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Kazuo Ishiguron romaanissa Pitkän päivän 
ilta (1989) 30-luvun yläluokkaiset britit 
pitävät hauskaa minäkertoja-hovimes-
tarin Stevensin kustannuksella. Yksi ryö-
käleistä esittää tälle kiperiä maailman- ja 

talouspoliittista kysymyksiä. Kaikkiin niistä hän vastaa: 
”Olen pahoillani, sir, mutta en pysty auttamaan tuossa 
asiassa.” Stevens kuitenkin tulee näin avittaneeksi kyse-
lijää, jonka on vain määrä todistaa, että tärkeitä päätöksiä 
ei pitäisi antaa miljoonien tietämättömien tehtäväksi. 
Myöhemmin isäntä, lordi Darlington, pahoittelee kiu-
santekoa. Hän panee sen tissuttelun piikkiin, mutta jakaa 
kiusaajan kannan demokratian vanhentuneisuudesta. Se 
jää häpeään saksalaisen kansallissosialismin, italialaisen 
fasismin ja venäläisen bol!evisminkin rinnalla. Ei palavaa 
taloakaan sillä lailla sammuteta, että kutsutaan ”talonväki 
olohuoneeseen väittelemään tunniksi erilaisista pelastau-
tumisvaihtoehdoista”. Mikä tärkeämpää: ”kadunmies ei 
voi tietää tarpeeksi politiikasta, kansantaloudesta, maail-
mankaupasta ja muusta sellaisesta. Ja miksi hänen pitäi-
sikään?”2

Vaikka puhe on finansseista, katkelman yhdeksi taus-
taksi tunnistaa kirjallisen modernismin tunnusomaisen 
kansanvallan vieronnan. Pound ja Eliot mutta myös 
Gide, Joyce, Proust ja Yeats olivat kukin omanlaisiaan 
elitistejä, jotka kammosivat ”massojen” nousevaa voimaa. 
Vaikka heidän poliittiset ajatuksensa alkoivat näyttää 
päättömiltä viimeistään II maailmansodan alla, heidän 
perujaan vielä nykyistä historiatonta metafysiikkaam-
mekin pönkittää ajatus, jonka mukaan pahinta, vallankin 
taiteessa, on keskinkertaisuus.3

Tottelun ilot
Demokratiakammon merkkiteoksia on D. H. Lawrencen 
romaani Kangaroo (1923): ”Vanha maailma päättyi 
1915. Talvella 1915–1916 vanhan Lontoon henki lu-
histui: kaupunki jollain lailla katosi, se ei enää ollutkaan 
maailman sydän, vaan siitä tuli murtuneitten intohi-
mojen, himojen, toiveiden, pelkojen ja kauhujen ku-
rimus. […] alkoi väärentämätön alentuminen, lehdistön 
ja julkisen puheen sanoinkuvaamaton alhaisuus […]. Jos 
eli tiedostaen läpi sen kaiken, ei voinut enää mitenkään 
uskoa demokratiaan, […]. […] Koulitut, todella kulti-
voituneet luokat olivat pääosin passiivisia tarkkailijoita. 
He laiminlöivät velvollisuutensa. Paremmin tietävien 
kuuluu kamppailla kynsin ja hampain pitääkseen tasoa 
yllä ja auktoriteetin hallussa.”

