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V uosien varrella olet toistuvasti ajau-
tunut Marxin äärelle painetussa sa-
nassa, radioaalloilla ja muissa julki-
sissa esiintymisissä. Mitkä koet ensisi-
jaisiksi syiksi palata Marxin teksteihin?

Otan lähtöpisteeksi viimeaikaisen esimerkin: Thomas 
Pikettyn kirjan Le capital au XXIe siècle tai etenkin 
sen englanninnoksen Capital in the 21

st
 Century saaman 

valtavan suosion3. Miksi se on vedonnut niin moniin? 
Sehän on valtavan tylsä opus – kuin lukisi yhteiskunta-
tieteellisen monografian tilastoliitettä. 

Joku tokaisi minulle, että Piketty on vasemmistolai-
sille vähän sama kuin oikeistolainen taiteilija kokoomus-
laisille: kerrankin joku niistä on meidän puolella... Mutta 
tämä ei voi olla ainoa syy, onhan Pikettyn ”vasemmisto-
laisuuskin” lopulta perin mietoa ja suhteellista.

Nähdäkseni Pikettyn suosion taustalla on valtavirran 
taloustieteen teoreettinen yksisilmäisyys yhdistyneenä 
sen pitkäaikaiseen käyttöön vallalla olevan politiikan oi-
keutusvälineenä. Tämä kulminoitui talouskriisissä, joka 
tuli taloustieteilijöiden enemmistölle niin sanotusti yl-
lätyksenä ja johti Euroopassa puolentoista vuoden mit-
taisen shokkikeynesiläisyyden jälkeen julkisen sektorin 
niin kutsutun kestävyysvajeen kurissapitämispolitiikkaan. 
Siinä vanhan kunnon farmakonin tapaan tarjoillaan lääk-
keeksi itse alkuperäistä vaivaa: palveluiden heikkene-
misen lääkkeeksi esitetään palveluiden heikentämistä ja 
työttömyyden vastapainoksi luonnollisen työttömyyden 
hyväksymistä4. Kurjistumisen lääkkeeksi esitetään siis 
kurjistamista, mitä olisi vaikea takoa ihmisten kalloon 
ilman taloustieteen uutisissa ja muussa mediassa pönki-
tettyä legitimaatiovaltaa.

Taloustieteen avulla hallitseminen edellyttää, että 
sillä on yllään yksiselitteisen tieteen sädekehä. Tässä ta-
loustiede alkaa olla ongelmissa. Sillä ei näet teoreetti-

sesti mene hyvin: sen uusklassista ydintä täydennetään 
yhä ptolemaiolaisemmin episyklein, uuskeynesiläisyys 
nousee, miksei uusricardolaisuuskin (Steve Keen), 
eletään tiettyä Marx-renessanssia, kaikki hajoaa ja ky-
seenalaistuu5. Pikettyn kirja on teoreettisesti vaatimaton, 
mutta ilmiönä väkevä oire tästä hajoamisesta. Merkille-
pantavinta on teoksen harvinaisen laaja ulkoakateeminen 
reseptio.

Jos valtavirtataloustieteen tarjoilemaa austerity-
politiikkaa on tukenut se arkijärjen ideologia, että val-
tionvelka noudattaa yksi yhteen samaa logiikkaa kuin 
kotitalousvelka, Piketty on ottanut asiakseen vahvistaa 
toisentyyppisen arkihavainnon – sen, että tuloerot (epä-
marxilainen termi) kasvavat ja vanha kunnon luokkaka-
pitalismi tekee paluutaan (vaikka se ei ole koskaan ka-
donnutkaan).

Capital in the 21
st

 Century siis vahvistaa sen, minkä 
kaikki tiesivät, mutta tieteellisen vasta-auktoriteetin ja 
massiivisen tilastollisen aineiston kera. Taloustieteen kri-
tiikkiä on ollut maailman sivu – jokainen akateeminen 
progressivisti osaa sen pääkohdat ulkoa – mutta Piketty 
ei ole marxilainen eikä keynesiläinen, vaan puhuu ikään 
kuin taloustieteen itsensä suulla. Niinpä monet terveh-
tivät häntä vuoristopurona taloustieteellä oikeutetun po-
litiikan autiomaassa. Tältä kannalta on olennaista, että 
teos on sellainen käppyrä-appendix-hirviö kuin se on: ei 
kirjaa ole tarkoituskaan lukea, vaan osoittaa sormella ja 
sanoa: ”Katsokaa nyt, se on viimein todistettu!”

Mutta... Miten köyhä ja alkeellinen onkaan Pikettyn 
kirja Pääomaan verrattuna! Pikettyn ansiona on pidetty 
sitä, miten hän tuo historiallisen perspektiivin taloustie-
teeseen – vaan miten laihaa onkaan hänen historiallisuu-
tensa Marxiin verrattuna!

