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TYOTAJA I<OULUTUSTA 

Useimmat meistä suomalaisista ovat vielä kasvaneet ympäristössä, jossa tehtiin "oikeata 
työtä". Tarkoitan oikealla työllä konkreettisesti maan tai muun elämälle tärkeän aineksen 
muokkaamista ja käsittelyä. Nyt kuitenkin useimmat työt ovat muuttuneet yhä enemmän 
" henkiseksi työksi" niin kuin asia ennen vanhaan ilmaistiin. Kun olemme sisäistäneet it
seemme vanhakantaisen työn kuvan, voi ajoittain olla vaikea kokea työksi kaikkea sitä tou
hua, joka on tyypillistä nykyaikaiselle yhteiskunnalle. Työt ovat yhä enemmän pään kuin 
käden töitä. 

Yhteiskunnassa on tutkijoita, konsultteja, kouluttajia, koulutussihteereitä, saarnamiehiä, 
pappeja, pörssi välittäjiä, muusikkoja, lehtimiehiä, poliitikkoja jne Tekevätkö he työtä? Näin 
ajatellaan, koska heille maksetaan palkkaa tai he muuten onnistuvat keräämään varalli
suutta. Yhteiskunnassa lisääntyvät koko ajan sellaiset työt, joita totutusti nimitetään palve
luammateiksi. Monnn tällaisiin töihin liittyy myös arvovallan sädekehää ja siksi niitä mie
lellään tehdään. 

Kapitalismin voima on ollut siinä, että aina on löytynyt tekijä sellaiselle asialle, jolla on ky
syntää ja josta maksetaan. Näin tarpeet ovat tulleet yleensä tyydytetyiksi sikäli kuin ylei
nen varallisuus on antanut myöten. Ja varallisuuden kasvaessa on löytynyt uusia tarpeita, 
joille taas puolestaan on jostain ilmaantunut tyydyttäjät. Työt ja tarpeet, joille ei ole ollut ky
syntää, ovat kuolleet pois - ehkä lukuunottamatta joitakin julkisen hallinnon sektoreita. 

Eräs hämmästyttävän voimakkaasti kasvava työn sektori nykyään on koulutus. Koulutuk
seen kohdistuu kysyntää ja tätä tarvetta tyydyttämään on noussut lukuisia sekä yksityisiä 
että yhteiskunnan ylläpitämiä instituutioita. Koulutus aivan ilmeisesti heijastaa sitä tosiasiaa, 
että varallisuus on kasvanut niin, että koulutus on yksi muoto, johon ylimäärää voidaan 
suunnata. Mutta toisaalta koulutuksella on tietysti aitoa kysyntää yhteiskunnan ja sen toi
minta-alueiden kehittyessä ja muuttuessa. Todellisuuteen, asioihin ja välineisiin, on orien
toiduttava uudella tavalla, työtä on tehostettava, ja siksi on koulutettava. 

Koulutuksesta on tullut nykyisessä laajuudessaan uusi työn muoto. Kouluttajana ja opet
tajana toimiminen tuntuu ja näyttää olevan kuitenkin yksi kuluttavimpia ammatteja. Koulut
taja polttaa itsensä usein nopeasti loppuun, nopeammin usein kUin perinteinen opettaja. 
Ihmissuhdetyö, johon kohdistuu lisäksi osaamisen ja onnistumisen erityisiä paineita, on eri
tyisen kuluttavaa. Uudistuminen kouluttajana ja opettajana on usein vaikeampaa ja vaati
vampaa kuin muissa ammateissa. Ihmisten kohtaaminen vaativissa tilanteissa on ajoittain 
ahdistavaa kenelle tahansa ja ahdistus voi alkaa kumuloitua. Kaikki tietysti riippuu persoo
nallisuuden rakenteesta. 

Ei vain koulutustyö vaan kaikki työ näyttää yhteiskunnassa muuttuvan yhä raskaammak
si. Tämä johtuu siitä, että kaikkinainen muutos vaatii yhä uudelleen uutta orientoitumista 
asioihin, uutta koulutusta. Lisäksi ammattitaito, kilpailu ja menestymisen vaatimukset näyt
tävät kasvavan jatkuvasti. Vanhemmiten ihminen alkaa jo lähes luonnostaan vastustaa muu
tosta, koska ei jaksaisi orientoitua uudelleen; sielunenergiat eivät tunnu siihen riittävän. 

Eri ammattialojen ihmisten parissa liikkuessa huomaa vaatimusten paineen kasvaneen 
ja ihmisten usein kärsivän työstä. Enää ei useinkaan tarvitse tehdä työtä "otsansa hiessä", 
vaan "sielunsa ahdistuksessa". Varallisuuden tavoittelu ja kansainvälisen kilpailun paine 
tuntuvat kuitenkin pitävän meidät ehdottomasti oravan pyörässä; emme voi valita elämääm
me. Onko niin, että työtä on se, mikä tuntuu ajoittain raskaalta. 

KET 
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AVUTTOMUUDEN 

ILOSANOMA - IHMISEN 

I<EHITYSTIE 

Vähittäinen, väistä
mätön muutos on 
lohdullista, sillä se 
kertoo elämän voi
masta ja salatusta 
tar koi tukse sta, 
mysteeristä, jota ei 
ymmärrä ja jota ei 
onneksi tarvitse 
ymmärtääkään, ai
nakaan vielä. Sen 
sijaan tulee ym
märtää kaikki, mis
tä omassa itses
sään voi tulla tietoi
seksi. 

Liisa Suurla 
kirjailija 
Helsinki 

Särkyminen 
Ihminen tarvitsee elääk
seen ja kasvaakseen joita
kin asioita. Hänellä on ruu
miillisia tarpeita kuten ruo
ka ja vaatteet, turvallisuu
den, johonkin kuulumisen 
tarve, rakkauden ja arvos
tuksen tarve, tarve tulla hy
väksytyksi sellaisena kuin 
on ja itsensä toteuttamisen 
tarve. 

Jos lapsi joutuu tinkimään 
tai luopumaan omien tar
peittensa tyydyttämisestä 
hän "kadottaa sielunsa" eli 
hän menettää yhteyden it
seensä, omiin tunteisiinsa ja 
identiteettiinsä. Silloin hän 
ymmärtää, että selviytyäk
seen hengissä arvaamatto
massa maailmassa hänen 
on ensisijaisesti ymmärret
tävä muita, esimerkiksi alet
tava m1elistellä. Omia tuntei
ta ei saa näyttää, koska ei 
ole ketään joka ottaisi ne 
vastaan, jakaisi ne hänen 
kanssaan. Lapsi menettää 
luottamuksensa ihmisiin. 
Hän päättelee: Mitä vähem
män tarvitsen muita sen vä
hemmän minuun sattuu. 

Eräs lapsi esimerkiksi 
syntyi perheeseen, jossa 
vallitsi halvaannuttava elä
mänpelko ja jossa tunteiden 
ilmaiseminen oli ehdotto
man kiellettyä. Hänelle sa
nottiin, ettei hän saisi itkeä, 
ettei näyttäisi niin rumalta. 
Ilonpitoa taas pidettiin riek-
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kumisena, josta seuraisi 
rangaistus. Lapsen suurin 
ansio oli, että hän oli helppo 
kiltti lapsi, kuin puolikas. 
Hän vetäytyi miehkuvitus
maailmoihinsa turvaan uh
kaavalta räjähdykseltä. Tun
teen purkaukset olivat sallit
tuja vain aikuisille. 

Tällaisista lapsista kasvaa 
näennäisvahvoja ihmisiä. 
Todellisuudessa he eivät 
kuitenkaan elä, vaan suorit
tavat elämää. Särkymisestä, 
sielun kadottamisesta, ei voi 
syyttää ketään, sillä myös tä
män lapsen vanhemmat 
ovat näennäisvahvuuden 
uhreja. 

Kivi putoaa 
pohjaan 
Onneton sukupolvien mittai
nen ketju voidaan katkaista, 
kun ihminen suostuu särky
mään tarpeeksi, uskaltaa 
luopua puremasta hammas
ta uhmakkaasti yhteen ja 
putoamaan pohjaan kuin ki
vi. Täydellisestä avuttomuu
den ja heikkouden koke
muksesta tuleekin käänne
kohta, jossa ihminen huo
kaa, ettei jaksa enää. Hän 
tuntee tarvitsevansa toisten 
ihmisten apua. Paradoksaa
lista on kuitenkin että heik
kouden ja voimattomuuden 
kokemusta ei voi itse aiheut
taa omalla tahdonvoimal
laan, sen elämä joko antaa 



5 

tai ei anna' Kutsun sitä ar
moksi. Eräs ystäväni määrit
teli armon asiaksi, jota ki
peästi kaipaa tietämättä kai
paavansa. Sen ymmärtää 
vasta, kun löytää sen. 

Pohjalle pudonnut ihmi
nen alkaa pian ymmärtää, 
että kyseessä onkin uuden 
elämän alku, se mitä kutsu
taan uudestisyntymiseksi 
Kokemukset ovat usein raju
ja. Jotkut voivat joutua mieli
sairaalaan, vankilaan tai 
vuosikautiseen masennuk
seen tai men_�ttää perheen
sä tai puolisonsa tai peräti 
kaikkea tätä. Näyttää olevan 
niin, että vasta rankka ravis
telu pudottaa ihmisen oma
voimaisuudesta avuttomuu
teen ia heikkouteen. Siitä 
seuraa nöyryys. Nöyryys on 
hL!onokaukuinen sana, mut
ta sillä on selkeä sisältö: se 
tarkoittaa tosiasioiden 
myöntämistä ja niihin suos
tumista. Tosiasioiden myön
täminen tekee kipeää, mut
ta myös vapauttaa. 

Tutustuin äskeittäin mie
heen, joka kertoi oman ko
kemuksensa pohjaan putoa
misesta. Hän oli naimisissa, 
mutta hänellä oli suhde toi
seen naiseen. Hän olisi ha
lunnut jättää perheensä ja 
muuttaa yhteen uuden nai
sensa kanssa, mutta tämä ei 
ollut siihen kuitenkaan halu
kas. Se oli miehelle kova 
isku. 

Eräänä yönä hän makasi 
yksin omassa sängyssään ja 
tunsi, miten viha nousi hä
nessä. Hän tunsi haluavansa 
tappaa jonkun. Kenet tahan
sa. Hän kuitenkin käsitti ti
lansa vaarallisuuden ja py
syi vuoteessaan. 

Hän suostui kauheuteen
sa, raadollisuuteensa. Hän 
kuvasi tilaansa täydellisenä 
avuttomuutena ja voimatto
muutena. Seuraavana yönä 
hän taas koki jotakin odotta-



matonta. Hän kuvasi sitä 
rakkaudeksi, jolle ei ollut 
selvää kohdetta, mutta ko
kemuksena se oli tosi. Mies 
sanoi, että noiden kokemus
ten jälkeen hän on ollut täy
sin erilainen. Sitä eivät muut 
huomanneet, mutta hän tun
tee ja tietää sen itse. 

Kieltäminen 
Tosiasioiden näkeminen, 
myöntäminen ja hyväksymi
nen on vaikeaa, vaikka se 
kuulostaa yksinkertaiselta. 
Ihminen haluaisi kiertää ja 
kiistää ymmärtämisen niin 
pitkään kuin mahdollista 

Kun mieheni sairastui va
kavasti, niin vakavasti että se 
johti kuolemaan, en k yennyt 
näkemään asian todellista 
laitaa. Olen ymmärtänyt jäl
keen päin, että jos joku olisi 
tullut meille käymään, ihan 
kuka tahansa, hän olisi kä
sittänyt, että mieheni oli sai
raalaan vietävässä tilassa, 
eikä hänen paikkansa ollut 
kotona. Mutta minä en sitä 
käsittänyt. Syyllisyyttä kan
noin pitkään. 

Kieltäminen voi johtaa 
kuolemaan. Esimerkiksi al
koholismissa, jonka erityi
siin tuntomerkkeihin tosiasi
oiden kieltäminen kuuluu, 
on toipuminen suhteellisen 
harvinaista. Monet kuolevat 
sairauteensa, koska muut 
ovat avuttomia auttamaan ih
mistä, joka ei halua apua. 
Arvioidaan, että Suomessa 
on noin 300.000 juovaa alko
holistia. Raittiita alkoholiste
ja on vain noin 10.000. Mutta 
he ovat eläviä ihmeitä ja 
osoituksia armosta sekä uu
destisyntymisestä. 

Särkyneisyydes
tä eheytymiseen 
T ie särk yneisyydestä ehey
tymiseen on mahdollinen -

ihmeitä tapahtuu joka päivä 
- mutta ihmeen käynnisty
m inen noudattaa tuntemat
tomia lakeja, joita ihminen ei 
voi säädellä. 

Silti jokainen voi tehdä 
oman osuutensa Siihen 
kuuluu itsetutkiskelu kunkin 
päivän tunteiden, tekojen ja 
ajatusten arviointi. Niiden 
luonne on hyvä myöntää it
selleen ja parhaassa ta
pauksessa myös jollekin toi
selle ihmiselle. Rehellisyys 
omalle itselleen on eheyty
misen eli inhimillisen kas
vun perusvaatimus ja tae. 

