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Mene länteen, 
nuori mies

Ihmistyö on aikaa sitten muut-
tunut turhaksi. Sitäkin ällistyt-
tävämpää on, että työtä pidetään 

laajalti edelleen toimeentulon edel-
lytyksenä. Ken ei työtä tee, sen ei 
syömänkään pidä, hoetaan, mutta 
hokemaista toistelevat vain talouden 
ja politiikan myötäjuoksijat, jotka 
yrittävät peittää toimilleen omi-
naisen todellisuudentajun puutteen. 
Ehkä heidät ymmärtää; olisihan 
karmaisevaa, jos ihmiset ryhtyisivät 
tosissaan tieteen, kulttuurin ja ur-
heilun kaltaisiin ihmisarvolle so-
piviin puuhiin.

Rentoiluyhteiskuntaa väitetään 
tietysti pelkäksi utopiaksi. Silloin 
ei oivalleta, että vallitseva rehkimis-
yhteiskunta on puolestaan silkkaa 
dystopiaa. J. Jesse Ramírez kaivoi 
viime vuosina uuden kiinnostuksen 
kohteeksi nousseen Herbert Mar-
cusen esiin Amerikastudien/America 
Studies -lehden toisessa numerossa 
viime vuonna ja lähti etsiskelemään 
utopioiden juuria. Kun Adornon 
ja Horkheimerin kaltaiset filosofit 
oivalsivat, että heidän nuoruuden-
ajattelunsa toive jälkikapitalistisesta 
yhteiskunnasta oli perverssissä muo-
dossa toteutunut Hitlerin Saksan, 
Stalinin Neuvostoliiton ja Roose-
veltin Yhdysvaltojen valtiokapita-
lismissa, he hautasivat kasvot kä-
siinsä ja aloittivat voivottelun, josta 
ei loppua tullut. Marcuse olisi toki 
voinut kysyä, mikä Hitlerin Sak-
sasta, Stalinin Neuvostoliitosta ja 
Rooseveltin Yhdysvalloista ei kuulu 
joukkoon, mutta niin poikamaiseen 
kujeeseen hän ei sentään yltynyt. Sen 
sijaan hän ryhtyi etsimään virikkeitä 
1900-luvun alkuvuosikymmenten 
teknokraattisen ajattelun vasemmis-
tolaisista juonteista.

Ramírez nimittäin väittää, että 
juuri Stuart Chasen, Harold Loebin 

ja Lewis Mumfordin kaltaisiin kir-
joittajiin tutustuminen teki Mar-
cusen utopismista omanlaatuistaan. 
Koska palkan ja voiton kaltaiset kä-
sitteet eivät enää pysty käsittelemään 
teknologisoitunutta taloutta, Chase 
katsoi, että Harold Loebin johtaman 
tutkijaryhmän kirjoittama ja Yhdys-
valtojen valtiollisen työhallinnon 
rahoittama The Chart of Plenty 
vuodelta 1935 – synkimmän lama-
ajan keskeltä – esitti ensimmäistä 
kertaa kattavat empiiriset todisteet 
siitä, että yltäkylläisyyden aika on 
jo käsillä. Koska muun muassa ka-
nanmunia, tupakkia, radiovastaan-
ottimia, koulutusta ja jopa elokuvia 
tuotetaan reilusti yli oman tarpeen, 
ainoa järkevä ratkaisu on sosialisoida 
ruoka, vaatteet, asuminen ja julkiset 
palvelut, ja vapauttaa ihmiset siten 
aineellisista tarpeista kaikenkattavan 
taloudellisen turvallisuuden maa-
ilmaan. Näin, ja toisin kuin Adorno 
ja Horkheimer ajattelivat, yhteis-
kunnan yletön teknologisoituminen 
ja tuotannollistuminen ei olekaan to-
talitaristinen inhimillisen vapauden 
este vaan sen edellytys.

Loebin iskuryhmän ajatuksille 
kävi tietysti kuten useimmille tol-
kukkaille tuumille. Niitä ei pantu 
täytäntöön. Mutta Marcuse tarttui 
tuotannon automatisoitumisen 
ajatukseen ja muutti sen utopis-
minsa polttoaineeksi: kun ihminen 
vapautuu pakollisesta työstä, hän 
vapautuu olemaan ihminen. Siksi 
työn itseisarvoistaminen on todelli-
suuspaon muodoista inhimillisesti 
tuhoisimpia. 

