan ja kansalaissodan tuottamaa 
väkivaltamentaliteettia. Ensimmäisen maailmansodan 
tuloksena tapahtunut vallankumous Pietarissa ei mer-
kinnytkään työväenluokan emansipaatiota, vaan se 
tuotti terrorin kauden, jonka historiallisesta vaikutuk-
sesta vasemmistolainen työväenliike ei ole toipunut.

Karl Marx ja Friedrich Engels esittivät Kommunisti-
sessa manifestissa (1848) synkän mahdollisuuden, johon 
luokkataistelujen historia saattoi päättyä. He totesivat 
sen päättyvän ”joko yhteiskunnan vallankumoukselli-
seen uudistamiseen tai taistelevien luokkien yhteiseen 
perikatoon”. Ydinasekaudella ja globaalien ongelmien 
maailmassa Marxin ja Engelsin ennustus saa vaarallis-
ta kantavuutta. Keskustelujen keskiössä eivät nykyään 
ole esimerkiksi kansainvälisen talousjärjestelmän muut-
tamisen välttämättömyys ja kasvavan sosiaalisen ja 
taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen rauhan 
säilymisen ehtona, vaan niiden tilalle on noussut soti-
laallisen toiminnan korostaminen. Osa eurooppalaista 
vasemmistoa on hyväksymässä EU:n nopean toimin-
nan joukkojen myötä militarismin globaalien ongel-
mien ratkaisukeinoksi. Samalla murretaan lopullisesti 
YK:n merkitys sodan ja rauhan kysymyksissä. Eri-
tyisesti ydinasekaudella on ihmisten toiminnan lähtö-
kohtana oltava Engelsin näkemys rauhan ja aseista-
riisunnan välttämättömyydestä.

Jouko Jokisalo
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M iten voi olla mahdollista, että Valkeakosken Työ-
väen Musiikkitapahtuma on useana vuonna lyö-

nyt kaikkien aikojen yleisöennätykset? Toissa vuonna 
tapahtumassa kävi 35 000 osanottajaa ja viime vuon-
na sateista huolimatta yli 30 000.

”Ajassa täytyy elää. Mutta sen ei tarvitse merkitä 
perinteen hylkäämistä”, sanoo Työväen Musiikkita-
pahtuman toiminnanjohtaja Marianne Mihailow.

Valkeakoskella vuodesta 1972 järjestetty Työväen 
Musiikkitapahtuma on outo ilmiö suomalaisten kesä-
tapahtumien joukossa. Suurin osa kesätapahtumista 
on viihteellisiä, kuten saappaanheittoa ja eukonkantoa. 
Valkeakoskella on esillä työväenkulttuuria, niin mu-
siikkia kuin kuva- ja näyttämötaidetta – siis kulttuuri-

Työväen Musiikkitapahtuma 
yhdistää vanhaa ja uutta
teksti: Jorma Mäntylä

Onko nykyaikainen markkinointi 
yhdistettävissä työläisperinteeseen? Ainakin 
Valkeakosken Työväen Musiikkitapahtumassa 
konsepti tuntuu toimivan.

ja kuuntelijoita. Samalla kasvatamme uutta sukupol-
vea tapahtuman kävijöiksi. Mielestäni työväenliikkeen 
suurin haaste on juuri nuorison huomioon ottaminen.”

”Tapahtuman ohjelmatyöryhmässä ovat lisäkseni 
muun muassa Jan Erola, Mikko Ilanko ja Marian-
ne Holmstöm. Ohjenuorana on ’tunteiden ja laulun 
palo’. Haluamme tarjota ihmisille musiikkia, jossa ly-
riikalla ja tarinan kerrontatavalla on tärkeä merkitys. 
Joskus hyvä ja vahva tulkinta voi korvata muut puut-
teet. Ilman sielua on vaikea saada kosketusta yleisöön. 
Suunnittelemme ohjelmaa tuntosarvet pitkällä, ilman 
turhaa ryppyotsaisuutta – ja välillä juodaan punavii-
niä”, Mihailow kuvailee.

Näillä eväillä selvittiin vuosien 1991–1993 laman 
yli. Tosin taustalla ovat olleet apuna järjestäjät, joista 
tärkein on Työväen Sivistysliiton Etelä-Hämeen piiri.

”Tapahtuma ei juurikaan kärsinyt lamasta. Suuret 
harrastajaesiintyjäryhmät jo itsessään takasivat vakaan 
yleisöpohjan. Samoin Valkeakosken kaupungilla, Ope-
tusministeriöllä sekä ammattiliitoilla oli laman aikana 
suuri merkitys tapahtumalle.”

”Ensimmäinen suuri yritys”

Työväen Musiikkitapahtuma perustettiin vuonna 1972. 
Ensimmäisen vuoden esitteen mukaan Musiikkitapah-

tuma oli TSL:n Etelä-Hämeen piirin ”ensimmäinen 
suuri yritys”, ja ilmeisesti hieman uhkayritys.

”Valkeakosken silloinen kaupunginjohtaja Kaino 
Dahl tiedusteli paikalliselta TSL:n opintojärjestöltä 
halukkuutta järjestää Teollisuuden satavuotisjuhlan 
Vilskeet Koskissa yhteyteen jonkinlaista työväen musiik-
kikonserttia. Valkeakoskelainen TSL:n aktiivi Erkki 
Koljonen sai silloin ajatuksen Työväen Musiikkitapah-
tumasta. TSL:n Etelä-Hämeen piirijärjestö lähti hank-
keeseen mukaan.”

”Viime kesä oli sateinen, mikä vaikutti hieman ra-
vintola- ja lipunmyyntiin. Tuli tappiota, joten tänä 
vuonna tehdään tapahtumaa vyö tiukalla. Mielikuvi-
tusta joutuu käyttämään tapahtuman rakentamisessa 
vielä enemmän kuin aikaisemmin”, Mihailow päättää.

Työväen Musiikkitapahtuma järjestetään 34:nnen 
kerran 27.–31.7.2005. Ohjelmaa on jälleen tarjolla lai-
dasta laitaan. Lauantaina 30.7. vietetään Pentti Saari-
koski -iltaa, jossa Kentauri-yhtye esittää Saarikosken 
runoihin sävellettyä musiikkia.

Yhteiskunnallinen rap-tapahtuma on ohjelmassa jo 
kolmannen kerran. Mukana ovat myös Hector, Mari 
Rantasila, Kari Tapio ja Kalle Ahola. Luvassa on 
unohtumattomia konsertteja, teatteri- ja elokuvaesityk-
siä, teemaklubeja, lavatansseja sekä työväenmusiikin 
klassikkoja. g

Työväen Musiikkitapahtuman 

toiminnanjohtaja Marianne 

Mihailow.

Viime vuoden musiikkitarjon-

nasta huolehti muun muassa 

Neumann.

perinnettä, jonka sanotaan olevan katoavaa ja vanhan-
aikaista.

Markkinointi  
ja työväenperinne

Työväen Musiikkitapahtumassakin pohdittiin muuta-
ma vuosi sitten nimen vaihtoa, kuten ammattiliitois-
sa. Rakennusliitto ja Metalliliitto ovat pudottaneet tai 
pudottamassa työväki-sanaa pois nimestään. Valkea-
koskella nimen muutos kuitenkin hylättiin, mutta kon-
septia laajennettiin. Marianne Mihailow väittää, että 
nykyaikainen markkinointi on yhdistettävissä työläis-
perinteeseen. Se on hänen mukaansa Valkeakosken 
Työväen Musiikkitapahtuman menestyksen salaisuus.

”Teemme vuosittain asiakastyytyväisyystutkimus-
ta ja yritämme vastata asiakkaiden toiveisiin. Minus-
ta viihde katsotaan turhankin negatiiviseksi sanaksi. 
Joillekin Pentti Saarikoski -ilta on viihdettä ja toiselle 
Kari Tapio. Yritämme valita mahdollisimman moni-
puolista ohjelmaa. Monesti tiedämme jo valmiiksi, että 
tämä konsertti vetää marginaaliryhmiä tai että tämä 
esiintyjä saa suuret joukot liikkeelle. Jos talous on kun-
nossa voimme järjestää enemmän pienen kuulijakun-
nan juttuja”, Mihailow sanoo.

Työväenluokka kehittyy ja muuttuu – ja niin myös 
työväenmusiikki. 2000-luvun nuoret varmaan etsivät 
erilaista työväenmusiikkia kuin perinteisiä torvisoitto-
kunnan säestämiä taistelulauluja.

”Tapahtuman ohjelmaprofiilia on viime vuosien 
aikana tietoisesti nuorennettu. Samalla tapahtuman 
kävijät ovat nuorentuneet. Emme halua olla vain 
nuorisotapahtuma, mutta tulevaisuutta täytyy ajatel-
la. Yhteiskunnallinen rap-kilpailu järjestetään nyt kol-
mannen kerran. Kilpailun tarkoituksena on kasvattaa 
uusia yhteiskunnallisen musiikin ja lyriikan tekijöitä 
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Ensimmäisessä kirjassaan Tarja Okkonen kirjoitti 
seksistä ainoana tapana kohdata toinen ihminen, 

ja toisessa hän kysyy, mitä on tapahtunut ihmisen em-
patiakyvylle. Hoikaksi blondiksi Tarja Okkonen, 41, 
on astunut suomalaisen lyhytproosan kentille raskain 
saappain nykyaikaa ja Joensuun näköisen kaupungin 
asukkaita kuvaavilla novellikokoelmillaan.

Muutama vuosi sitten ilmestynyt esikoisteos Kans-
sajuhlijat muutti Okkosen suhdetta kirjoittamiseen ja 
ennen kaikkea lukijaan enemmän kuin hän oli osan-
nut ajatella.

”Olin kauan kirjoittanut vain itselleni ja parille luot-
tolukijalle. Lukijakunta laajeni esikoisteoksen ilmestyt-
tyä siihen nähden hurjasti. Lukijat tulivat lihaksi ja ve-
reksi, ja saatoin kaupassa tai kapakassa tavata ihmisen, 
joka kommentoi kirjaani. Huomasin jossain vaihees-
sa kirjoittavani liikaa näille konkreettisille lukijoille, ja 
vasta kun kirjoitin tämän miellyttämisvaiheen yli ja 
aloin taas kirjoittaa itselleni, tekstit olivat taas sellaisia 
kuin halusin”, Tarja Okkonen kertoo toisen kirjansa 
valmistumisesta.

Ensimmäinen kirja myös leimasi:
”Joillekin lukijoille jäi sellainen mielikuva, että esi-

koiskirjani on pelkkää seksiä. Ja mä kun mielestäni 
kirjoitin lähinnä siitä, miten vaikea on kohdata toinen 
ihminen!”, myös teräväkynäisenä maakuntalehden  
kolumnistina tunnettu Okkonen nauraa.

Ihmisyyttä kyselemässä

Uudessa novellikokoelmassaan Okkonen kysyy taval-
liselta suomalaiselta ihmiseltä tylylläkin tavalla, missä 
hän oli ja mitä hän teki silloin, kun naapurissa, siskon 
perheessä tai ylipäätään toisella ihmisellä siinä ihan 
vierellä oli hätä ja paha mieli.

”Novellikokoelman nimi Oikeat ihmiset laajenee pari-
suhteesta tarkoittamaan kaikkia ihmisiä, jotka jollekin 
ihmiselle jossakin tilanteessa voisivat olla niitä oikeita 
ihmisiä, joiden varassa elämä saattaisi jatkua tai olla 

helpompaa. Kyllä mä ihmettelen esimerkiksi tilannet-
ta, jossa toinen ihminen on pulassa ja ohikulkija nä-
kee sen, mutta ei mene auttamaan. Miten sellaisen voi 
selittää edes itselleen? Että mä olen sellainen ihminen, 
joka ei auta, mutta kyllä sieltä varmaan on joku autta-
ja tulossa?”, Tarja Okkonen ihmettelee.

”Valmiita vastauksia siihen, miten ollaan oikea ih-
minen ja eletään onnellista elämää mulla ei tietenkään 
ole. Mutta kysymyksiä on senkin edestä!”

Ja mikä on onnellista elämää?
”Ei ainakaan se, että yritetään toteuttaa jotain ul-

koapäin tulevaa mallia ja peitetään tyhjyyttä pakko-
toiminnoilla kuten ostamisella ja syömisellä!”, Tarja 
puuskahtaa.

”Kyllä mullakin aika kauan kesti ennen kuin taju-
sin, että en itse sovi ollenkaan siihen kuvaan, mikä oli 
mun mieleeni rakentunut niin sanotusta onnellisesta 
elämästä. Että itse asiassa inhoan rivitalon takapihan 
istutuksista alkaen lähes koko listaa.”

Olisiko Turussakin lukijoita?

Tarja Okkonen on kirjailijana tehnyt ihmisen kokoi-
sia ja inhimillisiä ratkaisuja: hän asuu susirajan seudul-
la joensuulaisessa lähiössä, kasvattaa kolmea poikaan-
sa ja hänen kirjansa kustantaa paikallinen  
Ilias-kustantamo.

”Lähetin kässäreitä suurille kustantajille vuosikausia 
ja lopulta sitten paikalliselle Iliaksellekin, vaikka kus-
tantamon pienuus ja tuntemattomuus aluksi mietitytti-
kin, eihän se nyt tuntunut edes oikealta kustantamol-
ta”, Okkonen kertoo.

”Toista kirjaa tehdessä ajattelin, että helvetti, miksi 
kaiken aina pitää olla suurta ja Etelä-Suomessa! Ilias 
toimii omalla kummallisella tavallaan vanhassa kau-
niissa puutalossa, jossa on ollut aikaisemmin nukke-
teatteritoimintaa, ja siksi sitä kutsutaan Nukketaloksi. 
Yrjö Piiroisen luotsaaman Iliaksen kanssa mulla on 
tunne, että saan kirjoittaa mitä vaan ja mä tarvitsen 

Kummallisen 
nukketalon kirjailija
teksti ja kuva: Pia Paananen

Joensuulaisessa lähiössä elävä Tarja Okkonen on tyytyväinen 
maakuntakirjailija, joka toivoo silti saavansa lukijoita myös 
Turusta ja Keravalta.

sen tunteen. Olen siis kummallisen nukketalon kirjai-
lija”, Tarja Okkonen sanoo. Äänestä kuulee, että tämä 
kuulostaa ja tuntuu hänestä hyvältä.

”En nyt kuitenkaan loppuiäkseni ihan maakunta-
kirjailijaksikaan halua jäädä, sillä ehkäpä jossain Ke-
ravalla tai Turussa asuu ainakin pari potentiaalista 
lukijaani.”

Novellikokoelmallinen nykyaikaa

Tarja Okkosen ilmaisukeinoksi on vakiintunut novelli.
”Minua viehättää novellissa sen lyhyys, tiiviys ja ky-

ky keskittyä olennaiseen. Romaanien pitkät polveilut 
ja takaumat tuntuvat minusta turhilta. Monesti lukies-
sa tuntuu, että kirjailija on kirjoittanut takaumia vain 
sen takia, kun romaanissa niitä nyt pitää olla! Uskon, 
että novelleja aletaan vielä arvostaa Suomessa enem-
män ja päästään tästä novellistille esitetystä vakioky-
symyksestä: milloin se oikea kirja, eli romaani, tulee? 
Jos aika nyt kerran on niin kiireinen, niin novellinhan 
ennättää lukea vaikka sen pienen hengähdystauon ai-
kana, joka päivän aikana johonkin väliin sattuu”, Ok-
konen sanoo.

”Kirjallisuudenlajina novelli on kiinnostava. Mitä 
sen rajojen sisällä voi tehdä, minne asti novellin voi 

viedä että teksti on edelleen novelli? Klassisia novellin 
rakenteita voi aina kopioida, mutta paljon kiinnosta-
vampaa on tutkia, minne novelli on menossa, mihin 
pisteeseen asti se venyy.”

Nykyajasta kirjoittaminen on Okkoselle itsestään 
selvä asia.

”Haluan ravistella lukijaa huomaamaan mitä hänen 
ympärillään tässä maailmassa juuri nyt  tapahtuu, he-
rättää hänet ajattelemaan. On tärkeää pukea sanoiksi 
nykypäivän kohtaamattomuutta. Lisääntyneet avio-
erot ovat esimerkiksi aiheuttaneet aivan uudenlaisia 
ihmissuhdekuvioita, joissa lapset jäävät helposti jal-
koihin. Haluan kirjoittaa näitä asioita esille. Kirjailijan 
tehtävä on havainnoida maailmaa ja kertoa mitä hän 
näkee”, Tarja Okkonen tiivistää samansuuntaisesti 
kuin venäjän juutalainen eksistenssifilosofi Lev Ses-
tov hiljattain suomennetussa teoksessaan Mikään ei ole 
mahdotonta.

”Mulla on työn alla kokoelma, joka kuvaa yläkou-
luikäisten poikien ristiriitaista maailmaa, mistä pala- 
sista identiteettiä rakennetaan. Toisessa kässärissä  
sitten teemoina ovat kuvitteleminen ja odottaminen,  
rakkausjutut.” 

Arvostelu Tarja Okkosen teoksesta Oikeat Ihmiset sivulla 61.

Tarja Okkonen sopii haastat-

telun, luonnollisesti, legen-

daariseen kulttuuriravintolaan 

Wanhaan Jokelaan. ”Täällä 

minä ja minun ystävätkin 

osaamme käyttäytyä oikein”, 

Tarja nauraa.
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R ita Dahl on esikoisrunoilija viime syksyltä. Kun 
luulet olevasi yksin -kokoelmassa on kysymys kasva-

misesta sisään ja ulos, vaakasuoraan ja pystysuoraan. 
”Se ei ole välttämättä näkyvää: sentitön kasvu voi olla 
suurempaa kuin sentikäs”, Dahl sanoo. 

Palkkatyönään Dahl tekee toimittajan töitä. Lisäksi 
kirjoittamisvimmaa sammuttaa Neliö-niminen kulttuuri-
lehti, jonka päätoimittaja hän on. 

Toimittajuuden lisäksi Dahl on lyyrinen sopraano. 
Hän käy laulutunneilla Sibelius-Akatemiassa opiskele-
van laulunopiskelijan luona. ”Ensin pitää oppia opitut 
ja kuullut äänet pois. On löydettävä oma ääni samalla 
tavalla kuin kirjoittamisessa.”

Laulu on vielä pelkästään harrastus, mutta siitä pu-
huttaessa Dahl jättää tulevaisuuden auki: ”Yläasteen ja 
lukion musiikinopettajani oli sitä mieltä, että minulla 
tulee olemaan jotakin tekemistä laulun kanssa”. Dahl 
lauloi aikoinaan kuoroissa, mutta hänelle sanottiin, et-
tä hänen äänensä on liian voimakas – se kuuluu läpi. 
Romanttiset liedit ovat Dahlin mielilauluja, erityisesti 
Schumannin Frauenliebe und -leben -sarja, sekä eräät  
Sibeliuksen ja Madetojan yksinlaulut. 

Työtä vastikkeettomasti

Dahlin kaltainen monitoimi-ihminen joutuu pohti-
maan, mihin järjestykseen asioita asettaa. ”Jokainen 
on verkon silmässä kala”, hän sanoo ja tarkoittaa,  
että työelämä vaatii sopeutumista ja pelisääntöjen  
noudattamista. Työelämän roolipeleissä joutuu välil- 
lä tukahduttamaan omaa luovaa minäänsä ja persoo-
nallisuuttaan.

”Työ on jumala, jolle voi uhrata kaiken, mutta 
useimmat luovat ihmiset tekevät merkitykselliset tuot-
teensa vastikkeettomasti työaikojen ulkopuolella. Palk-
katyö on mittatilaustyötä, jossa toteutetaan asiakkaan 
toiveita. Vastikkeettoman työn tekijä on kuin homo lu-
dens, joka leikkiessään saattaa synnyttää jotakin uutta 
ja ennennäkemätöntä”, Dahl sanoo. 

Jotkut näistä tuotteista realisoituvat aikanaan kir-
jaksi, elokuvaksi, tai vaikkapa oopperaksi. Dahlin ta-
pauksessa runokokoelma kasvoi vastikkeettomasti ko-
ko mittaansa viiden vuoden aikana.

Dahlin runoissa vierailevat monet asiat, kuten 
omenapuu, yliopisto ja kuuset. Hän sanoo, että  
omenapuu on juuri kasvamisen symboliikkaa. Yli-
opisto puolestaan on todellisuutta, jossa hän on vie-
läkin kiinni. Yksi loppututkinto on jo, mutta toinen  
on gradua vaille. 

”Olen lukenut yliopiston portaat”, Dahl kirjoittaa 
runossaan. Toisessa runossa hän tuntee samoissa por-
taissa ”sivistyksen upottavan lämmön”. Hän sanoo 
alituiseen tulevan uusia asioita, jotka alkavat kiinnos-
taa. Tähän asti opinnot ovat olleet pääosaltaan valtio-
tieteellisiä ja humanistisia . ”Näin jälkeen päin tuntuu 
siltä, että olisin saattanut myös lähteä erikoistumaan 
alun perin työn sosiologiaan. Työ ja sen uudet muo-
dot ovat nousseet viime vuosina tapetille laajojen yh-
teiskunnallisten muutosten, yleisen epävarmuuden ja 
ulkoistamisen vuoksi. Vastikkeellisen työntekijän va-
paus alkaa olla yhä suuremmin uhattuna. Epävarma 
tulevaisuus on myös vastikkeettoman työn tekijällä.”

”Puut voivat kasvaa vinoon, lehdet aloittaa äkilli-
sen syöksyn”, kirjoittaa Dahl. Lapsuus kului metsän 

Runoilija-
sopraano
Viime syksyn 
esikoiskirjailija Rita 
Dahl kirjoittaa, laulaa ja 
toimittaa. Häntä kiinnostaa 
myös vastikkeeton työ ja 
epävarma tulevaisuus.

teksti ja kuva: Vuokko Rajala

 Rita Dahl
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Australiassa asuu noin 20 000 suomalaista, heistä 
noin puolet Sydneyssä. Suomen Australian-suur-

lähetystön Sydneyn-konsuli Aino Elfvengren arve-
lee tunnetuimmiksi suomalaisiksi brändeiksi Nokian, 
Marimekon ja Sibeliuksen. Elfvengren hoitaa kolmen 
hengen konsulaatissa Sydneyn seudun kulttuuriasiat 
muiden tehtäviensä ohessa. Myös varsinainen suur-
lähetystö, joka sijaitsee Australian pääkaupungissa 
Canberrassa, on melko pieni: siellä työskentelee neljä 
ihmistä. Kulttuurista vastaavaan työntekijään ei ole 
resursseja.

Konsulaatin kulttuuritoiminta on melko passiivista. 
Konsuli käy avaamassa tilaisuuksia, ja suomalaiset tai-
teilijat voivat saada konsulaatista apua kontaktien luo-
miseen sekä rahallistakin avustusta, jos idea on hyvä 
ja kulttuuribudjetti antaa periksi. Tällöin konsulaatti 
toimii ikään kuin sponsorina ja saa vastapalveluksi nä-
kyvyyttä. Konsulaatti itse järjestää kulttuuritoimintaa 
vain hyvin vähän. Elfvengren aloitti virassaan viime 
elokuun alussa, ja hänen toimikaudellaan ei konsulaa-
tin aloitteesta ole järjestetty kulttuuritapahtumia.

Sibelius-viikot ja tanhua

Konsulaatin passiivisuudesta huolimatta suomalainen 
kulttuuri on Sydneyssä hyvin rikasta. Yksittäisten tai-
teilijoiden ja eri järjestöjen tekemiä suomalaisia kult-
tuuritapahtumia järjestetään alinomaa. Joihinkin näistä 

Suomalaista 
kulttuuria esillä 
Sydneyssä 
teksti: Jenni Reunamo ja Jussi Hernelahti

Ainakin Sibelius, Katri Helena ja viulisti Pekka Kuusisto 
tunnetaan Australian suurimmassa kaupungissa. Mutta 
panostaako Suomen ulkoministeriö kulttuuriin riittävästi?

Arja Välimäen taidenäyttely 

koostuu jalkaveistoksista.

konsulaatti on osallistunut panoksellaan, mutta suu-
resta osasta se ei edes tiedä. Periaate on se, että apua 
voi saada, jos sitä ymmärtää kysyä. 

Elfvengren kertoo ylpeänä viime marraskuisista  
Sibelius-viikoista. Sydney Symphony Orchestra soitti 
Sibeliuksen teoksia Sydneyn oopperatalossa. Tapahtu-
ma sai paljon näkyvyyttä paikallisissa lehdissä, ja Suo-
mi oli jonkin aikaa yleisen mielenkiinnon kohteena. 
Vuodenvaihteen tienoilla Sydneyssä kävi myös tan-
huryhmä Uudenmaan rahvaat, ja helmikuussa Katri 
Helena valloitti Australian tekemällä muutaman kei-
kan suurimmissa kaupungeissa.

Suomalaisten taiteilijoiden taidenäyttelyitä on sil-
loin tällöin. Tällä hetkellä vuodesta 1993 Sydneyssä 
asuneella suomalaisella taiteilijalla Arja Välimäellä 
on meneillään näyttely ”Planting feet”. Omalaatuinen 
näyttely koostuu suuresta määrästä jalkaveistoksia, 
joihin Välimäki on käyttänyt mallina ystävien ja per-
heenjäsentensä jalkoja.

Suomi esille kulttuurin kautta

Parhaiten Suomi-kuvaa edistävät maailmanlaajuisesti 
tunnetut suomalaiset. Esimerkiksi viulisti Pekka Kuu-
sisto käy säännöllisesti konsertoimassa Sydneyn oop-
peratalossa. Tätä kautta hänet on myös valittu yhdeksi 
viulistiksi ensi vuoden puolella ensi-iltansa saavaan 

australialaiseen elokuvaan 4. Elokuva kertoo eri puo-
lilla maailmaa asuvien viulistien sekä Vivaldin teoksen 
Neljä vuodenaikaa kautta eri kansoja edustavien ihmisten 
suhteesta luontoon. Ja koska Pekka Kuusisto on suo-
malainen, on talvi-osuus kuvattu Suomen Muoniossa.
 Myös konsulaatin aloitteesta järjestettyä kulttuuri-
toimintaa on Elfvengrenin mukaan luvassa. Konsu-
laatti on suunnitellut Suomen EU-puheenjohtajuus-
vuoden 2006 kunniaksi suurehkon saame-aiheisen 
näyttelyn, jonka olisi tarkoitus kiertää suurimmissa 
Australian kaupungeissa. Tapahtuman toteuttamiseen 
tarvitaan vielä sponsoreita. Elfvengren ei usko niiden 
löytymisen olevan ongelma, sillä Australiassa toimivat 
suomalaiset yritykset ovat olleet myötämielisiä suoma-
laisten projektien tukemiselle.

Yksi konsulaatin järjestämä kulttuuritapahtuma 
vuonna 2006 ei kuitenkaan vielä maata järisytä. Kult-
tuuriyhteistyötä toivoisi olevan enemmänkin. Kauppa-
suhteita pidetään yllä hienosti, mutta onko kulttuurin 
merkitys talouselämälle unohdettu? Suomen tunne-
tuksi tekeminen ja Suomen esille tuominen hyvässä 
valossa on parasta mainosta Australiassa toimiville 
suomalaisille yrityksille. Ja Suomea saadaan tunnetuk-
si näkyvimmin ehkä juuri kulttuurin kautta. Onhan 
innostavampaa mennä katsomaan suomalaista elo-
kuvaa tai näytelmää kuin kuunnella luentoa Suomen 
elinkeinoelämästä. g

lähellä Vantaan Itä-Hakkilassa. Lapsuusajan 
kuusimetsä on nyt kadonnut. Myös meri on 
Dahlille tärkeä: ”Ne eivät sulje toisiaan pois, 
ne edellyttävät toinen toisiaan. Metsällä on 
alku ja loppu, mutta laineet ovat loputtomia. 
Meren aava horisontti ei pääty mihinkään.” 

Neliöllinen kunnianhimoa

Palataan Neliöön. Sen tekeminen on journa-
listista kunnianhimoa toteuttavaa harras-
tustoimintaa, josta ei saa elantoa, vaan siitä 
joutuu pikemminkin maksamaan. Se toimii 
sellaisten asiantuntijakirjoittajien varassa, jot-
ka ovat valmiita tekemään juttuja vastikkeet-
tomasti. Rahamaailma ja kustantajat eivät 
ole kiinnostuneita pienille yleisöille suuntau-
tuvista kulttuurilehdistä. Vakavuus ei käy 
kaupaksi.

Neliö on journalistinen hiekkalaatikko. 
”Lehden tarkoitus on kannatella sopusoin-
tuista, avaraa hiekkalaatikkoa, jonka sisälle 
mahtuu mahdollisimman monenlaisia näke-
myksiä tietystä aiheesta”, Dahl toteaa.

Kussakin Neliössä on haluttu syventyä 
vain yhteen teemaan; on ollut maateemoja, 
kuten Portugali. Tekeillä on Brasilia. ”Portu-
galilainen kielialue on lähes tuntematon. Siel-
lä tehdään paljon hyvää kirjallisuutta, jota 
haluamme esitellä”, Dahl sanoo. 