Jumalan ja 
ihmisen 
yhteistyö 
On tärkeää käsittää, että ih
minen voi tehdä jotain ehey
tyäkseen ja että se on hänen 
velvollisuutensakin. Intialai
nen sananlasku sanoo, että 
Jumala k yllä ruokkii'linnut, 
mutta ei kanna matoja niille 
suuhun. Ihmisen osuus on 
pieni mutta välttämätön. 

Millaisia tekoja on hyvä 
tehdä? Kuunneltuani viisaita 
ja kokeneita ihmisiä olen ta
junnut, ettei ihminen selviy
dy yksinään, vaan tarvitsee 
muitten apua. Omalla koh
dalla sitä on vaikea myön
tää, muiden kohdalla hel
pompaa Ihminen ei ole
kaan elämänsä säätäjä eikä 
määrääjä, vaan jokin suu
rempi voima on sisällyttänyt 
kaiken suunnitelmaansa. 
Sen ymmärtäminen on vält
tämätöntä. 

Ymmärtäminen on yksilön 
teko, vaikkei hänen ansio
taan. Eheytyäkseen - jos 
on käsittänyt särk yneensä 
- on ymmärrettävä, miten 
ja miksi on särkynyt. Siihen 
pääsee käsiksi tarkastele-
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malla koko elämäänsä. Sitä 
voisi kutsua tunnehistoriak
si. Siihen kootaan kaikki 
mahdolliset asiat niin kau
kaa kuin muistaa, sekä tus
kaa että iloa tuottavat. Toisis
ta asioista ihminen on vas
tuussa, toisista ei, mutta 
kaikki elämän asiat kuulu
vat tämän tutkimuksen pii
riin. Sitten pyydetään jota
kuta ihmistä kuuntelemaan 
tarina, joka kerrotaan niin 
rehellisesti ja avoimesti kuin 
mahdollista. Se on samalla 
luottamisen opettelemista, 
edes yhteen ihmiseen luot
tamista. Todennäköisesti 
kuulija vastaa samanlaisella 
luottamuksella ja kertoo 
omista kokemuksistaan, jol
loin kumpikin rikastuvat. 

Tutkimuksen tarkoitukse
na on tutustua omiin voimiin 
ja heikkouksiin, oppia tietä
mään millainen on, kuka on. 

Seuraavaksi pyritään 
eheyttämään rikkoutunee! 
ihmissuhteet. Tosin on hyvä 
muistaa, että kukaan ei ole 
kaikkivoipa tässäkään asi
assa. Voi tehdä vain osuu
tensa ja tyytyä siihen, että 
jotkut ihmissuhteet ovat niin 
vaurioituneita, ettei niitä saa 
ehyiksi vaikka miten halu
a1s1. 

Päivittäinen arvio omista 
tekemisistä ja tekemättä jät
tämisistä on myös tarpeen, 
samoin se, että on muitten 
ihmisten käytettävissä kun 
pyydetään, mutta muistaa 
olla puuttumatta asioihin, ei 
lei pyydetä. 

Hengellisestä kunnost< 
huolehtiminen on tärkeä2 
joten mietiskelyn ja rukoul 
sen merkitystä ei voi s 
vuuttaa. 

Puheenvuoro 
Kriittinen korkeakoulun 
kesäseminaarissa Mikkelissä 



TARVITAANI<O SUOMESSA 

PEREST ROII<AA? 

Ihmisen ympäris
töstään saama pa
laute on tänä päi
vänä musrkaava; 
tuho uhkaa. Perus
teellinen muutos 
on tarpeen! Tarvi
taan maailmanku
van perusteellinen 
muutos! Länsimai
sen tieteellis-tekni
sen kulttuurin ar
vomaailma kaipaa 
perusteellista uu
distamista! Meidän 
on opittava toimi
maan yhteistyössä 
toistemme ja luon
non kanssa! Mei
dän on tultava toi
meen oman itsem
me kanssa! 

Veikko 

Salovaara 
Vantaa 

Perestroika 

Tarvitaanko Suomessa pe
restroikaa? Jos kysymys tar
koittaa ylipäätään muutosta, 
on vastaukseni empimättä 
myöntävä. Jos perestroika 
otetaan sanatarkemmin ja 
sillä tarkoitetaan perusteel
lista ajattelutavan muutosta, 
uudelleen rakentamista, 
asioiden järiestämistä uu
della tavalla, silloin asiaan 
vastaaminen vaatii pohdin
taa ja perusteluja. 

Vastaan silti Jälkimmäisel
läkin tavalla muotoiltuun ky
symykseen myöntävästi, ja 
ryhdyn perustelemaan. Et
sin samalla vastauksia kysy
myksiin: Mikä meni vikaan 
ja mitä pitäisi tehdä? Aiheen 
laajuudesta johtuen käsitte
len sitä yksinkertaistaen ja 
pelkistäen. 

Maailmankuva 

Aloitan perestroikan tar
peellisuuden perustelemi
sen maailmankuvasta käsin. 
Näen että elämä on proses
si, jota kutsutaan evoluutiok
si. Evoluutio koskee koko 
maailmankaikkeutta, aurin
kokuntaamme, ihmiskuntaa, 
ihmistä, ihmisen luomia 
kulttuureja. . Se on koko 
ajan uutta järjestystä luova 
määrätietoinen prosessi. 
Sen kuluessa kehittyvien 
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olioiden, ideoiden ja asioi
den on koko ajan sopeudut
tava ympäristönsä vuorovai
kutuskenttään. Kyse on op
pimisprosessista, joka usein 
tapahtuu vahinkojen tuo
man palautteen avulla, kan
tapään kautta. 

Evoluution ideana on saa
da aikaan yhä parempia 
työnjaollisia ja erilaisuuk
sien yhteistyöstä hyötyviä 
ratkaisuja Näiden soveltu
vuus ympäristöönsä testa
taan määrällisellä kasvulla. 
Se näyttää säännöllisesti 
ajautuvan mahdollisen tilan 
äärirajoille. Jos vahva idea 
silloin yrittää rikkoa tilansa 
rajat, se joutuu tuhoutumisu
han alaiseksi. 

Eurooppalaisen ihmisen 
luoma tieteellis-tekninen 
kulttuuri on nyt selvästi saa
vuttanut mahdollisuuksien
sa rajan ja on tunkeutumas
sa sen yli. Energia, raaka-ai
neet, ravinto, tila .. , kaikki 
ovat loppumassa. Tilanne 
on JO nyt kaikille tuttu ja sen 
syykin on vähitellen paljas
tumassa länsimaisen ihmi
sen arvomaailma on puut
teellinen, hänen valintansa 
ja toimintatapansa ovat vää
riä. Hänen maailmankuvan
sa on virheellinen. 

Sanotaan, että Descartes 
ja Newton panivat äiti-maan 
viralta ja Darwin pani juma
lan. Sitten Einstein teki maa
ilmankaikkeuden kelloko
neistosta suhteellisen ja 
hiukkasfyysikot hiukkasten 



liikkeestä satunnaisen. Nyt 
ovat lisäksi kaaosteoreetikot 
todenneet, ettei luonnon 
prosessien tuloksia voikaan 
aina ennustaa, ja näin on 
luomakunnan kruunu, ihmi
nenkin pantu viralta. Vaka
vasti puhuen nyt tiedetään, 
ettei luontoa voi mielin mää
rin manipuloida, vaan sii
hen on sopeuduttava, sen 
kanssa on toimittava yhteis
tuumin, kommunikoitava. 

Valta 

Perestroikan tarpeellisuutta 
voidaan tarkastella myös 
vallan ja vallankäytön kan
nalta. Jokainen työnjaollinen 
idea, jonka evoluutio tuot
taa, edellyttää aina organi
saatioita. Siinä erilaiset osat 
saatetaan yhteistoimintaan 
toistensa kanssa. Syntyy 
koordinointi- ja johtamisteh
tävä, syntyy valta ja vallan 
käyttö 

Ihmiselle luovutettu koor
dinointivalta on aina ongel
mallinen. Itsestään ja onnis
tumisestaan huolestuneella 
minätietoisella ihmisellä on 
käytössään jatkuvasti kehit
tyvä välineistö ympäristön
sä muokkaamiseksi. Hän on 
toiminnassaan joka hetki oi
keaa ja väärää, hyvää ja pa
haa koskevan valintaongel
man edessä. Valta turmelee 
aina tämän itsekkään ihmi
sen, jos sitä ei valvota. 

Politiikassa on kyse siitä, 
toimiiko demokratia niin, et
tä yhteiskunnalliseen työn
jako-organisaatioon osallis
tuvat voivat joka hetki val
voa luovuttamansa vallan 
käyttöä. Jos valvonta ei toimi, 
turmeltuu poliittinen valta 
väistämättä. 

Taloudenpidossa tarjoa
vat markkinat mahdollisuu
den työnjaon ja erikoistumi-

sen soveltamiseen. Ideana 
on, että jokainen tekee taito
jensa mukaan hänelle par
haiten soveltuvia töitä ja 
vaihtaa markkinoilla työnsä 
tulokset tarpeidensa mukai
seksi tuotevalikoimaksi 

Myös markkinavalta on 
altis turmeltumaan, kuten 
hyvin tiedämme. Käytetään 
väkivaltaa heikompia koh
taan ja huijataan parhaan 
''kauppiastavan'' mukaan 
tyhmempiä. Tänä päivänä 
markkinat ovat saamassa 
yhä enemmän pelin piirtei
tä, joilla ei ole mitään yhteyt
tä tekemisen ja tuottamisen 
kanssa. Markkinavalta aset
taa ensin reilun pelin sään
nöt, mutta keskittyy sen jäl
keen niiden rikkomiseen. 
Pelimiehet luovat tuottavia 
pelitilanteita ja yrittävät kuo
ria niiden avulla kerman 
markkinoiden pinnalta. 

Turmeltunut valta on alis
tettava valvontaan. Salailuun 
taipuvainen valta on tuotava 
päivänvaloon. Valta kokee 
kaiken tämän uhkana, myös 
epäonnistumiset nähdään 
vallan virheinä. Valta on ai
na riippuvainen siitä järjes
telmästä, joka on sen syn
nyttänyt. Valta on usein 
myös niin keskinkertaista, 
ettei se näe muutoksen tar
peellisuutta, eikä osaa sitä 
itse toteuttaa. Turmeltunut 
valta on vaihdettaval Tarvi
taan perusteellinen muutos, 
tarvitaan vallan perestroikal 

Mikä meni 

vikaan? 

Olemme edellä todenneet, 
että meidän tieteellis-tekni
nen kulttuurimme on tullut 
mahdollisuuksiensa äärira
joille ja että sitä ylläpitävä 
idea, sen maailmankuva ja 
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arvomaailma ovat osoitta
neet riittämättömiksi ja vää
riksikin. Olemme alkaneet 
vahvasti epäillä, että myös 
meidän kulttuuriamme to
teuttavien organisaatioiden 
valta on turmeltunutta. 

Kaikista niistä asioista, jot
ka tänä päivänä ovat vialla, 
voidaan laatia pitkiä luette
loita. Niitä saa lukea päivit
täin lehdistä. Hullusti men
neet asiat ja uhkaamassa 
olevat katastrofit ovat kovin 
tuttuja 

Ihmisten väliset suhteet 
ovat perinteisesti olleet huo
len aiheena. Ihmiset ovat ai
na pyrkineet ratkaisemaan 
eturistiriitansa ja ahneuten
sa aggressioilla. Nyt ovat 
näiden sotaisten ristiriitojen 
rinnalle ja ohi nousseet ih
misen luontosuhdetta kos
kevat ongelmat. Näistä mo
lemmista kohdistuu ihmi
seen voimakkaita uhkia ja 
haasteita. 

Ihminen panee ympäris
tönsä palautteen maailman
kuvansa mukaiseen järjes
tykseen Maailmankuva tar
joaa hänelle tiedolliset 
eväät ongelmien ratkai
suun. Se antaa myös arvo
lähtökohdat. Näiden yhteis
vaikutuksen tuloksena syn
tyvät tahtotila ja siitä edel
leen toimintaa ohjaavat va
linnat. Keskeistä tässä on ih
misen suhde itseensä, hä
nen kykynsä ja uskalluk
sensa itse kohdata oman 
elämänsä haasteet. 

Nyt kun meidän maail
mankuvamme on osoittautu
nut riittämättömäksi ja kun 
me kohtaamme ympäristös
tä tulevia ylivoimaiselta tun
tuvia paineita, on ihmisen 
mielen tasapaino kovalla 
koetuksella. Ihminen kokee 
liikkuvansa sekä henkisesti 
että fyysisesti mahdollisuuk
siensa äärialueilla. Muutok
selle on näin olemassa hy-



vät edellytykset - myös pe
rusteelliselle muutokselle, 
perestroikalle. 

Kaaostutkijat sanovat, että 
monet mahdollisuuksiensa 
äärialueille Joutuneet pro
sessit menettävät yhtäkkiä 
kiltin luonteensa ja ennus
tettavuutensa, alkavat tuot
taa kaoottista tulosta. Tällä 
tavalla saadaan käyttöön 
runsaasti erilaisia vaihtoeh
toja, joista evoluution yh
teensovittava prosessi valit
see uuden soveliaamman 
työjaollisen idean, syntyy 
perusteellinen muutos. Kult
tuurin kannalta tämä tarkoit
taa uutta maailmankuvaa ja 
siitä syntyvää uutta organi
saatiota. 