Työ ei enää aikoihin ole tuot-
tanut lisäarvoa. Joku voisi väittää, että 
siitä on juuri siksi tullut nykyaikaista 
uhrausta, tuottamatonta tuhlausta. 
Nyky-yhteiskunta nimittäin ei tar-
vitse ihmisiä tekemään työtä vaan 
kuluttamaan, ja ihmiset ymmärtävät 
sen. Dagens Nyheterin Peter Letmark 
kertoi maaliskuun puolivälissä, että 
ruotsalaisten kulutustottumuksia 
tutkinut göteborgilaisfilosofi Bengt 

Brülde oli joutunut huokaamaan ke-
räämiensä tietojen edessä. ”Edes ym-
päristösyistä olisi ollut hauska pystyä 
osoittamaan, ettei osteleminen tee 
ihmisiä onnellisemmiksi, mutta se ei 
pidä paikkaansa”, Brülde toteaa. Tut-
kimustietojen valossa Göteborgin yli-
opiston käytännöllisen filosofian pro-
fessori Brülde ei voi kuin myöntää, 
että kuluttaminen lisää ihmisen elä-
mänlaatua.

Voidaan vain toivoa, että to-
dellisuuden paine saa ideologisten 
köyhienkyykyttämisoppien kannat-
tajat ennemmin tai myöhemmin oi-
valtamaan sekä tosiasiat että niiden 
mukana valistuneesti ymmärretyn 
kokonaisuuden edun. Ajan oloon 
on myös kauppiaan kannalta typerää 
pitää osa kansalaisista huonoina ku-
luttajina. Työtä kun ei enää tarvita.

Koomisen 
krotin matkassa 

K uinka lähestyä Suurta Ru-
noilijaa? Parempi ettei 
lainkaan, mutta Parnassossa 

(2/13) runoilija Teemu Manninen 
ottaa riskin ja etsii Paavo Haavikkoa. 
Sulkakynästään ja höyryävästä tee-
kupposestaan johtuen Mannisella 
on tilastollista mediaania reippaampi 
erivapaus höperehtimiseen. 

Haavikko ei ollut vähän kai-
kenlaista vaan paljon monenlaista; 
sitä, tätä, tota ja ehkä muutakin, 
josta ei oikein ottanut selvää, joten 
Mannisen mukaan häntä voidaan 
sanoa ”arvuuttelevaksi menninkäi-
seksi”, sillä ”en esimerkiksi koskaan 
saanut selville, oliko Haavikko ka-
pitalisti, kommunisti, konservatiivi 
vai liberaali”. Ja kuten tunnettua, 
menninkäiset eivät edusta mitään 
uskoa tai oppia (paitsi ehkä etno-
logiaa).

Toisaalta Haavikko oli ”Suomen 
Yeats”, vaikka Yeats olikin sym-
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bolisti ja Haavikko modernisti. 
Siksi, kolmanneksi, Haavikko ei 
ollut ihan tätäkään, sillä Mannisen 
mukaan hän ei ollutkaan lyyrikko 
vaan ”gnoominen eepikko” eikä 
oikein sitäkään vaan ”sumea loo-
gikko” eli… tuota… jonkin sortin 
matemaatikko (kysyy jo epätoi-
voinen Parnasson lukija)?

Haavikkokin tosin oli ”totuuden 
puolella” (eikä siis totuutta vastaan): 
”Hän katsoi tosiasioita, ja teki joh-
topäätöksiä.” Tosin totuuskin saattoi 
olla Haavikon oma ja sumea: se ei 
”sisältänyt selkeitä erotteluita tuon 
ja tämän välillä, se oli silti riippu-

maton, yksilöllinen ja autenttinen 
juuri sumeutensa tähden”.

Koska Haavikosta on siis tosi 
vaikea sanoa, mikä kaiffari se oikein 
oli, kun se oli jotakin kaikkea tai 
jotakin, Manninen toteaa, ettei 
hänestä voi kertoa ”muuta kuin 
satuja”. Haavikko oli siis ”myyt-
tinen olento” (eikä sumea loo-
gikko). Tästä Manninen rohkaistuu 
kertomaan oman satunsa runoi-
lijasta, joka matkustaa Limboon. 
Satu päättyy komeasti: ”Ei minulla 
ole niin leveätä kyttyrää, että kan-
taisin sillä pimeyden kruunua”, 
sanoo Manninen ja käpertyy ”kä-

vyksi juurten koloon”. Kaiken 
tämän yhteys Haavikkoon jää yhtä 
hämäräksi kuin Haavikko itse. 

”Paavo Haavikko on kuollut”, 
toteaa Manninen. Jokin sentään 
siis on varmaa. Ja vaikka emme tie-
däkään, mitä Haavikko oli ja on, 
tiedämme kuitenkin, mikä hän oli 
ja on: ”satujen menninkäinen, outo 
taikuri talvipalatsissaan; tutkimatto-
missa kylmissä syvyyksissä vaeltava 
valtavan koominen krotti”. Ja kan-
nattaa muistaa sekin, ettei Haavikko 
”sano mitään erityistä, mitään yksi-
löllistä”. Siitä tunnistaa krotin, koo-
misenkin.
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