Väite ei tässä nyt ole se, että Marx olisi ”oikeassa” 
ja muut talousteoriat ”väärässä”, vaan että riippumatta 
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siitä, mitä Pääomasta viime kädessä pitäisi ajatella, se on 
pelkässä tieteenteoreettisessa mielessä aivan toisella tasolla 
kuin ne lennokinkokoamispiirustukset, joita nykyään 
esitellään osoituksena siitä, että talousteoria tepastelee 
tieteen varmalla polulla.

Kukaan taloustieteilijä ei ole Marxin jälkeen ha-
lunnut tai osannut tehdä kokonaisesitystä, jossa kapita-
lismia ei nähdä ihmisluontoon perustuvana teknisenä 
tuotannon ja vaihdon järjestelmänä, vaan historiallisena 
muodostumana, joka voi myös aikanaan kumoutua tai 
tuhoutua; jossa kapitalismia ei nähdä teoriassa  tasapai-
noisena vaan olemuksellisesti ristiriitaisena ja itseään 
mullistavana systeeminä; jossa kapitalismin  erilaiset ja 
eritasoiset kriisit nähdään sisäsyntyisiksi ja välttämättö-
miksi; jossa virheelliset tai yksipuoliset  taloustieteelliset 
ja poliittiset ajatukset eivät juonnu tyhmyydestä, vallan-
himosta tai väärästä  hyväntahtoisuudesta vaan johdetaan 
materialistisesti systeemisistä asemista tuotannossa ja 
kierrossa; jossa talous ei ole oma, muista alajärjestelmistä 
eroava steriili alueensa, vaan on politiikan, taistelun ja 
ideologian läpäisemä ristiriitainen kokonaisuus – eikä 
juuri näistä syistä enää ”pelkkää taloutta”. Jo nämä seikat  
nostavat Marxin täysin eri luokkaan taloustieteeseen ver-
rattuna täysin siitä riippumatta, mitä mieltä ollaan hänen 
teoriansa yksityiskohdista tai edes viimekätisestä pätevyy-
destä.

Se, ettei Marxin tekoa ole toistettu, ei toki johdu 
yksinomaan ekonomistien haluttomuudesta tai kyvyt-
tömyydestä. Pääsyy on tietenkin, ettei voi tehdä samoin 
kuin Marx ja pysyä taloustieteilijänä. Marx ei ollut ta-
loustieteilijä, vaan taloustieteen kriitikko. Siksi ”marxi-
lainen kansantaloustiede” on oksymoroni. Vaikka Marx 
tulee toki esittäneeksi monia ”positiivisia” talousteoreet-
tisia väitteitä, on koko ajan muistettava, että hän esittää 
ne aineistonsa, klassisen poliittisen taloustieteen, ideolo-
giakriittisen erittelyn yhteydessä.

Monet vasemmistolaisetkin sanovat nykyään, että 
”työnarvoteoria, liioiteltu polarisaatio-oppi porvariston 
ja proletariaatin välillä, transformaatio-ongelma jne. te-
kevät Pääomasta teoreettisesti käyttökelvottoman”. Tai: 
”Marxin ajatuksilla oli rajattu pätevyytensä 1800-luvun 

kapitalismissa, mutta nykyään hänestä ei enää ole mi-
hinkään.” Mutta vaikka näin olisikin, mikä veruke tämä 
on taantua takaisin ekonomistisiin lelumalleihin? Eikö 
sen sijaan pitäisi omaksua kiireelliseksi tavoitteeksi muo-
dostaa sellainen kokonaisvaltainen esitys kapitalismista, 
jossa se nähdään dynaamisena, ristiriitaisena, historial-
lisena, mutta jossa samalla vältetään Marxin ongelmal-
lisimmat oletukset (esimerkiksi työarvo-, hinta- ja pola-
risaatioteoria), ja jossa nuo yksipuolisuudet tai anakro-
nismit johdetaan materialistisesti eikä kuitata subjektii-
visina virheinä (joita hän tietysti myös teki)?

Tämä tietysti vaatisi, mikäli Marxin esimerkkiä on 
uskominen, muutaman vuosikymmenen mittaista koko-
päiväistä istumista kirjastossa, mihin tämän päivän tutki-
joilla ei yliopistoinstituution katastrofaalisessa nykytilan-
teessa taida olla mahdollisuuksia...

Pikettysta vielä sen verran, että ne, joiden mielestä 
tämän melko simppelit viittaukset Balzaciin ja Austeniin 
ovat sivistyneitä ja virkistäviä, eivät ole koskaan lukeneet 
Pääoman I osaa.

Entä millainen filosofi Marx oli? Minkä lajin filo-
sofisuutta Marx edustaa?

Marx ei ollut yhteiskuntafilosofi. Koko yhteiskunta-
filosofian genre on kuollut. Se kuoli jo 1700-luvun po-
liittisen taloustieteen myötä. Yhteiskuntafilosofia on klas-
sisen ajan lajityyppi, joka saattoi kukoistaa vielä absolu-
tismin aikana, mutta modernin byrokraattisen valtion ja 
kapitalistisen rahatalouden vaatimassa analyysissa se on 
passée. Jos yhteiskuntafilosofian normatiivista lähesty-
mistapaa yrittää soveltaa modernin yhteiskunnan oloissa, 
siitä tulee väkisinkin empiiris-sosiaaliteknologisen yhteis-
kuntatieteen viheliäinen supplementti.