Uudet 

ihmissuhteet 

Uutta maailmankuvaa voi
daan tarkastella kahdelta 
taholta, uusien ihmissuhtei
den ja uuden luontosuh
teen. Uudet ihmissuhteet 
voidaan jakaa edelleen uu
siin organisaatioihin ja uu
teen ihmisyyteen. 

Kun tarkastellaan organi
saatioita niihin liittyvän val
lan kannalta, löytyy kolmen
laista valtaa: taloudellista, 
poliittista ja kulttuuri valtaa. 

Ainakin kahta ensimmäis
tä on pidettävä välineelli
sinä. 

Taloudellinen 

valta 

Talouselämältä tulee edel
lyttää, että se luo oikeuden
mukaiset markkinat, jotka 
tukevat kaikkia hyödyttävää 
taloudellista työnjakoa ja 
erikoistumista. Jokainen te-

kee työtä kykyjensä mu
kaan ia saa markkinoilta tar
peidensa mukaan. Tällä ta
valla viritetyt markkinat 
muistuttavat yllättävästi 
erään tunnetun talousjärjes
telmän ideaa. 

Markkinainformaation, jo
ta pidetään tärkeänä talou
selämän ohjauksen kannal
ta, pitää sisältää kaikki asi
aan liittyvät hyöty- ja haitta
kustannukset, niin että sen 
ohiausvaikutukset mm. ym
päristön suojelun kannalta 
ovat oikeita. Markkinat eivät 
tietenkään saa muistuttaa 
peliä, jossa kikkailemalla 
anastetaan toisten tuottama 
reaalinen tulos. Vetoaminen 
hyvin toimivan pääomahuol
lon merkitykseen on paljol
ti pelkkää hämäystä. Oikein 
suunnattu pääomahuolto on 
kiinnostunut reaalisen tuo
tantoprosessin järkevyydes
tä ia etiikasta, ei pelivoi
toista. 

Talouselämän pitää lopul
takin tunnustaa välineelli
nen asemansa ja luopua yli
vallastaan. Sen loppunkulu
nut liturgia kansainvälisestä 
kilpailukyvystä ia ikuisesti 
lisääntyvästä kiireestä ia kil
pailusta eivät kohta enää va
kuuta ketään. Taloudelle on 
aina olemassa sen ulkopuo
lelta tulevia eettisiä, luon
nonsuojelullisia yms. reu
naehtoja, joita ei voi muuttaa 
rahamääräiseksi markki
nainformaatioksi, vaan ne 
on hyväksyttävä sellaisi
naan. 

Meidän tulee ymmärtää, 
ettemme voi luovuttaa tule
vaisuuden suunnittelua kos
kevaa vastuutamme markki
namekanismille. Markkinat 
kertovat vain tässä ja nyt val
litsevasta asioiden tilasta, 
kun taas tulevaisuuden 
suunnittelu koskee ihmisel
le mahdollisen ja luvallisen 
tulevan liikkuma-alan selvit-
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tämistä ja haluttavan tulevai
suuden vaihtoehdon etsin
tää. Tulevaisuuden suunnit
telun on aina oltava demok
raattinen prosessi, jonka tu
los perustuu avoimeen yh
teiskuntakeskusteluun. Tu
levaisuutta ei kukaan voi pit
källä aikavälillä ennustaa, 
se on aina suunnittelun 
haaste. 

Poliittinen valta 

Poliittista valtaa on demok
raattisesti valvottava. Se 
edellyttää vallankäytön 
mahdollisimman suurta 
avoimuutta, joka voidaan 
saavuttaa vain, JOS pääosa 
asioista käsitellään ruohon
juuritasolla. Käsittelijöinä 
ovat silloin tapahtumiin osal
listuvat ihmiset itse. Heillä 
on käytettävissään elämän 
aito palaute ja he voivat näin 
kokea konkreettisesti va
pauden vastuuna. Tällaises
sa poliittisessa organisaati
ossa ulkopuolista ja yläpuo
lista valtaa tarvitaan vain 
edellytysten ja puitteiden 
luomisessa välittömälle de
mokratialle. 

Kehittynyt demokratia on 
tietenkin erittäin vaativa po
liittinen järjestelmä. Se voi 
onnistua vain pitkän harjoit
telun Jälkeen. Eivät suoma
laisetkaan ole vielä siihen 
valmiita. Edelleen kaiva
taan isähahmoja, jotka ottai
sivat kansalta pois tietämi
sen ja tahtomisen tuskan. 
Valta kuuluu Helsingin her
roille, joita sitten joukolla 
haukutaan. Todellinen va
paus ja valta on aina vastuu
ta ja siten raskasta kantaa. 

Järjestelmämme saadaan 
toimimaaan vain, jos kansa
laiset ovat samaistuneet ja 
motivoituneet. Tänään heitä 
ehkä vielä voivat innostaa 



yhteiskunnan tarjoamat lot
tovoiton kaltaiset pelimie
hen illuusiot. Tulevaisuu
dessa motivaatio rakentuu 
yhä enemmän oman osallis
tumisen, vastuun ja vallan 
varaan. 

Politiikanteon muuttumi
nen ammatiksi on suurelta 
osin syynä politiikan huo
noon uskottavuuten. Näh
dään, että ammattipoliitikko 
varmistaa kaikissa toimis
saan omaa uraansa. Hänen 
demokraattinen valvontan
sa on äärimmäisen vaikeaa 
varsinkin takahuoneiden sa
laisissa keskusteluissa. Va
paan kansalaisen valinta 
poliittiseksi edustajaksi hä
nen julistamansa eettisen 
vakaumuksen perusteella 
antaa paremmat takeet siitä, 
että hän myös valvonnan 
ulottumattomissa toimii 
etiikkansa mukaisesti. Tie
tenkin poliittisen edustajan 
tulee aina olla valmis jättä
mään paikkansa toisille, jos 
hänen eettinen näkemyk
sensä vanhenee tai käy 
epäilyksen alaiseksi. Muut
tumiskyky ja oppiminen 
ovat uuden poliitikon hy
veitä. 

Rauha ja 
aggressio 
Sisällytän rauhaan saman
arvoisuuden rodun, uskon
non, sukupuolen yms suh
teen. Sisällytän siihen myös 
ihmisten samanarvoisuu
den älyyn ja koulutukseen 
nähden. En puhu samankal
taisuudesta tai käyttökelpoi
suudesta työelämän henki
löresurssikomponentteina. 

Millään kulttuurilla tai 
kansakunnalla ei ole oikeut
ta perusta omaa hyvinvointi
aan sen varaan, että muut 
kansat pysyvät köyhinä Nyt 

länsimaisen ihmisen ylen
määräinen hyvinvointi pe
rustuu tällaisen olettamuk
sen varaan samalla kun vä
hintään kaksi kolmasosaa 
ihmiskunnasta elää puut
teessa. Tämä on vakava uh
ka maailmanrauhalle. 

Rauhaan nojaava ihmi
syys on myös yhteistoimin
taa, kommunikaatioita ia yh
dessäonnistumista ihmisten 
välillä. Evoluutio hyväksyy 
vain sellaiset työnjaolliset 
ideat, jotka ovat sisäisesti 
harmoniassa ja joiden vuo
rovaikutus ympäristönsä 
kanssa on yhteistoiminnal
lista. 

Aggressioon nojaava ih
misyyskäsitys johtaa väistä
mättä nykyisen kulttuurin 
tuhoon ia saattaa koko ih
mislajin säilymisen kyseen
alaiseksi. Selvästi nähtävis
sä oleva aggression mah
dollisuus sisältyy niiden ih
misten epätoivoon, jotka nyt 
ovat Jääneet maapallon re
surssienjaossa osattomiksi. 
Kansainvaellukset ovat re
aalinen mahdollisuus tämän 
päivän "laajentuneessa" 
Euroopassa Myös varsinai
sissa nälkämaissa kytee. 

Uusi 
luontosuhde 
Uuden luontosuhteen kaksi 
keskeistä tarkastelunäkö
kulmaa ovat energiakysy
mys ja biologisten proses
sien säilyminen. 

Meillä on kiistaton näyttö 
siitä, että vain suora aurin
koenergia on turvallinen 
energialähde. Tätä säteily
nä, tuulena Ja vesivoimana 
ilmenevää energiaa tulee 
karkeasti ottaen kiinteä 
määrä vuosittain maapallol
le, joten me olemme siihen 
nähden nollasummatilan-
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teessa. 
Aurinkoenergiaa on myös 

fossiilisissa varastoissa. Sen 
on myös pysyttävä niissä, jos 
halutaan säilyttää happi-hiili 
-tasapaino maan ilmakehäs
sä. Tämä on yksi elämän pe
rusedellytys, josta ei voida 
tinkiä. 

Kiinteään aineeseen aiko
jen alussa varastoitunut al
kuenergia, ydinenergia, on 
äärimmäisen ongelmallinen 
asia. Intuitiivisesti näen, et
tei sen vapauttaminen ole 
turvallista maapallolla, jon
ka prosessit jo erittäin kau
an sitten ovat sopeutuneet 
runsaan radioaktiivisuuden 
poissaoloon 

Auringon ydinreaktiosta 
saapuva energia siivilöityy 
maan ilmakehän ylemmissä 
kerroksissa kelvolliseksi, ja 
maan pinnalla oleva radi
oaktiivisuus on melko vä
häistä. Radioaktiivisen sätei
lyn lisääminen aiheuttaa 
pieninäkin annoksina mu
taatioiden lisääntymistä. Tä
mä tarkoittaa sitä, että maa
pallon elämää säätelevä 
vuorovaikutuskenttä muut
tuu ja pakottaa esille uutta 
työnjaollista järjestystä Suu
rempi muutos vaatii suu
remmat sopeutumat, jotka 
löytyvät vam kaaoksen 
kautta. 

Meillä on varastoituna 
myös termistä lämpöä maan 
uumenissa. Kuun vetovoima 
aiheuttaa vuorovesi-ilmiön, 
joka on energiaa. Näiden 
energialähteiden käyttö lie
nee tietyssä määrin perin
teistä ja luvallista. 

Biologisista prosesseista 
otan esille vain yhteyttä
misprosessin. Siitä huolehtii 
maapallon vihreä kasvilli
suus maalla ia meressä 
(plankton) Tämä prosessi 
on tärkein aurinkoenergian 
hyödyntäjä. Se tuottaa ravin
tomme ja sitoo samalla ilma-



kehän hiilen sekä vapauttaa 
hapen Hiili-happi -tasapai
no syntyy tällä tavoin. Osa 
yhteyttämistuotteista varas
toituu aina maaperään ja ta
saa siten ilmaan palamises
sa pääsevän hiilen. 

Auringosta maapallolle 
saapuva energia virtaa läpi 
maapallon prosessien pi
täen ne käynnissä. Liika 
energia säteilee lopuksi ta
kaisin avaruuteen ja tasa
paino säilyy. Ihmisen toimin
nan tuloksina syntyy kuiten
kin joukoittain sellaisia ke
miallisia yhdisteitä, jotka ei
vät haioa ia luovuta sito
maansa lämpöä, vaan jäävät 
kasvavina jätevarastoina 
maapallolle Merkittävä osa 
näistä yhdisteistä on enem
män tai vähemmän vaaralli
sia biologisille prosesseille. 

Uusi luontosuhde edellyt
tää, että energialähteenä 
käytetään auringon suoraa 
säteilyenergiaa ia että yh
teyttävän vihermassan mää
rä maksimoidaan. Samalla 
on huolehdittava siitä, ettei 
haitallisia Jätteitä jatkuvasti 
kasaannu maapallolle, vaan 
ne poistuvat lämpösäteilynä 
lopun palatessa takaisin 
kiertoon. 

Uusi kulttuuri 

Palaan lopuksi kulttuuri val
taan. Meidän tehtävänäm
me on rakentaa ia jalostaa 
edellä kuvatuista yleismaa
ilmallisista ihmisenä olemi
se·n edellytyksistä ja reu
naehdoista lähtien uuden 
ihmisen uusi eettinen arvo
maailma ja sitä organisoiva 
uusi kulttuuri. 

Edellytyksiä ovat edellä 
esitetyn perustella seuraa
vat asiat Tasa-ar vo, resurs
sien tasajako oikeudenmu
kaisilla markkinoilla, osal
listuva ja osallistava aito de
mokratia, joka valvoo valtaa 
niin, ettei se turmellu, osal
listuva kansalainen, joka ko
kee vapautensa vastuuna. 
Luetteloon kuuluvat myös 
tiede, joka antaa ihmiselle 
päätöksenteossa tarvittavan 
tiedon, ja taide, joka yhdes
sä tieteen kanssa auttaa laa
timaan kokonaisvaltaisen ia 
toimivan kuvan maailmasta 
ja sen evoluutioprosessista. 
Siihen kuuluvat etiikka ja fi
losofia, iotka muotoilevat ih
misen elämänkokemukses
ta sytyvän aidon yhdessä
onnistumisen ja rakkauden 
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arvomaailaman. 
Reunaehtoina tälle uudel

le kulttuurille ovat suoran 
aurinkoenergian käyttö, yh
teyttämisprosessin maksi
mointi ja vaarallisten Jättei
den minimointi. Vain näillä 
ehdoilla voidaan hiili-happi 
-tasapaino säilyttää ja ravin
nontuotanto pitää yllä. Kaik
ki ihmisen toiminta on pako
tettava näihin raioihin muu
toin tila loppuu ja sitä seu
raava kaaos tuottaa aivan 
uudenlaiset yrittäjät evoluu
tion oppimisprosessiin. 