Neliö on myös journalistisen luovuuden 
ilmentymä. ”Mieluummin haluaisin nähdä 
sen painettuna kuin pelkästään verkossa, 
koska painetulla on enemmän arvoa”, Dahl 
sanoo. Painetussa lehdessä luovuuden pa-
nostamisesta jää pysyvä jälki, ja samalla sen 
visuaalisuus tulee paremmin esiin kuin verk-
kolehdessä, joka ei tavallaan ole konkreetti-
sesti olemassa.

Lehden Underground-numero löytyy 
vain verkosta, mutta Portugali-numero pai-
nettiin neliön muotoon. Brasilia-numeron li-
säksi ovat kehitteillä kapitalismi- ja lapsuus/
nuoruusnumerot, jotka nekin rahoituksen 
puuttuessa julkaistaan vain verkossa. 

 Jatkuvaa kasvua vaativassa maailmassa 
Dahlin kasvuennuste näyttää erittäin lupaa-
valta. Hän kirjoittaa: ”Yhdessä yössä olin 
kasvanut kauas tielle, en aikonut palata.” g
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Suomalaisessa raastuvanoikeudessa langetettiin 
1960-luvulla kirjailija Hannu Salamalle vankeut-

ta erään hänen romaanihenkilönsä jumalanpilkkaa si-
sältävistä puheista. Viime syksynä tuomittiin puolittain 
pakanoituneessa Ruotsissa vankilaan pappi, joka oli 
saarnannut kirkossa puhdasta jumalan sanaa.*

Yhdysvalloissa asti huomiota herättänyt oikeusjut-
tu sai alkunsa siitä, että kotikaupungissaan gayparaatia 
katsellut helluntaiseurakunnan pastori Åke Green piti 
eräänä sunnuntaina seurakunnalleen raamatunlausei-
siin lujasti tukeutuvan saarnan homoseksuaalisuuden 
syntiä vastaan.

Pastori Greenin saarnastaan saama vankilatuomio 
ei kuitenkaan kuvasta, niin kuin voisi luulla, valistuk-
sen lopullista voittoa pimeistä uskon ajoista, vaan uutta 
hengellisyyden heräämistä ruotsalaisen kulttuurieliitin 
keskuudessa. Viime vuosina on nimittäin myös maal-
listunut ja tämänpuoleisessa elämässä viihtyvä väki  
alkanut etsiä stimulanssia tuonpuoleisesta. On huo-
mattu uudestaan, että uskonnosta oikealla asenteella 
saa paljon iloa muutoin arkiselta tuntuvaan olemassa-
oloon. Tarkoitukseen ei tietenkään sovi tavallinen  
Tiina-vainaan yhtä ja toista tuomitseva luterilaisuus, 
vaan moderni ja ajastettu kristillinen oppi, jumalan  
sana, joka ottaa huomioon niin humanistit kuin femi-
nistitkin, vegaanit ja vihreät, homot ja heterot, Yhdisty-
neet kansakunnat ja Amnesty Internationalin. Ruotsin 
tämän hetken jumala ei ole turhan nuuka, mitä syntei-
hin tulee, vaan laulun ja soiton lisäksi myös lihan iloja 
sekä muita nautintoja ymmärtävä huumorintajuinen 
herra, jolla on rakastettavan kansanomainen maku. 

Siis suunnilleen kuin pastori Greenin pahin pilkkaaja, 
julkisesti homoksi ja Jeesuksen kaveriksi julistautunut 
kirjailija-estraditaiteilija Jonas Gardell, vain lupsakam-
pi luonteeltaan.

Kulttuurieliitille uskonto on hyvinvoinnin kodi-
kas ja miellyttävä lisä, josta ei haluta luopua. Voimme 
kuvitella sen suuttumuksen ja äkkinäisen hälyn, kun 
tulee tämä borgholmilainen pastori ja lyö Raamatun 
pöytään kuin joku Vanhan testamentin profeetta, joka 
on noussut syyttämään kansaansa filistealaisilta laina-
tuista tavoista.

Kevennetäänkö Jumalan sanaa?

Tapaus on yllättävä ja herättää pahoja aavistuksia, sil-
lä Ruotsissa Raamattua on tuskin edes avattu viiteen-
kymmeneen vuoteen. Vain vanhat, joiden muisti ulot-
tuu hieman pitemmälle kuin sosiaalidemokraattinen 
historiankirjoitus, ovat säilyttäneet siitä mielessään 
joitakin lauseita. Pastori Greenin Sodoma ja Gomorra 

-saarna borgholmilaisessa kirkossa lyö kulttuurikansan 
aluksi ällikällä. Mutta vain aluksi. Maassa on muita-
kin sanan selittäjiä, arkkipiispa ensimmäisenä, ja koska 
juuri se synti, jota vastaan saarna on suunnattu, on 
onneksi ehditty lailla suojata, Borgholmin käräjäoi-
keudessa päätetään panna pastori Green lukonpäitä 
lukemaan.

Loukkaavia lausuntoja koskevaa lakia (”hets mot 
folkgrupp” eli kansanryhmää vastaan kiihottaminen) 
oli täydennetty vuonna 2003. Ominaisuuksiin, joiden 
arvellaan tarvitsevan lain suojelua, oli rodun, uskon-

Uusi ruotsalainen 
uskonpuhdistus
teksti: Pentti Niskanen 

Miten kristinuskolle käy, kun sitä sovitetaan modernin 
kansankodin arvoihin? Tuliko helluntaiseurakunnan 
vanhoillisesta pastorista sananvapauden sankari?

non ja ihonvärin lisäksi katsottu kuuluvan myös sek-
suaaliset taipumukset.

Täydennetyn lain ensimmäistä lyöntiä läheltä ja 
kaukaa seuraamaan tulleet televisiokamerat tuotti-
vat varmasti jonkinlaisen tyrmistyksen erityisesti yh-
dysvaltalaisille katsojille. Vanhassa Euroopassa, josta 
monien esivanhemmat olivat lähteneet uskonnollista 
vainoa pakoon, uskonnonvapaus painoi tällä kertaa 
oikeuden vaa’assa vähemmän kuin sodomiaan syyllis-
tyneiden suojelu sanallisilta loukkauksilta, ja Jumalan 
mies tuomittiin uskonsa takia kuukaudeksi kiven si-
sään. Pastori itse sovittautui (pastoreille harvinaiseen) 
osaansa sananvapauden sankarina. 

Jutun jälkipuinti jatkuu ruotsalaisittain oppineella 
keskustelulla à la Laputa. Pitkästä aikaa myös juma-
luusoppineet, muutkin kuin islamologit Jan Hjärpen 

johdolla, ovat saaneet nähdä taitojaan tarvittavan.
Viisisataa vuotta Ruotsissa on julistettu jumalan sa-

naa Kustaa Vaasan käskemällä tavalla. Mutta vanha 
on vanhaa. Lähilukutekniikalla on saatu selville, että 
se kirja, jonka päälle on toden pantiksi pantu kaksi 
sormea, ei kaikilta kohdiltaan ole todesta otettava. 
Kulttuurieliitti, eräänlainen hujan hajan kokoontuva 
totuuskomitea, keskustelee nyt, mitä pyhästä kirjasta 
voitaisiin poistaa, mitä pelastaa. Enemmistö taipuu 
ajattelemaan, että jumalan sanaa on saatava keventää 
ja että Vanha testamentti voitaisiin huoletta panna pa-
perinkeräykseen. (Lähimmäistä ei toki ole lupa polt-
taa roviolla jokaisesta pikku rikkeestä, huoria kivittää 
kuoliaaksi, lapsia piiskata ja naista pitää pienempiar-
voisena.) Uudessakin puolessa, jopa Jeesuksen pu-
heissa tuntuu jo pieni pilaantuneen haju, mutta koska 

* Tapauksen juridisessa jatkokäsittelys-
sä hovioikeus kumosi käräjäoikeuden 
langettavan päätoksen. Valtakunnalli-
nen syyttäjä (riksåklagare) puolestaan 
on valittanut hovioikeuden tuomiosta 
Korkeimpaan oikeuteen.

ESSEE
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usko on jo de facto uudestaan puhdistettu, vaikkakin 
vähin äänin ja ilman näkyvästi naulattuja teesejä kir-
kon, tai edes sakastin, ovissa, parasta on ehkä aluksi 
vain virallistaa nykyinen käytäntö.

Demokratiaa 
uskontoonkin?

On myös huomautettu, että uskonasiat ovat niin tär-
keitä, että niistä olisi kysyttävä kansan mielipidettä esi-
merkiksi kirkollisvaalien yhteydessä. Tähän asti vain 
kirkolliskokoukset ja ylimmät piispat ovat saaneet 
päättää, ketkä pääsevät Taivaaseen. Demokratiassa pi-
täisi toki sielun autuudesta saada äänestää.

Kiireellisintä nykytilanteessa olisi saada jumalan 
sana ja maallinen lainsäädäntö sopusointuun erilaisten 
poikkeavien ryhmien kohdalla. Jos Uusi testamentti 
aiotaan jotenkuten pelastaa, on ehkä lähdettävä peri-
aatteesta, että kaikki mitä siinä ei erikseen kielletä on 
myönnettävä. Kaiken mitä Jeesus ja Paavali eivät ot-

taneet puheeksi voi jokainen tulkita tuntonsa mukaan. 
Kätevää käytännön teologiaa olisi ehkä samanlainen 
asennoituminen kuin sillä piippua polttelevalla rovas-
tilla, joka hänen pahettaan moittineen Singerin ompelu-
koneasiamiehen huomautukseen, ettei Jeesus polttanut, 
vastasi hetken mietittyään, ettei Jeesus myynyt Singe-
rin ompelukoneitakaan.

Tämän tulkintamallin vaikeus on siinä, että myös 
kaiken, mitä Jeesus ja Paavali eivät aikansa tavoissa 
katsoneet asiakseen arvostella, voidaan olettaa heidän 
hiljaisesti hyväksyneen. Paljon jää arvailun varaan. 
Tupakoitsijat ja kodinkoneidenmyyjät voivat olla 
huoleti, mutta prostituoiduilla on ehkä syytä huoleen. 
Puhtaasti teoriassa Jeesuksesta voidaan tehdä feministi, 
mutta ei Paavalista, joka piti aina selvän raon miesten 
ja naisten välillä ja oli sitä paitsi miesten välistä haure-
utta vastaan. Jonas Gardellia ei vanhassa Jerusalemissa 
olisi kivitetty, koska hän ei ole nainen, mutta Jeesuk-
sen aikalaiset olisivat varmasti nimitelleet häntä vähin-
tään yhtä pahoilla nimillä kuin pastori Green. g

  
Keväällä 1997 perustetun Karl Marx -seura ry:n tarkoituksena on 
        
       
   
Seura haluaa yhdistää kaikkia niitä, jotka ovat kiinnostuneita dialektisen
ajattelutradition ongelmista sekä vaihtoehtoisista yhteiskunta- ja taloustieteellisistä
teorioista. Seura ei ole puoluepoliittinen eikä se edellytä jäseniltään muutenkaan
maailmankatsomuksellista sitoutumista.
Seuran toimintamuotoja ovat mm. tieteellisten ja tiedettä popularisoivien
seminaarien järjestäminen, jäsenillat, julkaisutoiminta sekä yhteydenpito
kansainväliseen Marx-tutkimukseen. Keväällä 2005 seurassa on yli 100 jäsentä,
joista suuri osa yliopisto- ja tutkijamaailmasta.

■ Tarkempaa tietoa on seuran kotisivuilla http://www.marx-seura.kaapeli.fi, joilta löytyvät
mm. säännöt ja yhteystiedot.
■ Karl Marx -seuran jäseneksi voi liittyä lähettämällä vapaamuotoinen jäsenhakemus
postitse tai sähköpostitse yhdistyksen sihteerille (ks. www-sivut). Jäsenmaksu on tällä
hetkellä 20 e, työttömiltä ja opiskelijoilta 8 e, tukijäsenmaksu 40 e.
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V ielä 1970-luvulla Marx ja marxilaisuus olivat 
keskeisessä asemassa eurooppalaisessa yhteis-

kunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa. Kuva ei 
tuolloinkaan ollut yhtenäinen, vaan marxismeja oli 
monia. Yksi niistä oli kommunistisen liikkeen tuke-
ma Marx-tulkinta, joka tunnetaan paremmin nimellä 
marxismi-leninismi, mutta sen kanssa kilpaili lukuisia 
muita niin sanotun ”länsimaisen marxismin” muotoja. 
Ranskassa Louis Althusserin antihumanistinen Marx-
tulkinta oli nimenomaan 1970-luvulla hyvin vaiku-
tusvaltainen. Althusserin ja Ranskan kommunistisen 
puolueen sukset menivät ristiin, ja Althusser flirttai-
li maolaisiin päin. Siinä suhteessa althusserilaisuutta 
voi pitää yrityksenä ajaa ”vasemmalta” kommunistien 
ohi. Silloisessa Saksan Liittotasavallassa kommunisti-
puolueen vaikutusvalta oli, Ranskasta poiketen, mitä-
tön, mutta sivistyneistöpiireissä Frankfurtin koulukun-
nan ja pääomaloogikoiden asema oli kuitenkin vahva. 
Englannin erikoispiirteenä taas oli cultural marxism eli 
marxismin soveltaminen kulttuurin ja kirjallisuuden 
tutkimukseen. Italialaisilla oli Gramscinsa. He veivät 
turhia elämöimättä eteenpäin omaa traditiotaan, joka 
oli monessa suhteessa jyrkästi vastakohtainen neuvos-
toliittolaiselle marxismi-leninismille. Georg Lukács 
oli kuollut vuonna 1971 Budapestissa kehitellen viime 
hetkeen saakka kunnianhimoista marxilaista yhteis-
kuntaontologian projektiaan. Jopa reaalisosialismin 
maiden oppositioajattelijat pukivat kritiikkinsä useim-
miten vielä marxilaiseen käsitteistöön (Havemann, 
Bahro, Karel Kosik). 

Postmodernismi hautasi Marxin

Tämä rikas ja monipuolinen marxilainen kulttuuri vä-
littyi Suomeen vain osittain. Mutta myös Suomessa 

luettiin jatkuvasti Marxin (ja Engelsin) teoksia ja ja 
tutkittiin ahkerasti suomalaista kapitalismia. 1970-lu-
vun lopulla ja 1980-luvun alussa tapahtui kuitenkin 
käänne. Intellektuellit alkoivat yhä enemmän kiinnos-
tua postmodernismista. Michel Foucault tuli muotiin 
valta-analyyseineen. Toinen ranskalaisen postmoder-
nismin guru, Jean-François Lyotard, selitti että ”suur-
ten kertomusten” aika oli ohi. Tällä hän tarkoitti ko-
konaisvaltaisia yhteiskuntateorioita, joita tärkein oli 
juuri marxismi. Jacques Derrida julisti dekonstrukti-
on ilosanomaa, ja marxismiakin alettiin dekonstruoi-
da pika pikaa. Suomessa tämä muutos näkyi selvästi 
esimerkiksi Tutkijaliiton kehityksessä. 1970-luvulla se 
oli perustettu taistolaisen opiskelijaliikkeen jatkokas-
vun turvaamiseksi tiede- ja tutkijamaailmassa, mutta 
jo 1980-luvun alkuun tultaessa liiton lehti Tiede & Edis-
tys oli lopettanut lähes tyystin marxilaisen aineiston 
julkaisemisen ja keskittyi ranskalaiseen postmoder-
nistiseen diskurssiin. Tällaisena suomalaisen postmo-
dernismin linnakkeena lehti on säilynyt näihin päiviin 
saakka. 

Voi sanoa, että juuri postmodernismi oli se virtaus, 
joka sai länsimaisen sivistyneistön kääntymään pois 
marxismista jo ennen reaalisosialismin romahdusta. 
Postmodernismi oli olennaisesti ”pettyneen intellek-
tuellin” filosofiaa: se kiisti suurten yhteiskunnallisten 
päämäärien tavoittelun, tuomitsi ne vaarallisiksi ja 
utopistisiksi, korosti elämistä tässä ja nyt ja totuuden 
suhteellisuutta. Postmodernismin taustalla vaikuttivat 
Nietzsche ja Heidegger, mutta postmodernistit eivät 
kuitenkaan mieltäneet itseään oikeistolaisiksi tai kon-
servatiiveiksi. Kiistatonta kuitenkin on, että postmo-
dernismin nousu sattui ajallisesti yhteen Reaganin ja 
Thatcherin nimiin liitetyn oikeistolaisen vyörytyksen 
ja hyvinvointiyhteiskunnan purkamisen kanssa. 

Marx tänään 
 – Marx-numeron saatteeksi
teksti: Vesa Oittinen

Vielä postmodernismiakin pahemman iskun mar-
xilaiselle keskustelukulttuurille antoi reaalisosialismin 
romahdus 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Olihan 
marxismi ollut marxismi-leninismin hahmossa noi-
den maiden virallinen ideologia. Nyt siitä luovuttiin 
reaalisosialismin maissa lähes yhdessä yössä. Muutos 
oli niin raju, että marxilaisen keskustelukulttuurin ja 
tutkimuksen saarekkeita jäi henkiin enemmän lännes-
sä – ja jopa Yhdysvaltojen yliopistomaailmassa – kuin 
Neuvostoliitossa. Venäjän uudelleenperustettu kom-
munistinen puoluekin vaihtoi ideologiaansa: marxis-
min sijaan Venäjän kommunistit vannovat nykyisin 
vanhan venäläisen suurvalta-imperialismin ja geopo-
litiikan nimiin sekä pitävät ortodoksista kirkkoa ja 
oikeistolaisia patriootteja luonnollisina liittolaisinaan. 
Kyynisyyteen taipuvainen tarkkailija voi ehkä sanoa, 
että hyvä näin: vihdoinkin Neuvostoliiton kommunis-
tipuolueen todellinen olemus on paljastunut sen seu-
raajassa, eikä se enää yritä hankkia itselleen monopoli-
asemaa marxismin tulkinnassa. Silti on sanottava, että 
maailmanlaajuisessa mitassa arvioiden Venäjän kom-
munistien ideologinen kehitys on ollut suurimpia, ellei 
jopa suurin marxismin kokema takaisku.

Marxin paluu

1990-luvun hiljaisen kauden jälkeen kiinnostus Mar-
xiin on jälleen viriämässä. Marx-kirjallisuutta ilmestyy 
suurilla maailmankielillä tasaiseen tahtiin, eikä aka-
teemisessa maailmassakaan leimaudu, jos mainitsee 
Marxin nimen. Kun viime keväänä ilmoitin pitäväni 
dosenttiluentosarjan Marxin filosofiasta Helsingin yli-
opistolla (ehkä ensimmäistä kertaa tästä aiheesta 15 
vuoteen), paikalle tulvi niin paljon kuulijoita, että lu-
ennot piti kesken kaiken siirtää isompaan saliin. 

Postmodernistitkin ovat alkaneet puhua Marxista 
ja Derridakin julkaisi vuonna 1993 teoksen nimeltä 
Spectres de Marx (Marxin haamut). On jotenkin tyypil-
listä, että suomalaiset Derridan ihailijat eivät koskaan 
ole kommentoineet tätä teosta. Derridan perusaja-
tus on varsin yksinkertainen mutta epäilemättä tosi: 
Marxia ei saa pelattua ulos kuvioista niin kauan kuin 
kapitalismi on olemassa; kapitalismi vaatii aina krii-
tikkoaan. Myös toisen ranskalaisen postmodernismin 

”mestariajattelijan”, Gilles Deleuzen, sanotaan suunni-
telleen teosta Grandeur de Marx (Marxin suuruus).

Kiinnostus Marxia kohtaan kasvaa epäilemättä 

siksi, että ihmiset ovat saaneet kunnolla maistaa kapi-
talismin ja yksityistämisen todellisuutta. Ehkä Marxin 
kapitalismikritiikissä onkin jotakin perää? Kun me-
nestyvät firmat antavat potkut työntekijöilleen vain 
parantaakseen pörssiarvoaan, tai kun Sammon ja For-
tumin johtajat käärivät mielettömiä optiovoittoja, yksi 
jos toinenkin kansalainen alkaa epäillä talousjärjestel-
män oikeudenmukaisuutta. Optiovoitot eivät selväs-
tikään voi olla vain korvausta johtajien omasta työ-
panoksesta – niissä lienee melkoisesti maksamatonta 
lisätyötä mukana – eli kuinka se Marxin lisäarvoteoria 
nyt menikään?

1980- ja 1990-lukujen kehityksen vuoksi marxilai-
sen tradition välittymisessä on kuitenkin maailman 
mitassakin ainakin yhden sukupolven mittainen kat-
kos. Nuori polvi, joka nyt tuntee kiinnostusta marxi-
laisuuteen tai Marxin persoonaan, joutuu useimmissa 
tapauksissa aloittamaan tyhjältä pöydältä. Tässä on 
hyvätkin puolensa, sillä myös vanhoista rasitteista on 
päästy eroon – ja tuskinpa kukaan kaipailee 1970-lu-
vun osapuolitaisteluita. Mutta kriittinen yhteiskun-
nallinen keskustelu on tätä nykyä melkoisesti sen 
teoreettisen tason alapuolella, joka vallitsi marxismin 
valtakaudella. Tyypillistä kyllä, globalisaatiokritiikin 
vasemman siiven raamatuksi näyttää nousevan Anto-
nio Negrin ja Michael Hardtin kohta suomeksikin 
nimellä Imperiumi ilmestyvä teos. Vasemmistolaisesta 
kielenkäytöstään huolimatta kirja ei ole marxilainen, 
enkä usko, että Marx olisi sen perusasettamuksia kos-
kaan pureksimatta niellyt. Tekijöiden poliittinen kanta 
on pikemminkin anarkismia. 

Tässä Kulttuurivihkojen numerossa etsitään vastausta 
kysymykseen, mikä Marxissa on edelleen ajankohtais-
ta. Eivätkö 1980- ja 1990-lukujen kokemukset osoita, 
että Marxin opeissa oli paljonkin arveluttavaa ja histo-
rian myöhemmän kulun kannalta kestämätöntä? Oli-
ko Marx väärässä – kokonaan tai osittain, ja jos, niin 
missä? Ja jos hän oli väärässä, niin mille nyt syntymäs-
sä oleva uusi kriittinen oppositio sitten voisi rakentaa 
vaatimuksensa? Useimmat tämän teemanumeron kir-
joittajat toimivat vuonna 1997 perustetussa Karl Marx 

-seurassa, mutta mistään samanmielisten yhteisesiinty-
misestä ei ole kyse; kukin vastaa omasta tekstistään. 
Teemakokonaisuuden avaa Wolfgang Fritz Haugin, 
tämän päivän ehkä merkittävimmän marxilaisen filo-
sofin, haastattelu, jonka jälkeen esitellään Marx-tutki-
muksen eri puolia.g
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Burn-outista uuden 
marxismin syntyyn?
 Haastattelussa Wolfgang Fritz Haug
teksti: Pertti Honkanen  kuvat: Wolfgang Fritz Haugin arkisto

Wolfgang Fritz Haug (s. 1936) on koti-
maassaan Saksassa tunnetuimpia mar-

xilaisia filosofeja, ja hänen vaikutuksensa 
on myös kansainvälinen. Hän on julkaissut 
1970-luvulta lähtien filosofisista ja yhteiskun-
nallisista kysymyksistä useita teoksia, joissa 
hän puuttunut ajankohtaisiin keskustelunai-
heisiin marxilaista ajattelua uudistavalla ta-
valla. Yksi esimerkki on vuonna 2003 ilmes-
tynyt teos High-tech Kapitalismus, jossa hän 
luotaa muun muassa globalisaatiota ja uu-
den teknologian vaikutuksia yhteiskuntaan. 
Haugin perustama Argument-kustantamo 
ja Das Argument -aikakauslehti ovat merkittä-
viä marxilaisuudesta käytävän keskustelun 
julkaisijoita.

Haastattelimme Wolfgang Fritz Haugia 
ja pyysimme häntä täsmentämään näke-
myksiään marxilaisuuden asemasta nyky-
maailmassa.

Kulttuurivihkot: Olet nykyisin yksi maail-
man tunnetuimpia marxilaisia intellek-
tuelleja. Miten haluaisit yleisesti ottaen 
määritellä marxismin nyt reaalisosialis-
min romahtamisen ja monien vasemmis-
tolaisten projektien epäonnistumisen jäl- 
keen? Eräässä artikkelissasi, joka käsit-
teli marxilaisen ajattelun perspektiivejä, 
kirjoitit, että marxismi on ”historiallinen 
side”, joka on ”hajonnut”. Voisitko selittää 
sitä tarkemmin?

Wolfgang Fritz Haug: Marxismi konk-
reettisessa historiallisessa mielessä oli tulosta 
Marxin ja Engelsin teorioiden yhdistymises-
tä työväenliikkeeseen. Tarkemmin sanottu-
na: nuo teoriat saivat käyttövoimaa osaksi 

työväenliikkeen ja sen liepeillä olleiden var-
haissosialistien ajatusmaailmasta, jota sitten 
Marxin kritiikki suodatti. Tämä side muutti 
kumpaakin tahoa, jopa suorastaan kumouk-
sellisesti. Se vapautti energiaa teoriaa luovis-
sa intellektuelleissa Marxissa ja Engelsissä, ja 
toisessa muodossa työväenliikkeen ammatil-
lisissa ja poliittisissa järjestöissä ja antoi niille 
sellaisen suunnan, jota niillä ei tämän siteen 
ulkopuolella olisi ollut. Siksi puhun ”fuusios-
ta”, joka on ollut historiaa muovaava. Kun 
tämä on mittapuuna, voidaan sanoa, että 
sosialidemokratian aikakauden ja Venäjän 
vallankumouksesta syntyneen eurooppalai-
sen valtiososialismin romahdus merkitsevät 
vähintäänkin sellaisen marxismin uupumista, 

”burn-outia”, joka leimasi 20. vuosisataa.

Olet myös sanonut, että marxismi elää 
nykyisin vain intellektuellien asiana ja  
ettei se enää ole poliittinen voima.

Puhun mieluummin ”marxilaisesta ajat-
telusta”, kun tarkoitan sellaista, joka on 
selvinnyt hengissä maailmanhistoriallisen 
siteen rappeutumisesta. Jos ”marxismi” ym-
märretään historiallis-konkreettisesti, on 
pääosin intellektuellien harjoittama ”marxi-
lainen ajattelu” jotakin suppeampaa. Toi-
saalta käytän Antonio Gramscin laajaa 
intellektuellikäsitettä, joka on relevantimpi 
kuin jokapäiväiseen kieleen vakiintunut kä-
site. Arkiymmärryksessä intellektuellit ovat 
asettuneet johonkin kirjallisuusboheemien ja 
akateemisten tutkijoiden välimaastoon. Sitä 
vastoin luen esimerkiksi työpaikkojen ja am-
mattiliittojen luottamushenkilöt työväenliik-
keen intellektuelleihin. Heidän joukossaan 

törmätään vielä marxilaisen ajattelun ele-
mentteihin, vaikka heitä ei yleensä valita teh-
täviinsä sen takia vaan siitä huolimatta.

Vähemmässä mitassa tämä koskee myös 
muita yhteiskunnallisia liikkeitä, ennen  
muuta naisliikettä ja ympäristöliikettä. Näi-
den liikkeiden aktivisteja, jotka muotoilevat 
liikkeiden ideoita ja hyödyntävät niitä järjes-
töllisesti, pidän Gramscin tapaan näiden liik-
keiden intellektuelleina. Sikäli kuin näis- 
sä ryhmissä marxilainen ajattelu on elossa, 
ei voida sanoa, että siltä puuttuisi kokonaan 
poliittinen voima. Tämä koskee myös in-
tellektuelleja suppeammassa mielessä, joita 
Jacques Derrida on kutsunut Euroopan 
valtiososialismin ja siihen sitoutuneiden 
puolueiden romahtamisen jälkeen mukaan 
perustamaan uutta epämuodollista inter-
nationaalia esittäen samalla ällistyttävän 
huomautuksen, että kommunistisen mani-
festin opiskelu on ajankohtaisempaa kuin 
koskaan.

Lyhyesti sanottuna: marxismin ja marxilai-
sen ajattelun erottaminen toisistaan on hyödyl-
listä, jos halutaan huolellisesti katsastaa voi-
masuhteita ja toimintamahdollisuuksia. Se 
ei ole kuitenkaan tappiomielialan levittämis-
tä eikä poliittisesti epärelevanttia. Tietenkin 
näin puhuttaessa etäännytään arkikielestä. 
Ehkä marxilaista ajattelua voidaan luonneh-
tia laajassa mielessä intellektuellien marxis-
miksi. Se olisi siten teoriaa, jonka käytäntö 
on ensisijassa teoreettista, todellisuuden ana-
lyysia ilman todellisuuden välitöntä muutta-
mista, vaikka tietenkin ajattelu, kun se saa 
valtaansa toimintaa ja toimintatapoja, on to-
dellisuutta sui generis.

Miten määritellä marxilaisuus nyky-
maailmassa? Minkälaiset ovat marxilaisuuden 
tulevaisuudennäkymät high-tech -kapitalismin 
oloissa, reaalisosialismin romahduksen 
jälkeen? Kulttuurivihkot keskusteli aiheesta 
tunnetun marxilaisen filosofin, saksalaisen 
Wolfgang Fritz Haugin kanssa.
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Et ilmeisesti ole aivan pessimistinen, kun ajatel-
laan marxilaisen ajattelun perspektiivejä – mainit-
semassamme artikkelissa siteeraat hyväksyvästi 
Heiner Mülleriä, joka puhuu lunastamattomasta 
marxismin ”hehkuvasta ytimestä”.