Minäkertoja, kirjailija Somerset pääsee vauhtiin: 
”Jonkin aikaa häntä oli väristänyt sama pelko, jota hän 
oli tuntenut sodan aikaan: väkijoukkomaisten vallanpi-
täjien alhaisen ja pahantahtoisen mahdin pelko.” Hän 
törmäsi kaukomatkallaan ”löysäranteiseen demokraat-
tiseen ystävällisyyteen”. Australialaiset eivät näet perus-
taneet käskemisestä: ”Proletariaatti valtuuttaa ihmisiä 
valvomaan lakia, ei hallitsemaan. Eivätkä nämä virkai-
lijat ole oikeastaan vastuullisia sen enempää kuin piika 
kantaa vastuuta. Proletariaatti vastaa asioista kaiken 
aikaa ainoana auktoriteetin lähteenä.” Kansan tahdon 
tyyneys vain pahensi pelkoa ja inhoa. Terre democratiquen 
vauraus jakaantui epätasaisesti, mutta kaikkialla vallitsi 
”lattean demokraattinen” vaisto. ”Ah, minä niin inhoan 
tätä äitelän demokraattista Australiaa. Täällä joutuu jon-
kinlaisen makean yhteistunnon suolle, ja ennen kuin 
huomaakaan, sitä on kiinni kuin kärpänen kärpäspape-
rissa, samassa sotkussa muitten pörisijöitten kanssa.” So-
merset pohtii:

”Tuhannesta ihmisestä yhdeksänsataayhdeksänkymmen-
täyhdeksän ei kuule mitään. Ei kerrassaan mitään. He mel-
lastavat menemään mukavassa, valmiissa, kodikkaassa maa-
ilmankaikkeudessaan, ajelevat junillaan, puuhaavat sotiaan 
ja pelastavat maailmaa kansanvallalle. Eivät kuule mitään. 
[…]

Kun virtaus on myötäinen, rakkautta, silloin heikot, 
naiset, massat jylläävät. Mutta tasapaino pidetään vain 
ankaralla auktoriteetilla, herpaantumattoman järkkymättö-
mällä vastavoimalla, vallalla.

Kun virtaus on valtaa, mahtia, majesteettia, glooriaa, 
silloin se huipentuu yksilöön, aristokraattipiireistä kohti 
yhtä suurta keskusta. Keisaria, paavia, tyrannia, kuningasta, 
mitä milloinkin. Tätä on suuri tottelevaisuus herran edessä.

Kahden virtauksen tasapainossa piilee ihmisen vakau-
den salaisuus. Kumman tahansa ehdoton riemuvoitto tietää 
välitöntä ja varmaa romahdusta.

Olemme kulkeneet perin pitkälle ensimmäiseen suun-
taan. Demokratia on lähestulkoon voittanut. Ainoa jäljellä 
jäänyt oikea herra on teollisuuspomo. Ja hänkin menettää 
valtaistuimensa. Työväki sonnustautuu absoluutinkruu-
nuun arkilakkinaan. Silinterihattukin on tuhoon tuomittu. 
Työläisestä tulee oma johtajansa, joka omistaa omat kei-
nonsa ja päämääränsä. Käärme nielaisee itsensä viimeisellä 
haukkauksellaan. 

[…] Liberaaleinkaan engelsmanni ei voinut olla tun-
nistamatta kategorista eroa vastuullisten ja vastuuttomien 
luokkien välillä. Ei voinut olla myöntymättä hallitsemisen 
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Tietämättömien valta
”Tiede on edistynyt viimeisen 20–30 vuoden aikana. Talouspolitiikassa ei enää 
argumentoida filosofioilla. Ratkaisevia ovat empiiriset kysymykset.”1
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välttämättömyyteen. Joko tunnustauduttiin anarkistiksi tai 
myönnyttiin hallitsemisen välttämättömyyteen – Englan-
nissa. Tismalleen samoin ajattelivat asiasta englantilainen 
työväenluokka ja yläluokka.”

Somerset lämpeni radikalismille, jossa haaveiltiin ”uu-
denlaisesta hallituksesta yhteisvauraudelle jonkinmoisine 
diktaattoreineen”. Siinä ei enää ääniä kerjättäisi:

”’Ei se ole politiikkaa. Mutta se on uusi elämänmuoto, uusi 
sosiaalinen muoto. Juuremme kasvavat ulos demokratiasta 
ja demokraattisesta tunteesta.’