Suomessa ja koko maail
massa tarvitaan perestroi
ka, perusteellinen muutos. 
Muutoksen keskeinen tekijä 
on ihminen itse. Kyse on hä
nen kyvystään ia rohkeu
destaan kohdata elämänsä 
realiteetit ainoalla oikealla 
tavalla, yhdessäonnistumi
sen ia rakkauden etiikkaa 
noudattaen. 

Knittisen korkeakoulun 
tilaisuudessa 5.3. esitetty 
puheenvuoro. 
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�o� TARV ITAANKO SUOMESSA 

Kysyn ensin tarvi
taanko Neuvostolii
tossa perestroikaa 
vai siirtymistä mo
nipuol uej ärj estel
mään ja markkina
talouteen? 

Matti 
Hyryläinen 
ms. 

Vihti 

Perestroika-termin lansee
raajan, Gorbatshovin mu
kaan Neuvostoliitossa tarvi
taan perestroikaa: Tarvitaan 
uudenlaista ajattelua. Täy
tyy ottaa paremmin huomi
oon kuluttajien tarpeet; pää
tökset on vietävä lähemmäs 
niiden kohteita; ihmisten 
vastuullisuutta on kasvatet
tava; luonnon kestokyky on 
huomioitava jne. Mutta Gor
batshovin mukaan ei tarvita 
- ainakaan vielä - siirty-

PEREST ROII<AA VAI 
JOTAIN MUUTA? 

mistä monipuoluejärjestel
mään eikä vapaaseen 
markkinatalouteen. 

Tämä on ollut tilanne vii
meiset viisi vuotta. 

Jos tältä pohjalta kysy
tään, tarvitaanko lännessä 
perestroikaa, niin vastaus ei 
voi olla kuin kieltävä. Mihin 
ihmeeseen me tarvitsisim
me sitä, että asiat menevät 
viisi vuotta yhä huonommin 
ja huonommin? 

Itse asiassa, tavallaan näin 
on jo käynyt Myös meillä on 
ainakin viiden vuoden ajan 
vallinnut perestroika-ilma
piiri. On ajateltu kuten Veik
ko Salovaara kirjoittaa "Pe
rusteellinen muutos on tar
peen ... länsimaisen ihmisen 
arvomaailma on puutteelli
nen ... Turmeltunut valta on 
alistettava valvontaan." Tus
kin meillä on viimeisten vii
den vuoden aikana ollut yh
tään yhteiskunnallista asi
oista kirjoittajaa, joka ei olisi 
vaatinut länsi-ihmiseltä ai
van uudenlaista suhdetta 
luontoon, köyhiin maihin ja 
omiin köyhiinsä. 

Jossain asioissa on edis
tytty, jossain ei. Kokonaisuu
dessa ei tänään kuitenkaan 
olla yhtään sen lähempänä 
suunnanmuutosta kuin ai
kaisemminkaan. Luonnon 
vakauden romahtaminen ja 
köyhyyden paineen väkival
tainen purkautuminen ovat 
tänään ainakin yhtä reaali
sia uhkia kuin viisi vuotta 
sitten. 
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Kuka jaksaa 
enää uskoa 
perestroikaan? 
Eikö Neuvostoliitossa tarvit
taisi ensiksi päätöstä siitä, 
että siirrytään monipuolue
demokratiaan ja markkina
talouteen, toiseksi kohtuul
lista siirtymissuunnitelmaa 
ja kolmanneksi markkinata
loudelle sellaista muotoilua, 
että voitaisiin välttää ainakin 
joitain lännen talouden viko
ja? Eikö siellä tarvittaisi siir
tymistä johonkin uuteen jär
jestelmään, jonka toiminta 
on kuvattavissa selvin sään
nöin, joiden mukaan poliit
tista ja taloudellista vuoro
vaikutusta käydään? Joita 
sääntöjä noudattaen tulee 
automaattisesti otettua pa
remmin huomioon kulutta
jien tarpeet ja luonnon kuor
mittaminen. 

Mutta eikö vastaavasti 
meilläkin tarvittaisi siirty
mistä johonkin uuteen jär
jestelmään, jonka toiminta 
on kuvattavissa selvin sään
nöin, joiden mukaan poliit
tista ja taloudellista vuoro
vaikutusta käydään? Ja eikö 
tämän järjestelmän tulisi ol
la sellainen, että sen mu
kaan toimien tulisi auto
maattisesti otettua nykyistä 
paremmin huomioon köy
hien tarpeet ja luonnon 
kuormittuminen? 

Mitä mieltä Veikko olet 
tällaisesta vaatimuksesta? 



V ENCESLAUI<SEN 

VALTAI<UNNASSA 

Kansainvälinen tai
kasana DELEGATI
ON avaa portteja ja 
karsii muodolli
suuksia, kun bus
sillinen parinkym
menen maan kan
salaisia ylittää 
Ceske Valenicessä 
Itävallan ja 
Tsekkosl ovakian 
ra]an. 

Pirkko Hakkila 
KuvO 
Espoo 

Hento nuori nainen hy
pähtää oppaaksi ja kertoo 
olevansa Ludmilla. "Se on 
vanha tsekkiläinen nimi. 
Olen todella iloinen voides
sani toivottaa teidät tervetul
leiksi maahamme nyt, kun 
kehitys on kääntynyt va
paampaan ja myönteisem
pään suuntaan." 

Samaan hengenvetoon 
hän kertoo epätoivostaan, 
kun lasten koulunkäynnin 
alettua kodin ja koulun aate
maailmojen eroavuudet uh
kasivat tuottaa suuria vai
keuksia. "Harkitsimme mie
heni kanssa jo maastamuut
toa. Monet ystävistämme oli
vat jo lähteneet. Ette usko, 
miten helpottuneita olem
me, kun voimme jäädä ko
tiin." Sydämen kyllyydestä 
suu puhuu. Mahtaako Lud
milla aavistaakaan, että kuu
lijoiden joukossa istuu mi
nisteri Mihail Gorbatshovin 
kabinetista.? 

Liikutaan saksalaisalueel
la, mutta seudun hyvin tun
tevan itävaltalaisen mukaan 
siitä ei tule olla tietääkseen
kään. Kylät ovat kuin yhteis
tä Keski-Eurooppaa, sieviä 
taloja, hoidettua vanhaa, uu
disrakentamista, joskus pik
kukyliä autioina, sortunut 
kirkko keskellä. Kesä heh
keimmillään, tie erinomai
nen, paikannimet tsekin
kieliset. Matka joutuu, lou
nas, metsästyslinna, ministe
rin vastaanotto ja illansuus
sa laskevan auringon heijas-
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tukset Prahan kullatuissa 
torneissa ja kupoleissa. 

Zlata Praha -

kultainen Praha 

Uni muuttaa Ludmillan mui
naisten tarujen prinsessa Li
bussaksi, jonka näystä syn
tyi kaupunki, Praha. "Tulee 
aika, jolloin kaksi kultaista 
oliivipuuta kasvaa tässä 
kaupungissa. Niiden latvat 
yltävät seitsemänteen tai
vaaseen, ja ne tulevat loista
maan maailmalle monien 
merkkien ja ihmeitten kaut
ta." Ja Zlata Praha, Kultainen 
Praha loisti. 

Mutta vanhan kaupungin 
tarut eivät kerro vain kultai
sista ajoista. Ne ovat myös 
synkkiä tarinoita hallitsijain, 
kansallisuuksien, uskonto
jen ja aatteiden toistuvista 
yhteenotoista. Kerrotaan 



mestatun temppeliritarin 
yhä ratsastavan aaveena öi
sen kaupungin kaduilla. 
Venceslauksen eli Vaclavin 
aukiolla sytytetään yhä 
kynttilöitä Jan Palachm ja 
muiden lähistöhistorian 
marttyyrien muistolle. Sula
nut vaha on jähmettynyt mil
tei puolen metrin korkui
seksi kehäksi uhrien kuvien 
ja kukkakimppujen ympä
rille. Laterna Magica -teatte
rin Obcanske Forumin eli 
Ka�salaisfoorumin pääma
jan läheisyydessä on holvi
kattoisen katuosuuden sei
niin maalattu viisi valkoista 
ristiä ja kiinnitetty pronssi
reliefi 17.111989 surmansa 
saaneiden muistoksi. Sa
mettinen vallankumous ei 
tapahtunut ihmisuhreitta. 
Tornien kullatut huiput ko
hoavat suruharsojen me
restä. 

Missä on 

isänmaani? 

Kokonainen kävelykatu 
Stare ja Nove Meston rajalla 
on näyttelyä tunnuksena 
kansallishymnin sanat "Mis
sä on isänmaani?". On luotu 
valtava tilateos ja historian 
kertauskurssi, joka alkaa 
taas kunniaan nostetun, 
maanpaosta maailmanso
tien välillä itsenäisen 
Tsekkoslovakian tasavallan 
ensimmäiseksi presidentik
si kutsutun filosofian profes
sori T.G. Masarykin kuki
tetulta pronssipatsaalta 
Vaclavin aukiolla ja jatkuu 
natsivallan ajan kuvaukseen 
Na pfikope -kadulla. Liik
keiden ikkunoissa on van
hoista uutisfilmeistä koottuja 
tauottomia videoesityksiä, ja 
mainospylväisiin on liimattu 
suurennettuja lehtien uutis
kuvia ja tekstejä. Erään ra
kennuksen julkisivulla riip
puu jättikokoinen repalei
nen hakaristilippu. 

Seuraavaksi kuljetaan pu
nalippujen alla, joita on ve
detty tihein rivein kadun yli 
seinästä seinään. V ideot ja 
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mainospylväät kertovat 
aluksi vapautuksen ajasta, 
sitten stalinismin kiristyväs
tä ja tukahduttavasta ottees
ta. Kadun keskivaiheilla on 
häpeäseinä, korkea aita, jol
ta katsovat maailman stali
nistijohtajat kuin syytettyjen 
aitiosta, Stalin itse keskim
mäisenä. Seinän edustalla 
lauletaan isänmaallisia, en
nen kiellettyjä laulua vaihtu
vien musiikkiyhtyeiden sii
vittämänä. Kansa laulaa, ja 
muukalaisten myötäelämi
nen pannaan mielihyvin 
merkille. 

Laajalle katualueelle 
mahtuu muutakin musiikkia. 
Rennon oloiset miehet viu
luineen ja banjoineen sekä 
kristuskasvoinen maastopu
kuinen kontrabasisti soitta
vat nopeatempoista kansan
musiikkia ja virkistäytyvät 
tauoilla juomalla termospul
loista kylmää olutta. Junior 
jazz Band laulusolisteineen 
pudottelee pesunkestävää 
neworleansilaista dixie
land-jatsia, saa valtavia suo-



sionosoituksia, ja kiertävään 
hattuun ja avoimiin soitinko
teloihin kertyy kolikoita ja 
joskus arvokas dollarin se
teli. Soittajia ja kuulijoita yh
distää aito esiintymisen ja 
vastaanottamisen nemu. 
Uuden vapauden tuoma ilo 
ja innostus on kaikkialla ais
tittavissa. 

Havel na hrad 

"Havel linnaan" ja "Johtaja 
kansan tahdosta" lukee pre
sidentti Vaclav Havelin ku
vissa liikkeiden ja pankkien 
ikkunoissa ja seinillä. Kuvia 
on liimattu myös Pyhän Ven
ceslauksen ratsastajapat
saan korkeaan alustaan 
Vaclavin aukiolla. "We love 
him very much" on ainoa 
lause, jonka Dagmar, sak
saa puhuva isäntämaan 
edustaja saa sanotuksi eng
lannin kielellä amerikka
lais-brittiläis-ir lan tilais-suo
malaisessa pöytäseuniees
sa, jossa keskustellaan 
tsekkiläisestä kiriallisuu
desta. 

Prahan linnan portilla ei 
näy enää sotilasvartiota, 
vaan paraatiasuiset vartijat, 
joiden ankarana tehtävänä 
näyttää olevan paikoillaan 
seisominen ilmeenkään vä
rähtämättä, kun turistiryh
mä toisensa jälkeen tiivistyy 
molemmin puolin yhteiseen 
kuvaan, ja kamerat napsah
televat. 

Presidentin virkatilojen 
ovessa maan kirjaintunnus 
on muuttunut. Muuan tsekki 
viittaa slovakkien vaatimuk
siin nimen tarkistamisesta: 
"Turhaa siitä on kiivailla. Ni
mi kuin nimi. Miksi se pitäisi 
muuttaa?" Nimiä muuttuu 
kuitenkin jatkuvasti, niinpä 
ko mm unistipresidentti 
Gottwaldin nimikkometroa-

sema on jo vaihtunut histori
alliseksi Vysehrad iksi 

Soittokunta ja paraatijouk
ko-osasto ovat Hradcanyn 
linnan pihalla asemissa. Lin
nan katolla liehuvat 
Tsekkoslovakian ja Islannin 
liput. Iso musta auto on odot
tavan näköinen. Seremonia 
käynnistyy, kun kaksi presi
denttiä, draamakirjaili]a ja 
dramaturgi, kävelevät lin
nan ovelta autoon. 