Müller viittasi nuoren Marxin muotoilemaan ”ka-
tegoriseen imperatiiviin mullistaa kaikki olosuhteet, 
joissa ihminen on alennettu, alistettu, hylätty ja hal-
veksittava olento”. Positiivisen tavoitteen Marx muo-
toilee Manifestissa, jossa päämääränä ovat olot, joiden 
vallitessa ”kunkin yksilön vapaa kehitys on kaikkien 
vapaan kehityksen edellytyksenä”. Aina siellä, missä 
nämä impulssit yhdistyvät nykyaikana vallitsevan  
yhteiskuntamuodostuman, kapitalismin, edistyneim-
pään teoriaan – ja sitähän Marxin poliittisen talous-
tieteen kritiikki on – syntyy marxilainen ajattelu 
uudestaan. Kun tähän ajatteluun tarttuvat yhteiskun-
nalliset liikkeet työelämän kysymyksistä lähtien tai 
pyrkien käsittämään sen avulla yhteiskunnalliset krii-
sit ja konfliktit, ovat uuden marxismin muodostumi-
sen elementit käsillä.

Postfordistinen marxismi

Marxismi, joka on hävinnyt, on määritelmäsi  
mukaan ”fordistista marxismia”. Päteekö siis,  
että vuosina 1989–1991 tapahtuneen murroksen 

jälkeen on kehitettävä jonkinlaista ”postfordistista” 
marxismia. Miltä se näyttäisi?

 Puhuessani marxismin historiallisesta ”burn- 
outista” viittasin siihen erityiseen leimaan, jonka 
marxismi sai fordismin aikakaudella. Totuus on  
ajan tytär, sanoi jo Bacon. Se koskee tietenkin myös 
marxilaista totuutta. On merkillistä, että viimeisen 
100 vuoden marxistit eivät ole juuri jättäneet jälkeen-
sä ajatteluvälineitä, joilla tätä marxismin määräyty-
neisyyttä voitaisiin konkretisoida. Tietääkseni Rosa 
Luxemburg on yksi harvoja poikkeuksia. Siksi en 
väsy suosittelemasta hänen lyhyttä artikkeliaan Mar-
xismin edistys ja pysähtyneisyys, koska siinä ainakin alusta-
vasti mietitään ”marxistisesti”, siis historiallis-materia-
listisesti, marxismin kulloinkin konkreettista muotoa 
ja rajoituksia, ellen sanoisi typeryyksiä.

Karl Korsch vaati sittemmin marxilaisen ajattelun 
käyttämistä itseensä, toisin sanoen sen refleksiivisyyt-
tä historiallis-materialistisella pohjalla. Kovin syvälle 
eivät Luxemburg ja Korsch päässeet mietteineen. Kun 
puhun analogisesti Sigmund Freudin psykoanalyy-
siin viitaten ”sosioanalyysista”, niin teen sen kuvatak-
seni sitä toista tiedostamatonta, joka ei ole sisällöltään 
arkaais-epähistoriallista viettiluonnetta tai primäärin 
sosialisaation arpia, vaan olemassaolomme historiallis-
ta materiaalisuutta.

Fordistinen tuotantotapa on leimannut sitä, jota 

kutsun Ludwig Wittgensteiniä lainaten 
marxismin ”teoreettiseksi kieliopiksi”. Se mi-
tä tarkoitamme sanalla ”järki” tai ymmär-
rämme ”rationaalisuudeksi”, määräytyy sen 
kautta tiedostamattomasti. Fordismille tyy-
pillinen tuotanto-organisaation suunnittelu- 
ja toimeenpanevien kompetenssien jyrkkä 
erottuminen heijastuu sokeasti itsenäisty-
neen teorian statuksessa. Vaihtoehtoisten rat-
kaisujen etsintä liikkuu spontaanisti standar-
disoituneen massamuotoisuuden muoteissa, 
aivan kuin poliittinen yhtä itsestään selvästi 
kehittyy idealisoidun kansallisvaltion keskit-
tyneessä ja homogeenissa tilassa.

Kaukainen kaiku 1970-luvun lopulla syn-
tyneistä läpimurroista high-tech -kapitalis-
miin voidaan kuulla Habermasin silloises-
ta, melko avuttomasta puheesta ”uudesta 
yleiskatseettomuudesta”. Tuotannon jousta-
va automatisointi on kapitalismin keskuk-
sissa marginalisoinut liukuhihnan ja siihen 
kahlitun massatyöläisen työn monotonisen 
samanlaisen toistumisen sekä jäykän yritys-
hierarkian. Vanha luokkadiskurssi ropisi pa-
lasiksi yksilöiden määreiden moninaistuessa. 
Joustavuutta seurasi prekarisoituminen, tur-
vattomuus. Pääoman ylikansallistuminen, 
sen rajojen ylittyminen integroituneiden 
laskenta- ja kommunikaatioteknologioiden 
ollessa yritysjohdon tuotantovoimana teki 
lopun kansallisvaltioiden yhteiskuntakomp-
romissille. Se, mitä kutsun yhteiskunnalli-
suuden systematisoitumistavaksi, desentrali-
soitui – toisin sanoen se tapa, jolla tehokkaat 
sääntelytavat ja niitä kantavat kompromis-
sit muotoutuvat. Suuri joukko heterogeeni-
siä toimijoita ja toimintatapoja tuli areenalle. 
Vanha keskusvaltainen ja kansallisvaltiolli-
nen ”hyvinjärjestys” tekee tilaa näiden toimi-
joiden kansalliset rajat ylittävälle kerrostumi-
selle ja risteytymiselle.

Lähtökohdistaan marxistisella ajattelul-
la on kyky hylätä fordismin standardisoitu 
normaliteetti. Aristotelesta ihaillut Marx ei 
suotta asettunut Aristotelesta vastaan ja ma-
terialistisen atomismin puolelle. Eikä suin-
kaan ollut sattumaa, että hän antoi etusijan 
Epikurokselle ”antiikin suurimpana valista-
jana” – huolimatta siitä, että tämä vieroksui 
politiikkaa – eikä Demokritokselle, demok-
raatille filosofien joukossa. ”On rajattoman 
paljon maailmoja”, opettaa Epikuros, ”toiset 
muistuttavat meidän maailmaamme, toiset 
eivät”. ”Postfordilainen” marxilainen ajattelu 
voisi saada siitä inspiraatiota. Koska meillä 
historiallisina materialisteina ei pitäisi olla 
mitään ”monarkistista” ontologiaa ja metafy-
siikkaa kuten Aristoteleella, täytyisi meidän 
kokea siirtyminen sellaiseen epäkeskiseen 

”filosofiseen kielioppiin” jopa vapautuksena. 
Muutamissa kirjoissani omat alustavat miet-
teeni ”kieliopillisesta paradigmanvaihdokses-
ta” kulkevat kärjistäen siihen suuntaan.1

Näyttämö takaisin?

Siis ”postmodernistinen” marxismi haas-
taisi postmodernismin? Nimittäin juuri 
postmodernismi eri vivahteissaan syrjäyt-
ti marxismin 1970-luvun lopulta lähtien 
intellektuaaliselta näyttämöltä. Pitäisikö 
marxismin – uudistuneena – valloittaa 
näyttämö takaisin, vai kuinka?

Olen aina katsonut, että olemme epäsuo-
rasti ristikkäin suhteessa modernin ja post-
modernin rintamaan. Fred Jameson on kau-
niissa Brecht-kirjassaan Lust und Schrecken der 
unaufhörlichen Verwandlung der Dinge viitannut 
siihen, että kiinnostavimmat niiden joukossa, 
jotka luetaan postmoderniin, saavat parhaat 
puolensa Brechtiltä. Se ei ollut ensimmäinen 
sen kaltainen ”anastus kommuunista”, Ent-

wendug aus der Kommune, kuten Ernst Bloch 
on sanonut: Jo Gramsci törmäsi siihen, että 
viralliset marxismit torjuivat Marxin Feuer-
bach-teesien antaman impulssin ja että sen 
vuoksi sen omaksuivat oikeistolaiset, libe-
raalit Benedotte Crocen ympärillä, samoin 
fasistit Giovanni Gentilen ympärillä. Sak-
sassa hän olisi voinut lukea Heideggeriin 
reagoivan Georg Lukácsin Marxin vääriin 
perillisiin.

Jos tuon aikakauden marxistit eivät oli-
si tarrautuneet joko Lukács-paradigmaan 
tai uudeksi metafysiikaksi jähmettyneeseen 
marxismi-leninismiin, he olisivat voineen 
sanoa kuten siili kilpajuoksussaan jäniksen 
kanssa: ”olen ollut täällä jo kauan”. Dualis-
min ja binäärisen koodin kritiikki tai ideo-
logiateoreettinen analyysi ”kuviteltujen 
subjektien kuvitellusta toiminnasta, kuten 
idealisteilla” (Marx ja Engels Saksalaisessa 
ideologiassa), käsitys yksilöstä ”dividuumina” 
(Brecht) ja monimääräytyneenä, toisin sa-
noen samanaikaisesti erilaisiin kollektiiveihin 
kuuluvana, kuten Gramscilla, tekemisen kir-
joittaminen näkemiseen, subjektin objektiin, 
kuten Brechtin ja Gramscin marxilaisessa 
filosofoinnissa, jota Feuerbach-teesit inspi-
roivat ja niin edelleen – nämä ovat synnyn-
näistä marxilaista maaperää, jonka postmo-
dernistit ovat valloittaneet ja useimmiten sen 
totuudellisuuden vuoksi.

Postmodernin vääriä pelinappuloita ovat 
relativismin absolutisoimisen sisäinen risti-
riita, totuudesta luopuminen, luopuminen 
suuriksi kertomuksiksi sanottujen teoreettis-
ten yhteyksien ajattelemisesta, dialektiikan 
kieltäminen ja niin edelleen. Marxistien olisi 
pitänyt heittää ne sivuun 1980-luvun alussa 
samoin kuin marxismi-leninismin nimissä 
harjoitetun itsepetoksen. Mutta he muuttui-
vat sellaiseksi, jota Italiassa kutsutaan sanalla 

Niin kauan kuin kapitalismi 

vallitsee, marxilainen ajattelu 

nousee yhä uudelleen, Wolf-

gang Fritz Haug uskoo.
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pentiti, oikeuden todistajiksi surkastuneiksi mafiajohta-
jiksi, katuviksi entisiksi.

Empire-kirjan arviointia

Kun puhutaan postmodernismista, ei voida jättää 
huomiotta Antonio Negrin ja Michael Hardtin kir-
jaa Empire. Se toimii ikään kuin korvikkeena mar-
xilaiselle kapitalismianalyysille ja sillä on suuri 
vaikutus globalisaation kriitikoiden ja muiden yh-
teiskunnallista muutosta ajavien voimien keskuu-
dessa. Miten arvioit Negrin ja Hardtin sanomaa?

 Osaksi kyse on muodikkaista yhteen kyhätyis-
tä keskustelukuvioista – joka on suurelta osin myös 
kierrätettyä vanhaa roinaa esimerkiksi Daniel Bel-
liltä. Kuitenkin molemmat kirjoittajat ovat niitä har-
voja, jotka ottavat mittaa niistä suhteista, joita minä 
analysoin high-tech -kapitalismin käsitteellä. Valitetta-
vasti he tekevän sen spekulatiivisesti ja tyrkyttävästi. 
Gramscia mukaillen heitä voisi kutsua lorianisteiksi2. 
Gramscia hyödyntäen voidaan myös eritellä, mikä on 
tehnyt tämän tyyppiset intellektuellit jälleen mahdolli-
siksi: tosiasia, ettei enää ole olemassa johdonmukaista 
vasemmistolaista teoriakulttuuria. Enää ei toimi kri-
tiikki, joka toiseen aikaan palautti suuret puheet luon-
nollisiin mittoihinsa. Epäonneksemme spektaakkeleita 
tarvitsevat suuret kapitalistiset tiedotusvälineet ovat 
myös sekaantuneet keskusteluun.

Kirjasi ”High-tech -kapitalismi”3 sisältää myös 
analyysiä Marxin käsitteestä ”general intellect”.

Niin, sysäyksen antoi juuri väittely postoperais-
tien4 kanssa. Myöhemmin, kun kirjoitin artikkelia  

”general intellect” sanakirjaamme, löysin tämän puhe-
tavan taustalla olevan historiallisen ironian. Operaistit 
nojautuivat fordististen liukuhihnatyöläisten subjek-
teihin, jotka he käsittivät ”massatyöläisiksi” ja julis-
tivat vallankumouksellisiksi subjektiksi. Kun liuku-
hihnatyö muuttui marginaali-ilmiöksi, he menettivät 
joukkopohjansa ohella myöskin oman suuntavaiston-
sa. Antonio Negri, joka oli ennen vankilatuomiotaan 

väistynyt Ranskaan, järjesti siellä vuonna 1977 Louis 
Althusserin kutsusta Pääoma-kurssin, ilman että hän 
oli pannut merkille Pääomassa esiintyvää ilmaisua ”ge-
neral intellect”.

Vuosia myöhemmin tapahtui sellainen yllättävä 
historian käänne, joka oli saanut Marxin julistamaan 
myyrän epäjatkuvine ja ennustamattomine maakäytä-
vineen vallankumouksen vaakunaeläimeksi. Vuoden 
1989 lopulla alkoi Berliinin muurin avautumisen myö-
tä neuvostoimperiumin romahdus. Vallankumous 
näytti kaikiksi ajoiksi kuolleen. Juuri sillä hetkellä 
Italiassa levisi uusi opiskelijaliike. Yliopisto toisensa 
jälkeen miehitettiin. ”Massatyöläisten” liikkeen hyl-
käämät operaisti-intellektuellit julistivat lakkoilevat 
opiskelijat uuden vallankumouksellisen subjektin en-
simmäiseksi ilmenemismuodoksi. Kun he aikaisem-
min olivat vedonneet vähän koulutusta saaneisiin 
liukuhihnatyöläisiin, niin nyt he samaistuivat älyllises-
ti oppineiden kykyihin ja toimintoihin, jotka yhdis-
tyvät ”immateriaalisten työläisten” otsikolla kaikkiin 
mahdollisiin sosiaaliryhmiin.

Sen sijaan, että he olisivat käyttäneet mielenkiin-
toista ajatusta yhteiskuntaa tieteellis-teknisellä perustal-
la läpäisevän rationaliteetin kriteerinä todellisia voima-
suhteita eritelläkseen, Hardt ja Negri ovat luoneet siitä 
suuren illuusion: me olemme jo siellä. Lyhyesti sanot-
tuna he ovat muotoilleet tietoyhteiskunnan ideologian 
vasemmistolaisen version.

Vielä kiinnostavampia ovat high-tech-kapitalismia 
käsittelevässäsi kirjassasi uuden talouden, toisin 
sanoen informaatiokapitalismin, kritiikin alkeet. 
Myös meidän Marx-seuramme on julkaissut siitä 
kirjan, koska katsomme, että marxilainen analyy-
si voi vielä saavuttaa merkittävää sanottavaa. Voi-
daanko sanoa, että postfordistinen it-kapitalismi 
kutsuu esiin uuden marxismin kritiikikseen?

Ehkä niin voidaan sanoa. Mutta aluksi marxilaisen 
ajattelun on konkretisoitava uusien rakenteiden ana-
lyysiä ja opiskeltava niitä käytännön opetuksia, joita 
protestiliikkeet nykyajan taisteluissa ovat saaneet. g

2. Sana lorianismi viittaa italialaiseen 
filosofiin ja taloustieteilijään Achille 
Loriaan, jonka nimestä Gramsci väänsi 
tämän käsitteen kuvaamaan speku-
latiivista, epäjohdonmukaista ja epä-
vakaata ajattelua.

3. High-Tech-Kapitalismus:  
Analysen zu Produktionsweise, 
Arbeit, Sexualität, Krieg & Hege-
monie, 2003

4.  Operaistit (italian sanasta ope-
raio, työläinen) olivat italialainen, 
usein äärivasemmistolaiseksi luonneh-
dittu vasemmistointellektuellien ryhmä, 
joka 1970-luvulla korosti ”fordilaisten” 
massatyöläisten vallankumoukselli-
suutta. Postoperaistit, osittain samat 
henkilöt, jatkavat operaistien linjalla 
uusissa oloissa ja uusin käsittein.

M arxismin historiallis-kriittistä sanakir-
jaa alettiin koota haastavissa oloissa 

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Tuolloin 
Neuvostoliiton johtama valtiososialismi ro-
mahti ja monet uskoivat marxisminkin tul-
leen tiensä päähän. Stalinismiin yhdistetty 
ajatus teoriasta politiikan suorana heijastuk-
sena osoittautui käyväksi osaksi akateemis-
ta ja poliittista arkijärkeä myös länsimaissa. 
Kun marxismi-leninisminä tunnettu oppi 
oli romahtanut sitä ylläpitäneiden valtioko-
neistojen mukana, sosialidemokraattien jo 
aiemmin hylkimä marxismi oli vapaa isän-
tävallasta – niin hyvässä kuin pahassa. In-
tellektuaalisen vapauden kääntöpuolena oli, 
paitsi ohjaksia pitelevän, myös ruokkivan 
käden puuttuminen. Ajatus laajan marxis-
min historiallis-kriittisen sanakirjan julkaise-
misesta ei näyttänyt järin muodikkaalta tai 
kannattavalta. Filosofi Fredric Jamesonin 
mukaan hanke muistutti pullopostin lähet-
tämistä tulevaisuuteen. Nykyisessä uuslibe-
ralistisesti hallitussa maailmassa hankkeen 
merkitys vastarinnan kannalta ymmärretään 
jo laajemmin.

Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus 
(”Marxismin historiallis-kriittinen sanakirja”) 
sai alkunsa Georges Labican ja Gérard 
Bensussanin toimittaman ranskalaisen teok-
sen Dictionnaire critique du marxisme (jonka 
alkuteos ilmestyi vuonna 1982) saksanta-

misesta. Suunnitelmat täydentää käännöstä 
muutamalla uudella osalla johtivat siihen,  
että tavoitteeksi otettiin aivan uuden ja 
paljon laajemman sanakirjan julkaisemi-
nen. Tämän uuden sanakirjan ensimmäinen 
osa ilmestyi vuonna 1994. Tähän mennes-
sä sanakirjasta on ilmestynyt kuusi paksua 
osaa, joista viimeinen kahtena erillisenä ni-
teenä. Seuraava työn alla oleva osa keskit-
tyy k-kirjaimella alkaviin käsitteisiin. Lisäksi 
sanakirjassa tähän mennessä ilmestyneistä 
feminismiä sivuavista artikkeleista on koottu 
erillinen liki 700-sivuinen nide Historisch-kri-
tisches Wörterbuch des Feminismus (”Feminismin 
historiallis-kriittinen sanakirja”).

Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxis-
mus on käsitesanakirja. Tämä merkitsee sitä, 
että siinä ei ole henkilöihin keskittyviä ar-
tikkeleita. Tosin mukana on kyllä artikkelei-
ta henkilöiden mukaan nimetyistä koulu-
kunnista ja ismeistä. Myöskään eri maita tai 
akateemisia oppialoja käsitteleviä artikkeli-
katsauksia ei ole, vaan sanakirjassa keskity-
tään jäljittämään filologisella tarkkuudella 
käsitteiden käyttöä ja niistä käytyjä kiistoja. 
Lukkoon lyötyjen määritelmien sijasta tulok-
sena on kriittistä tietoa marxilaisen ajatte-
lun kehityksestä ja niistä ongelmista, joiden 
kanssa se painiskelee. Tämä lähestymistapa 
on tuonut sanakirjaan mukaan myös hyvin 
uusia ajankohtaisia käsitteitä, kuten hakkeri, 

informaatiotyöläinen ja internet. Keinotekoi-
sen hierarkkisen oppijärjestelmän sijasta teos 
edustaa avointa, itseään kehittävää ja kriti-
soivaa marxismia.  

Hankkeessa on mukana yli 800 tutki-
jaa ympäri maailmaa, kaikista maanosista. 
Suomesta ovat tähän mennessä artikkelei-
ta kirjoittaneet Jan Otto Andersson, Ju-
ha Koivisto, Lauri Mehtonen ja Veikko 
Pietilä. Uusi viestintäteknologia on ollut 
tärkeä työkalu sanakirjan tekemisessä, niin 
yhteydenpidossa kirjoittajien kanssa kuin 
artikkelikäsikirjoitusten kommentoinnissa ja 
työstämisessä. Tekeillä olevat englannin- ja 
espanjanjankieliset käännökset julkaistaan 
ensin maksullisina nettiversiona jo pelkäs-
tään siitä käytännön syystä, että käännökset 
panevat uusiksi artikkeleiden aakkostukseen 
perustuvan järjestyksen.

Projektin laajuuteensa ja korkeaan tasoon 
nähden on skandaali, että siihen ei ole Sak-
sassa saatu valtiollista tiederahoitusta, vaan 
hanke etenee eri puolilta maailmaa kansain-
välistyvästä kansalaisyhteiskunnasta kerätty-
jen lahjoitusvarojen turvin. 

Lisätietoa projektista ja avoimista, kirjoittajia  
kaipaavista hakusanoista saa internet-sivulta 
http://www.inkrit.de/hkwm/index.html. 
Sivuston kautta voi myös tilata teoksen.

Sanakirja valottaa 
marxilaisuuden käsitteitä
teksti: Juha Koivisto

Saksassa julkaistava marxismin historiallis-
kriittinen sanakirja antaa kriittistä tietoa 
marxilaisen ajattelun kehityksestä.

1. Vastauksessaan ”fordistista” ja 
”postfordista” marxismia koskeneeseen 
kysymykseen Haug viittasi kirjoihinsa 
Pluraler Marxismus (1986, 1987), 
Camera Obscura des Bewusst-
seins – Kritik der Subjekt-Objekt-
Artikulation im Marxismus (1984) 
sekä Dreizehn Versuche marxisti-
sches Denken zu erneuern (2001).
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Kun tutkimme marxilaisen ajattelun historiaa Suo-
messa, voimme tehdä erilaisia rajauksia ja käyttää 

erilaisia määrittelyjä. Jos puhumme marxismin his-
toriasta, voimme ymmärtää sen marxismina esiinty-
neen tai Karl Marxin ajattelua tulkinneen poliittisen 
ideologian historiaksi. Silloin joudumme tutkimaan 
vasemmistopuolueiden ohjelmallista ja aatteellista 
kehitystä ja niiden sisäisessä keskustelussa esiinty-
neitä erilaisia tulkintoja ja käsityksiä Marxin teoriois-
ta. Mutta voimme yrittää rajata tarkastelun erityises-
ti marxilaiseen teoreettiseen keskusteluun, jolloin 
etäännymme marxismin poliittisista tulkinnoista ja 
suuntaamme katseen enemmän akateemiseen maail-
maan. Marxilaisen tutkimuksen historia on kolmas 
mahdollinen, selvästikin vielä rajatumpi kohde tarkas-
telulle. Rajoitun tässä pienessä katsauksessa kahteen 
viimeksi mainittuun näkökulmaan.

Marxilaisen tutkimuksen historia Suomessa on 
lyhyt, etenkin jos tarkoitetaan nimenomaan akatee-
mista tutkimusta. Sitä esiintyi lähinnä 1970-luvulla ja 
1980-luvun alkupuolella. Marxilaisuudella teoreetti-
sen keskustelun ja väittelyn muodossa ei myöskään 
ole Suomessa kovin pitkää tai laajaa historiaa, mutta 
on ymmärrettävästi vaikea rajata tätä teemaa puo-
luepoliittisista ja ideologisista keskusteluista. Kauim-
min marxilaisuus on Suomessa vaikuttanut poliittise-
na ideologiana vasemmistopuolueissa, aluksi vuonna 
1899 perustetussa vanhassa työväenpuolueessa ja sit-
temmin sen perillisissä, etenkin Suomen kommunisti-
sessa puolueessa (SKP).

Yleensä Suomen asema marxilaisessa keskustelus-
sa on ollut periferinen. Ennen kuin Marxia Suomes-
sa enemmän luettiin, Suomeen levisivät 1870-luvulta 

lähtien saksalaisten katederisosialistien ajatukset, jotka 
olivat jo reaktiota marxismiin, yritys vastata marxis-
min haasteeseen reformiajattelulla. Venäläisten marxis-
tien ajatukset saavuttivat suomalaisen työväenliikkeen 
pääosin vasta kansalaissodan jälkeen, kun työväenliik-
keen vasemmistolaiset johtajat olivat maanpaossa. Sen 
jälkeen 1920- ja 1930-luvuilla yhteiskunnan ilmapiiri 
oli konservatiivinen ja vasemmistolainen ajattelu oli 
ahtaalla: julkiselle, saati sitten akateemiselle marxilai-
suudelle ei ollut juuri lainkaan tilaa. Toisen maailman-
sodan jälkeen 1940-luvulta 1960-luvulle vasemmisto-
puolueet ja vasemmistolainen ay-liike olivat kylläkin 
vahvoja voimia yhteiskunnassa, mutta tällä oli mel-
ko vähän vaikutusta kulttuurielämässä ja varsinkin 
yliopistoelämässä. Ja opiskelijaradikalismikin saapui 
Suomeen hieman jälkijunassa 1960-luvun lopussa ja 
1970-luvun alussa. Suomessa ei ollut esimerkiksi Ita-
lian tai Ranskan oloihin verrattavaa vasemmistointel-
lektuellien traditiota.

Mainitsemani kolme tasoa – poliittinen, teoreet-
tinen ja tutkimuksellinen – ovat silti kulkeneet aina 
enemmän tai vähemmän käsi kädessä. Hiljaiselon kau-
sien lomasta erottuu kolme mielenkiintoista vaihetta: 
ensinnäkin vuodet 1905–06 ja Sosialistinen aikakauslehti, 
toiseksi Soihtu ja 1930-luku sekä kolmanneksi marxis-
miin suuntautuneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden lii-
kehdintä 1970- ja 1980-luvulla.

Radikalismi viriää vuosina 1905–1906

Vuosina 1905 ja 1906 Venäjän ensimmäisen vallan-
kumouksen tapahtumat ohjasivat kehitystä myös 
Suomessa. Työväenliike radikalisoitui. Perustettiin 

Suomalaisen 
marxilaisuuden  
lyhyt historia
teksti: Pertti Honkanen

Suomi on yleensä ollut periferiaa marxilaisessa 
keskustelussa. Täkäläisen marxilaisuuden 
historiasta erottuu silti kolme jonkinasteisen 
kukoistuksen vaihetta.

sosialidemokraattinen ylioppilasyhdistys ja 
Sosialistinen Aikakauslehti, jonka toimittajista 
tunnetuimpia olivat Edvard Gylling (1881-
1938) ja Otto Wille Kuusinen (1881-1964). 
Kun marxilaisuus tunnettiin siihen mennes-
sä Suomessa lähinnä Karl Kautskyn kirjas-
ten välityksellä, nyt käännettiin ensimmäisen 
kerran suomeksi Karl Marxin ja Friedrich 
Engelsin teoksia, muun muassa Kommunisti-
nen manifesti.

Edvard Gyllingiä on kuvattu ensimmäi-
seksi työväenliikkeen tiedemieheksi Suomes-
sa. Gylling oli opiskellut taloustiedettä Sak-
sassa Gustav von Schmollerin ja Werner 
Sombartin oppilaana, ja hän tutki tilasto-
miehenä Suomen yhteiskuntaa ja erityisesti 
maaseudun oloja. Gyllingin kirjoituksissa 
1900-luvun alussa marxismi oli enemmänkin 
idullaan, mutta hän vaikutti paljon muun 
muassa siihen, että Pääoman I osa suomennet-
tiin – vieläpä valtion varoin – ja julkaistiin 
vuosina 1913–1918. Kansalaissodan jälkeen 
Gylling pakeni Neuvosto-Venäjälle, jossa 
hän kohosi Neuvosto-Karjalan johtajaksi. 
Siellä hänen kohtalokseen koituivat Stalinin 
vainot, joiden uhrina hänet teloitettiin vuon-
na 1938.

Toisenlainen ura oli Otto Wille Kuusisel-
la, joka kuoli NKP:n johdon jäsenenä Mos-
kovassa vuonna 1964 ja haudattiin Kremlin 
muuriin. Hän muun muassa julkaisi ensim-
mäisen suomenkielisen Marxin talousopin 
kansanomaisen esityksen. Kuusisen työ Ko-

minternissa ja NKP:ssä ei oikeastaan enää 
kuulu suomalaisen marxismin historiaan  

– kyse on enemmänkin neuvostomarxismin 
ja marxismi-leninismin historiasta, jossa hä-
nellä oli tietty panos erityisesti Stalinin kuo-
leman jälkeen. Silti on hyvä mainita hänen 
kiinnostuksensa esteettisiin kysymyksiin, 
mistä on osoituksena hänen yrityksensä tul-
kita Kalevalaa marxilaisin käsittein.