Marx tekee sekä nuoruuden teksteissään että Pää-
omassa jotain aivan muuta kuin ”yhteiskuntafilosofiaa”. 
Tämä ei tarkoita, että Marxin teoriat olisivat ei-normatii-
visia. Kuitenkin Pääoman lähtökohta siitä, että ”kuvaus 
= kritiikki”, vie sen empiirisen yhteiskuntatieteen ja abst-
raktin normatiivisen moraalifilosofian välisen dualismin 
tuolle puolen.

Marx ei silti anna tähänkään asiaan mitään yksin-
kertaista ratkaisua tai mallia. Paitsi että on paha tehtävä 

”Marx ei ollut taloustieteilijä, 
vaan taloustieteen kriitikko.”
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yrittää ajatella sitä, mitä Marx tieteellisessä yhteiskun-
takritiikissään ja poliittisessa tieteenkritiikissään tekee, 
saattaa myös olla, että hän on monessa suhteessa seli-
tyksen velkaa eikä vain valmis, seurattava esikuva. Marx 
esimerkiksi hylkää todellisuutta vastaan asetettavat abst-
raktit ideat – hyvä, mutta seuraako tästä, että kapitalis-
mikritiikin normatiivista perustaa ei siis saa tematisoida? 
Pahinta olisi, jos kaiken takaa löytyisi joku maton alle 
lakaistu luonnonoikeudellinen periaate. (Sellainen Mar-
xilta toki löytyy, jos Pääoman riiston käsite tulkitaan 
yksiviivaisen moraalisesti varhaisemman sosialismin 
tapaan.)

Dialektinen ajattelu on tietysti yksi filosofinen asia, 
jonka Marxiin voisi liittää. Pääomassa Marx käyttää dia-
lektista menetelmää – minusta näin voi sanoa. Mutta 
dialektiikan merkillinen tunnuspiirre on se, että siitä on 
vaikea sanoa mitään yleistä in abstracto.

Kun yrittää ymmärtää, mitä dialektinen ajattelu on, 
tuntee tarvetta muodostaa jonkinlainen ’dialektiikan 
yleinen kaava’. Siis ”hei, näin se menee – ei toki niin että 
teesi–antiteesi–synteesi, vaan että – seurataan kohteen 
omaa ristiriitaisuutta, sitä miten se jo alussa kieltää itse 
itsensä, ja lopulta, öh, kaikki liittyy kaikkeen...” Ja sitten 
on heti selvää, että kaikki tällaiset muotoilut ovat kaava-
maisuudessaan epädialektisia, abstrakteja ja käyttökelvot-
tomia.

Merkillepantavaa on, etteivät Hegel sen enempää 
kuin Marx kumpainenkaan halunneet muotoilla dialek-
tiikasta tällaista nyrkkisääntöä. (Slavoj Žižek itse asiassa 
yrittää magnum opuksessaan jotain sellaista!6) Ja vaikka 
Engelsin Luonnon dialektiikka on mielenkiintoisempi 
työ kuin nykyään annetaan ymmärtää, se tunnetusti 
vajoaa keskeisin osin juuri siihen positivismiin ja metafy-
siikkaan, joita se on kritisoivinaan7.

Oli miten oli, on vaikeaa ja hyvinkin tarkoituksen 
vastaista tehdä yleistä, erityisistä kohteista irrotettua 
”dialektista filosofiaa”. Itse asiassa jo Hegelin logiikasta 
saattaa lukijalle tulla sellainen sivumaku, että onko tämä 
nyt jonkinlainen formaali, sisällöstään irrotettu esitys 
siitä, ettei muotoa ja sisältöä voida erottaa; metateoria 
metateorian mahdottomuudesta.

Minulla on myös vaikeuksia suhtautua Marxiin jon-
kinlaisena yleismaterialistisena filosofina. Monet Marx-
tutkijat voivat olla tästä eri kannalla, ja ovatkin. Mutta 
on vaikea hahmottaa, mikä olisi ”marxilainen” kanta 
esimerkiksi Deleuzen transsendentaaliseen empirismiin 
tai Meillassoux’n kontingenssifilosofiaan8. Ovatko ne 
porvarillisen idealismin uusimmat ja juonikkaimmat 
valekaavut? Vaiko ajankohtaistettua materialismia, 
joita Marx Highgaten syvyyksissä paraikaa raivokkaasti 
puolustaa? Tässä kohtaa en osaa käydä luokkataistelua 
teorian alueella; en osaa suhteuttaa Marxiin sitä pidätty-
väistä kiinnostustani, mikä minulla molempia mainittuja 
herroja kohtaan on.