Linnan alueen perimmäi
sen kujan pikkuruisissa vä
rikkäissä taloissa, 101ssa 
ajan etevimmät alkemistit 
ponnistelivat Rudolf II 

Hodshuryiloisen toimeksi
unnoslo elämärn'"l1ksiirin ja 
kullon valmistuksen keksi
miseksi, perinne jatkuu 
muuntuneena. Nykyiset 
haltiiat yrittävät pikku puo
deissaan muuttaa monenlai

sia kauppatavaroitoan turis
tivaluutoiks1 ansaitakseen 
elämäneliksiirinsä ja joka
päiväisen leipänsä 

Krusne Hory 

Pohjois-Böömin vuoristossa 
sijaitsee tunnetusti Euroa-

" 
;' 

R.STANIK 

KRÅLOVSl<Å POHÅDKA 
lb. a17. b. 1975ve20.00hodin - RUBiN 
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pan pahimmaksi mainittu 
metsäkuolema-alue. Ensi
kertalainen kävijä masentuu 
näkemästään oitis. Olisiko
han edes Rabbi Jehuda 
Löwillä, vanhan Prahan 
kuuluisalla kabbalistimaa
gikolla ollut keinoja elämän 
palauttamiseksi tähän kuo
leman valtakuntaan. Hän 
sentään osasi muovata sa
vesta ihmisen ja loihtia tä
hän eläväksi tekevän hen
gen, niin kerrotaan. 

Alueella aiemmin käy
neet voivat kuitenkin todeta, 
että uudelleen metsittämi
nen näyttää muutamilla koe
aloilla onnistuneen toistai
seksi yllättävän hyvin, kun 
puulaiina on käytetty lehti
kuusta ja on suoritettu useita 
saastuneen maaperän kor
jaamiseen tähtääviä toimen
piteitä. Aikaisin tieto alueen 

metsävaurioista on jo vuo
delta 1905, jolloin paikalli
nen metsänomistaia voitti oi
keusjutun ratatieyhtiötä vas
taan junien savun metsille 
aiheuttamien vaurioiden 
johdosta. Verrattuna Kuolan 
näkymiin Krusne Hory aa
vemtsineenkin alkaa jo 
näyttää paratiisilta. 

Sivistyksen 
voima 

Herta Kuusinen sanoi ker
ran toiveikkaasti, että 
Tsekkoslovakian tie on ole
va myös Suomen tie. Kunpa 
nyt olisikin. Tietyssä mieles
sä, tsekit näyttävät näet kirk
kaasti oivaltaneen, että SI
VISTYKSEN VOIM A ON 
AINOA PEL ASTUS. K irialli
suus, teatteri, musiikki ja ku
vataiteet ovat näille ihmisille 
henki ja elämä. Mikä Juhla 
onkaan Prahan Kevät 1990, 
kun vanha maestro Rafael 

Kubelik saapuu lännestä 
johtamaan tsekkiläisiä fil
harmonikoita avajaiskonser
tissa. Kafka saa olla olemas
sa, Capek ja Kundera saa
vat olla, ja Prahan linnassa 
kirjalijapresidentti hahmot
telee eurooppalaista sivis
tysvaltiota, jossa jokainen ih
minen olisi yhä valmis suu
riin henkilökohtaisiin uh
rauksiin, koska luonnonkin 
kannalta välttämätön pe
rusteellinen talouselämän 
muutos sitä edellyttää. 

Kun on selviydyttävä 40 
vuoden aikana tehtyjen vir
heiden seurauksista, Havel 
uskoo ihmisten ymmärtä
vän, ettei kulutustavaravali
koima ole tärkeintä elämäs
sä. "Haluamme olla kulttuu
rivaltio, joka perustuu hen
kiselle arvoille. Meillä voi 
vielä torjua kaupallisia agg
ressioita.'' 

16 

Havelille ympäristön 
kuormittuminen on moraa
lis-filosofinen kysymys, Jota 
ei pelkillä suodattimien ke
hittelyillä Ja asennuksilla 
ratkaista. Ongelmat ovat sy
vemmällä teollisuuden Ja lii
ke-elämän suhteissa. Tarvi
taan koko elinkeinoraken
teen muutosta, uutta globaa
lis-taloudellista järjestelmää 
ja tasa-arvoisten valtioitten 
yhteistyötä, jossa tieto vaa
roista otetaan todesta, ettei
vät virheet kertautuisi. -
Voisiko kultaisten oliivipm
den aika olla vielä edessä
päin? 

Euroopan sydän 

V ltava virtaa maisemissa 
kuin musiikki. Jokainen 
tsekkilapsi tietää, että virran 
padoissa ja kivillä asuu ve
den väkeä, pieniä vihreä
takkisia olentoja, joista jot
kut polttavat piippua. Men
ninkäisilläkin on täällä inhi
millisen kulttuurin leimaa. 

Muuan retkikohde ter
vehtii delegaatiota sanoin: 
TERVETULOA EUROOPAN 
SYDÄMEEN. Kyllä, täällä se 
tuntuu todella sykkivän. 
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VÄITÖSTILAISUUS 30.5.1990 

LECTIO PRAECURSORIA 

-HIUK AN LAAJENNETTU VERSIO LECTIOSTA 

Rudolf Steiner 
(1861-1925) tunne
taan lähinnä hänen 
teosofiselta pohjal
ta kehittämästään 
antroposofisesta 
hengen tieteestä ja 
siihen liittyvistä so
velluksista (mm. ns. 
steinerpedagogiik
ka ja biodynaami
nen viljely). Kuiten
kin ennen käänty
mistään teosofiksi 
hän oli lähinnä filo
sofi, vaikka hän fi
losofisen vaiheen
sa aikana toimi ah
kerasti myös jour
nalistina. Hän oli 
tällöin varsin laa
jasti vaikuttava 
kulttuuri persoona, 
erityisesti Wienis
sä, Weimarissa ja 
Berliinissä. 

Kari E. Turunen 
yht.lis. 
Jyväskylä 

Steiner oli omana aika
naan varsin radikaali ja ai
kaansa seuraava - vaikka 
hänessä voi nähdä myös 
konservatiivisia asenteita, 
jotka osaksi ehkä aiheuttivat 
sen, että hän toisaalta myös 
ajautui erilleen oman aikan
sa vaikuttavista piireistä Se 
että häntä vierastettiin -
vaikka myös arvostettiin -
johtui myös hänen tietystä 
omaperäisyydestään. Jour
nalistina ja kriitikkona Stei
ner oli usein purevan kriit
tinen. 

Tutkimukseni keskittyy 
Steinerin filosofiseen vai
heeseen ja hänen filosofi
seen tuotantoonsa. Laajasti 
ajatellen filosofina Steiner 
sijoittuu siihen eurooppalai
sen ajattelun perinteeseen, 
jossa kehittyy reflektiivistä 
tietoisuutta - yleisesti sa
noen itsetietoisuutta - toi
saalta tietoisuudesta sinän
sä, mutta myös laajemmin 
inhimillisestä siel unelämäs
tä. Steiner oli omaksunut va
listuksen ajalta periytyneen 
kriittisen järjen käytön ja oli 
tästä näkökulmasta hyvin 
pureva ja moderni ajattelija 
Hänessä eli tiedostamisen 
paine, mikä on eräs euroop
palaisen aatteellisen kehi
tyksen valtavirtoja 

Stainer omaksui aikansa 
intellektuaalisen kulttuurin 
ja sen tuollaiset intellektu
aaliset mahdollisuudet. Tie
dostamisen paineessa hän 

18 

kohtaa omassa persoonas
saan erityisesti yhden sielu
nelementin, nimittäin ajatte
lun. Tavallaan hän tulee siitä 
tietoiseksi psykologisessa 
mielessä, ts. löytää tämän 
sielunenergian osana ihmi
sen kokonaiskokemusta. 
Kuitenkin - paradoksaali
sesti ilmentäen hänen mie
lessään vaikuttavia taustavi
rikkeitä - hän käsittelee 
ajattelua tieto-opillisena on
gelmana, tieto-opillisesta 
näkökulmasta. Mutta toi
saalta hänen tieto-opillinen 
tarkastelunsa on omape
räistä ja muistuttaa jonkin 
verran - huolimatta tietystä 
vahvasta rationaalisesta pe
russävystään - psyykkis
ten energioiden tiedosta
mista. 

Stainerilla ei ollut edelly
tyksiä - ei historiallisen 
ajan antimia eikä henkilö
kohtaisia edellytyksiä -
edetä aitoon psykologiseen 
sielunenergioiden tiedosta
miseen, vaan jäi tiettyyn ra
tionaalis-reflektiiviseen ajat
telun tiedostamisen tasoon. 
Hänen saavutuksensa ovat 
tällä alueella tosin merkittä
viä, ja hänen havaintonsa 
puhuttelevia ja opettavia. 
Hänen ajatuksensa voivat 
johdattaa lukijansa kohtaa
maan ajattelun prosessuaa
lisena, prosessoituvana ja 
prosessoivana sisäisenä to
siasiana, aitona persoonalli
suusvoimana. Jostain näkö-



kulmasta Steineria voisi pi
tää kognitiivisena psykolo
gina, vaikkakin hyvin tieto
opillisesti ja filosofisen tradi
tion mukaisesti suuntautu
neena. 

Ajattelu -
sisäinen tosiasia 

Vaikka Steiner on siis ajatte-
1 ua reflektiivis-rationaali
sesti selvittävä tutkija, hä
nessä vaikuttaa orastavia 
sielunelämän yleisemmän 
tiedostamisen paineita. Hän 
on tavallaan todella sisäisen 
elämän empiristi, vaikka 
hän ei tähän suuntaan lopul
ta kovin pitkälle edennyt
kään. Ajattelun dynaami
nen liikkeen kohtaaminen ja 
sen prosessien kuvaus jäi
kin hänen merkittävimmäk
si filosofiseksi saavutuksek
seen. 

Steinerin taipumusta -
vaikkakin ehkä näin jäl�ikä
teen vajavaista taipumus
taan - psykologisen tiedos
tamisen suuntaan kuvastaa 
se, että hän torjuu sellaisen 
transkendentaalifilosofisen 
ajattelun, jota edusti erityi
sesti Immanuel Kant. Trans
kendentaalifilosofia pyrkii 
lähinnä tietämisen ehtojen, 
tajunnan tai tietoisuuden ra
kenteen selvittämiseen. Pa
radoksaalisesti Steiner tor
jui kuitenkin myös sellaisen 
psykologisen ajattelun, joka 
synnytti uuden itsetunte
muksen kulttuurin. Itsetun
temus psykodynaamisessa 
mielessä oli Steinerille vas
tenmielistä. 

Steiner koki ajattelun aito
na sisäisenä tosiasiana, jo
ten hän ei ymmärtänyt kanti
laista tai muutakaan trans
kendetaalifilosofiaa reflekti
on lähtökohtana. Omista si
säisistä paineistaan johtuen 

hän itse asiassa torjui ja ar
vioi väärin transkendetaali
filosofian pyrkimykset ha
kea ns. transkendentaalista 
minää, joka on kaiken - ni
menomaan kaiken - tietä
misen lähtökohta. Myös tällä 
alueella saavutetaan mer
kittävää reflektii vistä tietoi
suutta. 

Steiner oli tosin tietoinen 
tietämisen lähtökohdan 
määräämisen välttämättö
myydestä filosofisessa ajat
telussa. Tämän ongelman 
ratkaisemiseksi hän hakee 
- erityisesti väitöskirjas
saan "Totuus ja tiede" - tie
toa edellyttämätöntä lähtö
kohtaa ennen tietoa. Tässä
kin hänen näkökulmansa on 
tavallaan empristisempi 
kuin monet transkendentaa
lifilosofiset yritykset, jotka 
yrittävät luoda absoluuttista 
tiedettä (vrt. klassiset saksa
laiset idealistit Fichte, Schel
ling ja Hegel) tai apodiktista 
transkendentaalifilosofiaa 
(vrt. myöhemmin Husserl). 

Steiner yrittää löytää tie
don aitona ilmiönä, ikään 
kuin tosiasiana inhimillisen 
kokemuksen osana. Se 
kuinka Steiner tässä yrityk
sessään onnistuu - ja se 
kuinka absoluuttisen tai 
apodiktisen tieteen rakenta
jat onnistuvat - on toinen 
kysymys kuin se, että Stei
ner puhuttelevasti ja oma
peräisesti reflektoi tietämis
tä. Näin hän luo reflektiivis
tä ja tietoisuutta prosessoi
vaa ainesta, jolla on mieles
täni kiistämätön arvonsa, 
kun käsittää Steinerin filoso
fisen ajattelun perusmotiivit. 

Sisäisyyden 
tiedostaminen 
Steiner on ikään kuin yksi 
etappi matkalla ihmisen si
säisyyden tidostamisessa. 
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Jossain määrin voi jopa väit
tää, ettei hänellä ole ollut 
tässä mielessä seuraajia 
Ajattelua ei ole haluttu tie
dostaa elävänä sielunener
giana eikä varsinkaan näh
dä sen psykodynaamisia 
yhteyksiä. Näin Steinerin 
reflektiivis-kriittinen esityö 
on mennyt - ainakin toistai
seksi - osittain hukkaan. 
Steinerin ajattelun puutteet 
ja vajavuudet ovat estäneet 
hänen kannattajiaan etene
mään suunnassa, johon Stei
ner itsekään ei ollut vielä 
valmis. 