ASS ja Soihtu

Vuonna 1925 perustettu Akateeminen Sosia-
listiseura ja sen julkaisu Soihtu ovat mielen-
kiintoinen luku suomalaisen vasemmiston 
historiassa. Vasemmistolaiset sosialidemo-
kraatit elvyttivät marxilaista keskustelua 
1930-luvulla. He julkaisivat monia artikke-
leita ja käännöksiä marxilaisista teemoista. 
Vuonna 1937 ASS julkaisi Cay Sundströ-
min toimittaman artikkelikokoelman Marxi-
laisuus: dialektisen materialismin sovellutuskokeita 
ja vuonna 1938 Marxin ja Engelsin valittu-
jen kirjoitusten ensimmäisen suomenkielisen 
kokoelman.

ASS:n ja Soihdun kantavia voimia oli 
Raoul Palmgren (1912-1995), josta kasvoi 
merkittävä vasemmistolainen, marxilaisesti 
suuntautunut kirjallisuudentutkija. Palmgren 
välitti Suomeen Länsi-Euroopan ja läntisten 
naapurien vasemmistolaista keskustelua ja 
kommentoi aktiivisesti yhteiskunnallisia ja 
poliittisia kysymyksiä jo 1930-luvulla. 1950- 

ja 1960-luvulla hän oli harvoja vasemmisto-
laisia tutkijoita, mutta akateemiselle uralle 
hän pääsi vasta 1960-luvun lopulla. Hän 
liittyi sodan jälkeen SKP:hen, mutta erimie-
lisyydet veivät hänet puolueen ulkopuolelle 
vuonna 1952.

ASS:n ja Soihdun ensimmäinen marxilai-
nen vaihe jatkui 1930-luvun lopulle. ASS 
erotettiin sosialidemokraattisesta puolueesta 
vuonna 1937 ja Soihtua uhattiin painokanteil-
la. Sotavuodet ymmärrettävästi toivat kat-
koksia toimintaan, joka sotien jälkeen jatkui 
SKDL:n puitteissa.

Kulttuuriradikalismista 
taistolaisuuteen

Vanhan valtaus vuonna 1968 oli länsieu-
rooppalaisen opiskelijaliikkeen heijastumaa 
ja merkki yhteiskunnan ilmapiirin muuttu-
misesta. Muistakin muutoksista 1960-luku 
muistetaan: hyvinvointivaltion laajentumi-
sesta, ”kansanrintama”-hallituksista, kulttuu-
riradikalismista, SKP:n alkavasta hajaannuk-
sesta. Tämä ei vielä merkinnyt marxilaisen 
ajattelun elpymistä – osa uusista tuulista vei 
myös Marxista poispäin.

Selvä käänne oli Sosialistisen Opiskelija-
liiton ja sen äänenkannattajaksi muuttuneen 

VASEMMALLA: Edward Gylling

KESKELLÄ: Otto Wille Kuusinen

OIKEALLA: Raoul Palmgren
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Soihtu-lehden siirtyminen marxilaiselle (tarkemmin 
sanottuna marxilais-leniniläiselle) linjalle vuonna 1969.  
Seurasivat radikaalin opiskelijaliikkeen ja ”taistolai-
suuden” vuodet, joilla oli monia vaikutuksia yliopisto-
maailmassa ja kulttuurielämässä. Opiskelijaradikalis-
mi ja marxismin nousu ei ollut erityisen suomalainen 
ilmiö, vaan varsin yleinen ilmiö Länsi-Euroopassa ja 
myös muualla kapitalistisessa maailmassa 1970-luvulla, 
jota talouskriisi ja Vietnamin sota leimasivat. Erityistä 
oli lähinnä ”taistolaisuus”, joka Suomessa kytki ilmiön 
SKP:n hajaannukseen. Kaikki vasemmistolainen opis-
kelijaliikehdintä ei ollut kuitenkaan taistolaista. Mar-
xia luettiin myös sosialidemokraattisten opiskelijoiden 
ja SKP:n enemmistön keskuudessa – ja lukemista hel-
potti se, että monia Marxin tekstejä käännettiin 1970-
luvulla ensi kertaa suomen kielelle, muun muassa  
Pääoman III osa.

SOL:n piirissä kartoitettiin olemassaolevaa suo-
malaista ja kansainvälistä marxilaista tutkimusta ja läh-
dettiin analysoimaan suomalaista kapitalismia. Niin 
sanottujen puolue-ekonomistien SKP:n piirissä teke-
mä työ tarjosi joitakin kiinnekohtia – viittaan lähin-
nä Eino Nevalaisen, Yrjö Enteen ja Timo Kosteen 
kirjoituksiin suomalaisesta kapitalismista. Keskeisenä 
lähtökohtana oli silloin kommunistisessa liikkeessä 
suosittu teoria ”valtiomonopolistisesta kapitalismista”. 
Tästä lähtökohdasta kuitenkin vähitellen etäännyttiin 
ja omaksuttiin vaikutteita myös niin sanotusta läntises-
tä marxismista.

Vuonna 1976 perustettiin lopulta Tutkijaliitto ja sen 
lehti Tiede ja edistys. Marxilainen teoreettinen keskuste-
lu ja tutkimustyö pyrittiin viemään korkeammalle ta-
solle kuin se opiskelijaliikkeen piirissä oli mahdollista. 
Marxilaisuus sai jalansijan myös suomalaisessa akatee-

misessa maailmassa artikkeleina, tutkimuksina, väitös-
kirjoina, virkoina, tenttikirjoina… Työn tunnetuimpia 
hedelmiä ovat sellaiset teokset kuin Suomalainen kapita-
lismi (Pekka Kosonen ym. 1979) ja Suomalaiset luokka-
kuvassa (Raimo Blom ym. 1984).

Taka-alalle 1980-luvulla

Ajat kuitenkin muuttuivat pian: 1980-luvun loppu-
puolella marxismin suosio hiipui. Moni tutkija käänsi 
Marxille selkänsä tai vähintäänkin työnsi hänet taka-
alalle. Joissakin tapauksissa tilalle tulivat niin sanotut 
postmodernit filosofit (Foucault ym.) ja muut muodik-
kaat ajatussuuntaukset. Sitä paitsi uusliberalismi alkoi 
tunkeutua yleiseen yhteiskunnalliseen ja etenkin ta-
louspoliittiseen ajatteluun, mikä työnsi syrjään marxis-
min ohella paljon muutakin vasemmistolaiseksi koet-
tua ajattelua, teoriaa ja ideologiaa.

Käänteeseen vaikuttivat varmasti toisiinsa kytkey-
tyneet poliittiset tekijät, kuten sosialististen maiden 
kriisi ja SKP:n hajoaminen sekä vihreän liikkeen nou-
su. Neuvostoliiton ja eurooppalaisen sosialismin ro-
mahdus sinetöi 1980-luvun poliittiset muutokset. Mi-
tään yksinkertaista selitystä marxilaisuuden aseman 
heikentymiselle yhteiskuntatieteissä ei kuitenkaan lie-
ne. Muutoksen ymmärtämiseen tarvitaan myös mar-
xilaisen perinteen omaa kriittistä itsetutkiskelua, johon 
tässä lehdessä oleva Wolfgang Fritz Haugin haastat-
telu (sivut 32–36) antaa osaltaan aineksia.

Vuonna 1997 perustettu Karl Marx -seura tarjoaa 
uuden foorumin marxilaiselle keskustelulle. Se kokoaa 
yhteen marxilaisuudesta kiinnostuneita puoluekan-
nasta riippumatta. Seuran jäsenmäärän kasvu on yksi 
merkki siitä, että Marx kiinnostaa edelleen.g
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ilmaiseksi SARJAKUVAN
ERIKOISNUMERON.

TILAAJALAHJAKSI NYT
ERINOMAINEN TIETOPAKETTI
VENÄJÄN KULTTUURISTA



38 39

T anskalainen Marx-tutkija Hans-Jörgen Schanz 
julkaisi kymmenkunta vuotta sitten teoksen Karl 

Marxin teoria muurin murtumisen jälkeen (suom. 1996), jos-
sa hän tarkasteli Marxin teorian näkymiä reaalisosia-
lismin romahduksen jälkeen. Hänen mielestään sosi-
alismin kaatumisessa oli kyse modernisaatioprosessin 
etenemisestä ja nousemisesta uudelle tasolle. Tästä 
epäilemättä oli – ainakin osaksi – kyse, mutta vanhak-
si marxistiksi Schanz tulkitsi tapahtumia yllättävän-
kin konservatiivisesti. Hänen mukaansa modernista 
maailmasta oli nyt tullut ”asuttava” ja hyväksyttävä. 
Tarvittaisiinko siis enää Marxin kaltaista modernin 
kriitikkoa?

Muutamaa vuotta myöhemmin, syksyllä 2000 Karl 
Marx -seura järjesti tapahtuman ”Marx, moderni, glo-
balisaatio”, johon osallistuivat myös Wolfgang Fritz 

ja Frigga Haug. Wolfgang Fritz Haug lienee yksi tär-
keimmistä jäljellä olevista marxilaisuuden asiantunti-
joista. Hän muun muassa johtaa marxismin historiallis-
kriittisen sanakirjan projektia. Tähän kansainväliseen 
suurhankkeeseen osallistuvat käytännössä kaikki tä-
män päivän merkittävät marxilaiset ajattelijat. Haas-
tattelin Haugia tapahtuman päätteeksi. Kyseinen haas-
tattelu on julkaistu ruotsiksi Ny Tidissä ja Karl Marx 

-seuran kotisivuilla (www.marx-seura.kaapeli.fi).
Kysyin Haugilta, miten hän määrittelisi marxismin 

tänään. Yksi tunnetuimmista marxismin määritelmistä 
on peräisin Leniniltä. Hän laati erästä tietosanakirjaa 
varten toimituksen pyynnöstä lyhyen artikkelin, jossa 
hän pyrki tiivistämään olennaisen marxismista. Leni-
nin mukaan marxismi koostuu kolmesta perusosasta: 
1) filosofiasta 2) marxilaisesta poliittisesta taloustietees-

Mikä Marxissa on 
vanhentunutta, mikä ei?
teksti: Vesa Oittinen

Marx on klassikko, joka toi 
poliittiseen taloustieteeseen kritiikin. 

tä (”politekonomiasta”) eli varsinaisesta kapitalismikri-
tiikistä ja 3) sosialismin teoriasta eli opista, miten kapi-
talismi muuttuu sosialismiksi. Nämä kolme perusosaa 
heijastavat marxilaisuuden monitahoisia historiallisia 
juuria: 1) klassista saksalaista filosofiaa, etenkin He-
gelin perintöä; 2) klassista englantilaista poliittista ta-
loustiedettä, Adam Smithiä, David Ricardoa, jotka 
olivat Marxin lähtökohtana mutta myös kritiikin koh-
teena hänen analysoidassaan kapitalismia Pääomassa; 3) 
utopistista sosialismia, joka 1800-luvun alkupuolella 
oli ollut erittäin vaikutusvaltainen suuntaus, edusta-
jinaan muun muassa englantilainen Robert Owen ja 
ranskalaiset Saint-Simon ja Fourier. 

Haug suhtautui tähän leniniläiseen määritelmään 
melko nuivasti. Tietysti nuo osat voidaan osoittaa 
Marxin tuotannosta, mutta Haugin lähtökohtana oli 
pikemmin se, että marxismin kaltaisen yhteiskunnal-
lisen muutoksen teorian on synnyttänyt ”käytännölli-
nen välttämättömyys”. Niin kauan kuin on olemassa 
kapitalismia, on sen poliittisen taloustieteen kritiikki 
ehdottoman välttämätöntä, jos ylipäänsä halutaan luo-
da vaihtoehtoisia käytäntöjä nyky-yhteiskunnalle.

Marxille tai uudelle Marxin kaltaiselle ajattelijalle 
on epäilemättä tarvetta. Ongelma eli ”Marxin merki-
tys tänään” voitaisiin muotoilla myös toisin: voiko ny-
kykapitalismiin kriittisesti suhtautuva vaihtoehtoinen 
toiminta vielä nojata Marxiin? Onko Marx teoreetik-
kona vanhentunut? 

Tähän kysymykseen ei olekaan kovin helppo vas-
tata. Elämänsä aikana Marx ehti luonnostella lukuisia 
erilaisia teoreettisia projekteja ja asetti kysymyksen 
kapitalismin ylittämisestä usealla eri tavalla. Marx ei 
myöskään ollut pelkkä teoreetikko, vaan myös käy-
tännönmies. Hän toimi vuosikaudet Internationaa-
lin johtajana ja organisoi työväenliikettä eri maissa. 
Lisäksi hän teki uran vasemmistolaisena lehtimiehe-
nä. Marx ei ollut koskaan mikään kamarioppinut, ja 
hänen jälkeensä jättämä kirjallinen jäämistö onkin 
erittäin monipuolinen. Marxin ja Engelsin koottujen 
teosten täydellinen kriittinen laitos,”MEGA” eli Marx-
Engels Gesamtausgabe, on myös julkaisuhankkeena ”me-
gakokoa”: siinä tulee ilmestymään toistasataa nidettä. 
Orientoituminen tässä tekstimassassa ei ole helppoa. 
On kuitenkin syytä painottaa, että Marx-tutkimus ei 
koskaan voi olla ”puhtaan akateemista”. Kyseessähän 
on kriittisen, vaihtoehtoisen yhteiskuntateorian mah-
dollisuuksien selvittely. Marxilaisuus on ollut tähän-
astisen modernin historian pisimmälle viedyin ja yksi-
tyiskohtaisin kriittinen projekti. Sitä ei niin vain ylitetä, 
ja nekin, jotka haluavat luoda uuden, marxismista 

riippumattoman tai sitä paremman kriittisen projektin, 
joutuvat joka tapauksessa ottamaan kantaa Marxin 
perintöön.

Poliittisen taloustieteen kritiikki

Mitä Marxissa siis on tänään vielä ajankohtaista? Jos 
silmäillään viimeaikaista Marxia koskevaa kirjalli-
suutta, joka on syntynyt pääosin reaalisosialismin ro-
mahduksen jälkeen ja jossa siis 1980- ja 1990-lukujen 
karvaat, erilaiset utooppiset kuvitelmat paljastaneet 
kokemukset on otettu huomioon, parhaiten historian 
testin on kestänyt poliittisen taloustieteen kritiikki.

Tavallaan tämä ei ole mikään yllätys. Jo aikalaiset 
pitivät sitä marxismin ydinosana, ja sisältyyhän se jo 
siteeraamaani Leninin määritelmäänkin. Mutta nyky-
kokemuksen valossa näyttää siltä, että ”politekono-
mian” kritiikki on merkittävämpi ja painavampi osa 
marxismia kuin muut Leninin määritelmässä mainitut 
osat – filosofia ja tieteellisen sosialismin teoria. Tällöin 
on muistettava, että se, mitä Marx kutsui ”poliittiseksi 
taloustieteeksi”, oli aivan muuta kuin se ”business eco-
nomics”, jota nykyisin opetetaan kauppakorkeakou-
luissa. Marx oli kiinnostunut poliittisesta taloustietees-
tä, jossa hän näki avaimen modernien yhteiskuntien 
dynamiikan selittämiseen. Tässä häntä ohjasi materia-
listinen perusnäkemys – ajatus, että juuri aineellinen 
tuotanto on ratkaiseva tekijä, joka viime kädessä mää-
rää yhteiskuntien kehitystä. Aivan yleisesti voidaan sa-
noa: millainen tuotantotapa, sellainen yhteiskunta. 

Poliittisen taloustieteen keskeinen asema Marxin 
teoriassa perustuu siis tiettyyn filosofiseen lähtökoh-
taan eli materialistiseen historiankäsitykseen. Nuo-
ruudessaan Marx oli ihaillut Feuerbachia, materia-
listifilosofia, joka oli selittänyt uskonnon ihmisen 
itsevieraantumisen ilmentymäksi ja jopa tokaissut: Der 
Mensch ist was er isst, ihminen on mitä hän syö. Ei ole 
aivan liioiteltua väittää Marxin poliittisen taloustie-
teen kritiikkiä tämän Feuerbachin filosofisen tokaisun 
konkretisoimiseksi tietyn empiirisen erityistieteen, ta-
loustieteen alalla. 

Mutta mikä tärkeintä, Marx korosti, että hän ei ha-
lua harjoittaa samanlaista poliittista taloustiedettä kuin 
suuret englantilaiset edeltäjänsä Adam Smith ja Da-
vid Ricardo. Hän painotti harjoittavansa poliittisen 
taloustieteen kritiikkiä. Juuri kritiikki on Marxin tuoma 
uudistus. Smith ja Ricardo olivat tyytyneet kuvaa-
maan englantilaisen kapitalismin sisäistä toimintame-
kanismia. Marx toi tähän uuden, kriittisen näkökul-
man – hän asetti kysymyksen, mitä on kapitalismin 

Friedrich Engels, Karl Marx ja 

hänen tyttärensä Laura, Elea-

nor ja Jenny Lontoossa tou-

kokuussa 1864.
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tuolla puolen, mikä on sen vaihtoehto. Smith ja Ri-
cardo olivat pitäneet kapitalistista taloutta luonnollise-
na, välttämättömänä, ikuisena tuotantotapana, Marx 
taasen osoitti, että kaikki yhteiskunnallisen tuotannon 
muodot ovat historiallisesti muuttuvia. Tuotantotapo-
ja voidaan verrata geologisiin aikakausiin, ja kunakin 
aikana käytetyt työ- ja tuotantovälineet rinnastuvat 
fossiileihin, joista aikakauden luonne käy ilmi.

Tärkeä piirre marxilaisessa ”politekonomian” kri-
tiikissä on siihen sisältyvä emansipatorinen momentti. Se 
puuttui poliittisen taloustieteen klassikoilta, Smithiltä 
ja Ricardolta. Smith totesi kylmästi, että yhden rik-
kaan ihmisen tuottamiseksi on välttämätöntä, että 500 
ihmistä raataa köyhyydessä koko ikänsä. Se oli talou-
dellinen lainmukaisuus, jolle ei voitu mitään. Marx 
asetti kysymyksen toisin. Hän osoitti, että työläiset 
pystyvät vaikuttamaan omiin olosuhteisiinsa, ja vai-
kuttamalla niihin he myös saavat talouden lainmukai-
suudet toimimaan toisin. Aivan ratkaisevana Marx 
piti työpäivän lyhentämistä. Vasta se takaisi ihmisen 
monipuolisen kehityksen. Marxin aikanahan työpäivä 
saattoi olla 12, 14 tai jopa 16 tuntia. 

Marxilaisen poliittisen taloustieteen kritiikin eman-
sipatorinen puoli tulee voimakkaasti esiin myös Mar-
xin kuuluisassa ”lisäarvoteoriassa”. Smith ja Ricardo 
eivät olleet kyenneet selittämään, mistä tehtailijan voit-
to tulee. Heidän työnarvoteoriansa mukaan vain työ 
luo uutta arvoa, jolloin liikevoittoa on vaikea selittää, 
mikäli oletetaan, että työläinen saa täyden korvauksen 
tekemästään työstä. Smith jopa väitti, asettuen ristirii-
taan oman työnarvoteoriansa kanssa, että tavaroihin 
ilmestyy uutta arvoa niiden tullessa markkinoille, ja 
tästä uudesta arvosta syntyisi tehtailijan voitto. Myös 
Marx pitäytyi klassisessa työnarvoteoriassa, mutta 
osoitti, että työnantajan voiton lähteenä on maksama-
ton lisätyö. Marx ei suinkaan ollut utopisti, joka olisi 
vaatinut työläisille täyttä korvausta heidän työstään. 
Sellainen ei ole mahdollista, kaikissa yhteiskunnissa 
maksamaton lisätyö on välttämätöntä. Asian ydin on 
toisaalla – siinä, kuinka tämän lisätyön tulosten käy-
töstä määrätään. Jos siitä päättää vain kapitalisti, niin 
hän sijoittaa voittonsa vaikkapa ulkomaille ja jättää 
kotimaan työläiset nuolemaan näppejään. 

Itse asiassa voi sanoa, että globalisaation ongelmis-
sa on suuressa määrin kyse juuri siitä, kuinka yhteis-
kunnallista rikkautta, meidän palkkatyöläisten luomia 
uusia arvoja, käytetään – pienen vähemmistön, optio-
öykkäreiden ja Bill Gatesin kaltaisten monopolistien 
jatkuvaan rikastuttamiseen vai koko yhteiskunnan 

hyväksi. Sen merkillisemmästä asiasta ei todellakaan 
ole kyse! 

Myös Marxin määritelmä tuotantovoimista on mie-
lenkiintoinen. Hän korostaa, että kaikissa yhteiskun-
tamuodostumissa ihminen aina on päätuotantovoima. 
Tämä on johdonmukainen seuraus Marxin (ja klassi-
sen poliittisen taloustieteen) työnarvoteoriasta, jonka 
mukaan vain työ luo uutta arvoa. Jos ihminen on pää-
tuotantovoima, ihmisen persoonallisuuden kehitys on 
kaiken yhteiskunnallisen kehityksen primus motor. Näi-
tä käsityksiä Marx muotoili selvimmin Pääoman esitöi-
hin kuuluvassa Grundrisse-teoksessaan. Vaikka Marx ei 
koskaan selväsanaisesti formuloinutkaan omaa etiik-
kaansa ja moraalifilosofiaansa, sisältyy jo ”tuotantovoi-
man” käsitteeseen voimakas humanistinen lataus – ja 
samalla tuo käsite suuntautuu kriittisesti kapitalistisia 
tuotantosuhteita vastaan. Marxin mukaanhan kapita-
listiset tuotantosuhteet estävät tuotantovoimien kehi-
tystä ja vääristävät niitä. Ne ohjaavat kehitystä tuhoi-
saan suuntaan, ja liikatuotantokriisit ovat kirous, josta 
kapitalismi ei näytä pääsevän irti.

Marxin poliittisen taloustieteen kritiikki on siis 
edelleenkin ajankohtaista. Voi sanoa, että Marx analy-
soi kapitalistista yhteiskuntaa paremmin kuin kukaan 
muu. Kapitalismi on tietenkin huomattavasti muuttu-
nut Marxin jälkeen. On syntynyt esimerkiksi suuria 
ylikansallisia yhtiöitä ja pääomamarkkinat ovat aivan 
toisenlaiset. Silti Marxin kapitalismin ytimen analyy-
si pätee edelleen. Tällä alueella vakavasti otettavia 
Marxin ”kumoamisia” ei ole tehty. Olisi muutenkin 
kysyttävä, mitä klassikon ”vanhentumisella” ylipään-
sä tarkoitetaan. On kovin merkillistä, että esimerkiksi 
uusliberaalit väittävät Marxia vanhentuneeksi 1800-lu-
vun teoreetikoksi – ja kuitenkin vannovat 1700-luvulla 
eläneen Adam Smithin nimeen! Marx on klassikko ja 
klassikot nostavat teorioissaan esiin perustavanlaatui-
sia, yleisiä lainmukaisuuksia, jotka säilyvät hyvinkin 
pitkiä historiallisia ajanjaksoja. 

Sen sijaan muilta osin Marx-kuva on muuttumassa 
melkoisesti 1970-luvun tilanteesta, jolloin marxilainen 
teoreettinen ja keskustelukulttuuri olivat vielä kukois-
tuksessaan. 

Oliko Marx hegeliläinen?

Marxin suhde aiempaan filosofiseen traditioon on ol-
lut eräs keskeinen Marx-tulkintojen ongelma. Edel-
lä siteeraamassani Leninin määritelmässähän todet-
tiin ”klassisen saksalaisen filosofian” muodostavan 

yhden marxismin lähteistä. Tämä on tulkittu lähinnä 
siten, että Marx olisi Hegelin seuraaja. Kokonainen 
Marx-tulkintojen suuntaus, niin sanottu ”hegelmarxis-
mi”, korostaa Marxin ja Hegelin ajatusten jatkuvuutta. 

”Hegelisöiviä” marxilaisia ovat olleet niinkin erilaiset 
koulukunnat kuin länsisaksalaiset pääomaloogikot ja 
neuvostoliittolainen filosofi Evald Iljenkov sekä hä-
nen seuraajansa. Näiden vastareaktiona on syntynyt 
suuntaus, jossa kiistetään Hegelin merkitys marxismil-
le ja Hegelin kanssa flirttailua pidetään vain nuoruu-
densyntinä, josta Marx luopui kirjoittaessaan kypsän 
kauden teoksensa, ennen kaikkea Pääoman. Tätä suun-
tausta edustavat englantilainen ”analyyttinen marxis-
mi” ja ranskalainen Louis Althusser, osin myös italia-
lainen Galvano della Volpe.

Marxin ja Engelsin koottujen teosten eli MEGA:n 
julkaisemisen edetessä päivänvaloon on tullut paljon 
uutta aineistoa, jonka ansiosta on mahdollista rat-
kaista vanha kiista Marxin hegeliläisyydestä aiem-
paa täsmällisemmin. Anneliese Griese ja Hans Jörg 
Sandkühler ovat laatineet mielenkiintoisen raportin, 
joka perustuu MEGA:ssa julkaistuihin uusiin aineis-
toihin. Raportin mukaan Marxia ei voida pitää perus-
tellusti hegeliläisen tradition jatkajana. 

Marx oli jo nuoruudessaan siirtynyt Feuerbachin 
kannattajaksi ja omaksui hänen antropologisen mate-
rialisminsa perusajatukset sekä ennen kaikkea Feuer-
bachin Hegel-kritiikin. Feuerbach sanoutui jyrkästi irti 
Hegelin spekulatiivisesta idealismista. Hänen mieles-
tään spekulatiivinen filosofia oli vain yksi ihmisen vie-
raantumisen ilmaus, ”nurinkurinen” tapa nähdä maail-

ma; itse asiassa se oli uskonnon sukulaisilmiö. Siksi 
Feuerbach suhtautui kielteisesti filosofiaan yleensä. 
Feuerbachin mielestä siihenastinen filosofia oli  
korvattava empiirisillä tieteillä, ennen kaikkea luon-
nontieteillä. 

Marx jakoi pitkälti tämän Feuerbachin nurjan suh-
tautumisen kaikkeen filosofiaan. Siksi Marxin teok-
sista ei löydy mitään valmiiksi hahmoteltua filosofiaa. 
Monet ovat yrittäneet ”rekonstruoida” Marxin filo-
sofista järjestelmää, mutta menestys on ollut heikon-
lainen. Voi kysyä, tekikö Marx virheen ottaessaan 
Feuerbachin liian tosissaan; samastihan Feuerbach 
virheellisesti hegeliläisen spekulatiivisen idealismin 
filosofiaan ylipäänsä. Näin hän toimi samoin kuin esi-
merkiksi 1900-luvun positivistit, jotka myös luulivat 
voivansa likvidoida filosofian ja korvata sen loogisel-
la kalkyylilla, tai nuori Wittgenstein, jonka mielestä 
filosofiset ongelmat ovat vain epäselvän kielenkäytön 
ongelmia ja siten filosofia voitaisiin korvata kieliana-
lyysilla. Marx ja Engels näyttävät myöhempinä vuosi-
naan huomanneen, että filosofisia kysymyksenasettelu-
ja ei sittenkään voi täysin sivuuttaa, vaan jo tieteiden 
metodologiset pohdinnat edellyttävät niitä. 

Marx ei siis kuitenkaan koskaan laatinut mitään 
filosofista systeemiä. Sen sijaan hän pohti metodikysy-
myksiä mielenkiintoisella tavalla. Laatiessaan Pääomaa 
hän näyttää aluksi ottaneen mallia Hegelin logiikasta 

– niinpä Pääomaa edeltävässä Grundrissessa näkyy selviä 
”hegelöinnin” jälkiä. Mutta pian hän taas otti etäisyyt-
tä Hegeliin. Griese ja Sandkühler korostavat Aristo-
teleen merkitystä Marxille juuri Pääoman metodin  
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sessä yhteiskunnassa työnjako olisi kumottu, jolloin 
ihmiset voisivat jatkuvasti vaihtaa työtehtäviä. His-
torianfilosofiassa utopismi puolestaan ilmeni ajatuk-
sessa proletariaatin historiallisesta missiosta, jonka 
mukaan juuri proletariaatti olisi luokka, joka on  
 ”kutsuttu” kaatamaan kapitalismi. Työväenluokka on 
ilman muuta keskeinen voima taisteltaessa kapitalis-
min epäkohtia vastaan, mutta siitä ei silti vielä voi pää-
tellä, että työväenluokalla olisi tietty maailmanhisto-
riallinen tehtävä. 

Oizermanin kritiikki on kovaa, mutta lukija 
huomaa pian, että lähes kaikki hänen luetteleman-
sa marxismin vakavat puutteet liittyvät Leninin 
mainitsemaan kolmanteen perustekijään, tieteelli-
sen sosialismin teoriaan. Ilmeisesti juuri tällä alueel-
la marxismi on osoittautunut erehtyneensä pahim-
min, kun asiaa tarkastelee nykyhetken kokemuksen 
valossa. Toisaalta on syytä huomioida, että Oizerma-
nin kritiikki, niin oikeutettua kuin se onkin, kohdis-
tuu pääasiassa neuvostoliittolaiseen Marx-tulkintaan, 
eli marxismi-leninismiin. Oizerman löytääkin Marxin 
alkuperäisestä opista humanistisen ytimen, joka liittyy 
juuri marxilaiseen tuotantovoimien käsitteeseen. Toi-
sin kuin klassiset kapitalismin poliittiset taloustieteilijät 
Smith ja Ricardo, Marx ei pitänyt tuotantovoimia vain 
taloudellisena kategoriana, vaan korosti, että ihminen 
itse on päätuotantovoima. Tästä tietenkin seuraa se, 

että ihmisen oma kehitystaso on yhteiskunnallisen rik-
kauden tärkein muoto. 