Sivumennen sanoen olen huomannut, että mikä ta-
hansa epäuskottava idealistinen filosofia on minusta 
keskimäärin kiinnostavampaa kuin ontologinen ma-
terialismi, joka on liki aina pitkästyttävää. Olen siitä 

poikkeuksellinen Marx-ihminen, että samalla kun pidän 
valistuksen ja Marxin esittämää uskontokritiikkiä triviaa-
listi totena, teologia on minusta kiinnostavaa ja ihanaa. 
Ylisummaan luen aina mieluummin sanan ”Jumala” kuin 
sanan ”voimakenttä”, vaikka jälkimmäisiä on olemassa 
ja edellistä taas ei. Tämä ei tietenkään ole mikään argu-
mentti, mutta olen pitkään tuntenut halua tehdä pientä 
gallupia filosofien keskuudessa siitä, kuinka moni kokee 
samoin.

Materialistisen historiankäsityksen perusjohtolangat 
– ”katso, miten lisätuote syntyy ja miten se jaetaan...”, 
”katso tuotantosuhteita, niin ymmärrät paremmin, miksi 
laki ja uskonnolliset instituutiot olivat sillä tolalla kuin 
olivat...” – ovat tällaisessa yleisessä ja hyvällä tavalla epä-
määräisessä muodossaan aivan päteviä. Ei kukaan nyky-
teologikaan väitä, että kapitalismia sen enempää kuin 
esimodernejakaan yhteisöjä pitäisi tutkia kaitselmuksen 
työnä. Tai jos väittääkin, hän ei varmasti ole tiedekunnan 
palkkalistoilla.

Vaikka nykyään on melko yleistä korostaa ”arvojen” 
ja ”asenteiden” merkitystä, todeta vaikkapa, että nyky-
tilanteen taustalla vaanivat ahneus tai itsekkyys (talo-
ustieteilijät ja maallikkosaarnaajat voivat olla tästä yhtä 
mieltä), niin vakavasti otettava yhteiskuntatutkimus on 
aina materialistista. Tässähän juuri on ihmistieteiden ja 
luonnontieteiden ero: jälkimmäiset eivät ole materia-
listisia tieteitä. Luonnontiede pyrkii aina irtautumaan 
materiaalisesta ja konkreettisesta löytääkseen ideaaliset, 
eksaktit pätevyydet, joissa ei materiasta ole enää jäljellä 
rahdun rahtua.

Pääoma on kylläkin omiaan sekoittamaan tämänkin 
pakan. Ei siksi, että se olisi luonnontiedettä yhteiskun-
nallisesta kohteesta, niin kuin varhaisessa marxismissa 
ajateltiin. Mutta materiaalinen ja  konkreettinen limit-
tyvät siinä loogiseen johtamiseen väkevällä tavalla, jota 
kuitenkin on vaikea tieteenteoreettisesti rekonstruoida. 
Mutta ehkä tässä juuri siksi olisi Marxin yksi anti filo-
sofialle: johtolankoja yhteiskuntatieteelliseen tieteenteo-
riaan, joka olisi sekä interdisiplinääristä että poliittista...

Valmistelet parhaillaan kirjaa, jossa Marxillakin 
kuuluu olevan sanansa sanottavana. Mihin tarvitset 
Marxia hankkeessasi?

Kirjan taustalla oleva kysymys kuuluu: onko kapita-
lismille vaihtoehtoa? Tämä kysymys, tai tarve sen esittä-
miseen, on suhteellisen uusi. Varhaisessa marxismissa aja-
teltiin, että historia on meidän puolellamme. Pohdittiin 
sitä, missä, milloin ja miten vallankumous tehdään, eikä 
sitä, mitä ongelmia sen jälkeen mahdollisesti tulee esiin. 
Ajateltiin ehkä niin, että työläisvallan käytännöllinen 
organisointi ei voi tuottaa ainakaan sen suurempia on-
gelmia kuin kapitalismi, onhan perusta kunnossa... Taus-
talla oli valtava, historianfilosofialla pönkitetty optimis-
tinen visio.

Lokakuun vallankumouksen jälkeen ajankohtais-
tuneet Neuvostoliiton massiiviset perustamisongelmat 
saatettiin noin vuosikymmenen ajan sälyttää sodan, viha-
mielisen ympäristön, kehittymättömyyden ja tuotanto-
voimien alkeellisuuden piikkiin.
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Vähitellen kävi ilmeiseksi, että vaikka marxismissa hel-
lityn emansipaatiolupauksen roimaa ylimittaa olisi kuinka 
kalibroitu, Neuvostoliiton todellisuus oli siitä sangen 
etäällä. Silti sen olemassaolo kantoi ja ruokki kapitalismin 
ylittämisen mahdollisuutta, usein hyvinkin paradoksaali-
silla tai kummallisilla tavoilla. Ajatellaan vaikka kuuluisaa 
kolmatta tietä, ”ihmiskasvoista sosialismia”: reaalisosialis-
tisen pakkojärjestelmän romahtamisen olisi luullut olevan 
sille historiallinen paraatipaikka. Vaan ei. Reaalisosialismin 
hajotessa ei poliittiselta kartalta siis kadonnut marxismi-
leninismi – se oli menettänyt uskottavuutensa jo paljon 
aiemmin sekä kansainvälisesti että sosialististen maiden 
sisällä – vaan nimenomaan tämä kolmas tie, ”todellinen” 
sosialismi. Vaikka uskottiin, että reaalisosialismi oli pääeste 
toisenlaisen sosialismin toteutumisen tiellä, se oli kuin 
olikin nimenomaan reaalisosialismin kannattelema ilmiö. 
”Todellinen” sosialismi oli siis vaihtoehto pikemminkin 
sosialismille kuin kapitalismille ja eli tästä syystä vain niin 
kauan kuin Neuvostoliitto paikanpitäjänä todisti siitä, että 
sosialismi on sekä periaatteessa mahdollista että alustavasti 
olemassa.