Steineria voi nimittää 
eräänlaiseksi esifenomeno
logiksi, joka oli omaperäi
sesti tietoinen ihmisen tietä
västä ja ajattelevasta ole
muksesta. Steinerin kyvyttö
myyttä tiedostaa laajemmin 
ihmisen sielunelämää ku
vastaa mm. se, ettei hän sel
keästi tehnyt eroa ajattelun 
ja tietämisen välille. Tietämi
nen ja ajattelu on hänelle lä
hes sama asia. Tulkitsen tä
män olevan seurausta siitä, 
ettei hän tavoittanut tietoi
sesti ajattelun piirissä vai
kuttavaa vallan narsismia, 
erästä inhimillisen omnipo
tenssin ilmentymää. Tästä 
tarkemmin tutkielmassa. 

Steiner oli lähellä ajatte
lun vallan tiedostamista, tai 
ainakin törmäsi tähän sielu
nenergiaan vimmaisessa 
Nietzsche-vaiheessaan 
1890-luvun alussa. Hän 
omaksui hetkeksi täysin sie
mauksin nietzscheläisen 
ajatuksen "tahdosta val
taan''. Hän jopa avoimesti 
väittää tässä vaiheessa, että 
hänen filosofiset kirjoituk
sensa on juuri tässä mieles
sä ja hengessä kirjoitettu. 
Tämä on varsin paljastavaa 
sinänsä, mutta toisaalta Stei
nenn filosofia ilmentää 
yleensäkin -vaikkakin hie
nostuneesti eikä karkeasti, 



mutta kuitenkin erikoisella 
sokaisevalla ehdottomuu
della - ajattelun omnipo
tenssia. Mielestäni tämä hä
nen henkilönsä piirre - jo
ka on toki yleisinhimillinen 
- ilmenee myös hänen 
myöhemmässä antroposofi
sessa hengetieteessään, 
vaikka tässä tutkimuksessa
ni käsittelenkin antroposofi
aa vain viitteenomaisesti. 

Filosofiassa - niin kuin 
usein psykologiassa - tutki
jan oma persoonallisuus tu
lee sisäänkirjoitetuksi teori
aan. Näin hänen kannatta
jansakin saattavat omaksua 
huomaamattaan teorian luo
jan persoonallisuuden piir
teistä joitain elementtejä. 
Näin käy erityisesti, jos ajat
telijan ympärille kehittyy 
yhteiskunnallisia liikkeitä. 
Näin on tapahtunut Steine
rinkin kohdalla. Häntä on 
jälJitelty ulkoisesti ja avoi
mesti, mutta ehkä vielä 
enemmän kätketysti ja ta
hattomasti. 

On syytä todeta, että Stei
nerin luova ja energinen 
olemus osoittaa yleensäkin 
tavatonta eri suuntiin koh
distuvaa luovuutta, mutta 
myös erityisesti juuri hänen 
- usein ehkä huumaavat -
sisäiset prosessinsa ku vas
tavat myös hänen lahjak
kuuttaan, omaperäisyyttään 
ja kykyä1nsä tiedostaa ihmi
sen sisäisyyttä. Näin jäl
keenpäin voimme tosin aja
tella hänen tiedostamisensa 
jääneen puolitiehen - mikä 
on sekä inhimillisistä että 
historiallisista syistä ymmär
rettävää. Olemme aina puo
litiessä, vaikka olisimmekin 
nyt - joiltain osin - pidem
mällä kuin Steiner. Näke
mykseni mukaan filosofia on 
prosessuaalinen sisäinen 
saavutus, jäsentynyt ja jä
sennetty ilmaus siitä, mitä 
yksilö on reflektiivisesti saa-

vuttanut; näin sekä yksilön 
että filosofian historian edis
tymisen näkökulmasta. 

Inhimillinen 
vapaus 
Steiner on osa - omaperäi
nen ja edistyksellinen osa 
- länsimaisen filosofisen 
tietoisuuden kehityksen ket
jua. Ilman hänen myöhem
pää kääntymistään teosofi
aan, hän olisi saattanut saa
da virallistuneessa filosofi
an historiassa todennäköi
sesti jonkin verran huoma
tun aseman. Ehkä hän olisi 
jäänytkin filosofiksi, jos hä
nen oma aikansa olisi ym
märtänyt hänen pyrkimyk
sensä ja työnsä ja antanut 
hänelle jonkin aseman. 
Omaperäisenä, ja jälkeen
päin ajatellen hyvin edistyk
sellisenä, ajattelijana hän ei 
saanut - sinänsä tyypilli
sesti - omana aikanaan va
kiintunutta asemaa silloisen 
establishmentin silmissä. 
Nuoruuden itsetietoisuu
dessaan Steiner asettui 
usein ankaran poleemiseen 
suhteeseen oman aikansa 
auktoriteetteja vastaan, mi
kä tuskin edisti hänen asi
aansa. Hän halusi valloittaa 
oman ja ainutlaatuisen nä
kökulman. 

Kuvaavasti kuitenkin Stei
ner ei ensisijaisesti - oman 
näkemyksensä mukaan -
pyrkinyt selvittämään tietoa 
ja ajattelua, vaan hänelle 
tärkeää inhimillisen vapau
den ongelmaa. Lähinnä 
luonnontieteen voimakkaan 
kehityksen vuoksi ja siitä ai
heutuvien maailmankatso
muksellisten paineiden ta
kia inhimillinen vapaus al
koi näyttää harhakuvalta. 
Juuri ajattelun kaikkivoipai
suuden näkökulmasta Stei-
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ner uskoi voivansa perustel
la inhimillisen vapauden. 
Myös tässä yrityksessään 
Steiner loi puhuttelevia aja
tuskulkuja, joista voi löytää 
aihetta ihmisen olemuksen 
prosessuaaliseen tiedosta
miseen. 

Steinerin idea inhimilli
sestä vapaudesta ei var
maankaan ole suoranaises
ti argumentatiivisesti kumot
tavissa. Puhuuhan jo se, että 
voimme kysyä omaa va
pauttamme joliain tavoin va
pautemme puolesta. Mutta 
on selvää, että jos Steiner 
olisi ollut syvemmin tietoi
nen ihmisen olemuksessa 
- erityisesti sielullisessa 
olemuksessa - vaikuttavis
ta tekijöistä, hänen teoreti
sointinsa asiasta olisi ollut 
varmasti toisenlainen. Ehkä 
nykyään voitaisiin Steinerin 
virittämänä - mutta ottaen 
huomioon myös hänen jäl
keensä tapahtunut intellek
tuaalinen kehitys - luoda 
uusi ja täyteliäisempi näke
mys ihmisen mahdollisesta 
vapaudesta 

Vapauden vaatimukseen 
liittyen Steinerissa eli voi
makkaasti - ja näin hyvin 
modernisti - ankara tiedos
tamisen paine Ehkä hän tä
mänkin vuoksi joutui oman 
aikansa järjestelmien ulko
puolelle, koska tiedostami
nen on ama vallan ja vallit
sevan vastaista, niin nyt kuin 
silloinkin - ja mahdollisesti 
ikuisesti. 

Persoonallisuu
den merkitys 
Tutkimustani en ole kuiten
kaan aloittanut Steinerin filo
sofisen ajattelun kuvauksel
la, vaan olen luonnehtinut 
hänen sekä persoonallista 
että aatteellista kehitystään 



osaksi Steinerin itsensä esit
tämästä ikävaiheteoriasta 
käsin. Omassa näkemyk
sessäni ihmisen kehitykses
tä olen pyrkinyt ottamaan 
huomioon myös psykody
naamisia näkökulmia, jotka 
Steiner hyvin kiihkeästi tor
jui. Mielestäni Steinerin luo
va ja poikkeuksellinen per
soona ilmentää havainnolli
sesti - tosin yksilöllisellä ta
valla - ihmisen yleistä kehi
tystä. Steinerin kehityksen 
seuraaminen luo mielestäni 
myös elävän kuvan hänen 
persoonallisesta omma1s
laadustaan. 

Mielestäni filosofia on laa
jasti ottaen persoonallisuu
den ilmentymä. Tällöin kat
son persoonallisuuteen 
kuuluvan niin psykodynaa
m1sen erityisrakenteen, 
kuin myös intellektuaalis
aatteelliset edellytykset, 
mytta myös ne reflektiivis
prosessuaaliset saavutuk
set, jotka filosofoiva ja spe
kuloiva mieli saavuttaa. Filo
sofia on pelkistetyimmillään 
käsitettynä tietoisuuden 
reflektiivis-prosessuaalinen 
saavutus. Mutta filosofia il
mentää jopa myös ajattelijan 
psykodynamiikkaa, ainakin 
välillisesti. Mielenkiintoista 
on mielestäni nähdä kuinka 
tietty ajattelun omnipotens
si, joka vaikutti Steinerin 
persoonassa ja joka hänen 
luovassa persoonassaan tu
li havainnollisesti esiin, on 
tavallaan sisäänkirjoitettuna 
myös hänen teoretisointiin
sa. Tämä piirre säilyi jossain 
mielessä hänen ajattelus
saan koko hänen elämänsä 
aian. 

Väitöskirja Rudolf Steinerin 
kehitys ja ajattelu F1losofis
psykologinen tutkimus. 
Arator Oy, Helsinki 1990. 

Katsaus-lehden ja Kriittisen 
korkeakoulun perustajiin 
kuuluva kulttuurivaikuttaja 
Jyväskylän yliopiston filoso
fian professori Reijo Wilenius 
täytti 60 V. 22.4.1990. 

Kriittisellä korkeakoululla 
järjestettiin 8.5. pieni juhlati
laisuus Reijo Wileniuksen 
kunniaksi. Tilaisuudessa jul
kistettiin hänelle tehty juhla-
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REIJO 

WILENIUS 

60 V. 

kirja Teko ja kulttuuri. Juhla
hetken tunnelma oli lämmin 
ja koruton. limassa oli kielo
jen ja tuomien tuoksua, kesä 
hiirenkorvalla. 

Katsaus-lehti esittää Reijo 
Wileniukselle lämpimät on
nentoivotukset ja kiittää mu
kana elämisestä monissa eri 
vaiheissa. 

A.H. 



INKA ELÄÄ ERI TAVOIN 

Minun Inka-vuoteni 

Kun huomaa, että ajatukset, 
olemiset ja tekemiset alka
vat kulkea samaa rataa kuu
kaudesta toiseen, on aika 
hypätä maailmaan kädet 
avoinna. Maailmalla on aina 
jotain annettavaa. Ensin on 
vain huomattava oma py
sähtynyt minänsä. Sen jäl
keen tarvitaan vain 
rohkeutta ottaa avoimin 
mielin ja sieluin vastaan. 
Maailma on täynnä mahdol
lisuuksia. 

Omaan pysähtyneisyytee
ni sain lääkettä INKAsta. 
Sain sitä roppakaupalla. Oli
sikohan yliannostus mah
dollista? 

Positiivinen elämänasen
ne tuli minulle INKAn aika
na hyvin tärkeäksi. Olen 
huomannut, että se antaa 
runsaasti voimia elämän 
kohtaamiseen. Löysin myös 
värit. Pöydälläni on paperia 
ja pensseleitä - pääsen 
maalaamaan heti kun 
haluan. 

INKA on monipuolinen, 
tekemistä löytyy laidasta lai
taan. On hienoa, että muka
na on paljon erilaisia ja 
eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on 
toisilleen annettavaa. INKA 
on opettanut minut katso
maan maailmaa omilla sil
milläni, antanut rohkeutta. 
Saan olla oma itseni omalla 
idioottimaisella tavallani. 
Voin itkeä kun itkettää, voin 
nauraa kun naurattaa. Voin 

pomppia mielin määrin ve
silätäköissä, mennä ilman 
omantunnontuskia lainaa
maan satukirjoja kirjastosta. 
Voin välillä tutkia ihmismie
len syvyyksiä, välillä lukea 
naistenroskalehtiä, välillä 
tutkia astrologiaa. Voin to
della olla oma itseni omalla 
häpeämättömällä tavallani. 

Lainaan lopuksi viisauden 
Nathaniel Brandenilta ja 
osoitan sen niin uusille kuin 
vanhoillekin INKAlaisille. 

ITSEMME KUNNIOITTA
MINEN ON SITÄ ETTÄ ... 

Elämme aidosti, puhum
me ja toimimme sisimpien 
vakaumustemme ja tuntei
sen mukaisesti. Kieltäydym
me kantamasta ansait
sematonta syyllisyyttä ja 
teemme parhaamme puh
distautuaksemme syyllisyy
destä joka kenties olemme 
ansainneet. 

ptamme vastuun olemas
saolon oikeudestamme, mi
kä lähtee siitä tiedosta että 
elämämme ei kuulu muille 
emmekä ole täällä maan 
päällä jonkun toisen odotuk
sia täyttämässä. Rakastam
me omaa elämäämme, 
rakastamme mahdollisuuk
siamme kasvaa ja kokea 
iloa, rakastamme etsimistä 
ja löytämistä ja ihmisen ra
jojen tutkimista. 