Marxismin tieteellinen analyysi, sen puhdistami-
nen ideologisista lisäkkeistään antaakin Oizermanin 
mukaan lopputuloksen, jonka mukaan ”tärkeintä täs-
sä opissa ei ole, niin yllättävältä kuin se ensi silmäyk-
seltä vaikuttaa, vaatimus tuotantovälineiden yksi-
tyisomistuksen lopettamisesta. vaan ihmisen kykyjen 
ja tarpeiden kaikinpuolisen kehityksen ja välttämättö-
myyden takaaminen yhteiskunnan radikaalin muutta-
misen tietä, riippumatta siitä tapahtuuko se vallanku-
mouksen vai vähittäisen kehityksen keinoin”. g
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suhteen. Esimerkiksi oppi arvon kaksinaisesta luon-
teesta, käyttö- ja vaihtoarvosta, näyttäisi palautuvan 
Aristoteleen ja tämän oppiin ”ekonomiikasta” ja ”kre-
matistiikasta”. Myös tutkimus- ja esitystavan erotte-
lulla on aristoteeliset juuret. Sen sijaan tutkimustulos-
ten esittelyssä eli järjestyksessä, jossa Marx marssittaa 
esiin Pääoman kategoriat – hän aloittaa tavarasta, siir-
tyy käyttö- ja vaihtoarvoon, josta rahaan, josta pää-
omaan… – on edelleen nähtävissä Hegelin vaikutusta. 
Voitaneenkin sanoa, että hegeliläinen dialektiikka vai-
kuttaa Marxin politekonomisissa kirjoituksissa, mutta 
vain ”esitystapana”, kirjallisena maneerina. Marx ei 
väitä, että kategorioiden dialektiikka tapahtuisi todelli-
sessa maailmassa, todellisessa kapitalismissa.

Lisäksi MEGA:ssa julkaistu aineisto osoittaa, että 
myöhemmin, 1870-luvulta alkaen, Marx etääntyi yhä 
kauemmaksi Hegelistä ja seurasi kiinnostuneena luon-
nontieteiden kehitystä. Hän kunnioitti suuresti Dar-
winia ja näki oman työnsä tavallaan rinnakkaisena 
hänen työlleen: Darwin paljasti elämän kehityksen ja 
lajien synnyn lainmukaisuudet, Marx puolestaan yh-
teiskuntien kehityksen lainmukaisuudet. Yhteistä mo-
lemmille oli materialistinen maailmanselitys. Samalla 
Marx kuitenkin oli selvästi tyytymätön Darwinin me-
todiin, jota hän piti pinnallisena ja positivistisena. Hän 
etsi parempaa metodia materialistiselle tieteelle, mutta 
ei koskaan muotoillut mitään lopullisia tuloksia.

Uusin tutkimus siis on voinut osoittaa, että sekä 
hegelmarxilainen että anti-hegelmarxilainen tulkin-
ta ovat yksipuolisia. Marx ei ollut hegeliläinen eikä 
Hegelin seuraaja. Mutta hän ei vain irtisanoutunut 
Hegelin perinnöstä vaan päinvastoin katsoi, että siinä 
saattaisi olla joitakin arvokkaita ajatuksia, joista olisi 
hyötyä kehiteltäessä vaihtoehtoa juuri tuolloin, 1800-
luvun puolivälissä, valta-asemaan nousevalle lattealle 
positivistiselle tieteenfilosofialle.

Marxismikritiikkiä Venäjältä

Eräs toinen varsin mielenkiintoinen marxilaisuutta kä-
sittelevä uutuusjulkaisu on Teodor Oizermanin Mark-
sizm i utopizm (2003). Kirja on kiinnostava nimenomaan 
tekijänsä vuoksi. 1970- ja 1980-luvulla Oizerman oli 
eräs tunnetuimpia neuvostofilosofeja, dialektisen ma-
terialismin tradition täysiverinen edustaja. Hän laati 
myös laajalti luetun ja useille kielille käännetyn teok-
sen marxilaisen filosofian synnystä eli Marxin omas-
ta filosofisesta kehityksestä. Viime vuonna Oizerman 
täytti 90 vuotta ja hänen teoksensa on pitkän elämän-

työn hyvin kriittinen tilitys. Kyseessä on varsin ankara 
välienselvitys marxismi-leninismin perinteen kanssa, 
josta Oizerman sanoutuu nyt vanhoilla päivillään irti.

Oizerman toteaa heti ”filosofisen testamenttinsa” 
alkusivuilla, että marxismi ei Neuvostoliitossa ollut 
muuta kuin ”konformistista ideologiaa”. Kun reaali-
sosialismi romahti, sen tilalle astui toinen yhtä lailla 
konformistinen ideologia, antimarxismi. Vakava  
marxismin tutkija ei voi lähteä tällaisesta takinkääntä-
jän asenteesta. Oizerman käsittelee kahdeksassa  
luvussa seuraavia teemoja: marxismia ideologiana, 
marxismin suhdetta utopismiin, dialektista materialis-
mia, materialistista historiankäsitystä, vallankumous-
oppia, ideaa proletariaatin diktatuurista, Leninin mar-
xismia ja reaalisosialismin todellisuutta verrattuna 
marxismin oppeihin. 

Oizermanin teoksen ehkä tärkein ja kirjan nimes-
säkin esiintyvä perusajatus on se, että marxismi ei 
voittanut utopismia. Vaikka marxilaisuus sanoi arvos-
televansa utooppista sosialismia ja korosti korvaavan-
sa utopian tieteellä, olivat monet sen utopismia vas-
taan suuntaamat ideat ainakin yhtä utopistisia. Nämä 
utooppiset elementit marxismi oli perinyt edeltäjältään, 
utopistisosialismin suuntauksilta. Kohtalokkain oli eh-
kä ajatus, että tulevaisuuden sosialistisessa yhteiskun-
nassa voitettaisiin tavarantuotanto. Tulevaisuuden yh-
teiskunnassa ei siis tuotettaisi tavaroita, jolloin ei enää 
myöskään tarvittaisi markkinoita eikä rahaa. Juuri tä-
mä oli se ideologinen motiivi, jonka pohjalta Neuvos-
toliitossa vastustettiin markkinoiden luomista sosialis-
tiseen talouteen. Markkinoiden synnyttäminen näet 
koettiin jonkinlaiseksi askeleksi taaksepäin, paluuksi 
varhaiskantaisempiin talousmuotoihin.

Oizermanin mukaan juuri marxismin esittämä ta-
varamuodon kritiikki perustui kuitenkin pahimman-
laatuiseen utopiaan:

”Teollisuus tuottaa nykyisin vuosittain 35–40 mil-
joonaa erilaista tuotetta (…) ja uusia, aiemmin tunte-
mattomia hyödykkeitä ilmaantuu tahdissa, jota his-
toriassa ei aiemmin ole koettu. On matemaattisesti 
osoitettu, että on mahdotonta jakaa koko tämä valtava 
määrä mitä erilaisimpia tuotteita pelkästään välittö-
män tuotteiden vaihdon keinoin, toisin sanoen ilman 
tavara- ja rahasuhteita, turvautumatta markkinatalou-
teen. Tänään jopa kaikkein oikeauskoisimmatkaan 
marxistit (jos sellaisia vielä on) eivät enää rohkene 
väittää, että tavarantuotanto ja raha on poistettava”.

Toinen utooppinen momentti marxismissa oli  
Oizermanin mukaan se ajatus, että kapitalismin jälkei-
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”Työläiset ovat samanlainen nykyajan keksintö 
kuin koneetkin. Niissä ilmiöissä, jotka saattavat 

porvariston, aristokratian ja kovaonniset regression 
profeetat levottomiksi, me tunnemme hyvän ystä-
vämme, meidän Robin Goodfellow’n, vanhan myy-
rän, joka osaa niin nopeasti kaivaa maan alla, mainion 
pioneerin – vallankumouksen.”1 Tässä lainauksessa 
esiintyy Marxille läheinen kielikuva, joka on tuttu 
jo Shakespearen näytelmistä. Robin Goodfellow on 
mielikuvituksellinen olento, joka kansanuskon mu-
kaan esitti muinoin Englannissa ihmisten asioissa hy-
vän ystävän osaa, mutta samalla se on myös Shakes-
pearen Kesäyön unen varsinaisen päähenkilön Puckin 
toinen nimitys. 

Ilmeisesti vanhat myyrä- ja pioneerivertaukset oli-
vat Marxin mielestä osuva vallankumouksen metafo-
ra, sillä ne olivat hänelle varmasti tuttuja myös toisesta 
Shakespearen näytelmästä, Hamletista. Ensimmäisen 
näytöksen loppukohtauksessa Hamlet vaatii toverei-

taan vannomaan, että aaveena ilmestyneestä isästä 
ollaan visusti vaiti. Samaa vaatii myös aave konkreet-
tisesti maan alta. Vannomisrituaalin Hamlet päättää 
näillä sanoilla : ”Hyvin sanottu, vanha myyrä! Kaivat 
sukkelasti, hyvä pioneeri” (Suom. Veijo Meri).2 

Myöhäisrenessanssin lapsi

Shakespearen elämäntyössä huipentui myöhäisrenes-
sanssin sanallinen loisto tavalla, jota voi verrata ehkä 
Cervantesiin, joka sattumalta kuoli samana vuonna 
(1616) kuin Shakespearekin. Se lienee koko renes-
sanssiprosessin symbolinen päätös. Marx ja hänen 
työtoverinsa Engels olivat erityisen innostuneita juuri 
renessanssiprosessista, joka muodostui heidän ihmis-
kuvansa keskeiseksi peruspilariksi antiikin Kreikan 
ohella. Tämän velkasuhteen ehkä tunnetuin muotoilu 
löytyy Engelsin Luonnon dialektiikasta:

”Se oli suurin edistyksellinen mullistus, jonka ihmis-

Marx ja 
Shakespeare
teksti: Timo Kallinen  kuvitus: Hanna-Maija Matikainen 

Jo Shakespeare kuvasi alkuperäistä kasautumista, jota Marx 
käsitteli Pääomassa. Shakespeare oli Marxille ja Engelsille 
myös esteettinen ja taiteellinen johtotähti.

kunta oli siihen mennessä kokenut, se oli aikaa, joka 
tarvitsi jättiläisiä ja synnytti jättiläisiä, ajatuksen voi-
man, intohimon ja luonteen jättiläisiä, monipuolisuu-
den ja oppineisuuden jättiläisiä. Miehet, jotka perus-
tivat porvariston nykyisen herruuden, olivat kaikkea 
muuta kuin porvarillisesti rajoittuneita (...) Kamari-
oppineet ovat poikkeuksia: joko toisen tai kolmannen 
luokan väkeä tai varovaisia poroporvareita, jotka eivät 
halua polttaa sormiaan.”3

Tämän lainauksen kolmen pisteen kohdalla Engels 
luettelee muutamia renessanssi-ihmisiä ja moniosaajia 
urotöineen (da Vinci, Dürer, Machiavelli, Luther), 
mutta ei mainitse Shakespearea – ehkä siksi, että hä-
nen vaikutuksensa omana aikanaan keskittyi vain  
teatterin maailmaan, jossa tosin esitettiin silloinen ”ko-
ko maailma”. 

Toinen syy lienee se, että luetteloon otetut ovat  
aitoja täysrenessanssin edustajia Shakespearen ollessa 
myöhäisrenessanssin lapsi, jonka maailmankuva oli 
laajentunut mutta samalla synkistynyt. Lähes kaikki 
hänen tunnetuimmat tragediansa syntyivät 1600-lu-
vun ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa ennen  
vetäytymistä Lontoosta Stratford-upon-Avoniin.

Myös Marx ja Engels olivat oman aikansa lapsia, 
ja 1800-luvun jälkipuolelle oli tyypillistä renessanssin 
kulttuurin idealisointi usein keskiajan kustannuksella. 
Ei tunnettu vielä keskiajan renessanssiin sitovaa eli-
mellistä yhteyttä, josta ehkä paras esimerkki on juuri 
Shakespearen aikainen teatteri. Siinä kietoutuivat yh-
teen vuosisataiset keskiaikaiset traditiot uuden maail-
mankuvan näkymien kanssa.4 

Vasta myöhäisrenessanssin jälkeen, 1600-luvun  
kuluessa, länsimainen teatteritraditio katkesi. Kes-
kiajan ja renessanssin rehevät kansanteatterin muodot 
syrjäytti 1600- ja 1700-lukujen hoviteatteri, joka sään-

töineen hylki Shakespearen avointa draamaa ja laajaa 
maailmankuvaa.

Alkuperäinen kasautuminen

Marxin käsitteistä Shakespearen maailmaan osuu  
suoraan niin sanottu alkuperäinen kasautuminen,  
Pääoman ensimmäisen osan 24. luvun otsikko. Eng-
lanti oli alkuperäisen kasautumisen mallimaa ja juuri 
Shakespearen aikoina tuo prosessi oli kaikkein kiih-
keimmillään. Marx muotoilee asian näin: ”Vaikka 
tapaamme kapitalistisen tuotantotavan ensimmäisiä 
merkkejä jo 1300- ja 1400-luvulla muutamissa Väli-
meren rannikkokaupungeissa, kapitalistinen ajan- 
jakso alkaa vasta 1500-luvulla. (...) Maalaistuottajan, 
talonpojan maaomaisuuden pakkoluovutus on koko 
prosessin perustuksena. Sen historia näyttää eri mais-
sa erilaiselta ja sen kehityskaudet ovat eri järjestyk-
sessä sekä sattuvat yhteen eri historian kausien kans- 
sa. Ainoastaan Englannissa, jonka sen tähden otam-
mekin esimerkiksi, sillä on klassinen muoto.”5

Tämän jälkeen Marx kertoo Englannissa tapahtu-
neesta alkuperäisestä kasautumisesta tavalla, joka si-
sältää tavattoman paljon ja monipuolisesti tietoa myös 
Shakespearen maailmasta. Marx teki tutkimustaan 
tunnetusti Lontoon British Museumissa, joten hänellä 
oli vakuuttava primaariaineisto käytettävissään. 

Marx lainaa pariinkin kertaan Thomas Moren 
Utopian (1516) ensimmäistä osaa, joka ei ole vielä  
utopiaa, vaan sananmukaisesti veristä englantilaista  
todellisuutta 1500-luvulta. Shakespeare tunsi sekä  
tämän todellisuuden että Moren kirjan. Siinä on sa-
pienti sat, miksi hänen näytelmänsä ovat niin väki-
valtaisia, vaikka ovatkin tuon ajan näytelmistä siis-
timmästä päästä.6

3. Engels: Luonnon dialektiikka. 
Moskova: Edistys, 1971, s. 23–25.

4 Tämä elimellinen yhteys tulee  
esille koko kirjavuudessaan Mihail 
Bahtinin teoksessa Francois Ra-
belais - keskiajan ja renessanssin 
nauru (suom. 1995). Siinä Shakes-
pearen tuotanto on usein käytetty 
esimerkki.

5. Karl Marx: Pääoma, Kansantalo-
ustieteen arvostelua, 
1 osa, Pääoman tuotantoprosessi. 
Edistys: Moskova 1974, s. 642  
ja laajemmin s. 640–683.

6. Sama eri kohdin ja Thomas More: 
Utopia. WSOY: Porvoo 1971, s. 35-
43. Marx lainaa myös tekstinpätkiä, 
joita aiemmin luultiin Shakespearen 
kirjoittamiksi.

1. Karl Marx: Puhe ”Kansanlehden” 
juhlapäivänä, v. 1856. Lainaus 
kirjasta K. Marx & F. Engels: Vali-
tut teokset I. Karjalan ASNT:n val-
tion kustannusliike: Petroskoi 1958, 
s. 305.

2. Lainauksen idea  
Jan Kott: Shakespeare tänään.  
WSOY: Porvoo 1965, s. 47. 
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Alkuperäisen kasautumisen ytimenä oli maalais-
väestön maan pakkoluovutus, kun kehittyvää villa-
teollisuutta varten täytyi kasvattaa paljon lampaita 
ja niille laidunmaita: lampaat ovat alkaneet syödä 
ihmisiä, kuten More asian ilmaisi. Samaan aikaan 
aatelisto alkoi irtisanoa palveluskuntaansa ja maan-
tielle irtolaisiksi joutui yhä kasvava määrä ihmisiä, 
joita vastaan laadittiin ankaria lakeja eli niin sanottua 
verilainsäädäntöä. Tämä kaikki koski myös 1500-
luvun jälkipuolella kehittyneitä näyttelijäseurueita, 
joihin Shakespearekin liittyi: niiden piti olla muodolli-
sesti jonkun aatelisen palveluskuntaa, muuten tarjolla 
oli irtolaisen rooli.

Shakespeare oli 
Marxin ja Engelsin johtotähti

Marx oli erittäin kiinnostunut taiteesta ja kirjallisuu-
desta, mutta kommentoi niitä vain fragmentaarises-
ti. Mitään eheää estetiikkaa niiden pohjalta ei voida 
muodostaa, vaikka sitä yritettiinkin vuosikymmenet 
Neuvostoliitossa ja myöhemmin muissakin sosialisti-
sissa maissa. Dialektiseen materialismiin nojaavan fi lo-
sofi sen lähtökohdan Marx (ja Engelskin) kyllä tarjoa-
vat, minkä jälkeen itse taiteen tulkinnat ovat jokaisen 
omalla vastuulla. Marxilaisista lähtökohdista onkin 
syntynyt erittäin moninainen tulkintojen skaala, mo-
net ”marxilaiset estetiikat”. 

Marxin ja Engelsin kirjeenvaihto tuo esille heidän 
näkemyksiään yksittäisistä taideteoksista. Yksi kuu-
luisimmista esimerkeistä on niin sanottu Sickingen-
debatti, joka lähti liikkeelle Ferdinand Lassallen 
laatimasta näytelmätekstistä Franz von Sickingen, josta 
hän pyysi palautetta. Se käsitteli 1500-luvun alun ta-
lonpoikaissotien aikaa Saksassa ja eri väestöryhmien 
välejä sekä asenteita kumouksellisessa tilanteessa.7 
Piilomerkityksenä oli eritellä vuosien 1848–49 ku-
moustapahtumia niin ikään Saksassa. Elettiin vuotta 
1859, joten kysymyksessä oli ehkä jonkinlainen 10-
vuotisjuhlanäytelmä. 

Näytelmällä sinänsä ei ole ollut myöhemmin mer-
kitystä, mutta Marxin ja Engelsin kommentit ovat kuu-
luisia ja osoittavat erityisen painavasti, miksi he pitivät 
johtotähtenään Shakespearea eivätkä Schilleriä, jota 
pidettiin saksalaisen kielialueen kansallisnäytelmäkir-
jailijana. Kysymys oli sekä psykologisesta uskottavuu-
desta että eri sosiaalisten ryhmien moraalisesta ja poliit-

tisesta edustavuudesta, jopa näyttämökelpoisuudesta. 
Sekä Marx että Engels pyrkivät kirjeissään Las-

sallelle olemaan kohteliaita ja löytämään näytelmäs-
tä myönteisiä puolia, pitävät aihetta tärkeänä, mutta 
eivät sen esitystä uskottavana ja kyllin monipuolisena. 
Marx kiteyttää kritiikkinsä kuuluisaan lauseeseen, jon-
ka voisi vapaasti suomentaa seuraavasti: ”Silloin jou-
tuisit enemmän shakespearisoimaan, kun taas nyt katson 
perusvirheeksi sen, että Schillerin tavoin muutat henki-
löitä pelkiksi ajanhengen äänitorviksi.”8

Omassa vastauskirjeessään myös Engels pyrki 
useampaan otteeseen kiinnittämään Lassallen huo-
mion juuri Shakespearen merkitykseen draaman ke-
hityshistoriassa.

Yksi merkki Shakespeare-teeman ajankohtaisuu-
desta Marxin yhteydessä on englantilaisen kirjalli-
suudentutkijan arvossapidetyssä Oxford Shakespeare 
Topics-kirjasarjassa juuri ilmestynyt Gabriel Eganin 
teos Shakespeare and Marx. Teokseen sisältyy sinänsä 
antoisa katsaus Marxin vaikutuksesta Shakespeare-
tutkimukseen, alkaen Fabian Societyn jäsenestä 
George Bernard Shaw’sta, joka luki Marxin Pääoman 
jo vuonna 1883. Egan nostaa esiin etenkin E. W. M. 
Tillyardin, jonka 1940-luvulla ilmestyneet Elisabet-
hin aikaista maailmankuvaa ja Shakespearen näytel-
miä koskevat teokset ovat edelleenkin lukemisen ar-
voisia. Mutta muuten Eganin kirja ei ikävä kyllä anna 
lukijalle niin paljon kuin nimi lupaa. Nähtävästi Egan 
ei loppujen lopuksi melko huolimattomasti laaditussa 
kirjasessaan huomioi lainkaan esimerkiksi sitä, miten 
Marx ja Engels käsittelivät Shakespearea Sickingen-
debatin yhteydessä. 

Shakespearesta on tullut jälleen Suomessa ajan-
kohtainen parin viime vuoden aikana. Syksyllä 2003 
ilmestyi suomeksi ensimmäinen Shakespearen laajem-
pi elämänkerta yli 50 vuoteen. Vuoden 2004 keväällä 
alkoivat ilmestyä Shakespearen näytelmät suomeksi 
uudelleen käännettyinä, ja nyt vuoden 2005 alussa on 
ilmestynyt uusi, toinen käännös Shakespearen sone-
teista. Elämäkerran tekijä on englantilainen Anthony 
Holden (alkuteos 1999) ja suomentaja Kaisa Sive-
nius. Suomennokseen sisältyvät runsaat lainaukset 
Shakespearen näytelmistä ovat Paavo Cajanderin 
(1846–1913) käsialaa, ja osoittavat jälleen kerran, että 
nämä klassiset käännökset ovat hyvin kestäneet ajan 
koitokset ja ovat erittäin rikasta ja omaperäistä suo-
men kieltä.9 g

7. Samaa aihepiiriä oli käsitellyt myös 
Goethe myrsky- ja kiihko -näytelmäs-
sään Götz von Berlichingen (1774), 
mihin Sickingen-debatissa usein 
myönteisesti viitataan.

8. ”Du hättest dann von selbst mehr 
shakespearisieren müssen, wäh-
rend ich Dir das Schillern, das 
Verwandeln von Individuen in blosse 
Sprachröhren des Zeitgeistes, als be-
deutendsten Fehler anrehcne.” 
Karl Marx & Friedrich Engels: 
Über Kunst und Literatur in Zwei 
Bänden. Erster Band. 
Dietz: Berlin 1967, s. 181.

9. Cajander oli Aleksis Kiven aikalai-
nen ja ihailija. Kääntäessään Shake-
spearea hän tavoitteli Kiven kielen 
rikkautta, kun taas Kivi puolestaan 
oli näytelmiä kirjoittaessaan pitänyt 
Shakespearea esikuvanaan. Tämä vuo-
rovaikutusten vyyhti tuotti upean tu-
loksen, kun Cajander suomensi kaikki 
Shakespearen 36 säilynyttä näytelmää.

V asemmisto yli 1900-luvun? Italialaises-
sa keskustelussa on viime vuosina ol-

lut yhtenä teemana 1900-luvun ylittäminen. 
Monien mielestä aikakaudesta on päästävä 
eroon, sen ajatuksilla ei enää ole käyttöä, tai 
siinä oli kyse harhapolusta. Vuosituhannen 
vaihtuessa sisältöä keskustelulle toi kysymys 

”työn keskeisyydestä” vasemmiston identi-
teetissä.

Keskustelu työn keskeisyydestä on samal-
la rajanvetoa 1970-luvun äärivasemmistolai-
seen liikehdintään ja sen pääsuuntaukseen 

”operaismiin”, joka uskoi työväenluokan ja 
vallankumoukseen nousevan tehtaista. Sel-
keästi uutta ajattelua edustaa Toni Negrin 
teoria ”immateriaalityöläisestä”, joka kamp-
pailee ei-aineellisesti, perinteisen tuotannon 
ulkopuolella. Negrin aikalainen 1970-luvulta, 
Marco Revelli, halusi vuonna 2001 julkais-
tussa teoksessaan Oltre il Novecento (suom. Yli 
1900-luvun) Negrin tavoin irtaantua 1900-
luvusta. ”Immateriaalityöläisen” sijaan hän 
kuitenkin käyttää käsitettä ”voluntääri” ku-
vaamaan ihmistä, joka sitoutuu vapaaehtois-
työhön ilman omia etupyyteitä.

On siis tultava ”yli 1900-luvun”, mikä 
tarkoittaa erityisesti kautta 1914–1989 eli 
niin sanottua lyhyttä vuosisataa, kuten myös 
marxilainen historioitsija Eric Hobsbawm 
on asian määritellyt. Tässä lyhyessä vuosisa-
dassa tapahtui vuosisadan poliittinen ja ide-
ologinen historia sotineen, vallankumouk-
sineen ja erityisesti kumousyrityksineen. 
Avaimena on ensimmäinen maailmansota, 
koska sen kauheudet yhdistyivät rajattomiin 
utopioihin.

Minotaurus labyrintissään

On kuitenkin varottava etenemästä liian 
pitkälle siinä, että koko 1900-luvun historia 
nähtäisiin vain juridisesta näkökulmasta ku-
ten Kommunismin musta kirja näyttäisi tekevän. 
Tällöin tuomioistuimia asetetaan vain toi-
nen toisiaan vastaan. Tulisiko ennemminkin 
korostaa, että kyllä historia tietää, minne se 
menee – ja heittää kurat ja ruumiit jälkeensä, 
kuten Revelli on tulkinnut 1930-luvun kom-
munistien ajatelleen (Revelli 2001, 218).

Revellin teoksen kannessa Minotaurus 

syleilee neitosta kuoliaaksi, mikä on avaus 
kirjan tematiikkaan. Vuosisadan alkupuolen 
kiistoilla ja hajaannuksella ei enää juuri ole 
käyttöä, mutta tästä huolimatta niihin tör-
mätään, kun vasemmistolainen ja marxilai-
nen teoria etsii reittejä labyrintissä. Revelli ei 
kirjassaan kuitenkaan tarjoa ulospääsyä la-
byrintistä. Hän toteaa rajoittuvansa luonneh-
timaan joitain sellaisia kulmia, joiden takana 
saattaisi piillä Minotaurus.

Olemme yhä ”mentaalisesti vankeina” 
edellä mainitussa aikakaudessa. Sieltä löytyy 

”homo ideologicus” – selkeimpänä esimerkki-
nään lokakuun vallankumouksen tekijöiden 
usko aivan uuteen yhteiskuntaan. Tämän 
tason alapuolella Revelli kuitenkin tarkaste-
lee työtä ja tuotantoprosessia eli sitä, onko 

”vapautuminen työssä” ylipäänsä mahdollista. 
Tämän tason edustaja on ”homo faber” eli 
tuotannolliseen funktioonsa rajattu ihminen, 
joka ilmentää syvempää historian juonta 
kuin ideologian aatehistoria. Siten 1900-lu-
vun perisynti ei olisikaan homo ideologicus 
harhaisine visioineen vaan homo faber ja 
hänen arkiset käytäntönsä. Uusi työn tie-

Italialaista keskustelua
Miten Italiassa on viime aikoina suhtauduttu 1900-luvun 
vasemmistolaisuuteen ja Marxin perintöön? Pertti Hynynen pohtii keskustelun 
eri puolia etenkin Marco Revellin ja Toni Negrin tekstien kautta.

ESSEE

teksti: Pertti Hynynen  kuvitus: Hanna-Maija Matikainen

PAAVO CAJANDER
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teellinen organisointi – Taylorin ja Fordin 
”ainoa oikea tapa” (one best way) ja sen sovel-
lukset Neuvosto-Venäjällä – irrotti ihmiset 
työnsä tuotoksista ja katkaisi yksilöiden vas-
tuun näistä tuotoksista.

Haastattelussa teoksensa synnyttämästä 
keskustelusta Revelli täsmentää tuota vai-
hetta: ”Saatettiin kuvitella, että proletariaa-
tin luokkaolemus saavuttaisi autonomian 
luonteestaan työvoimana ja politiikan kautta 
saavuttaisi emansipaation, vapautumisen.” 
Kommunismi siis syntyi vapautetun työn 
poliittisena muotona, mutta siitä kehittyi ki-
vettynyt ”totaalisen työn yhteiskunta”.

Tässä Revelli kommentoi Stéphane 
Courtoisin Kommunismin mustaa kirjaa. Kes-
keistä ei ole natsismin ja kommunismin tuot-
tamien ruumiiden laskennan ”merkonomi-
työ”, vaan olennaisempaa on huomata, että 
väliaikaisiksi uskotuista keinoista muodostui 
normaali toimintatapa, mikä lopulta ahmai-
si päämäärän. Silti Auschwitz oli aivan oma 
lukunsa, koska se ei sisältänyt ristiriitaa kei-
nojen ja tarkoitusten välillä. Natsismi oli sitä, 
mitä halusikin olla.