Porvareille ja kylmän sodan ideologeille kommunismi 
oli kaiken poliittisen toiminnan ja ajattelun keskeisin 
viitepiste ja vastustaja. Puoluekommunisteille Neuvos-
toliitto oli osoitus siitä, että sosialismi on kasvava osa 
todellisuutta. Hyvinvointivaltio oli osittain tietoisesti ja 
osittain funktionaalisesti reaktio Neuvostoliiton ylläpi-
tämään vallankumouksen uhkaan lännessä.

Ennen politiikkaa niin oikealla kuin vasemmallakin 
siis tehtiin suhteessa kapitalismin ylittävään horisonttiin. 
Tällä oli summaton poliittinen vaikutus, vaikka kapita-
lismia ei missään ylitettykään – ei edes valtiokapitalis-
tisessa Neuvostoliitossa. Toisin on nyt: sosialismi, hy-
vinvointivaltio mukaan lukien, ja kommunismi saavat 
rehkiä pelkkänä imaginäärisenä ancien régimena, jota 
vasten nykyoikeisto voi aina esittäytyä modernina, nuo-
rekkaana, demokraattisena ja aloitteellisena.

Kylmän sodan aikaa ja sitä seurannutta kehitystä ver-
taillessa on vaikea väistää sitä johtopäätöstä, että ilman 
kapitalismin ylittävää horisonttia ei vasemmistolaisesta 
reformipolitiikastakaan tule mitään.

Tätä tilannetta yritän ajatuksellisesti Marxin avulla 
avata. Taloustieteen ideologisen vallan oloissa Marx on 
esikuvallisena taloustieteen kriitikkona sivuuttamaton. 
Samalla yritän peilata Marxia ja nykykapitalismia toi-
siaan vasten ja tutkia, mitä teoreettisia ja poliittisia mah-
dollisuuksia tästä avautuu. 

Marx näki itsensä utopiakriitikkona. Toisaalta 
hän arvosteli vallitsevaa taloustiedettä ja analysoi ta-
louden ”liikelakeja”, toisaalta suomi aikansa utoop-
pisia sosialisteja ja valtiouskovaisia. Voiko Marxia ny-
kyisin lukea hahmottelematta vaihtoehtoa olemassa 
olevalle järjestelmälle?

Näin Marxia on itse asiassa suurimmaksi osaksi 
luettu! 60-luvulla opiskelijaliikkeen tiimellyksessä al-
kanut ”uusi Marx-luenta” keskittyi Marxin vapautta-
miseen kiusallisista painolasteista, ennen kaikkea vallan-
kumousteoreettisesta historiallisesta materialismista9. Sitä 
vastaan painotettiin Pääomaa Marxin pääteoksena sekä 
Marxin teorian kapitalismispesifisyyttä.

Tässä luennassa piilee paljon yhä sivuuttamatonta 
materiaalia sille, joka haluaa ottaa Marxin teoreetikkona 
vakavasti. Hintana tästä, jos näin voi sanoa, oli tiettyjen 
teoreettisten yksipuolisuuksien lisäksi, että kapitalismin 
ylittämistä tai kumoamista koskevat kysymykset loistivat 
melko lailla poissaolollaan. Pikemminkin osattiin se-
littää, miksi kapitalismi aina voittaa: kaikki elämänilmiöt 
nähtiin aina funktionaalisina suhteissaan pääomaan.

Samalla kun tässä niin sanotussa pääomalogiikassa 
poliittisia kysymyksiä ja luokkataistelua hädin tuskin 
sivuttiin, sen kääntöpuolelle syntyi anarkismin kanssa 
flirttailevia luokkataisteluteorioita. Niissäkään ei vaihto-
ehtoja kapitalismille pohdittu, koska niitä ei tietenkään 
saa määritellä ylhäältä päin, vaan kaiken on oltava 
työväen itseorganisoitumisen varassa.