Hän kyllä tahtoi jonkinmoista elävää kumppanuutta 
toisten ihmisten kanssa; nyt hän oli eristyksissä. […] ei 
kiintymystä, ei rakkautta, ei toveruutta. Ei kavereita, eikä 
tasavertaisuutta eikä joukkoon menemistä. Ei veriveljeyttä. 
Ei sinne päinkään.

Mitä sitten? Hän ei tiennyt. Hän vain tiesi, ettei hänen 
kohtalonaan ollut ryhtyä kenenkään kaveriksi, toveriksi eikä 
edes ystäväksi. Jokin muu elävä suhde. Mutta mikä? Hän 
ei tiennyt. Ehkä tummat rodut tiesivät: sen tuntee yhä In- 
tiassa, se on avain hinduelämään. Herruuden mysteeri. Syn-
nynnäisen, luonnollisen, pyhän ensisijaisuuden mysteeri. 
Ihmisten välinen toinen mystinen suhde, jota demokratia ja 
tasa-arvo yrittävät kieltää ja mitätöidä. Ei mitään mielival-
taista kasti- tai syntymäaristokratiaa. Vaan eron ja synnyn-
näisen ensisijaisuuden mystistä tunnustamista, tottelemisen 
iloa ja auktoriteetin pyhää vastuuta. […]”4

Tutkijat ja julkisuus
Ishiguron, jos Lawrencenkin, romaaniotteesta aukeaa kir-
jallisten fobioitten lisäksi suora kysymys siitä, riittääkö 

kansan tietotaito itsehallintaan. Maailmansotien jälkeen 
modernistien korska ja kammo vaikuttivat lähinnä vaa-
ralliselta houreelta tai parhaimmillaankin autuaasti van-
hentuneelta tyyliltä. Ehkä osaltaan sen vuoksi empiirisen 
yhteiskuntatieteen piirissä 50-luvulta alkanut politiikka-
tietämyksen ja -tietämättömyyden tutkimus ei noussut 
kaikkialla ansaitsemaansa asemaan. Alun perin Yhdys-
valloissa etenkin Philip E. Conversen nimeen kiinnittyvä 
tutkimusperinne on Suomessa poikinut ensimmäiset 
merkittävät julkaisut vasta aivan viime vuosina.5

niin & näin kysyi muutamilta suomalaisilta eturivin 
yhteiskuntatieteilijöiltä, mitä ajatuksia herättävät mo-
nista kyselyistä ulkomailla saadut hurjat tulokset. Niiden 
mukaan kun ehkä vain kymmenes eri maitten äänestä-
jäkunnasta mieltää politiikan kutakuinkin samalla tavalla 
kuin poliitikot itse ja ottaa esimerkiksi vaalien asiakysy-
myksiin kantaa siten puntaroiden kuin politiikan teo-
riaan kuuluvassa kirjallisuudessa esitetään tavanomaisen 
kunnon kansalaisen ominaisuudeksi. Utelimme, mitä on 
sanottava siitä, että yhdysvaltalaisiin verrattuna meikä-
läinen ignoranssi näyttäisi olevan merkittävästikin vähäi-
sempää mutta silti suurta.

Liekö helle kiusannut asiantuntijoitamme, mutta 
vastaukset jäivät tällä kertaa saamatta. Yksi tutkija tosin 
vastasi, ettei halua kommentoida asiaa, jota ei ole itse tut-
kinut. Tätä kieltäytymistä voi tulkita niinkin, että akatee-
misen varovaisuuden hyve voi väärinkäytettynä lujittaa 
kansalaisten politiikkatietämyksen heikentymistä. Jos  
asioista perillä olevat, fiksut ja selkeäsanaiset tutkijat eivät 
näytä kansalaisille mallia poliittisten asioitten pätevässä 
yhdistelemisessä ja erittelemisessä myös hitusen omasta 
ekspertiisistään ulos uskaltautuen, ei voine odottaa juuri 
kenenkään tietävän juuri mistään juuri mitään.
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