Revelli kuitenkin näkee samaa alkuperää 
kommunismissa ja natsismissa. Niissä mo-
lemmissa työn ”homo faber” edusti luonnon 
rajoittamatonta mullistamista ihmiskäden 
avulla, ja politiikan kohdatessaan tämä usko 
sitten lopulta tuotti hirviöitä. Tästä näkökul-
masta Revelli yhdistää Leninin ja Preus-
sin sisäministerin Gustav Nosken toisiinsa. 
Tammikuussa 1919 sosiaalidemokraattisen 
Nosken valtuuttamat oikeistojoukot toteutti-
vat kovin ottein ”tehtaiden normalisoinnin”. 
Kapina oli lähtöisin Berliinin metallitehtais-
ta ja juuri perustettu kommunistinen puolue 
tuli vedetyksi mukaan. Pari kuukautta myö-
hemmin Pietarin Putilovin tehtaiden työläi-

set tuomitsivat suurkokouksessa hallituksen 
diktatooriset otteet ja liikehdintä kukistettiin 
kovin ottein. Toimet liittyivät hallituksen 
yleiseen ”työn militarisoinnin” politiikkaan. 
Molemmissa tapauksissa alaston asioiden 
pakkovalta kukisti epäjärjestyksen. Niissä 
toteutettiin yhteiskunnan valtiollistamisen 
politiikkaa ja kuulutettiin uuden vuosisadan 
identiteettiä.

Revellin tulkintaa tukee se, että fasisti-in-
tellektuelli Curzio Malaparten ilmaisi vuon-
na ihailunsa Leninin ja Trotskin suurta pro-
jektia kohtaan. Lenin oli demiurgi pienen 
mutta päättäväisen joukon johdossa, kohtee-
naan valtava ”massan materiaali, joka vain 
odotti että jokin antaisi sille muodon” (Re-
velli 2001, 271). Leninillä ja Trotskilla oli vi-
sio ”masiinasta joka tekee historian” (Revelli 
2001, 255).

Totaalityöläisestä voluntääriin

Revellin kytkennät ovat kiinnostavia mutta 
ne jättävät lukijan joiltain osin hämmenty-
neeksi, sillä niissä esitetään monimutkaisia 
kausaaliyhteyksiä muutamien irrallisten joh-
tolankojen avulla. 

Edellä mainittu Berliinin ja Pietarin me-
tallityöläisten vertailu kyllä toimii, mutta toi-
miiko ”totaalityöläisen” käsite – eli Revel-
lin yritys kytkeä Ernst Jünger ja Antonio 
Gramsci toisiinsa. Saksan konservatiivisen 
vallankumouksen intellektuelli Jünger on 
noussut kiinnostuksen kohteeksi monissa va-
semmistolaisissakin piireissä. Jüngerin ”Der 
Arbeiter” – samankaltaisena kuin Gramscin 
totaalityöläinen tai kollektiivityöläinen – te-
kee urakkatyötä maailmansodan juoksuhau-
doissa ja materiaalitaisteluissa, joissa rodut, 
kansat – ja myös porvarillinen yksilö – ha-

joavat.
Revellin mielestä Gramsci ja ensimmäi-

sen maailmansodan jälkeinen italialainen val-
lankumouksellinen marxismi ”ei tarjonnut 
erilaista skenaariota”, vaikka se olikin poliit-
tisesti vastakkainen Jüngerin konservatiivi-
sen vallankumouksen kanssa.

Italiassa on viime vuosina julkaistu Jün-
gerin teoksia ensimmäisestä maailmansodas-
ta, ja koska Revelliä viehättää Jüngerin teesi 

”porvarillisen yksilön” hajoamisesta, hän on 
tehnyt Jüngeristä rohkean loikan Gramscin 
ajatuksiin fordismista. 

Gramscin teos Americanismo e fordismo nä-
kee fordismin ei vain tuotantoteknologiana 
vaan kokonaisena yhteiskuntamallina, joka 
yhdistää uudet tekniikat, uudet sosiaaliset 
suhteet ja uudet institutionaaliset muodot. 
Täten syntyy ”kollektiivityöläinen, joka toi-
mii koneena koneiden järjestelmän sisällä”.

Hyödyllisempi johtolanka teoksessa on 
myöhemmin, kun Revelli (2001, 223) tote-
aa, miten vuosisadan vallankumouksellinen 
militantti syntyi nimenomaan sotilaaksi ho-
risonttinaan sota, samalla kurilla ja voiton 
tahdolla, ”samassa totaalisen mobilisaation 
hengessä”. Jüngeriä muokaten Revelli (2001, 
224) näkee sodan olevan tuon militantin äiti: 

”Se meidät takoi ja karkaisi ja teki meistä sitä, 
mitä me olemme.” 

Yksi merkittävimmistä Revellin teok-
seen kohdistuneista puheenvuoroista on 
ollut Rossana Rossandan kritiikki. Hän 
on maininnut, että Revellin lukemistoon 
ei juuri kuulu Marx, mutta hän ymmärtää 
tämän, olihan Revelli itse niin vahvasti mu-
kana 1970-luvun ”vulgatassa” – iskulausei-
den ja opinkappaleiden julistuksessa. Revelli 
oli tuolloin yhden operaistisen suuntauksen, 
Lotta Continuan, aktiivi, mutta on nyttem-

min todennut, miten vuoden 1968 jälkeen 
syntyi erilaisia ”mikromasiinoita” – yhtä hie-
rarkkisia mutta vielä lahkolaisempia kuin ai-
empien vuosikymmenten kommunistinen lii-
ke. Rossandan arvio on oikea, muttei Marx 
oikein voisi kirjaan kuuluakaan. Revelli on 
nimittäin mieluummin hiljaa kuin rakentaa 
oman ”aidon” Marxinsa, joka olisi vapaa 

”homo faberin” houkutuksista. Hän ei siis 
lähde leikkaamaan ja liimaamaan Marxia.

Mutta miten määritellä niitä subjekte-
ja, jotka tulisivat työläisen jälkeen – tai jopa 
tilalle? Teoksensa esipuheessa Revelli lähtee 
siitä, että on irtauduttava vasemmistolaisil-
le niin rakkaasta ”subjektiteoriasta” eli siitä 
ajatuksesta, että historiassa olisi kollektiivi-
sia ryhmittymiä, jotka kantaisivat ”edistynei-
tä” ratkaisuja kehityksen nostamiin ongel-
miin. Sen sijaan on kuviteltava voluntäärien 
verkostoja, joiden toimintoja ei voida rajata 
työn piiriin, koska voluntääri on hyödyn lo-
giikan ulkopuolella.

Voluntäärikään ei kuitenkaan tiedä, mi-
ten päästä ulos labyrintista, mutta Revellin 
(2001, 283) mukaan ”hän muistaa hyvin, 
minkä kulmien takana Minotaurus piilee. 
Siis voluntääri tietää, mitä ei pidä enää teh-
dä.” Voluntääri ei degeneroidu väkivallaksi, 
kuten 1970-luvulla tapahtui, koska se ei ta-
voittele valtaa eikä voimaa.

Revelli ja Negri

Revellin ja Negrin näkemyksiä voidaankin 
vertailla erityisesti suhteessa vuosituhannen 
vaihteessa alkaneeseen liikehdintään. Neg-
ri on toki samoilla linjoilla Revellin kanssa, 
joka helmikuussa 2002 varmuuden vuoksi 
täsmensi: ”Olen varma siitä, että 1900-luvun 
vasemmisto on kuollut.” Haudalla sitten Re-
vellin voluntääri kilvoittelisi Negrin immate-
riaalityöläisen kanssa. Edellinen on selvästi 
ymmärrettävämpi hahmo, sillä jälkimmäises-
tä kasvaa myös käsite ”multitude”. Saksaksi 
käsite on käännetty sanalla ”Menge” – suo-
meksi se voisi olla esimerkiksi joukon tai sa-
kin sijaan vaikkapa ”sakeus” eli suuren jou-
kon tiivistymä.

Revelli torjuu Negrin luokkanäkemyksen, 
jonka mukaan ”immateriaalityöläinen” olisi 
uusi proletariaatti tai ylipäänsä kollektiivi-

nen poliittinen hahmo. Revellin voluntää-
rit toimivat yhdessäkin yksilöinä. Revellin 
mukaan toisin kuin menneisyyden systee-
minvastaiset liikkeet, tämä päivän uusi liike 
tietää, että kyseessä ei ole yhteenotto val-
lasta ”eikä siis vallan valtaamisesta”. Revel-
lin mukaan liike Seattlen protesteista Porto 
Alegren sosiaalifoorumeihin tajuaa, ettei 
peli ole pelattavissa tuolla tasolla. Revelli 
näkee liikehdinnän tarkoituksena ”kristillis-
tää” systeemin brutaaleja voimia levittämäl-
lä systeemiin arvoelementtejä ja paikallisia 
vastavoimia. Tämä on Rossandan tulkinta 

– Revelli puolestaan määrittelee voluntäärin 
hieman vaatimattomammin sanomalla: ”Vo-
luntääri edustaa valonpilkahdusta tunnelin 
päässä.” Voluntaari ei hylkää ajatusta maail-
man muuttamisesta, mutta hän tekee omasta 
heikkoudestaan voiman ja keskittyy ”kristil-
listämiseen”.

Revellin mukaan 1900-luvun vasemmis-
to törmäsi vuosituhannen vaihteessa tiesul-
kuihin tai se oli harhareitillä. Sekä Negrillä 
että Revellillä on kuitenkin ongelmana se, 
että heidän teorioidensa toimijat ovat ”ei-
olevaisia”. Voluntääri ja immateriaalityöläi-
nen eivät kumpikaan enää ole sen enempää 
militantteja kuin työläisiäkään. Tai toisaalta 
kumpikin keikkailee rahaa ansaitakseen sen 
verran McDonaldsilla, että voi vapaa-ajal-
laan keskittyä tärkeämpään.

Negri ei mainitse maailmalla menesty-
neessä, vuonna 2003 ilmestyneessä teokses-
saan Impero (suom. Imperiumi) Revelliä edes 
nimeltä. Esipuheessa Raniero Panzierin 
elämäkertaan Revelli (2005) kuitenkin lähet-
tää nimeltä mainitsematta viestin Negrille sii-
tä, miten 1970-luvun politiikan sukupolven 
jäänteet ”pakenevat epäjärjestyksessä kovaa 
1900-lukua – raskaine tehtaineen ja luok-
karistiriitoineen – kohti uutta vuosisataa, jo-
ka on niin kepeää ja immateriaalista”.

Nähtävästi Revelli haluaa ottaa etäisyyttä 
Negrin tapaan puhua yhä vallankumoukses-
ta. Negrin mukaan ajatus sakeudesta (mul-
titude) haastaa imperiumin. Negri selventää 
sanomaa kirkkoisä Augustinuksen ajatuk-
sella ”kahdesta kaupungista eli maallisesta ja 
taivaallisesta”, jotka ajan kuluessa jotenkin 
sekoittuvat. Imperiumi on tuota taivaallista 
eli tuskin mitään sellaista, mitä voisi kaataa, 

vaikka monet teorian kannattajat niin usko-
vatkin. Mittelö imperiaalisen vallan kanssa 
on Negrille kuin tähtien sotaa.

Revellin voluntääri on tähän verrattuna 
järjellä käsitettävä hahmo, joskin edeltäjänsä 
työn tavoin näyttää siltä kuin se kävelisi ai-
van omillaan – ilman pääomaa tai yhteiskun-
taluokkien ristiriitoja – kuten Rossanda on 
kriittisesti todennut. Voluntäärille ja uudelle 
liikehdinnälle planeetta on pelkkä ”paikalli-
suuksien summa”.

L’Espresso-lehden (22.10.1998) pilapiir-
täjä Altan on piirtänyt  hahmon, joka tote-
aa: ”Vasemmisto katsoo kauas. Jokainen 
nykyisin menetetty tilaisuus kasvattaa tule-
vaisuuden jättipottia.” Jättipottia kasvattaa 
muun muassa toinen toistensa ohi puhumi-
nen – kuten Negrin ja Revellin keskustelu. 
Revellin linjanvedoilla on ollut vaikutusta 
keskustelukulttuurien hajoamiseen Italian 
uuskommunistisen puolueen, PRC:n (Partito 
Rifondazione Comunista), ympärillä. Rossanda 
liittää nämä linjavedot puolueen irtiottoon 
työväenliikkeen kommunistisesta perintees-
tä vuoden 2002 puoluekokouksessa. Puolue 
katsookin kauas eli hallitukseen, mistä Re-
velli ei kuitenkaan näytä olevan kovinkaan 
innostunut. g
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”M ikään inhimillinen ei ole minulle vie-
rasta,” tunnusti Karl Marx tyttärel-

leen Jennylle vuonna 1865. Tämän tunnus-
tuksen lausunut mies oli koko maailman 
tuntema ja porvariston pelkäämä voimakas-
tahtoinen vallankumouksellinen sielu, joka 
rakasti elämää sen kaikissa ilmenemismuo-
doissaan. 

Toimittajana hän seurasi innostuneesti 
maailmalla aikanaan riehuneita muutoksen 
tuulia. Hän tahtoi, että nämä tuulet olisivat 
tarttuneet mahdollisimman moneen ihmi-
seen ja että niiden avulla olisi saatu kaade-
tuksi vallinnut porvarillinen yhteiskunta  
epäkohtineen ja pystytetyksi uusi inhimillis-
tetty yhteiskunta. 

Maailman tapahtumien keskipisteessä ole-
misen ja muutoksen tuulien haistelun lisäksi 
hän oli rakastava perheenisä, joka muun 
muassa yritti porvarillisen perheenpään ta-
paan saada tyttärensä hyviin naimisiin. Hän 
nautti kirjallisuudesta sekä kertomuksista ja 
lukikin iltaisin ääneen perheelleen maailman 
kirjallisuuden klassikkoja. 

Hänen elämäänsä kuuluivat myös syrjä-
hypyt sisäkön kanssa sekä lapsen kuolema, 
jonka hän otti erittäin raskaasti. Kaiken tä-
män lisäksi hänet tunnettiin myös kantakup-
pilassaan hyvänä tarinankertojana ja usein 
loppuillasta ulosheitetyksi tulleena ”räävä-
suuna” ja ”kiusanhenkenä”.

Juuri tällaisena kokonaisena ihmisenä 
kaikkine vikoineen ja kärsimyksineen myös 
hän piti itseään toimiessaan elämänsä monis-
sa rooleissa. Myös Marxin yhteiskuntafiloso-
fiassa ihminen oli aina tietyssä historiallises-
sa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa toimiva 
konkreetti kokonainen ihminen. Kiinnostavaa 
on tietenkin kysyä, mitä hän loppujen lopuk-
si tarkoitti konkreetilla kokonaisella ihmisellä. Ky-
symys ihmisestä viittaa Marxilla viimekädes-
sä kysymykseen ihmisen olemuksesta, joka 

on tässä artikkelissa tarkastelun kohteena. 
Voisimme tietenkin seurata Georg 

Lukácsia (1971) ja hylätä kokonaan psy-
kologisen lähestymistavan ihmiseen ja tyy-
tyä tarkastelemaan ainoastaan ihmisten 
luomaa sosiaalisten suhteiden verkkoa sekä 
rakennetta ja heidän yleistä olemistaan näi-
den puitteissa. 

Jos hyväksymme tämän Lukácsin teesin, 
emme välttämättä tarvitse teoriaa yksilöstä 
ja hänen luonnostaan. Tällaisen tulkintalin-
jan viritti äärimmilleen strukturalismista vai-
kutteita saanut Louis Althusser (1996), joka 
puhui symptomaattisesta Pääoman lukutavas-
ta. Althusser painotti voimakkaasti Marxin 
teosten tieteelliseksi vaiheeksi nimeämäänsä 
aikakautta ja väitti, että Marx olisi hylännyt 
lopulta ajatuksen ihmisen olemuksesta ja siir-
tynyt vahvaan antihumanismiin.

Humanistisen marxismin edustaja Adam 
Schaff (1965) huomauttaa tällaisia Marxin 
lukutapoja vastaan, että vaikka ihmisyksilöi-
den käyttäytymistä selitettäisiinkin sosiaa-
listen suhteiden avulla, silti joudutaan kysy-
mään millainen tämä sosiaalisten suhteiden 
muotoilema tai tuottama yksilö oikein on. 
Vastaavaan johtopäätökseen päätyi myös 
Erich Fromm (1929; 1932a; 1932b) vuosia 
aikaisemmin muotoillessaan 1930-luvulla 
yhdistelmää psykoanalyysistä ja Marxin his-
toriallisesta materialismista.

Uskon, että nämä kaksi tulkintalinjaa 
ovat molemmat itsessään yksipuolisia, jos 
tarkastellaan lähemmin Marxin tuotantoa. 
Ne nostavat kiinnostavia näkökulmia esiin 
Marxin ajattelusta, mutta samalla ne hylkää-
vät dialektisen esitystavan, joka oli kuitenkin 
hyvin ominaista Marxille. Tästä syystä ajat-
telenkin Sheyla Benhabibin (1986) tapaan, 
että voimme lukea Marxilta sekä antihuma-
nistisia että humanistisia argumentteja, jotka 
ovat dialektisesti jännitteisessä suhteessa toi-

siinsa – ikään kuin kokonaisen argumentin 
loogisina vaiheina. 

Historiallinen ihminen

Marx kirjoittaa Pääoman ensimmäisen osan 
eräässä kuuluisassa alaviitteessä seuraavasti: 
 ”Jos tahdomme tietää, mikä on esim. koiral-
le hyödyllistä, niin meidän täytyy tutkia koi-
ran luontoa. Itse tätä luontoa ei voida johtaa 

’hyödyllisyyden periaatteesta’. Jos tahdomme 
sovittaa saman ihmisiin, jos tahdomme ar-
vostella hyödyn periaatteen nojalla kaikkia 
ihmisen tekoja, liikkeitä, suhteita, yms., niin 
meidän on ensiksi tiedettävä minkälainen  
on ihmisluonto yleensä ja miten se modifi-
oituu kullakin historiallisella aikakaudella” 
(Marx 1974, 547).

Vaikka Marxilla näyttäisi olevan Pääomaa 
edeltävissä teksteissään suhteellisen selvära-
jainen ja jopa paikka paikoin essentialistinen 
käsitys ihmisluonnosta (Marx 1978a), edelli-
sessä lainauksessa ilmenevä puhe ihmisluon-
nosta ja sen historiallisesta modifikaatiosta ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että Marxin teoria 
olisi psykologiaa.

Humanisti Fromm (1994) korjaa yleisesti 
toistetun virheen, jonka mukaisesti Marxin 
historiallinen materialismi tulkitaan psyko-
logisesti ja väitetään, että Marxin teoria olisi 
itse asiassa teoriaa ihmisen tekojen motivaa-
tioista – toisin sanoen psykologiaa. Tällöin 
ihmisten tekojen taustalla vaikuttaisivat yksi-
löiden halu tyydyttää aineellisia tarpeitaan 
tai omaisuuden ja korkean elintason tavoitte-
lu. Tiivistäen voisi sanoa, että tällaisen tul- 
kinnan mukaan ihmistä motivoisivat omis-
tushalu ja ahneus. Tällainen tulkinta on kui-
tenkin todella vakava virhe.

Marxin puhuessa esimerkiksi ahneudesta, 
hän ei suinkaan tarkoita sitä, että yksittäinen 
ihminen olisi lähtökohdallisesti ahne vaan 

Karl Marx ja ihmisen juuri1

Humanismin ja antihumanismin välissä: millainen oli Marxin 
käsitys ihmisestä ja ihmisen olemuksesta? Olli-Pekka 
Moisio pohtii erilaisten Marx-tulkintojen oikeutuksia. 

sitä, että kapitalistisen yhteiskunnan olot eh-
dollistavat tällaiseen toimintaan. 

Tekstissään ”Randglossen zu Adolph 
Wagners ’Lehrbuch der politischen Öko-
nomie” vuodelta 1880, Marx (1973) yrittää 
väistää hänen kapitalismi analyysinsä essen-
tialistista tulkintaa. Essentialistisen tulkin-
nan mukaan Marx ikään kuin väittäisi, että 
hänellä olisi olemassa jokin yleinen kriteeri, 
jonka varassa hän toteaisi, ettei kapitalisti-
nen hyvinvoinnin jakautuminen olisi oikeu-
denmukaista.

Tätä vastaan Marx (1973, 359) kuitenkin 
kirjoittaa, että hän näkee ”kapitalistin välttä-
mättömänä toimijana kapitalistisessa tuotan-

nossa ja […] että hän ei ainoastaan ’vähennä’ 
tai ’ryöstä’ vaan vahvistaa lisäarvotuotantoa 
ja auttaa näin sen luomista mitä sitten vä-
hentää; ja […] osoitan tarkasti, että vaikka 
vaihdettaisiin ainoastaan vasta-arvoja, kapitalis-
tilla – heti kun hän maksaa työläiselle tämän 
työvoimasta todellisen arvon – olisi kaikki 
oikeus, siis oikeus, joka vastaa tätä tuotan-
tomuotoa, lisäarvoon”. Jälleen kerran Marx 
asettaa analyysinsä keskiöön yksilön yhteis-
kunnallisen roolin, joka on konkreettisen his-
toriallisen tilanteen pakottamaa.

Palataan vielä edellä olleeseen sitaatti-
in Pääomasta. Siinä Marx (1974, 547) puhuu 

”ihmisluonnosta yleensä” ja siitä kuinka ”se 

modifioituu kullakin aikakaudella”. Tässä 
erottelussa voidaan havaita viitteitä hänen 
vuodelta 1844 peräisin olevien niin sanottu-
jen Pariisin käsikirjoituksien ”pysyviin”  
ja ”muuntuviin” tarpeisiin.

Pysyviä tai luonnollisia tarpeita ovat esi-
merkiksi nälkä ja sukupuolisuuteen liittyvät 
tarpeet (ks. Marx 1978a, 298–299). Nämä 
tarpeet ovat Marxille elimellinen osa ihmis-
luontoa ja ne voivat muuttua ainoastaan 
muodoiltaan ja suunniltaan, jotka ne saavat 
tietyssä kulttuurissa.

Marx ei olisi koskaan nähnyt vaikkapa 
ahneutta tai omaisuuden tavoittelua pysyvi-
nä tarpeina vaan muuntuvina mielihaluina, 

teksti: Olli-Pekka Moisio
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joiden perusta on tietyissä sosiaalisissa ra-
kenteissa ja tuotanto- sekä kommunikaatio-
muodoissa. Marx kirjoittaa, että ”rahan tar-
ve on nykyisen talousjärjestelmän tuottama 
tosi tarve ja ainoa tarve, jonka se tuottaa. 
[…] Subjektiiviselta kannalta tämä ilmenee 
osittain siten, että tuotteiden ja tarpeiden laa-
jeneminen synnyttää epäinhimillisten, liika-
hienostuneiden, epäluonnollisten ja luuloteltu-
jen halujen kekseliäitä ja aina laskelmoivia orjia” 
(Marx 1978a, 262–263).

Ihminen ja henki  
tai inhimillistetty henki

Hegelin oikeusfilosofian kritiikin jälkimai-
ningeissa ilmestyneessä Juutalaiskysymyksestä 

-tekstissä Marx (1978b, 75–76) tekee jaotte-
lun kansalaisyhteiskunnassa elävään yksityis-
ihmiseen ja poliittisen valtion tasoiseen yhteisö-
olentoon. Tämän erottelun hän lukee Hegelin 
oikeusfilosofiasta. 

Ihminen elää kahtalaista elämää –  
Marxin sanoin ”taivaallista ja maallista” 
(Marx 1978b, 75). Kansalaisyhteiskunnan 
tasolla yksittäinen ihminen tavoittelee omia 
intressejään ja ”pitää muita ihmisiä välinei-
nä, alentaa itsensä välineeksi ja tulee vierai-
den voimien leikkikaluksi” (Marx 1978b, 75). 
Juuri tästä on kysymys, kun Marx Pääomassa 
puhuu tavaran fetissoitumisesta – kansalais-
yhteiskunnassa ihminen tyhjentyy esineek-
si. Yhteisöolentona ”ihminen käy lajiolen-
nosta, hän on kuvitellun suvereenisuuden 
näennäinen jäsen, häneltä on riistetty hänen 
todellinen yksilöllinen elämänsä ja hänet on 
täytetty epätodellisella yleisyydellä” (Marx, 
1978b, 76).

Kritisoidessaan filosofi Bruno Baueria 
Saksalaisessa ideologiassa Marx ja Friedrich 
Engels päätyvät toteamaan, että ”’persoonal-
lisuus yleensä’ on joko roskapuhetta ’yleen-
sä’ tai abstrakti persoonallisuuden käsite” 
(Marx & Engels 1976, 100). 

Vastaavan syytteen Marx (1975b, 80) esit-
tää G. W. F. Hegelille kritisoidessaan tämän 
oikeusfilosofiaa. Marx osoittaa, että loogises-
sa panteismissään Hegel ajautuu viimekädes-
sä kristilliseen personalismiin, jota vastaan 

tämä oman teoksensa alkujaan asettaa. 
Hegel pyrkii siirtymään abstraktista 

persoonasta konkreettiin persoonaan tässä 
kuitenkaan onnistumatta. Hegel asettaa su-
vereenin persoonan valtion idean ruumiil-
listumaksi ja mystifioi tällä tavoin valtion 
ja kansalaisyhteiskunnan välisen suhteen. 
Hegelillä valtio on loogisesti ensisijaisempi 
idean ruumiillistuma, joka lopulta tuottaa it-
sestään kansalaisyhteiskunnan ja perheen kä-
sitteensä määreinä (Marx 1975b, 61). 

Marxin mukaan Hegel tekee virheen 
personifioidessaan yhteisölliset piirteet em-
piirisissä yksilöissä. Marx näkee, että Hegel 
pitää monarkkia ”reaalisena ’Jumala-ihmise-
nä’ [valtion] idean aktuaalisena ruumiillistumana” 
(Marx 1975b, 81). Marxin mukaan Hegelin 
personalismi, kuten kaikki muutkin persona-
listiset näkemykset, taipuu viimekädessä epä-
sosiaaliseen egoismiin. 

Marx syyttää Baueria samasta virheestä 
kuin Hegeliä, vaikkakin Hegel tekee tämän 
virheen huomattavasti tyylikkäämmin. Bau-
er pitää olemassa olevan maailman perus-
tana ajatuksia ja ideoita. (Marx & Engels 
1976, 99–100.) Marx kirjoittaa, että ”persoo-
nallisuus asettaa heti tämän jälkeen rajoittu-
neisuuden, joka sisältyy sen käsitteen ’käsit-
teeseen’, ’universaalilla essentiallaan’. Ja sen 
jälkeen kun persoona on jälleen hävittänyt tä-
män rajoittuneisuuden, selviää, että ’juuri tä-
mä essentia’ on ’tulosta sen sisäisestä itse-erot-
tautumisesta’” (Marx & Engels 1976, 100).

Edellisessä lainauksessa Marx yksinker-
taisesti sanoo, että Bauer, joka toistaa Hegel-
in hyväksi toteamaa ajattelun liikuntaa, ka-
dottaa silmistään todelliset ihmiset ja heidän 
luomansa todellisen maailman. Hän pake-
nee ”käsitteiden käsitteiden ja abstraktioiden 
abstraktioiden” harhaiseen maailmaan. 

Tätä vastoin Marxille ihminen on aina 
tietyssä historiallisessa ja yhteiskunnalli- 
sessa tilanteessa toimiva konkreetti kokonai- 
nen ihminen.

Ihmisen lajiolemuksesta

Kirjoittaessaan ihmisluonnosta Marx puhuu 
ihmiselle tyypillisestä lajinolemuksesta (Gat-

tungswesen). Schaff (1965, 109) väittää, että 
Marx käyttää olemus (Wesen) sanaa ainakin 
neljällä eri tavalla. 

Ensinnäkin ihminen on (1) yhteiskun-
nallinen olento (gesellschaftliches Wesen) (Marx 
1978b, 75), joka harjoittaa yhteistoimintaa. 
Vaikka Marxin (Marx & Engels 1976, 437) 
mukaan onkin totta, että ihmiset ovat yksi-
löitä, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 
ihminen tarvitsisi yhteyksiä toisiin ihmisiin. 
Ihminen on pakotettu luomaan yhteyksiä 
toisiin ihmisiin jo sen vuoksi, että tällä ta-
voin hän saisi tarvittavia välineitä omien tar-
peidensa tyydyttämiseen. Ilman näitä suhtei-
ta ihminen ei kehittyisi tai ylipäätään säilyisi 
hengissä. Tästä lienee esimerkkinä jo vasta-
syntyneen riippuvaisuus hoitajistaan. 

Jos kuitenkin ihminen onnistuisikin sel-
viämään hengissä ilman sosiaalisia suhtei-
ta, hän olisi ainoastaan (2) lajinsa esimerkki 
(Wesen, das ein Exemplar der Gattung bildet) tai 
laumaolento (Herdenwesen) (Marx 1956, 376). 
Hänellä olisi ihmislajille tyypilliset biologi-
set ja fysiologiset tunnuspiirteet, ei muuta. 
Marx (Marx & Engels 1978a, 128) kirjoittaa-
kin, että ”vain yhteisössä jokaisella yksilöl-
lä on mahdollisuus kaikinpuolisesti kehittää 
lahjojaan […]”. 