Marx ei itsekään koskaan esittänyt sosialismin tai 
kommunismin ”mallia”, vaikka maallikkoyleisö joskus 
tuntuu niin luulevan. Marx ja Engels hahmottelivat 
muutamaan otteeseen, minkälaisiin toimiin proletariaatti 
voisi ryhtyä valtiovallan kaapattuaan. Myös Pariisin kom-
muunin yhteydessä Marx analysoi vallankumouksen ensi 
vaiheen poliittista problematiikkaa. Marx ja Engels tote-

”Sosialismi, hyvinvointivaltio 
mukaan lukien, ja kommunismi 
saavat rehkiä pelkkänä ima-
ginäärisenä ancien régimena, 
jota vasten nykyoikeisto voi 
aina esittäytyä modernina, nuo-
rekkaana, demokraattisena ja 
aloitteellisena.”
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sivat eksplisiittisesti, että kaikki nämä hahmotelmat ovat 
täysin konjuktuuriin sidottuja eikä niillä ole teoreettista 
painoarvoa vallankumouksen tai kommunismin rakenta-
misen ”malleina”.

Vielä voidaan mainita ”Gothan ohjelman kritiikki”, 
jossa Marx sivuaa kapitalismin jälkeisen yhteiskunnan 
luonnetta koskevia kysymyksiä sekä Marxin ajoittaiset 
heitot Pääomassa siitä, miten asiat olisivat jossakin suh-
teessa eri tolalla, jos kapitalismi ei vallitsisi10. Siinä suurin 
piirtein kaikki.

Miksi Marx sitten oli kommunismista näin vaito-
nainen? Keskeinen taustatekijä on se utooppisen sosi-
alismin säälimätön kritiikki, jota Marx harjoitti koko 
uransa ajan. Jo 1800-luvun alkupuolelta alkaen oli esitetty 
erilaisia visioita kapitalismin jälkeisistä onneloista. Ne 
olivat abstrakteja ja epähistoriallisia: moraalinen idea ase-
tettiin kapitalismia vastaan. Kapitalismin ja sen kumoa- 
misen poliittisten ehtojen historiallinen ja tieteellinen 
tutkiminen laiminlyötiin. Tällaisen sosialistisen ajattelun 
tuotokset olivat naiiveja, klassisen utooppisen tradition 
mukaisia ”ehdotuksia lainsäätäjille”.

Utooppinen sosialismi korvaa kapitalismin epä-
miellyttäviksi tuomitut piirteet haluamillaan. Se ei kui-
tenkaan tutki kapitalismin kokonaisuutta ja tulee siksi 
esittäneeksi mahdottomia yhtälöitä. Se ajattelee maa-
ilmaa annetuin kategorioin ja pitää näin ollen kapitalis-
miakin tavallaan ikuisena, mutta haluaa sitten korjata 
tästä kokonaisuudesta joitakin irrallisia osia.

Esimerkki tällaisesta utooppisesta ehdotuksesta voisi 
olla: säilytetään palkkatyö, mutta annetaan koko työntulos 
työläiselle. Tämä ei ole vallankumouksellinen ajatus, vaan 
mahdoton yritys reformoida kapitalismia. Palkkatyöstä tulee 
vallitseva työn muoto vasta kapitalismin myötä ja tällaisena 
pelkästään pääomasuhteen toinen kohtio. On puoliksi-
ajateltu ja ristiriitainen hanke yrittää poistaa palkkatyöhön 
kuuluva rahallinen riisto samalla säilyttäen ne tuotanto-
suhteet, jotka yksin tekevät palkkatyön mahdolliseksi.

Kapitalismi on ajateltava pohjaan saakka. Vain tämän 
radikaalin näkökulman avulla voi osua sen hermoon ja 
saada todellisen poliittisen liikkeen avulla aikaan uusi 
tuotantomuodostelma ja yhdessä elämisen tapa.

Marxille kommunismi on siis tieteellistä, ei utoop-
pista. Tämä johtuu kapitalismin luonteesta: se ei koko-
naisuutena ole toimijoille läpinäkyvä. Tilanne on toinen 
kuin herruuteen perustuvissa järjestelmissä, joissa sorto- 
tai riistomekanismi oli avoimesti näkyvillä, välittömästi 
poliittinen ja oikeutettavissa vain uskonnon avulla.

Tieteellistä...? Kyllä, niin sanoisin! Mutta ei samassa 
mielessä kuin Toisen internationaalin marxismissa, jossa 
tiede ymmärrettiin 1800-luvun standardikäsityksen 
mukaisesti. Ajateltiin, että tiede kuvaa yleisesti päteviä 
lakeja, joiden nojalla voi tehdä myös tulevaisuutta kos-
kevia ennustuksia ja hypoteeseja. Marxin ansiona olisi 
sitten ollut, että tällainen tiede ulotetaan myös historiaa 
ja yhteiskuntaa koskevaksi: hän paljasti historian moot-
torin (tuotantovoimien kehitys), sen dynamiikan (luok-
kataistelu) ja kaiken huipuksi eritteli kapitalismin lii-
kelait ja murtumapisteet (kriisit ja kurjistuminen). Näin 
sukeutuneeseen tieteelliseen sosialismiin vallankumouk-
sellisella työväenliikkeellä oli sitten ilo nojata poliittisen 
toimintansa mestariohjaajana.