MINNA KAUPPINEN 
INKAlainen 1989-1990 
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Mitä Inka merkitsi 

minulle? 

Pari viikkoa INKAn päätty
misen jälkeen katselen sei
nällä olevaa maalausta ja 
paria vinksahtanutta savi
kippoa pöydällä. Työt ovat 
rakkaita, en voisi antaa nii
tä kenellekään. 

Minusta tuntuu, etten ole 
saanut vielä riittävästi etäi
syyttä INKAan ymmärtääk
seni, mitä olen kokenut. 



Pienryhmä oli tärkeä. 
Siellä harjoiteltiin ihmistun
temusta ja vuorovaikutusta. 
Ryhmäläiset riisuivat vähi
tellen naamarinsa ja rikkoi
vat vanhoja käyttäytymis
mallejaan. Oli jännittävää 
katsella, kuinka moni muut
tui silmissä ihan ulkonaises
tikin. Uskon, että INKAssa 
kohtasivat ihmiset, joiden 

oli tarkoitus kohdata. 
Huomaan omaksuneeni 

melkoisesti myönteistä ajat
telua ja ottavani asiat sellai
sina, kuin ne eteen tulevat. 
Pidän INKAn muistiinpanot 
saatavilla. Niistä löytää pal
jon pohdittavaa. 

Muistan erityisesti Helinä 
Siikalan luennon. Se aloitet
tiin lattialla maaten jalat tuo-
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ajatuksia, 
kokemuksia 

ja muistikuvia 
päättyneestä 

seminaarivuodesta 

Iille nostettuina. Kerroimme 
vuorotellen jatkosatua. Se 
oli vapauttavaa. INKA mer
kitsee minulle luottamusta, 
voimaa ja iloa. Se on hyvän
tahtoinen prosessi, joka 
edelleen jatkuu ja toimii. 

SEIJA PAATERO 
INKAlainen 1989-1990 



Tulee pimeä 
ja täällä on suuret ikkunat 

puut hiljaa 

Ne odottavat 
kuuntelevat ihmisten huminaa 

Haluan luopua turvallisesta 
antaa edes vähän 

oppia ottamaan vastaan 
-Kuka tahansa voi tulla uudeksi 
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Häpeää Pelkoa 
Palaan alkuun ja kauemmas 

Tutustu itseesi 
Näe ihminen 
Kosketa 

Ei menkää pois 
Menen 
Ujosti takaisin 

Iloinen sisin kumartaa 
Nöyrä löytää kunnioituksen 
Elämä antaa sen 

minkä haluat ottaa vastaan 

Poski kiinni kaarnassa 
tuuli puhuu puulle 

ANNE MÄNNISTÖ 
INKA/ainen 1989-1990 



TULE INKAAN 

LUKUVUODEKSI 1990-1991 

• saamaan uusia kokemuksia 

• tutustumaan itseesi, uusiin ihmisiin ja asioihin 

• harjoittelemaan monenlaisia taitoja 

• tekemään taiteellisia harjoituksia 

• panemaan itsesi peliin 

• keskustelemaan ja kuuntelemaan 

• kasvamaan ihmisenä 

Koulutuksella pyritään 

• voimavarojen vapautumiseen 

• ajattelun elävyyteen 

• kykyyn tehdä itsenäisiä ratkaisuja 

• elämän pienten ilojen löytämiseen 

• sisäisen maailman rikastumiseen 

e itsensä ja toisten hyväksymiseen 

INKAan kokoonnutaan keskiviikko- ja torstai-iltaisin klo 17.15-20.30. 
Ohjelmaan kuuluu draamaa, dreijausta, eurytmiaa, kansantansseja, luento
ja, luovuutta, maalausta, meditatiivista kirjoittamista, musiikkia, runon 
kirjoittamista ja keskusteluryhmä. 

Koulutus maksaa 2000 mk vuodelta, tarvikemaksua peritään 200 mk. 
Opettajina toimivat pitkän kokemuksen omaavat eri alojen ammattilaiset. 

Hakemukset, joissa esitetään lyhyt henkilökuva ja perusteluja osallistu
miselle, lähtetetään elokuun aikana Kriittiselle korkeakoululle. 

Seminaari alkaa 19.9. 

Lisätietoja antavat Asta Haapalainen ja Terttu Lemström puh. 624 977. 

Kriittinen korkeakoulu 
Kasarmikatu 19 
00130 HELSINKI 

Yhteistyötä OK-opintokeskuksen kanssa 
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SAVU 

Nainen ei saa unta. Hän hen
gittää hitaasti, makaa seläl
lään ja kuvittelee laskeutu· 
vansa portaita alas. Niiden 
alapuolella on ovi, joka joh· 
taa hedelmäpuiden varjosta
maan puutarhaan. Hän käve
lee kohti kuumaa, valkoista 
hiekkaa ja merta, ajelehtii 
kevyenä kauemmas ulapalle. 
Mutta hän kuulee nyt auto
jen vaimeat äänet kadulla, 
raitiovaunun, juhlijajoukon 
naurun. Pariisin helteiset yöt. 

Sillä ne hän näistä äänistä 
muistaa. Ummehtuneelta 
puulta ja lialta tuoksuvan ho
telihuoneen, avoimen ruu· 
tuikkunan puistoon, hiestä 
ryppyiset lakanat, jotka kier
tyvät hänen vartalonsa ym
pärille ja tukahduttavat. Nyt
kin hänellä on kuuma. 

Hän sulkee silmänsä ja 
tuntee, kuinka miehen käsi 
kiipeää hitaasti hänen kylke
ään pitkin vatsalle, hieroo 
pyörivin liikkein ylös, alas. 
Ja hän tajuaa rentoutuvansa 
vähitellen, sulavansa peh
meäksi, painuvansa jonne
kin syvemmälle. Hänen 
unensa viipyy enää vain het
ken. Ei. 

Mies on lopettanut hyväi
lynsä, noussut vuoteelta istu
maan. Hän sytyttää kirkkaan 
pöytä lampun. 
- Nukutko sä? Hän kysyy. 
Nainen ei halua sanoa mi
tään vaan hengittää ras
kaammin vaihtaen k ylkeä. 
- Nukutko sä? Mies korot
taa ääntään, hellä sively on 

muuttunut käsivarren ravis
teluksi. 
- Eikö täällä haise savu? 
Nainen raottaa silmiään ja 
hymyilee. 
- Ei haise. 
- Haista uudelleen, täällä 
haisee ihan selvä savu! 
Nainen huokaisee ja avaa sil
mänsä. 
- Mä oon niin väsyny, nu
kuttaisiin nyt. 
Hän silittää miehen hiuksia, 
suutelee tätä kämmenelle. 
Mutta mies on alkanut nuuh
kia ilmaa kuin koira. Hän re
päisee peiton naisen päältä 
ja nostaa tämän kainaloista 
istumaan. 
- Koita kerrankin keskittyä 
johonkin, tee mitä mä pyy
dän. Haista oikein kunnolla! 
Nainen ei halua riidellä. Hän 
tekee niin kuin mies käskee, 
keskittyy pitämään päänsä 
etukenossa paikallaan ja 
imaisee ilmaa syvälle keuh
koihinsa. 
- No? Mies kysyy kärsimät
tömästi. 
Nainen levittää käsivartensa. 
Hänen alaston ihonsa hohtaa 
valkoisena katalampun va
lossa. Mies katsoo vieres
sään päätään puistelevaa 
haurasta olentoa ja ajattelee, 
kuinka avuton tämä on, 
omissa maailmoissaan hor
toileva lapsi. 
- Kummallista, mutta mä 
en haista mitään, nainen sa
noo värisevällä äänellä. 
- Haista sitten vielä. 
Ja nainen keskittyy uudel-
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leen. Hän levittää sieraimen
sa niin levälleen kuin pystyy, 
hengittää ilmaa syvälle 
keuhkoihinsa. On samante
kevää, kuinka kauan hän 
haistelisi, uniaika on joka ta
pauksessa ohitse. Sitäpaitsi 
mies on joka tapauksessa oi
keassa, hän ei koskaan huo
maa mitään. 

He nuuhkivat huonetta nyt 
yhdessä sanomatta sanaa
kaan. Aika tuntuu pysähty
vän, sitten naisen kasvot kir
kastuvat. 
- Nyt mä haistan, täällä on 
savua, miten mä en sitä ai
kaisemmin huomannu! 

Mies näyttää hetken aikaa 
tyytyväiseltä, sitten hänen 
kasvonsa kiristyvät, hän 
näyttää äkkiä väsyneeltä. 
- Sammutit sä ne kynttilät 
olohuoneessa? Hän kysyy. 
- Tietysti mä sammutin ne. 
Mä huuhdoin tulitikutkin la
vuaarissa ennen kun mä hei
tin ne vessanpönttöön. 
- Keititsä kaasulla jotain? 
- En keittäny, kahvinkeitti-
menki mä tarkistin kaksi 
kertaa. 

Mies uskoo naisen vakuut
teluihin. Lähtiessään kotoa 
sen on tarkistettava moneen 
kertaan, että kaasu ja valot 
on sammutettu tai ettei kissa 
ole unohtanut vaatekaap
piin, viimeistään rappukäytä
vässä. 
- Ettei lampun päälle vaan 
ole unohtunut joku kangas? 
Mies päästää pitkän huo
kaisun. 



- Se on se steariini, joka 
haisee ilmassa. Ainahan hai
see vävän katkuiselta, ku 
sammuttaa kynttilät. 
- Ei se niistä lähde, nainen 
parantaa, mä sammutin ne 
jo tunti sitten! 
- Ne on ne kynttilät, pääte
tään näin ja nukutaan. Aivo
ja kannattaa käyttää aina täl
laisissa tapauksissa. 

Mies sammuttaa valot ja 
painaa päänsä takaisin tyy
nyyn. 

Nainen ei voi nukkua. Hän 
näkee nyt, kun palomiehet 
sukeltavat sakeaan savuun. 
Tuli roihuaa seinillä, ovet 
paukkuvat. Huoneen keskel
lä oleva messinkisänky on 
sulanut, kaksi muodotto
maksi hiiltynyttä möykkyä 
retkottaa lattialla. Paareja 
kannetaan sisään, ja nuori 
palomies on alkanut oksen
taa. Ambulanssilla ei ole 
enää kiire. Mutta lehden pai
nossa miehet haukottelevat 
painokoneiden kimpussa, ei
vät edes näe painokoneesta 
tuhatmäärin putoavia mustia 
otsikoita, jotka täyttävät ko
ko etuaukeaman. 

Kaksi rakastavaista löydet
tiin kuoliaiksi palaneina tois
tensa sylistä. Kaksi rakasta
vaista löydettiin kuoliaaksi 
palaneina toistensa sylistä. 

Ja naapurin eläke-ikäinen 
pariskunta juo aamukahvi
aan niin kuin ennenkin ja 
soittaa puheluita toisensa 
perään kauhistellen tapahtu
nutta. Kuinka hyvin he tunsi
vat kuolleet nuoret, kuinka 
onnellisia ja mukavia ihmisiä 
he olivat olleetkaan, kyllä 
maailma oli toisinaan aivan 
liian julma. Puhelun päättek
si he aprikoivat, olikohan ky
seessä ollut kaksoisitse
murha. 

Nainen värisee. Hän pai
nautuu miehen lämmintä 
selkää vasten ja tuntee ole
vansa lähempänä tätä kuin 

koskaan aikaisemmin. Mies 
on niin vahva ja turvallinen. 
Jos hän lähtisi tästä maail
masta, hän ei olisi ainakaan 
hukassa, mies pitäisi hänet 
lähellään loppuun asti. 

Nainen katselee seiniä, 
varjojen heittämiä kuvioita, 
hahmoja, jotka itkevät ja hy
myilevät toistensa sylissä. 
Mies vaihtaa kylkeä ja hen
gittää raskaammin. Naista 
alkaa äkkiä itkettää. 
- Mä en voi nukkua! 
Mies avaa silmänsä puistel
len _päätään. 
- Alä jätä mua nyt, nainen 
sanoo rukoilevalla äänellä. 
Mies katuu siinä samassa, 
miksi hän yleensä oli avan
nut suunsa. Nyt nainen ei jät
täisi häntä rauhaan koko 
yönä. 
- Mennään jumalauta sitte 
tarkastamaan, mies sanoo 
pitkän hiljaisuuden jälkeen. 
Nainen pyyhkii silmiään ja 
hymyilee helpottuneesti. He 
nousevat vuoteesta ja sytyt
tävät kaikki valot palamaan. 
Nainen juoksee mies peräs
sään keittiöön. 
- Nolla, nolla, nolla, nolla, 
nainen osoittaa sormellaan 
jokaista kaasuhellan nappu
laa, - onhan nää kiinni, kato 
nyt. 

Mies kumartuu hellan 
eteen, mutta nainen kohot
taa kätensä ilmaan. 
- Ei, älä vaan koske mihin
kään, ettei ne vaan napsahda 
vahingossa päälle! 

Mies tyrkkää naisen kau
emmaksi, kumartuu hellan 
eteen ja nyökkää. 
- Ne on siis kaikki kiinni? 
Nainen kysyy epäuskoisesti 
- On, on, mies etsii savuk
keet ja tulitikut kaapista, 
mutta nainen sieppaa ne hä
nen kädestään ja sytyttää 
monta palamaan yhtä aikaa. 
- Mitä helvettiä nyt, mies 
ärähtää. 