Ihmisyhteisössä ihminen on (3) tietoi- 
sesti toimiva olento (Wesen, das bewusst Le-
benstätigkeit aufnimmt) (Marx 1978a, 225) eli 
yksilö, joka suunnittelee toimintaansa ja  
pyrkii järjestämään yhteiskunnallista tuotan-
toprosessia. 

Neljäntenä ”Wesenin” merkityksenä on 
ihmisen (4) ideaalityyppisyys (Wesen, das dem 
Modell des Menschen entspricht) (Marx 1978a, 
225) yhteiskunnallisena, luovana ja tuottava-
na olentona. 

Ihminen on sekä todellinen, empiirinen, 
tietyssä historiallisessa tilanteessa ja tiettyjen 
tuotantovoimien vaikutuksen alaisena elävä 
olento että tämän empiirisen olennon ideaa-
linen lajinolemus. Tästä Marxin ajatuksesta 
päädytään arkiymmärryksen vastaiseen nä-
kemykseen ihmisestä. Hyvin useinhan ajatel-
laan, että keskiajalla elänyt ihminen olisi ol-
lut perustavassa mielessä samanlainen kuin 
tänään elävä ihminen. Todellisuudessa hän 

on kuitenkin ollut radikaalisti erilainen. Tä-
mä johtuu erityisesti siitä, että ympäröivän 
maailman havaitsemiseen tarvittavat aisti-
melliset kyvyt ovat määrittyneet yhteiskun-
nallisen tuotantotavan mukaisesti (Marx & 
Engels 1978, 83).

Subjektia ja objektia ei voida lopullises-
ti erottaa toisistaan. Tätä kuvatakseen Marx 
kirjoittaa, että ”silmä on tullut inhimilliseksi sil-
mäksi, samoin kuin sen kohde yhteiskunnal-
liseksi, inhimilliseksi, ihmisen ihmistä varten 
luomaksi kohteeksi. Näin ollen aistit ovat vä-
littömästi käytännössään kehittyneet teoree-
tikoiksi” (Marx 1978a, 254).

Marx puhuu ideaalityyppisestä ihmisen 
lajinolemuksesta, joka viittaa siihen, minkä-
lainen ihminen voisi olla, jos mikään ei estäi-
si häntä toteuttamasta luonnollisia ominai-
suuksiaan. Marxille tällainen ihanneihminen 
on tietoisesti tuottava ihminen, joka ohjaa 
rationaalisesti tuotantovoimia sen sijaan, että 
ne ohjailisivat häntä.

Tietoisesti tuottavan ihmisen idea ei  
kuitenkaan tule Marxilla artikuloiduksi 
kovinkaan selkeästi. Hän lähestyykin sitä 
negatiivisesti eli tarkastelemalla ”ei vielä 
tietoisia”, passiivisia yhteiskunnallisia ryh-
miä. Aluksi Marx käsitti tällaiseksi ryhmäk-
si juutalaiset, jotka omissa uskonnollisissa 
käytännöissään antoivat porvarilliselle yh-
teiskunnalle muodon (1978b, 98). Myöhem-
min juutalaiset korvautuivat työläisillä, jot-
ka onnistuisivat tekemään perustavamman 
muutoksen kumoamalla kapitalistisen tuo-
tantojärjestelmän, koska sen ”välitön ase- 
ma, aineellinen välttämättömyys, sen omat 
kahleet pakottavat sen siihen” (Marx & En-
gels 1978, 115). 

Sekä proletariaatti että juutalaiset oli- 
vat Marxin mukaan yhteiskunnan passii- 
visia elementtejä, jotka eivät tietoisesti laa-
jentuneet, vaan yhteiskunnallinen kehitys 
laajensi niitä (Marx 1978b, 98; Marx &  
Engels 1978, 115-116). Näiden molempi-
en ryhmien olemassaolo julisti Marxille ka-
pitalistisen tuotantojärjestelmän hajoamis-
prosessia niiden omassa välttämättömässä 
hajoamisessa (Marx 1978b, 95; Marx &  
Engels 1978, 116). g
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”Mie tulin nyt”,
sanoi sammakko 
ja loikkasi ojasta kevääseen
ja takaisin ojaan.

Lätäkkö, maantien aurinko.

Kevään aavistus 
pajunkissan kynsi 
hangella

Oksanhangassa 
keinuu sydämeni, kourallinen 
veristä untuvaa
ja murskattuja kuoria.

Ja äkkiä on kevät, 
saastuneet ihmiset 
puhtaassa luonnossa.

Vogelfrei, himmelblau.

Puutarhassa lehtokotilo vetää asuntovaunua

Keväthangessa  
kieppuu harakka:
vapaan Viron lippu.

Ihminen vaihtaa silmän 
ja sydämen, suunnittelee.
Jossain huutaa pöllö, koira nuuhkii 
toista koiraa
ja lepikossa villihumala kiertyy 
valoa kohti, myötäpäivään.

Mäen takana kirjava huopakatto
kuin paikattu asfaltti,
lupiinien keskellä mökki, mökin takana 
puupelto: pystyyn tökätty 
vastametsä.

Ilta tummuu.
Ihosi tuoksuu kuin muovikampa.

Sumu, kansainvälinen opas.

Vuosirenkaat, vieraantuminen.

Ryssänjänis autonpyörissä
veristä trasselia

Vaikka on talvi, ajattelen kevättä, kesää. Leh-
destä silmiini osuu lause: ”Yhdysvaltalaiset 
ilmatieteilijät pystyvät joka vuosi mittaa-
maan Havaijille lentävästä lössipölystä, mil-
loin Kiinan kevätkynnöt ovat alkaneet.”

Tuuli haravoi tähdet.

Kevät, 
hanget putoavat,  
ja äkkiä 
taivas on yhtä sineä.

Miljoonat valkovuokot nostavat päätään
ja marssivat laumoittain metsiin.

Puutarha, toukokuu – 
juopuneissa omenapuissa
linnut lutkuttavat!

Poskesi on pehmeä
kuin järvivedellä pesty tukka.

Tämä on talven kestävä,
kevään kireä, narahtava 
sarana,
ja kun ovi aukeaa,
siitä!

Runo, oksa 
suuresta puusta 
jonka juuret työntyvät 
syvälle pimeään.

Kuun viipale roikkuu pohjoisen taivaalla.
Hämähäkki kiertää verkkoaan 
männynneulasesta toiseen
ja linnut näkevät unta. 
On se hetki aamuyöstä.

RUNOUS

Kari Saviniemi: Ja äkkiä on kevät

Elämä kusettaa.

Tuuli tulee vasemmalta, 
laine liplattaa.
Päivä paistaa.
Ruutanat näykkivät pohjamutaa.

Tuuleton yö, täysikuu.
Pääskyset kirkuvat.
Syvällä metsässä kuolema konsultoi
katkonaisella äänellä.

Hiillos hiipuu.
Sen sihinä muistuttaa 
veden kiehumisen ääntä.

Kevät työntää lastenrattaissa 
uutta runoa maailmaan. 
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K IRJA-ARV IOT

O ppialojen johdatusteokset ovat aina arkoja paik-
koja, koska niissä tehdään huomaamattomas-

tikin vaikutusvaltaisia tieteellisiä rajauksia. ”Kuka 
pääsee kirjoittamaan” ja ”kenen teorioita esitellään” 
eivät ole vain toimituksen ”hallinnollisia” ratkaisuja, 
vaan omaavat pitkäkestoisia tiedepoliittisia seurauksia. 
Siksi johdatusteosten tekeminen onkin usein epäkiitol-
lista puuhaa: aina joku jää tyytymättömäksi.

Helsinkiläiset viestinnäntutkijat ovat tuottaneet 
teoreettisen johdatusteoksen mediatutkimukseen, 
mutta korostavat jo teoksen nimessä oppialan hete-
rogeenistä luonnetta. Mediatutkimuksen vaeltava teoria 
on pitkä, 362 sivun kokoelma alan kansainvälisten 
teoreetikkojen esittelyjä, kirjoittajina suomalaiset me-
diatutkijat. Johdannon lyhykäisyys viestii varovaisuu-
desta: Tuomo Mörä, Inka Salovaara-Moring ja 
Sanna Valtonen eivät halua ohjailla lukijaa liikaa, 
vaan esittävät teoksen ikään kuin yleisenä johdatuk-
sena mediatutkimuksen teoriaan. Mutta mitä pitää 
sisällään teos, joka myöntää teoksen sisällön osittai sen 

”eklektisyyden”, jossa ”osa esitellyistä teoreetikoista 
on valikoitunut sattumien, henkilökohtaisten intres-
sien, pienen maan intellektuaalisten resurssien ja yli-
päätään suomalaisen viestinnän tutkimuksen käymis-
tilojen kautta”?

Tuttuja nimiä

Teoksessa esitellään ajattelijoita niin angloamerikka-
laisesta perinteestä kuin mannermaisesta fi losofi as-
takin, mikä korostaa ”mediatutkimuksen” kentän 
hajanaisuutta. Ehkäpä ei ole olemassakaan mitään 

”mediatutkimusta”, koska suurin osa kirjoittajista 
ovat tuttuja muualta kuin median tutkimuksesta? 
Tekstit ulottuvat Theodor Adornosta, Roland 
Barthesista, Zygmunt Baumanista ja Pierre Bour-
dieusta David Harveyyn, Harold Innisiin, Mar-
shall McLuhaniin sekä Paul Ricoeuriin, unohta-
matta välistä muun muassa Judith Butleria, Gilles 
Deleuzea, Félix Guattaria sekä Stuart Hallia. 

Artikkelit ovat opiskelijoille suunnattuja, hyvin perus-
teellisia joh datuksia. Osa artikkeleista vaatii hivenen 
keskittyneisyyttä kuten Henry Baconin teksti Paul 
Ricoeurista sekä Jukka Sihvosen teksti Deleuzesta
ja Guattarista. Samalla toki juuri nämä artikkelit ovat 
mielestäni mielenkiintoisimmasta päästä, samoin 
Mikko Lehtosen Barthes-teksti ja Marko Ampujan 
Adorno-esittely.

Sanottakoon myös tähän väliin, että tällaiset ko-
koavat teoreettiset kirjat ovat tärkeitä tuodessaan 
ulkomaista ajattelua Suomeen, jolloin kotimaisetkin 
opiskelijat voivat aktiivisesti päästä sisään kansain-
välisiin teemoihin. Samaan hengenvetoon on kuiten-
kin todettava, että suurin osa ajattelijoista ovat jo 
varmasti opiskelijoille tuttuja, eikä teos sisällä yllättä-
vien teoreetikkojen esittelyjä. Tuoreutta olisivat voi-
neet tuoda esittelyt vaikkapa Sadie Plantin, Rosi 
Braidottin, Friedrich Kittlerin tai Slavoj Žižekin 
näkemyksistä.

Anti-intellektualismia 
ja Yhdysvaltain hegemoniaa?

Usein tällaisten kokoelmien ongelmana on, että teks -
tit ikään kuin makaavat omalla painollaan ilman, että 
ne kommentoisivat vierustoveriensa olemassaoloa 
millään tavalla. Nyt osa teksteistä on mielenkiintoi-
sessa jännitteessä toistensa kanssa, mikä johtuu osit-
tain teoksen toisena tekstinä olevasta Tarmo Malm -
bergin Jürgen Habermas-artikkelin kulttuurintut-
kimuskritiikistä. Malmberg pohtii kirjoituksessaan, 
miksi mediatutkimus vierastaa Habermasia, ja esit-
tää samalla mielenkiintoista kritiikkiä kulttuurintut-
ki muksen uuspositivismia ja tiettyä anti-intellektu-
alismia  vastaan. Malmberg kirjoittaa muun muassa 
kuinka ongelmana ”on lähinnä se, millä tavalla yhteen 
muottiin puettu yhteiskunta- ja mediakäsitys puretaan. 
Kulttuurintutkimuksen houkutuksena on ollut koko 
yhteiskunta- ja mediakokonaisuuden hajotta minen 
yleiseksi pluralismiksi ja indeterminismiksi, jossa jo-

Mediateorian 
moninaiset polut

kainen viestintätoimija on vapaa merkityksenmuo -
dostaja ja merkitykset loputtomia tekstirihmastoja 
tai -prosesseja, erojen ääretöntä leikkiä ilman määrää-
vyyssuhteita.” 

Malmberg ei ole kulttuurintutkimuksen kritii-
kissään yksin. Samanlaisia äänenpainoja ollaan kuu -
ltu muuallakin Euroopan yliopistoissa, joissa on 
huolestuttu brittiläisen ja yhdysvaltalaisen teorian 
hegemoniasta akateemisissa maailmassa, samalla 
kun on pohdittu eurooppalaisen kulttuuritieteen 
omalaatuisia piirteitä. Lisäksi kustannustoiminnan 
keskittyminen ainoastaan englanninkieliseen maail-
maan on ilmiö, johon tulisi suhtautua varauksel -
la. Englanninkielisten maiden tieteellinen agenda, 
ver kostot sekä julkaisukanavat määräävät entistä 
enemmän myös muiden kielialueiden akateemista 
ajattelua.

Ja tosiaankin Malmbergin esittämä kritiikki ohjaa 
ajattelemaan useita kirjan artikkeleita uudella tavalla, 
ikään kuin vaatien Stuart Hallilta ja John Fiskeltä
parempia argumentteja, miksi ”aktiivinen katsoja/
käyttäjä” on niin aktiivinen ja onko tuo aktiivisuus 
automaattisesti hyvästä. Miten esimerkiksi tämä 
kulttuurintutkimuksen teema sopii yhteen kapita-
lismin kulttuurisen logiikan kanssa, joka juuri vaatii 
käyttäjä-kuluttajien entistä omaehtoisempaa toimin -
taa, ikään kuin ”ihmisten omaksi parhaaksi”? Veijo 
Hietala tosin huomauttaa artikkelissaan, että esimer-
kiksi Fiske on ollut tästä kritiikistä kyllä tietoinen.

Nähdäkseni Judith Butlerin näkemykset subjek tin 
rakentumisesta ovat hienovaraisempia tässä suhteessa. 
Teoksessa hänen ajatuksiaan esittelee Sanna Oja järvi. 
Butler korostaa subjektin syntymistä rituaalisena tois-
tamisena. Samalla hän kuitenkin näkee jatkuvan toi-
sintoistamisen olevan mahdollista, jolloin syntyvistä 
säröistä on mahdollista kehittyä uudenlaisia kokemi-
sen ja ajattelun muotoja. Tämä ei kuitenkaan ole But-
lerille helppo, voluntaristinen akti, vaan ihmiset ovat 
harvinaisen tottuneita samanlaisiin rituaalisiin olemi-
sen tapoihin. Eli vastarintaa ei ole läheskään niin mo-

nessa paikassa kuin monet kulttuurintutkijat haluaisi-
vat nähdä. 

Mitä puuttuu?

Artikkeleille ei tee oikeutta lyhyen arvostelun formaat-
ti, koska tekstit ovat kuitenkin yleisesti ottaen onnis-
tuneita ja soveltuvat varmasti opetuskäyttöön. Tär-
keämpää kuin yksittäisten artikkelien onnistumisen ja 
epäonnistumisen ruotiminen on nähdäkseni teoksen 
yleisen linjauksen pohtiminen. Sen suhteen nouseekin 
esiin tärkeä kysymys: mutta mitä olikaan media?

Mediatutkimuksen vaeltava teoria ei nimittäin mones -
 sa kohdin tunnu kovinkaan mediatutkimukselta, aina-
kaan laajassa mielessä. Vaikka kirjoittajien joukos  -
sa on muun muassa elokuvan ja taiteen tutkijoita, 
teos tuntuu monissa kohdin olettavan median olevan 
yhtä kuin (kirjallinen) viestintä. Esimerkiksi johdan to 
puhuu lähinnä viestinnästä, mikä johdattaa ajattele -
maan mediaa turhan kapeasti. Monien kirjoittajien 
kohdalla korostuu heidän oma taustansa, kun media 
rinnastetaan lähinnä printtimediaan tai televisioon, 
jolloin monet audiovisuaalisen median muodot jää  -
vät määrityksenomaisesti pois pohdinnoista. Esimer-
kiksi Foucault’n yhteydessä todetaan, että ”journalis-
mi ja media ovat kiintoisa tiedonarkeologinen kohde, 
jota ei ole kuitenkaan juuri tutkittu.” Ja kuitenkin on 
olemassa kokonainen media-arkeologinen tutkimus-
suuntaus, joka ponnistaa Foucault’n ajatuksista. Elo-
kuvaan viitataan ainoastaan parissa artikkelissa, ja 
niin sanotun uuden median (digipelit, Internet, dvd, 
mobiilimedia) teemoihin ei teoksesta löydy ekspli-
siittisiä kosketuspintoja. ”Vanhojen” teorioiden antia 
uusille medioille olisi voinut pohtia esimerkiksi joh-
dannossa, siten teos olisi saanut lisää kantavuutta ja 
sähäkkyyttä. Nykyiselläänkin Mediatutkimuksen vaeltava 
teoria on mukavaa luettavaa yleisemminkin kulttuuri-
teoriasta kiinnostuneille.

Jussi Parikka

Tuomo Mörä, 
Inka Salovaara-Moring & 
Sanna Valtonen (toim.): 

Mediatutkimuksen 
vaeltava teoria. 

Gaudeamus, Helsinki 2004, 
362 s.
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Julkisen järjenkäytön ehtojen analysointi on ollut 
saksalaisen filosofian vakio ainakin Kantista läh-

tien, ja Jürgen Habermasin alun perin vuonna 1962 
julkaistu Julkisuuden rakennemuutos on aihepiirin mo-
derni klassikko. Habermasin pääväite on yksinkertai-
nen: 1700-luvulla syntyi ajatus porvarillisesta julkisuu-
desta, jossa kuka tahansa kansalainen saattoi osallistua 
julkiseen keskusteluun. Ihanteelle kävi kuitenkin niin 
kuin ihanteille yleensä käy: kansalaisyhteiskunta jäi 
yhä enemmän omistussuhteiden ja suosiontavoitteli-
joiden jalkoihin, ja viimeistään 1900-luvulla aktiivinen 
ja osallistuva julkiso – suomentaja Veikko Pietilän 
mainio termi, joka tarkoittaa keskustelevaa Publikumia 

– muuttui lopullisesti passiiviseksi ja hallinnoiduksi 
yleisöksi, jonka rinnalla toimii pieni, julkisuuden ulko-
puolella keskusteleva asiantuntijasto.

Habermasia on asianmukaisesti nälvitty mutkien 
suoristamisesta ja liian idealisoivista teoreettisista 
konstruktioista. Hänen järkeisuskoaan on pilkattu ja 

hänen valistushenkisiä ihanteitaan naurettu, mutta 
hänen todellinen ongelmansa on kuitenkin muualla. 
Tasa-arvoinen julkinen dialogi on Habermasille demo-
kraattisen keskustelun ydin, mutta hän on siinä mää-
rin arvostustensa vanki, ettei huomaa ruokkivansa 
nykyaikaista näkyvyyden imperatiivia. Nykyaikaisen 
julkisuuden ongelma ei ole siinä, että julkisuus sulkisi 
ihmisiä ulkopuolelleen tai passivoisi heidät kuluttajan 
osaan, vaan siinä, että ihmiset on alistettu näkyvyy-
den ja kommunikaation pakolle. Siksi kiinnostavaa on 
se, mitä julkisuus ei käsitä, ei sanan spatiaalisessa eikä 
älyllisessä mielessä. Päinvastoin kuin Habermas ajat-
telee, julkisuuden filosofisen analyysin tulisi vapauttaa 
julkisuudelta, vapauttaa kommunikaatiolta. Poliittisen 
korrektiuden ja moralismin paaluttama pintajulkisuus 
ei nimittäin ole demokraattisen keskustelutilan karika-
tyyri, vaan sen totuus.

Tapani Kilpeläinen

Kasvottomat

Jürgen Habermas: 
Julkisuuden rakennemuutos. 

Tutkimus yhdestä kansalaisyhteis-
kunnan kategoriasta 

(Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
Untersuchungen zu einer Kategorie 

der bürgerlichen Gesellschaft). 
Suomentanut Veikko Pietilä, 

Vastapaino 2004, 443 s.

Tässäkö kaikki on Etelä-Savon Kerimäeltä kotoisin 
olevan Anneli Huopalaisen (s. 1939) uusi runo-

teos. Huopalainen on kirjoittanut useita näytelmiä ja 
on menestynyt sekä alueellisissa että valtakunnallisis-
sa runokilpailuissa. Hänen tuotantoonsa kuuluu myös 
laulusanoituksia liedistä laulelmaan. Tässäkö kaikki il-
mestyi oman maakunnan Kirja-Pakarin kustantamana, 
mutta kyse ei on jostakin aivan muusta kuin kotiseu-
tulyriikasta.

Naisen elämä ja kirjoittaminen sen osana ovat  
teoksen läpikäyviä teemoja. Runojen minä painiske-
lee naiselle sälytettyjen velvollisuuksien ja toisaalta 
polttavan kirjoittamisen ja itseilmaisun halun kanssa. 
Hän miettii, onko naisen lupa jättää kutimensa ja  
rakentaa unelmansa kynällään. Ja päättää, että on,  
sillä sanat ryöppyävät hänen mieleensä heti aamu-
varhaisella: ”Jokin mitta kai täyttyi / aamulla kello  
viisi. / Heräsin hätkähtäen siihen tietoon / että tarvi-
taan äkkiä paperia, kyniä, paljon!” Aamuhetket ovat 
kallisarvoisia, mutta kirjoittaja osaa suhtautua luo- 
miseen myös ironisesti: ”Kovin tärkeiltä ne [sanat] 
tuntuvatkin / aamulla kello viisi.” Kirjoittamisessa  
on ristiriitansa: toisaalta riemu, toisaalta pelko epä-
onnistumisesta. Kirjoittaminen vertautuu useissa ru-
noissa kutomiseen, naisten perinteiseen askareeseen. 
Eräässä tekstissä todetaan: ”Villasukkiin kudoin sen 
ilon. / Saman, vaikka toisilla kirjaimilla.” Neulomi- 
nen ja kirjoittaminen ovat samaa tekstuuria, johon 
merkitykset kutoutuvat. Tämän tapahtuman arvon  
on laajasti tulkiten tunnustanut jopa Jacques Derrida: 

”Mikäli minua kiinnostavat tekstit tahtovat sanoa jo-
tain, on niiden ’sanomana’ olemassaolon ja kirjoituk-
sen kuuluminen samaan tekstiin, samaan kudokseen.” 
Esiäidin rukin hyrinässä ja kissan kehrätessä syntyy 
niin runo kuin villasukka. Näiden runojen minä kai-
paa kuitenkin enemmän paperin ääreen: ”Anna sinä 
joka kaiken säädät / jo kantapään kavennusten jäl-
keen / merkki. Vinkki. / Että nyt! Nyt lopeta tuo,  
ala kirjoittaa!” 

Parhaimmillaan Huopalaisen runot ovat perus-
tuessaan pieniin havaintoihin, tippuviin kastepisaroi-
hin, näkyyn puiden lehdistä, lumesta omenapuun ok-
salla. Hänen kirjoittajan maksiiminaan voisikin pitää 
säeparia ”Kirjoitan. Muuten en huomaisi / miten eri-
laisia hetket ovat.” Runojen minä havainnoi pihapiirin 
tapahtumia, jotka kasvavat merkitykseltään laajem-
miksi: ”Hopeapajun lehdet välähtävät ilmassa. / Kuin 
ikävä. / Kuin kuvasi. / Kuin kaikki lähteneet.”. Nämä 
runot ovat vahvimmin läsnä olevia, niissä kieli, minä 
ja maailma liittyvät yhdeksi tapahtumiseksi.

Runojen rytmi on silloin kohdallaan, kun se on va-
paa. Kokoelman loppupuolen pidemmissä mitallisissa 
runoissa sanottava ei pääse muodon rajoitusten vuok-
si yhtä kirkkaana esiin. Kuvasto liittyy luontoon, kuk-
kiin, lintuihin, puihin, vuodenaikoihin. Nämä runot 
lähenevät Huopalaiselle ilmeisen ominaista laulullista 
kirjoitustapaa. Ne kuulisikin ehkä mieluummin laulet-
tuina tai lausuttuina kuin lukisi paperilta. 

Pidempimuotoisia tekstejä rasittaa joskus sovinnol-
linen loppusäe tai synteesi, joka syö kuvatun hetken 
intensiivisyyttä. Kokoelman onnesta ja täyttymyksestä 
kertovat runot tuntuvat jäävän, paradoksaalista kyl-
lä, vajaammiksi kuin ne, joissa puhutaan kaipuusta. 
Onneen liittyy jotain pakotettua, ja osa sitä kuvaavis-
ta symboleista, esimerkiksi teoksen nimen lasiveran-
ta, jää ulkopuoliselle lukijalle sisäisyydessään hieman 
hämäräksi. Kaipuun kuvissa Huopalainen on vahvim-
millaan. Ne laskeutuvat lukijan eteen aistivoimaisina: 

”On sunnuntai ja olen niin yksin. / Sireenin tuoksu sat-
tuu.”. Eräässä runossa nainen pyytää äitiään kutomaan 

”silkin hohtavan kuin / ennen viljapellon läike tuulen 
alla. / Tai niin kuin kuutamolla valo / joka taittuu lasin 
läpi.” Anneli Huopalaisen runoissa nainen tuntee yh-
teytensä esiäiteihin, luontoon ja pihapiirin tapahtumiin, 
ja vaikka osa unelmista jää toteutumatta, näissä kuvis-
sa elää jotain vastaansanomattoman kaunista.

Mari Niiranen

Kaipaava nainen maisemassa

Anneli Huopalainen:
Tässäkö kaikki.  

Runoja lasiverannalta.  
Kirja-Pakari 2004, 116 s.

Tarja Okkosen novellikokoelmaa asuvat yksin-
huoltajaäidit, maahanmuuttajat, moniongelmaiset, 

uusperheet, lapset, joita kukaan ei enää jaksa hoitaa 
ja vanhukset, joista aika ei ole tehnyt villatakissaan 
lempeästi hymyileviä elokuvamummoja ja -pappoja. 
Hymy, naurusta puhumattakaan, on tässä maailmas-
sa tiukassa. 

Okkonen antaa yleensä novellinsa henkilölle  
suunvuoron ja soljuttaa tapahtumat minäkertojan 
silmien ohi. Kertojat käyttävät tilaisuutta hyväkseen, 
ovat röyhkeitä, ja puhuvat asioista, joista ei haluaisi 
kuulla tai edes tietää; lukijalle tulee ikävä ja kiusaan-
tunut olo. 

Kummallisella tavalla Okkonen kuitenkin kuljet-
taa kuvaamiinsa tapahtumiin hiukan lämpöä ja hel-
lyyttä. Se hipaisee lähestulkoon heitteillä olevia pikku-
tyttöjä, Jarkkoa, jonka kanssa ei kukaan tule toimeen 
tai tyttöä, jonka kissa katoaa. Lasten perusuteliaisuus 
pelastaa heidät. Sen sijaan se, mitä tämä aika ja maail-
ma antavat Seiska-kasojensa takana vanhentuvalle 
Helmi Vasaralle, on kolkompaa. 

Muutamat Okkosen kokoelman novellit kärsivät 
äkkinäisestä ja heikosti perustellusta lopusta. Esimer-
kiksi Ella ja Alli -novellin ratkaisu tai Eräprinssin kei-
nohauska loppu vievät tehoa koko novellilta.

Okkosen novellien perinteisimmästä ja väkevim-
mästä päästä on kuvaus suvun yhteisestä joulusta, 

hukassa olevasta perhetunteesta, jota eivät herätä  
yhdessä vietettyjen joulujen muistot eikä edes iso-
vanhempien saapuminen. Vasta alakerran asukkai- 
den perheriidan ja maahanmuuttajaisän käytöksen  
ihmettely yhdistää, saa oman joulun tuntumaan kun-
nolliselta ja normaalilta. Kaiken hiljennettyä hyvä 
tahto ja joulu ovat pienen hetken, kun kaksistaan  
valvovat isä ja tytär huomaavat, huojennustaan vä-
hän peitellen, alakertalaisten viettävän joulua sitten-
kin yhdessä.

Kokoelman kiinnostavin novelli on Ruovikko.  
Lyhyessä kertomuksessa Okkonen kaivaa esille alter 
egonsa, novelliensa näkijän tai kuulijan, ja antaa sen 
puhua rauhassa ja pakottomasti luonnosta, kirjoitta- 
misesta ja ihmisenä olemisesta. Kertoja tietää olevan-
sa turvassa, ehkäpä ruovikon lailla kasvavien kielen  
ja ilmaisun rajoja rikkovien okkossanojen keskellä   
 – kulkevathan käsikädessäparit ja muut tuoreet ja  
hymyä herättävät uussanat Okkosen kirjan sivuilla 
kohti lukijaa. 

Ruovikko nitoo yhteen kokoelman novellit, ja 
avautuu samalla sillaksi siihen, mitä tulevaisuudessa 
voi olla odotettavissa. 

Pia Paananen

Tarja Okkosen haastattelu sivulla 16.