Tällainen käsitys tieteestä oli alun perinkin kapea, 
nykyisin täysin vanhentunut – ja sosialistisen liikkeen 
kupeeseen vyötettynä poliittisesti äärimmäisen ongelmal-
linen. Mutta tämä ei kumoa sitä, että Marxille teoria ja po-
litiikka edellyttävät toisiaan. Tieteellistä kommunismia ei 
enää onneksi voi käsitteellistää positivismin kaavussa esite-
tyksi historianfilosofiaksi eikä teknokraattiseksi sosialistisen 
hallinnan opiksi. Tällaisten tulkintojen kasvualustana ei 
enää ole mitään instituutioita eikä intressiryhmiä. Niinpä, 
ellei termi herättäisi niin paljon epäluuloja, tieteellisestä 
kommunismista Marxin avaamana teoreettis-poliittisena 
käytäntönä voisi edelleen aivan hyvin puhua.

Kommunismi on Marxille todellinen poliittinen 
liike, ei ohjelma, malli tai visio. ”Todellisen liikkeen  
edistyminen on tärkeämpää kuin tusina ohjelmia”, muo-
toili Marx 5. toukokuuta 1875 kirjeessään Wilhelm 
Brackelle11. Kaikki tulevaa yhteiskuntaa koskevat ”mallit” 
ovat perustavasti teknisiä ja epäpoliittisia. Marx ei tun-
netusti halunnut kirjoittaa reseptejä tulevaisuuden kup-
pilaan. Kapitalismin kehityksen synnyttämät uudet 
mahdollisuudet ja niiden pohjalta toimiva poliittinen 

”Marxille teoria ja politiikka 
edellyttävät toisiaan.”
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liike ratkaisevat, minkälaiseksi tulevaisuuden yhteiskunta 
muotoutuu.

Utooppinen sosialismi ei ole nykyäänkään kuollut. 
Jos utooppisen sosialismin päämittapuuna ei pidetä tuo-
tantovälineiden yhteisomistuksen tavoitetta, vaan ajatusta 
reformista tai mekanismista, jonka toteuttamisen kautta 
kapitalismi voitaisiin saattaa harmoniaan ja tasapainoon, 
kaikki poliittisen valtavirran ideologiat edustavat sitä. 
Mikä olisi utooppisempi ajatusrakennelma kuin se, että 
jos markkinoiden vapaa toiminta vain taataan, tämä 
ratkaisee kaikki ratkaistavissa olevat yhteiskunnalliset 
ongelmat? Eikö ”vihreä markkinatalous” ole sula utopia 
kapitalismin ja ekologisen politiikan yhteensovitettavuu-
desta? Onko maailmansotien mahdollistamaan poikkeus-
tilanteeseen perustunut hyvinvointivaltio globalisaation 
ja kenties kroonistuvan talouskriisin oloissa enää realis-
tinen vaihtoehto? Mitä muuta on populistinen näkymä 
rehdin tuottavan työn ja rehdin tuotannollisen pääoman 
liitosta kuin tyylipuhdasta utooppista moralismia?

Jokainen sosialistinen utopia perustuu oikeuden-
mukaisen vaihdon ideaan, ja on siis markkinavaihdon 
kannattelema ajatusmuoto. Mutta tämä pätee myös 
kääntäen: jokainen markkinatalousutopia on sosialis-
tinen utopia. Ajatus markkinavaihdon tuottamasta tasa-
painosta on ajatus yksityisen ja julkisen välille syntyvästä 
tasapainosta, joka olisi paitsi kaikkien varallisuutta kas-
vattava myös oikeudenmukainen. Voisi jopa sanoa, että 
sosialismi on kapitalismin immanentti utopia. Se on kier-
rossa ja vaihdossa syntyvien ajatusmuotojen poliittista 
loppuunsaattamista.

Tämä saattoi olla yksi syy sille, miksi Marx nimitti 
itseään pääsääntöisesti kommunistiksi, ei sosialistiksi.

Hän oli erittäin kriittinen valtiososialismia kohtaan, 
ja erona anarkisteihin oli lähinnä se, että Marxin mukaan 
valtiota ei voi kuolettaa heti vallankumouksen koitettua 
– jo yritys siihen suuntaan olisi vallankumouksen tavoit-
teiden kannalta illusorinen ja tuhoisa.

Marxin yleisluontoiset huomautukset kommunis-
mista tuntuvat kuitenkin viittaavan kahteen erilaiseen 
suuntaan: yhtäältä juuri eräänlaiseen yhteenliittyneiden 
tuottajien anarkokommunismiin (näin erityisesti Gothan 
ohjelman arvostelussa) mutta toisaalta myös sosialistiseen 
suunnitelmatalouteen (näin erityisesti Pääomassa). Mikä 
siis oikein on sosialismin ja kommunismin suhde Mar-
xilla? Ja mikä sen pitäisi olla meille? Mikä on ”tietoisen ja 
rationaalisen hallinnan” ja yhteenliittyneiden tuottajien 
vapaan itseorganisoitumisen välinen suhde? Voidaanko 
hallinnollisen ja poliittisen suhde suunnittelussa ratkaista 
toisin kuin reaalisosialismissa? Tämä problematiikka 
kiinnostaa minua tällä hetkellä.

