
itten siirryttiin tehokkaampaan 
yhteiskuntaan, koulutuksen koh 

dentamiseen ja ammattikuvaiseen ope 
tukseen. Kaikkien todellisten ja ku 
viteltujen ammattien harjoittajille oli 
saatavilla koulutus, joka oli räätälöity 
niin, että tulevat ammatin harjoittajat 
fokusoivat mielenkiintonsa ja sosiaali 
set suhteensa ekonomisesti juuri sii 
hen, mihin heidän oletettu ammattin 
sa edellyttikin. Syntyi ammattikoulu 
tusta, koulutusohjelmia ja uraputkia.

Kirjastoissa ei ole enää ihmisiä, joil 
le kirjat tai tieto (missään muodossa) 
olisivat tärkeitä, pyhiä ja kalliita vaan 
joukko ammatti-ihmisiä, joilla on ma 
nipulatiivinen suhtautuminen niin 
asiakkaisiin kuin “materiaaliinkin”. 
He ovat kirjaston hoitajia, joille mate 
riaalin sisältö ei enää ole tärkeä, ei sen 
moraalinen tai kasvattava merkitys, 
sen sopivuus, sen emansipoiva rooli. 
Niinpä kirjastoissa on nykyään kaik 
kea ja kansalainen saa itse arvioida, 
mikä on hyvää ja  kunnollista, koska ei 
ole ammatti-ihmistä, jolla olisi tämän 
arvioinnin kyky. Tämä on vapautta ja 
samalla erään ammatin olennaisen 
piirteen laiminlyömistä.

oimittajille järjestetään toimittaja- 
koulutusta, jossa heistä valmistuu 

toimittajia ilman, että heidän on tar 
peen koskaan opiskella mitään sisäl 
löllistä ainetta. Niinpä on huomatta 
vissa, että kaikki lehdet alkavat muut 
tua keltaisiksi, on niiden väri muuten 
mikä tahansa. Tässä joukossa on help 
po käydä valtakunnan laatulehdestä! 
Toimittajat oppivat opiskelussaan suh 
tautumaan mihin tahansa materiaali 
na, josta voi tehdä jutun. Tämä uusi 
“mikä tahansa” -luokka on eräänlai 
nen avoimen kortin luokka, jossa ei ole 
tiedon tai moraalin, arvon tai uskomuk 
sen antamaan merkitystä millään sel 
laisella, mikä tulee julkiseen tarkaste 
luun. Kaikki muuttuu samaksi. Enti 
set ajatukset kritiikistä — arvioivasta 
tarkastelusta, jonka taustalla on jokin 
asiantuntemus tai ammattitaito — 
ovat tyystin kadonneet. Koska mikä 
tahansa voidaan ottaa jutun materiaa 
liksi, juttu on kaikki. Me jopa olemme 
oppineet pitämään sensaationa mitä 
tahansa: “Kolme lasta pelastui tulipa 
losta!”, “X ja Y menevät naimisiin!”.

Aiempi ajatus laajasta sivistävästä 
koulutuksesta tarkoitti juuri arvi 

ointikyvyn ja kritiikin perustan luomis 
ta. Ihminen on välttämättä naivi: kaik 
ki, mikä on lapsuudessa totta — erityi 
sesti vanhempien välittämä typeryys
— on omiaan tekemään meistä ää 
liöitä. Koulutus voi monipuolisuudella 
ja  arvaamattomilla yhdistelmillä osak 
si vapauttaa meitä tästä naiviudesta. 
Tämä ei tarkoita Valistuksen emansi- 
paatio-ideaalia vaan päinvastoin maa 
ilman heteronomisen rikkauden oival 
tamista.

Mikään ammattiin tähtäävä koulu 
tus ei voi pyrkiä naiviuden voittami 
seen. Itse asiassa ajatus “ammatista” 
on vain jatkoa sille synkälle historial 
le, jota Moderni ja  reformoitu kirkko 
ovat hellineet: ihminen on valmiissa 
maailmassa ja hänellä on siellä paik 
ka, joka on moraalisesti neutraali.

Kun kirjaston hoitajat ovat luopu 
neet valikoimasta materiaalistaan nii 
tä, jotka ovat hyviä ja joita voi tarjota 
niille, jotka eivät ehkä arvioi itse, he 
ovat antamassa tukensa naiville aja 

tukselle, että kaikki on kuitenkin sa 
maa. Tätähän koulu ja viihdekin ker 
tovat. Kysy 25-vuotiaalta, millä tavoin 
voi erottaa roskan ja arvokkaan! Vas 
taus on mykistävä. Samalla tavoin toi 
mittajat ovat toimittamisen taitoa 
opiskellessaan pyrkineet vain jalosta 
maan lapsuutensa ja nuoruutensa nai- 
viutta vallankäytön suuntaan: kun ei 
ole muita referenssejä, on edes sanomi 
sen valta. Ja kun toimittaja sanoo, asi 
an on oltava tärkeä.

ämän seurauksena meillä on hal 
kaistu sivistyneistö. Toinen puoli 

kestää omassa työssään ja muiden ker 
tomina vain kaikkein naiveinta, type 
rintä ja latteinta ajattelua, jonka voi 
kyllä esittää tyylikkäästi, mutta joka 
ei aseta mitään arviota. Tämä perus 
tuu ajatukselle, että kaikki on samaa. 
Toinen puoli etsii kuumeisesti muuta, 
sitä kadotettua erilaista, jolla oli jos 
kus merkitystä. Se löytyy milloin mis 
täkin, mutta uusi myös menettää pian 
merkityksensä, kun se alkaa kulua 
tuon toisen joukon käsissä. Jopa filoso 
fia, toiseus, angst — jumalasta puhu 
mattakaan — on kulutettu latteassa 
ajattelussa.

Pahinta on, että nämä kaksi ryhmää 
eivät pysty paljoakaan kommunikoi 
maan keskenään, koska kaiken julki 
sen kommunikoinnin periaate on opis 
keltu latteus: se, että ei omista arvioin 
nin perusteita eikä siis pysty arvioi 
maan mitään. Ei hallitse kritiikkiä.

Tämä on tietenkin laajempi ongelma 
kuin kirjaston hoitajien ja toimittajien 
koulutuksen ongelma. Mutta demo 
kraattisessa perinteessä tiedon jaka 
minen, tiedon saattaminen käsille on 
keskeinen tehtävä. Vaikka olisimme 
luopuneet ajatuksesta, että ihmistä voi 
sivistää valitun tiedon avulla tai taitei 
den kautta, meillä on edelleen jokin 
käsitys siitä, kuinka kansalaiset teh 
dään kykeneviksi ratkaisemaan omia 
asioitaan ja päättämään yhteisistä asi 
oista. Se edellyttää edelleen — myös 
postmodernina — arviointikykyä ja 
tämä taas nousemista latteudesta ja 
naiviudesta. Ja vain harvat pystyvät 
nousemaan itse.
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