Oikeat ihmiset
Tarja Okkonen 

Oikeat ihmiset, novelleja.
Kustannusyhtiö ILIAS Oy 2005,  

104 s.
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Kaksikieliset painatteet ovat oloissamme aina hel-
miä. Siksi filosofisen aikakauslehden Niin & näinin 

kirjasarjassa julkaistu Daniel Jusleniuksen Suomen 
onnettomuus ansaitsee huomiota: Juhani Sarsilan suo-
mennoksen lisäksi nide sisältää latinankielisen alku-
tekstin Jusleniuksen vuonna 1715 Västeråsin kym-
naasissa pitämästä puheesta De miseriis fennorum, jossa 
isoavihaa Ruotsiin paennut Juslenius kuvaili suoma-
laisten kärsimyksiä venäläisten kourissa mahdollisim-
man paksusti väriä levittäen.

Ilmassa on siis suuren kulttuuriteon tuntua. Kus-
tantajaa voi vain onnitella ennakkoluulottomasta 
hankkeesta. Toteutuksen suhteen on kuitenkin esi-
tettävä varauksia: alkutekstiä ja käännöstä ei ole pai-
nettu rinnakkain vaan peräkkäin. Ratkaisu vähentää 
kaksikielisyydestä saatavaa etua, sillä nyt lukija joutuu 
esimerkiksi merkitsemään toisiaan vastaavien teksti-
kohtien sivunumerot vaikkapa kirjan marginaaleihin. 
Asetelman kiusallisuutta ei vähennä se, että Sarsilan 
suomennos on – kuten hän avoimesti ilmoittaa – voi-

makkaan tulkitseva. Paikasta toiseen loikkimisen pak-
ko ehkäisee tehokkaasti lukijan yrityksiä luoda omaa 
Juslenius-tulkintaansa.

Sarsila on varustanut Suomen onnettomuuden laajalla 
patriootti Jusleniuksen henkilöä ja elämäntyötä valai-
sevalla esittelyllä. Tuntemattoman Jusleniuksen koh-
dalla tieto on paikallaan, mutta Sarsilan subjektiivi-
nen ote uhkaa sysätä Jusleniuksen pelkän materiaalin 
asemaan. On kuin Juslenius ei kestäisi Sarsilan painoa: 
kun Sarsilan Juslenius-kuva ei kontrastoidu mihin-
kään aikaisempaan, on mahdotonta tietää, onko Sarsi-
lan optiikka vino vai ei.

Sarsilan pyrkimys ulottaa suomalaisen patriotis-
min historia autonomian ajan tuolle puolen on joka 
tapauksessa arvokas avaus. Patrian ja nation käsitteitä ei 
kuitenkaan pitäisi tyytyä vain analysoimaan. Niitä pi-
täisi myös kritisoida. Aina kun vedotaan koko kansan 
etuun, suurin häviäjä on itse kansa.

Tapani Kilpeläinen

Täältä tullaan Venäjä

Daniel Juslenius:
Suomen onnettomuus / 
De miseriis fennorum,
suomentanut ja 
toimittanut Juhani Sarsila 
23º45, 2004, 171 s.

Helsinkiläinen Desura on tehnyt kulttuuriteon jul-
kaisemalla yhdysvaltalaisen Nelson Algrenin 

Kultaisen käden. Alun perin vuonna 1949 julkaistu ro-
maani on ensimmäinen suomennos Algrenilta, jota 
Hemingway sanoi parhaaksi amerikkalaiseksi kirjaili-
jaksi William Faulknerin jälkeen. 

On oikeastaan käsittämätöntä, että näin kuuluisaa 
kirjaa ei ole aiemmin käännetty. Kirjasta tehdyn elo-
kuvan, jonka ohjasi Otto Preminger, maine on hii-
punut, mutta huumekuvauksena se oli vuonna 1955 
vallankumouksellinen. Lisäksi sen improvisaatioon 
nojaava jazz on ollut alansa klassikko.

Kultainen käsi on pitkä ja paikoitellen hortoileva  
kertomus Frankie Machinesta, puolalaisten emigrant-
tivanhempien pojasta, joka elää surkeaa elämää toi- 
sen maailmansodan jälkeisessä Chicagossa. Kunnia-
mitalin sodassa saanut Machine elättää itseään jaka-
malla kortteja uhkapelureille epämääräisissä luolissa  
ja tekemällä satunnaisia keikkoja jazzrumpalina. Ra-
haa kuitenkin tarvitaan, koska Frankie käyttää heroii-
nia. Hänen vaimonsa Sophie on pyörätuolissa Fran-
kien aiheuttaman onnettomuuden jäljiltä. Machine 
ajautuu yhä syvemmälle huonoihin piireihin ja tekee 
epämääräisissä olosuhteissa murhan. Poliisit aloittavat 
synkeän ajojahdin. 

Tarina on karu ja todistaa, että niin sanottujen film 
noir -elokuvien tunnelmaa löytyy 1940- ja 1950-luvuil-
la muistakin kirjoista kuin dekkareista. Algrenin kirja 
jakaa monien noir-elokuvien ja -kirjojen yhteisiä tee-
moja, joista vähäisin ei ole se, että päähenkilö on tullut 
sodasta eikä enää tiedä, mihin hänen tulisi yhteiskun-
nassa sijoittua. Kultaisen käden rinnalla toinen keskeinen 
riippuvuutta käsittelevä ajan kirja on Charles Jack-
sonin Tuhlattuja päiviä (1944), jonka Love-kirjat julkaisi 
suomeksi vuonna 1989.

Algrenin kirja on noir siinäkin mielessä, että suu- 
rin osa sen kohtauksista sijoittuu pimeille kaduille  
ja unohtuneisiin, surullisiin asuntoihin. Algrenin käyt-
tämä runollinen kieli korostaa tilojen ahtautta ja  
katujen synkkyyttä. Ihmiset ovat ansassa surkeiden 

elämiensä verkoissa, eikä niistä näytä olevan pois-
pääsyä. Kuolemakin on surkea tapahtuma, joka ei  
tunnu onnistuvan. 

Algrenin kirjan taustalla on myös pitkä amerikka-
laisen proletaarikirjallisuuden traditio. Algren työsken-
teli 1930-luvulla valtion rahoittamassa projektissa, jos-
sa kirjailijat vetivät kirjoittajapiirejä laman kolhimilla 
alueilla. Tällöin Algren on varmasti tutustunut myös 
Yhdysvaltain kommunistipuolueen edustajiin, ja hä-
nen myöhempi rakastajansa, ranskalainen Simone de 
Beauvoir kirjoittikin, että Algrenissa häneen vetosi it-
se opittu sosialismi. 

On vain loogista, että 1930-luvun proletaaritaus-
tainen kirjailija siirtyi toisen maailmansodan jälkeen 
kuvaamaan kaupunkien surkeita asukkeja, sillä kau-
punkien keskustat tyhjenivät Yhdysvalloissa 1940- 
luvulla keskiluokasta. Se muutti lähiöiden omakoti-
taloihin ja jätti jäljelle Algrenin kuvaamat pummit  
ja heittiöt.

Kultainen käsi vaikuttaa kuitenkin jo hiukan ummeh-
tuneelta. Suurin syy siihen on Algrenin käyttämä tyyli, 
joka monisanaisuudessaan uuvuttaa lukijan, vaikka 
Algren itse sanoi, ettei hän pyri runollisuuteen. Sen pe-
rässä tulee kuitenkin kirjan tietty kylmyys, joka on pa-
radoksi, koska Algrenin maine antaa olettaa, että hän 
on kuvattaviensa puolella ja rinnalla taistelemassa pa-
haa maailmaa vastaan. Frankie Machinesta ei koskaan 
tule kokonaista henkilöhahmoa, ja hän jääkin ehkä 
vain jonkinlaiseksi haamukuvaksi, laihaksi ja nälkiin-
tyneeksi varjoksi, joka vaeltaa Chicagon öisillä kaduil-
la. Mutta hänen kohtalonsa ei kosketa.

Antti Eerikäisen suomennos on hyvää ja huo-
lellista tekoa eikä uusia kirjoja vaivaavaa painovirhe-
paholaista juuri näy. Aluksi tuntuu oudolta, että kirjaa 
ei ole julkaistu nimellä, jolla Premingerin elokuva tun-
netaan eli Kultainen käsivarsi. Kirjassa nimi viittaa kui-
tenkin enemmän Frankie Machinen kortinjakotaitoon 
kuin huumeisiin.

Juri Nummelin

Nelson Algren: 
Kultainen käsi 
(The Man with the 
Golden Arm, 1949)
Suom. Antti Eerikäinen
Desura 2004, 523 s.

Narkkarien ja uhkapelurien 
synkeä kronikka

Yksi vuoden 2004 kohutuimmista tietokirjoista oli 
Juha Siltalan vaikuttava teos Työelämän huonon-

tumisen lyhyt historia. Vuoden lopussa monet arvioivat 
teoksen vuoden tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi 
puheenvuoroksi. Näitä kiitoksia esittivät niin tutkijat 
kuin ”tavallinen” työväestökin. Ylistys ei ollut turhaa, 
etenkin kun sen vastapainona saatiin lukea valtamedi-
an näkemyksiä siitä, kuinka teos liioittelee ja keksii on-
gelmia, joita yhteiskunnassamme ei ole.

Siltalan teoksen merkittävyys on sen antamassa 
kokonaiskuvassa. Teos on ensimmäinen suomalainen 
yritys kuvata hyvinvointivaltion nousun ja tuhon vai-
kutuksia työelämälle. Lisäksi teos on suorasanainen ja 
anteeksipyytelemätön selostus työtätekevien ihmisten 
pahoinvoinnista. Tavallaan se on myös pamfletti, joka 
herätti keskustelun, jota olisi pitänyt käydä jo vuosia. 
Teoksessaan Siltala kannustaa kapinaan, mutta ym-
märtää samalla niitä, jotka eivät siihen kykene.

Vain yksi asia teoksessa jää häiritsemään: itse teksti. 
Siltalan tyyli on paitsi raskasta, polveilevaa ja uuvutta-

vaa myös paikoin käsittämätöntä. Kiittävissä puheen-
vuoroissa on vain harvoin mainittu, että teoksen luke-
minen on itsessään kuin työtä kohtuuttomissa oloissa.

Yli 500 sivua käsittävä tajunnanvirta olisi raskas-
ta luettavaa jopa ilman lähes 3000 viitettä ja satoja 
puhekielisiä lainauksia. Nämä lainaukset tuovat toki 
elävyyttä ja vakuuttavuutta tekstiin, mutta samalla ne 
tekevät lukemisen kohtuuttoman uuvuttavaksi. Tällai-
senaan teos tuntuu olevan jonkinlainen kompromissi 
tutkimuksen ja yleistajuisen tietokirjan väliltä. Ehkä 
juuri tämän tasapainottelun ansiosta teos saavutti niin 
laajan yleisön, mutta lukijaansa teoksen tyyli ei helli.

Siltalan teosta lukisi mielellään, jos aikaa olisi lo-
puttomiin – jos ei esimerkiksi tarvitsisi tehdä työtä.

Hanna Kuusela

Työstä lukeminen 
käy työstä

Juha Siltala
Työelämän huonontumisen  
lyhyt historia
Otava 2004, 551 s.



64 65

LEHT IVERKKO

Nautinto ja yhteiskuntakritiikki. 

Yliopistossa (6/05) Mikko Puttonen haastat-
telee Suomessa piipahtanutta ranskalaisfilo-
sofi Michel Onfrayta. Islam, juutalaisuus ja 
kristinusko ovat Onfrayn mukaan elämän-
kielteisiä ja tottelevaisuuteen kehottavia us-
kontoja. Onfrayn anarkistisen utilitarismin 
avainsanat ovat yksilö ja nautinto: ”Yksilöt 
ovat aina olleet kaikkien totalitaaristen hal-
lintojen lempivihollisia.” Kaikilla on oikeus 
nautintoon, sen sijaan askeettiset ihanteet ja 
nautinnon ohjaaminen kulutukseen ovat val-
lankäytön välineitä. 

Onfrayn oikeuskeskeinen vapauskäsite 
ei tarkoita taloudellista liberalismia, joka luo 
vaurautta vain joillekin ja johtaa pikemmin-
kin pauperismiin: rikkaat rikastuvat ja köy-
hät köyhtyvät. Onfray puhuu syrjittyjen ja 
osattomien puolesta ja anarkismistaan huo-
limatta puolustaa valtiota markkinoiden val-
taa ja uusliberalismia vastustavana voimana. 
Valtion on kuitenkin palveltava yksilöä eikä 
toisinpäin. 

Firmatko psykopaatteja? 

Vallan hinta on vastuu. Maailmanpyörässä 
(1/05) Katri Simonen esittelee yritysten yh-
teiskuntavastuusta väittelevän filosofian tut-
kijan Jaani Kuuselan näkemyksiä. Yhteis-
kuntavastuun ongelmana on se, että yritys 
voi hoitaa taloudellisen vastuunsa mallik-
kaasti polkemalla filantrooppista vastuuta. 
Joukkoirtisanomisten seurauksena osake-
kurssit voivat nousta merkittävästi, mikä 
puolestaan saattaa parantaa yrityksen toi-
mintaedellytyksiä. Kenen etua yrityksen olisi 
siis ajettava? 

Edward Freemanin sidosryhmäteorias-
sa vastuun piiriin luetaan ”kaikki ne ryhmät, 
jotka voivat vaikuttaa yritykseen myöntei-
sesti tai kielteisesti, ja päinvastoin”. Teoria 
vetää mukaan myös ”heikot toimijat”, esi-
merkiksi köyhät alkuperäisasukkaat, joiden 
mailla yritys toimii. Käytännössä sidosryh-
mää on kuitenkin erittäin vaikea määritellä, 
koska kullakin ryhmällä on siteensä muihin 
ryhmiin.

Vuonna 1976 taloustieteen Nobelin saa-
nut Milton Friedman on ratkaissut asian 
sillä, että yrityksillä on vain taloudellinen 
vastuu. Yritysten yhteiskuntavastuusta pu-
huminen on moraalitonta, koska ”se sotkee 
markkinamekanismin toimintaa” – kuului-
saa ”näkymätöntä kättä”, joka järjestelee 
yksilöiden oman edun tavoittelun kaikki-
en eduksi. Sen sijaan yhteiskunnan ja lain-
säädännön tehtävänä on säädellä yritysten 
toimintaa. Tämän uusliberalistisen näke-
myksen mukaan yritykset ovat ikään kuin 
amoraalisia psykopaatteja, joiden toimintaa 
on suitsittava ja säädeltävä ulkoa käsin. Tu-
loksena on yhteinen hyvä ja kaikkien paras. 
Kuuselan mukaan tähän tepsii vain globaali 
lainsäädäntö, jolloin siirrytään etiikasta po-
litiikkaan.

Journalismin
pinta ja syvyys. 

Lehtipisteuutisissa (4/05) Pirjoliisa Laurén 
haastattelee Imagen päätoimittajaa Mikko 
Nummista, joka tarjoaa toimittajalle esp-
resson ihastuttavissa toimitiloissa. Solakan 
päätoimittajan mukaan Image satsaa journa-
lismiin, menee ”pintaa syvemmälle” ja ”tuo 
uusia näkökulmia”: ”Kiteytämme tapahtu-

maketjuista olennaisen ja teemme syntee-
sejä”, fundeeraa Numminen. Kuvasilpun ja 
juorujen sijaan Imagessa julkaistaan ”elävää 
tekstiä”, pitkiä artikkeleita, jotka tempaisevat 
lukijat mukaansa niin, että ajantajukin hä-
märtyy. Silti Image luottaa lukijoidensa luku- 
ja ajattelukykyyn. Image on ”ikkuna siihen, 
mitä maailmalla tapahtuu”.

Jokaisen numeron kannessa on julkimo, 
jolla Image haluaa ”näyttää lukijoille, että 
olemme heidän kanssaan samassa maail-
massa”. Trendejä toki nuuskitaan Imagessa-
kin, mutta trendit eivät saa olla liian uusia tai 
vanhoja. Sen sijaan Image haluaa ”sytyttää 
lukijoissa intohimoja”. 

Lehtensä laatujournalismista Nummisen 
mainitsee esimerkkinä raportin, jossa um-
pihelsinkiläinen Ilkka Karisto kiertelee yh-
deksän sivun verran ”lähiöissä, huoltamoil-
la, kaupoissa ja kauppakeskuksissa ja viettää 
illan Sokos Hotelli Vantaassa”. ”Uusimmas-
sa lehdessä toimittaja on viettänyt päivän 
lahtelaisen tavaratalon sovituskopin edessä 
ja haastatellut sovituskoppeihin meneviä ih-
misiä.” ”Emme me siis kauhean snobeja ole, 
Mikko Numminen hymyilee.”

Jouni Avelin

Päivi Uljaksen kirja Taistelu sosiaaliturvasta piir- 
tää uudenlaisen kuvan Suomen nykyisen sosiaa-

liturvajärjestelmän syntyvaiheista. Uljaksen pro  
gradu -tutkimukseen perustuva teos osoittaa, että  
vuosina 1957–1963 luodut työttömyys-, eläke- ja  
sairausvakuutusjärjestelmät eivät syntyneet pelkäs-
tään päättäjien hyvästä tahdosta tai puolueiden voi-
masuhteiden muutosten seurauksena, vaan ulkopar-
lamentaarisella toiminnalla, kuten mielenosoituksilla, 
kansalaislähetystöillä ja kirjelmillä oli hyvin keskei-
nen rooli.

Uljas on käyttänyt lähdeaineistonaan ammatti-
osastojen arkistomateriaalia, työläisaktiivien haastatte-
luja, lehtiartikkeleita, eduskunnan pöytäkirjoja sekä  
SKDL:n eduskuntaryhmän vastaanottamia kirjelmiä. 
Uljas tarkastelee tapahtumia sekä ruohonjuuritasolla 
että instituutioiden ylätasolla, ja nämä näkökulmat yh-
distyvät onnistuneesti. Tarinan sankareiksi nousevien 
vanhojen työläisaktiivien omat muistelut tuovat teok-
seen elävyyttä ja konkretiaa.

Uljas tuo esille ristiriidan, joka vallitsee useiden 
yliopistotutkijoiden vaalimien selitysten ja työläisten 
omien muistikuvien välillä. Tähän saakka monet tutki-
jat ovat selittäneet sosiaaliturvaratkaisujen syntymistä 
sotien jälkeisen aikakauden ”asevelihengellä”. Tämän 
teorian mukaan olisi vallinnut jonkinlainen kansal-
linen konsensus ja työnantajatkin olisivat halunneet 
parantaa työntekijöiden oloja. Eräs Uljaksen haas-
tattelemista työläisaktiiveista pudistelee päätään tästä 
kuullessaan ja hämmästelee: ”Sehän on ihan omalaa-
tuinen ajatus.” Uljaksen muunkaan tutkimusmateriaa-
lin valossa selitys ei pidä paikkaansa, vaan työnantajat 
ja oikeisto useimmiten vastustivat tai yrittivät vesittää 
uudistuksia viimeiseen saakka. Vasemmistonkaan kan-
sanedustajat tuskin olisivat olleet yhtä aktiivisia uu-
distusten ajamisessa ilman vahvaa äänestäjäkunnasta 
noussutta painetta.

Uljaksen kuvaama liikehdintä alkoi toden teolla 
vuonna 1957, jolloin hallitus uhkasi valtion kassakrii-
siin vedoten lykätä lapsilisien maksamista. Tämä sai 
työläisäidit liikkeelle. Vastalausekirjeitä virtasi, ja edus-

kunnassa nähtiin toistuvasti satojen äitien lähetystö-
jä vetoamassa toimeentulonsa puolesta. Vastalauseet 
tuottivat tulosta, sillä SKDL:n edustajien järjestämän 
jarrutuskeskustelun seurauksena päätöstä ei saatu  
tehtyä lain edellyttämässä määräajassa ja hallitus jou-
tui maksamaan lapsilisät ajallaan. Uljaksen tulkinnan 
mukaan tämä rohkaisi työläisiä uusiin taisteluihin  
elinolojensa kohentamiseksi. Lisäksi vuoden 1958 
vaaleissa eduskuntaan muodostunut vasemmisto-
enemmistö näytti avaavan lisää mahdollisuuksia vaa-
timusten läpimenolle.

Paradoksaalisesti yhtenä taustatekijänä prosessissa 
oli ammattiyhdistysliikkeen heikkeneminen vuoden 
1956 yleislakon jälkeen. Lakon kehnot tulokset ja sen 
aiheuttamat erimielisyydet varsinkin sosiaalidemo-
kraattisen puolueen sisällä aiheuttivat pettymystä ja 
käänsivät liittojen jäsenmäärät laskuun. Kun luotta-
mus työpaikoilla tapahtuvaan ay-toimintaan horjui, 
ihmiset pyrkivät entistä enemmän vaikuttamaan suo-
raan päättäjiin ja lainsäädäntöön. Tosin tämäkin lop-
pujen lopuksi tapahtui pitkälti ay-liikkeen organisaa-
tioiden puitteissa.

Työläisaktiivien sinnikkään uurastuksen tuloksena 
suomalaiset palkansaajat saivat ansaitsemansa ”miljoo-
naoptiot”: taloudellisen turvan työttömyyden, sairau-
den ja vanhuuden varalle. Taistelu sosiaaliturvasta kertoo 
tarinan, joka meidän kaikkien olisi hyvä tuntea. Se 
kertoo, että melkein itsestäänselvyytenä pitämämme 
oikeudet eivät ole syntyneet tyhjästä, vaan kovan tais-
telun tuloksena. On kiinnostavaa huomata, että asiat, 
joiden ajaminen vain 40–50 vuotta sitten oli radikaa-
lia, ovat tänä päivänä täysin yleisesti hyväksyttyjä. Ta-
rinan sanoma on optimistinen: barrikadeille nousemi-
nen kannattaa!

Toivon mukaan Uljaksen tutkimus herättää myös 
akateemista keskustelua ja saa muutkin tutkijat suun-
taamaan huomionsa politiikan ylätason lisäksi entis- 
tä enemmän tavallisen kansan tuntemuksiin ja toimin-
taan.

Elias Krohn

Uusi tarina 
hyvinvointivaltiomme synnystä

Päivi Uljas: 
Taistelu sosiaaliturvasta. 
Ammattiyhdistysväen  
toiminta sosiaaliturvan  
puolesta 1957–1963.  
Like ja Rauhanpuolustajat 2005,  
253 sivua.
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SOIKKEL I

Populaariviihde ei pelkästään kierrätä 
myyttejä vaan elää niiden varassa. Mi-

tä teollisemmasta ja suuremmalle yleisölle 
suunnatusta kulttuurituotteesta on kyse, sitä 
tärkeämpää on lisätä tarinaan viitteitä klas-
siseen mytologiaan. Näin yleisöllä on edes 
jotakin, mikä yhdistää luku- tai katsomis-
kokemukset.

Populaariviihde kuhisee esimerkiksi eri-
laisia oidipustarinoita, joissa poika yrittää 
selvitä ankean isän antamasta roolimallista. 
Viime vuosien populaariviihteessä on nähty 
kyllä hilpeän pervoja kasvutarinoita, esimer-
kiksi kokoperheen animaatiossa Hain tarina 
(2004), mutta näissä tarinoissa pojat ovat  
pikemminkin antisankareita. Vakavammissa 
elokuvissa pojan ambivalentti rooli voi olla 
komiikan ohella traaginen. Luc Bessonin 
Leonissa (1994) ammattitappaja joutuu kasvat-
tamaan orpoa tyttöä kuin kisällipoikaansa. 
Roberto Benignin Kaunis elämä (1998) antaa, 
vastaavasti, kasvatustarinalle mahdottomalta 
tuntuvat kehykset: isä opettaa tulkitsemaan 
maailman parhain päin, vaikka oltaisiin kes-
kitysleirillä.

Elokuvien oidipustarinoista puhuttaessa 
keskustelu siirtyy jossakin vaiheessa myös 
George Lucasin Star Wars -saagaan. Vaik-
ka alkuperäisestä trilogiasta (1977–1983) on 
vain pari vuosikymmentä, se tuntuu luovan 
yhtä klassisen vertailukohdan oidipaalisille 
sankaritarinoille kuin Shakespearen Hamlet. 
Laserfallosta heiluttavan Luke Skywalkerin 
ja kypäräseksuaalin Darth Vaderin suhteesta 
on tullut nykykulttuurin ehkäpä tunnetuin 
oidipaalinen myytti. Ainoa ongelma tässä 
esikuvassa on se, että kyseessä ei ole sen pa-
remmin oidipaalinen tarina kuin myyttikään, 
vaan pelkkä Peter Pan -tyyppinen satu.

Mutta myyttileima istuu lujassa. George 
Lucas on pitänyt huolen siitä, että myytti-

tausta mainitaan Tähtien sota -elokuvien 
markkinoinnissa. Lucas on kertonut olleen-
sa pulassa ensimmäisen elokuvansa käsikir-
joituksen kanssa, kunnes hän löysi Joseph 
Campbellin teoksen Sankarin tuhannet kasvot 
(1949). Campbellin monomyytti sankarin 
matkasta tuntuu selittävän somasti, miksi 
ensimmäinen Tähtien sota -trilogia sai niin 
laajan suosion.

Toisaalta tämänkin Hollywood-tuotteen 
kohdalla ratkaisevampaa ovat olleet tuotan-
nolliset olosuhteet kuin tarinan sisältö, teok-
sen taiteellisista ominaisuuksista puhumat-
takaan. Lucas osasi yhdistää trilogiassaan 
sopivassa määrin aineksia useista genreistä, 
joista tieteisfantasian, lännenelokuvan tai 
samuraiseikkailun sijaan ajanmukaisinta oli 
sotaelokuvan yhdistäminen satuhahmoihin. 
Taistelutilanteiden väliin saatiin ympättyä 
lisäksi new age -henkistä mystiikkaa. Lisäk-
si Lucas osasi markkinoida elokuvansa sille 
perheyleisölle, jota Disney ei osannut enää 
tavoittaa, mutta jolle Disney oli rakentanut 
markkinat vuoden 1966 jälkeen, kun Holly-
woodin itsesensuuri oli muuttunut katsoja-
kategorioiksi.

Uudelleen ajankohtaiseksi ja keskus-
telluksi Tähtien sota -viihde on tullut Lu-
casin täydennettyä saagaansa toisella, vast-
ikään toukokuussa päätöksensä saaneella 
trilogialla. Ensimmäisen ja toisen trilogian 
välillä (1999–2005) tuotannolliset olosuh-
teet ovat muuttuneet. Niiden vaikutus saa-
gan tunnelmiin näkyy maailmankuvan  
murtumisena, joskin hakkerimaisesta etii-
kasta (hyvä lo-tech vs. paha hi-tech) voi  
nähdä jälkiä vielä Pimeä uhka -elokuvan ra-
kettirekikilpailussa.

Ylituottamisesta huolimatta Lucas on pi-
tänyt huolen siitä, että oidipaalista kuviota 
alleviivataan Tähtien sota -saagassa. Kun 

ensimmäinen trilogia kuvasi Luke-pojan vai-
keaa suhdetta konemaiseen isäänsä, toinen 
trilogia käsittelee samaisen isän ongelmallisia 
poikavuosia; isä-Skywalker eli tuleva Darth 
Vader ei omnipotenssinsa kiihdyttämänä pi-
dä naisia lainkaan ihmisinä.

Andrew Rilstone on kuvaillut Tähtien 
sota -saagan myyttejä verkkoartikkelissaan 

”Little Orphan Anakin” (2003). Rilstone 
toteaa, että saaga muodostaa kasvukerto-
muksen, jossa (isä) Anakin ja (poika) Luke 
edustavat saman hahmon kahta eri puol-
ta. Insestinen uusioperhe paljastuu parhai-
ten Kloonien hyökkäyksen joukkokohtauksessa, 
jossa haudataan pimeän puolelle astuneen 
Anakinin äitiä, Shmia. Kohtauksessa Ana-
kinin tyttöystävä Amidala on kirjaimelli-
sesti Luken äiti, mutta symbolisesti Anaki-
nin korvikeäiti. Kun Anakinin oikea äiti on 
haudattu, korvikeäidistä tulee nyt Anakinin 
rakastaja, samalla tavoin kuin Luken sisar 
Leia on ensimmäisessä trilogiassa tämän po-
tentiaalinen rakastaja. Näin Shmi, Amidala 
ja Leia muodostavat Rilstonen tulkinnassa 
klassisen kolmipäisen jumalattaren, joka on 
yhtä aikaa sankarin äiti ja rakastaja.

Mistään oidipaalisesta tragediasta ei kui-
tenkaan voi puhua kummankaan trilogian 
ja miehen kohdalla, koska isänsurmaan ja 
äidin naimiseen suhtaudutaan näissä eloku-
vissa puberteettisen hyväntuulisesti. Saagan 
keskeinen teema ei ole niinkään oidipaalinen 
ahdistus kuin Peter Pan -tyyppinen optimis-
mi, aivan kuten Steven Spielbergin eloku-
vissakin: kunhan isä antaa hyväksyntänsä ja 
äiti on muutettu kuvaksi, ei aikuiseksi tarvit-
se koskaan kasvaa. Se on aikaa kestävä sa-
noma kaikille meille 13-vuotiaan hengenelä-
män säilyttäneille miespojille.

M. G. Soikkeli

Darth Vaderin  
vaikeat poikavuodet

Tilaa Voima niin tiedät enemmän. 
tilaukset@voima.fi

www.voima.fi
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