Uusmarxilaisuudessa on jonkin aikaa ollut trendinä, 
että sosialismi hylätään kokonaan ja puhutaan ainoastaan  
kommunismista. Tämä on eräänlainen split, ja näh-
däkseni liioiteltu vastareaktio Neuvostoliiton jälkeensä 
jättämään poliittiseen traumaan. Jos valtio ja muut vä-
littävät mekanismit sivuutetaan liian nopeasti pelkkinä 
porvariston sommittelemina ideologisina koneistoina, 
niin ylenkatseen kääntöpuolelle livahtaa helposti erään-

lainen hiljainen luottaminen valtioon: ”No niin, tääl-
lähän nämä rautatiet, koulut ja sairaalat jo näyttävät 
olevan; enää puuttuu vain se, että liitytään yhteen tuot-
tamaan...” Ehkä jopa bolševistien vallankumouksen eta-
tistinen käänne johtui osittain siitä, että he olivat niin 
valtion vastaisia, etteivät osanneet kuvitella joutuvansa 
sen kanssa liemeen...

Kun pohditaan vaihtoehtoja kapitalismille, ensim-
mäinen askel on sisällyttää kapitalismi itse vaihtoehtojen 
joukkoon. Margaret Thatcherin kuuluisa TINA-huu-
dahdus pitäisi muuttaa muotoon: there is no alternative 
– and capitalism is not one either! 12

Mutta jos teemme näin, poliittinen mielikuvituk-
semme tyssäytyy saman tien. Kapitalismi on onnistunut 
kolonisoimaan myös kuvittelukykymme. Argumentin 
muotoon puettuna – ja tätä esittävät tilaisuuden tullen 
kaikki kokkareista vasureihin asti – viimekätinen väite 
kuuluu: kaikki, mitä sanot kapitalismista, voi toki olla 
totta, mutta nyt on muistettava, että vaihtoehtoa on ko-
keiltu, eikä se toiminut.

Tämän argumentin voimaa ei pidä aliarvioida. Se 
heijastaa sitä suurta muutosta ja eroa, mikä nykyti-
lanteessa on työväenliikkeen herooisiin vuosiin ver-
rattuna. Niin vallankumouksellista kuin universaalin  
keskiluokkaistumisen puolesta taistellutta sosiaalide-
mokraattista työväenliikettä kannatteli mieletön histo-
riallinen optimismi ja lupaus suuresta tulevaisuudesta. 
Tällaista ei nykyään ole missään. Kapitalismista on 
tullut sama asia kuin (talouden) järjestys sinänsä ja 
niinpä sille voidaan kuvitella vaihtoehdoksi enää epä-
järjestys tai katastrofi.

Tässä tilanteessa on tilausta sekä uusille elämänkäy-
tännöille, jotka osoittavat toisenlaisen elämän ja toisen-
laisten instituutioiden mahdollisuuden, että teoreettisille 
ajatusleikeille, joissa niitä yritetään kehittää ja kuvitella. 
Sangen monet uusmarxilaiset ovat omaksuneet näke-
myksen, jonka mukaan kaikkien ”yhteiskuntamallien” 
kehittely on jo sinällään osoitus piilostalinistisesta ja tota-
litaristisesta tendenssistä. Olen tässä eri kannalla: vaikka 
Marxin utooppisen sosialismin kritiikki on edelleen pä-
tevää, nykyinen poliittisen mielikuvituksen ja historial-
lisen tulevaisuususkon rapautuminen tarvitsevat vasta-
lääkkeekseen viileitä kuvauksia siitä, millä konkreettisilla 
tavoilla asiat voisivat olla toisin. Neuvostoliiton nousun 
ja tuhon sekä 30 vuoden uusliberalistisen hallinnan 
jälkeen ei voi enää rauhoitella itseään vallankumouksen 
itsestäänselvyydellä, ei sen tapahtumisen eikä luonteen 
selviöllä. Tässä mielessä tilanne on ratkaisevasti toinen 
kuin Marxin aikana ja suurta osaa 1900-lukua.

Tässä ei saa pelätä liikaa. Ikään kuin joku ”malli” 
voisi sellaisenaan toteutua! Mallit todella ovat kömpelöitä 
ja koko ajatus niiden ”toteuttamisesta” tai ”soveltami-
sesta” todella on epäpoliittinen! Kyse on vain kuvittelu- 
ja toimintakykymme ruokkimisesta. Kyse on ajatuksista 
ja kehitelmistä, jotka kasvavat itsestään selvinä pidettyjen 
rakenteiden rakosista. Ja mitä läheisimmin yhteistuumin 
niitä kehitetään kapitalismin tieteellisen analyysin kera, 
sitä antoisampia luulisi tulosten olevan.
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