Nainen kulkee edestakai-
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sin keittiötä palavat tulitikut 
käsissään ja viuhtoo niillä il
maa kuin klux klux klaanilai
nen. Sitten hän katoaa olo
huoneeseen, palaa hetken 
kuluttua takaisin paljon rau
hallisempana ja sanoo: 
- Mä tarkistin, ettei kaasua 
oo ilmassa, kunhan vaan ei 
olis häkää. 
- Älä nyt rupee riehumaan, 
sä herätät kohta kaikki naa
purit! 

Mutta nainen ei ole kuule
vinaankaan. Hän kiskaisee 
jääkaapin oven auki ja hais
telee sieltä. 

Mies ehdottaa häntä tutki
maan jääkaapin takana ole
via johtoja, ja nainen tekee 
työtä käskettyä. 
- Ei pala missään, nainen 
sanoo. Hän seisoo hajareisin 
kädet lanteilla ja pyyhkii hi
keä otsaltaan. 
- Mites nyt? 
- Älä oo nii saatanan avu-
ton, kato vaikka johtoja olk
karissa! 

Nainen kiiruhtaa olohuo
neen puolelle, pyöräyttää 
matot rullille ja etenee nelin
kontin nenä lattiaa vasten 
huoneen nurkasta toiseen. 

Hän tutkii taskulampulla 
johtoja, televisiota ja patte
reita ja nuuhkaisee varmuu
den vuoksi vielä kynttilää
kin. Mies nojaa ovensuulla ja 
katselee naista. 
- No? Hän kysyy. 
- Mä en jaksa enää. 
- Mee ny sänkyyn. Mä pol-
tan tän rääkin ja tuun sitte 
perässä. 
Nainen menee. 

He ovat maanneet vuo
teessa jo kauan. Mies on 
kääntänyt taas selkänsä ja 
hengittää raskaammin. Nai
nen tuijottaa kattoon, levit
tää silmiään, ettei vain nu
kahtaisi. Hän on päättänyt 
valvoa koko yön. Välillä hän 
katselee miehen vaaleita 
hiuksia niskassa, jotka kier-



tyvät kiharaan kuin pienellä 
pojalla. Hän haluaisi kosket
taa niitä, silitellä pehmeää 
ihoa ja suudella sitä. Mutta 
hän ei kykene liikkumaan. 
Hän pelkää, että mies pyytäi
si hieromaan hänet uneen -
eikä hän missään tapaukses
sa halua valvoa yksin. 
- Sammutitsä sen tu-
pakan? 
- Nuku nyt, miehen aan1 
muuttuu paksuksi,- huomen
na sä lässytät sun silmäpus
seistasi, kun et oo nukkunut 
tarpeeksi. 

Naista alkaa itkettää. 
- Mitä sä sanot, hänen kur
kussaan oleva pala suurenee, 
ja vatsa kääntyy ylösalaisin. 
- Mä ajattelen vaan sun pa
rastas, kulta. Sä stressaat asi
oista ihan liikaa. 
- Miten niin? 
- Kato ny itteäs, sähän oot 
ihan kalmanvalkonen. Sä 
tarttet vaan lepoa. 
- Kuinka mä voisin nukkua 
ku savua on joka paikassa, 
mä en voi enää hengittää! Ys
kiessään nainen kuulee ää
niä, jotka paisuvat moninker
taisella vauhdilla hänen 
päässään. 
- Onko siinä jotain pahaa, 
jos yrittää pelastua varmalta 
kuolemalta? 
- Älä huuda, senkin ty
perys! 
- Sä et rakasta mua yhtään, 
sä halveksit mua ja ajattelet 
aina omaa parastas. 

Nainen puristaa sormensa 
nyrkkiin ja heristää niitä 
miehen kasvojen edessä. 
Hän haluaisi lyödä tätä voi
miensa takaa, purra ham
paansa rikki. 
- Veitsi tässä tulee kurk
kuun, jos ei yhtään varo, 
mies sanoo hiljaa, kääntyy 
vatsalleen. 
- Mä vihaan sua, nainen it
kee. Hän ajattelee seuraavaa 
työpäivää, ettei jaksaisi herä
tä. Hän haluaisi olla seuraa-

vana päivänä sairas, hän ei 
jaksa enää, hän on liian väsy
nyt elämäänsä. Mies hieroo 
yllättäen hänen niskaansa, 
sytyttää valon. 
- Anna anteeks, mä her
mostuin liikaa. Mä oon niin 
väsyny, kaikkeen. 

Nainen käpertyy hänen 
kainaloonsa, itku yltyy huo
hotukseksi, hänen henkensä 
vinkuu eikä hän saa enää 
happea. Hänen jäsenensä al
kavat vapista, silmät ovat 
muljahtaneet suuriksi, ne 
tuijottavat jonnekin kattoon. 
Mies ravistelee häntä epätoi
voisesti. Ja nainen nauttii 
tuskastaan, ehkä vielä enem
män miehelle aiheuttamas
taan tuskasta, hän suoras
taan parkuu. Mies nousee yl
lättäen hänen vatsalleen ja 
puhaltaa ilmaa hänen keuh
koihinsa. Nainen kääntää in
hoten päänsä sivuun, nauraa 
epätoivoisessa mielessään 
typerystä ja painaa kämme
nen suulleen. 

Mies hieroo hänen rinta
kehäänsä, ja vähitellen nai
nen rauhoittuu, lakkaa vapi
semasta. Mutta h uohotusta 
hän ei kykene pidättele
mään. 
- Sun huulet on ihan kui
vat, mies sanoo hellästi ja 
peittelee hänet valkealla la
kanalla. 
- Sammutitsä sen savuk
keen, sano että sammutit, 
nainen korahtaa. 
Mies nyökkää, suutelee nais
ta otsalle. 
- Nuku nyt. 
- En mä haluu kuolla, revi 
irti se lakana! 
- Rauhoitu. 
- Mä en voi nukkua, savua 
on joka paikassa! 
- Eikä oo. Eihän savua edes 
näy missään. 

Mutta nainen nousee vuo
teelta istumaan, hänen sil
mänsä kirkastuvat. 
- Jos soitettais talonmie-
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helle, tai poliisille. 
- Älä oo hullu, mä silitän 
sut uneen. 
Mies sammuttaa valon ja hy
väilee hitaasti naisen otsaa. 

Nainen kuuntelee yläker
rasta kantautuvia ääniä. Hän 
tuumii, ovatkohan naapurit
kin jo huomanneet savun ha
jun. Hänen tekee mielensä 
lähteä katsomaan. Hän päät
tää odotella kuitenkin vielä 
puoli tuntia. Jos savu haisisi 
edelleen, hän soittaisi palo
kunnalle ja poliisille. Mies on 
nyt nukahtanut - ja koko 
heidän elämänsä on nyt yk
sin hänen vastuullaan. Hän 
tuntee äkillistä mielihyvää. 

Hyvin on, hyvin on, hän 
mumisee itsekseen ja vilkai
see kelloaan. Puoli kaksi. 
Hän katselee ikkunasta tuu
len heilauttelemaa katu
lamppua, syvää harmautta 
kerrostalojen kattojen ylä
puolella. Hän keksii loistavan 
ajatuksen lähteä kävelemään 
hetkeksi ulos raikkaaseen ul
koilmaan, silloin hän voisi 
tuntea haiseeko savua todel
la vai ei. Mutta ulkona hän ei 
voisi olla kovin pitkän aikaa, 
muuten mies ja kissa voisi
vat ehtiä kuolla! Y ksinäisinä, 
pienet raukat. 

Ei, loppujen lopuksi käve
leminen ei ole hyvä ajatus, 
hän päättää. Itse asiassa hän 
ei osaa enää edes sanoa, on
ko savua olemassakaan. Eh
kä hän taas vain kuvittelee, 
kuten mies aina väittää - ja 
miten usein hän onkaan oi
keassa. 

KIKKA VIKMAN 



Egon Friedellin (1878-
1938) uskottiin monien yri
tystensä jä keen saavutta
neen vakaan aseman Itäval
lan Wienin teatterielämässä. 
Näyttelijän uran ohella hän 
oli ruvennut kirjoittamaan 
näytelmiä. Välillä Friedell 
kokeili siipiään myös tiede
maailmassa. Omalaatuinen 
tutkimusote ja esitystapa ai
heuttivat kahden väitöskir
jan hylkäämisen. Kolmas, hy
väksytty, tuotti väitöskirja
luetteloon merkinnän "Kel
voton". 

Kun wieniläisboheemi oli 
saanut ylistävät arvostelut 
näytelmästään "Goethe tut
kinnossa", odotettiin jänni
tyksellä uusia draamatekste
jä. Mutta miespä olikin ka
donnut kuin maan alle. Hä
nestä tuli ahkera lukutouk
ka, joka ulkoiselta elämäl
tään alkoi muistuttaa suures
ti esikuvaansa Immanuel 
Kantia. Keskeisenä tulokse
na syntyi Uuden ajan kult
tuurihistoria, kolme kirjajär
kälettä. Vastaanotto oli sen
saatiomainen. Toisaalta teos 
herätti tiedemiespiireissä 
häikäilemättömän subjektii
visen historiatulkintansa 
vuoksi myös arvostelua. 

Kulttuurihistoria suomen
nettiin varsin pian ja siitä 
otettiin lyhyessä ajassa neljä 
painosta. Empiristisen tutki
musmetodin voimistumisen 
myötä opus kuitenkin vähin 
erin poistui alan tutkintovaa
timuksista eikä nuori suku-

TAITEILIJA JA TIETAJA 
HISTORI ANKIRJOITTAJANA 

Uusintapainos Friedellin 
kulttuurihistoriasta 

polvi sitä juurikaan tunne. 
Meillä Jyväskylän yliopisto 
säilytti Friedellit pisimpään 
tenttikirjaluettelossa. Viiti
sen vuotta sitten löysin teok
sen itävaltalaisen kirjallisuu
den näyttelystä uusittuna 
pokkaripainoksena, mikä 
synnytti aavistelun Friedell
renessanssista. WSOY:n kus
tantaman näköispainoksen 
julkaiseminen (1989) oli 
omiaan vahvistamaan tätä 
oletusta. 

Friedellin kulttuurihistoria 
edustaa runsaudensarvea, 
mikä aiheuttaa arvioijalle 
suuren pulman valita näkö
kulmansa. Seuraavassa tyy
dyn ainoastaan luonnostele
maan eräitä perusideoita, 
joille tekijän kulttuuritulkin
ta mielestäni rakentuu. 

Historia maail

manteatterina 

Ranken kuuluisan väitteen 
mukaan historioitsijan tulee 
kuvata menneisyyden tapah
tumat siten " kuin todellisuu
dessa on ollut". Friedell on 
täysin toista mieltä. Objektii
vinen historiankirjoitus pe
rustuu harhaluuloon. T ämän 
väittämän hän sinetöi henke
vällä ironialla: ':Jos tuollai
seen sankaritekoon joku jos
kus pystyisikin, tarvittaisiin 
lisäksi toinen sankari, jolla 
riittäisi kärsivällisyyttä niin 
ikävystyttävän tekstin luke
miseen". 

29 

Keskustelua plagioinnista 
ja jonkin selityksen enim
mäisestä esittäjästä tekijä pi
tää täysin turhana. "Me kaik
ki olemme maailmanhistori
an plagiaattoreita". Mitä siis 
historiankirjoitus on? Frie
dell vastaa: se on omanlais
tansa runoutta. Annetun ma
teriaalin pohjalta tutkija luo 
menneisyydestä vision, joka 
on täysin hänen omansa. 
Plagioinnitkin - tietoiset tai 
tiedostamattomat - ovat 
hänen valintojaan. 

Edellä sanotun pohjalta 
käy ymmärrettäväksi, että 
Friedell asettelee mennei
syyden paljolti teatterimai
seen muotoon. Siinä aika
kaudet edustavat kukin 
omaa näytöstään. Nerot ja 
alkuperäisajattelijat luovat 
uuden aikakauden käsikir
joituksen. Heidän jäljessään 
tulevat ajan "edustavat hen
kilöt", jotka esittävät merkit
täviä rooleja näkyvien tapah
tumien kumussa. Teatteri 
tarvitsee myös massakoh
tauksia, so. kansan elämän 
kuvauksia. Näin päädytään 
vihdoin lavasteisiin ja puvus
toon, siis aikakauden tapa
kulttuuriin kaikkinensa. T ä
män kokonaisuuden Friedell 
asettaa näkyville kiehtovana 
spektaakkelina ja toimii itse 
siinä kuin valomestarina, jo
ka kohteistaa haluamassaan 
järjestyksessä kaiken sen, 
mikä tuntuu kiinnostavalta. 

Esittelyn välinäytöksenä 
todettakoon, että Friedell 



kohtasi matkansa pään Wie
nin kaappauksen yhteydessä 
keväällä 1938. Pari saksalais
ta sotilasta yritti tunkeutua 
juutalaissyntyisen historioit
sijan kotiin taskussaan pidä
tysmääräys. Silloin Friedell 
huusi ikkunasta kadulla liik
kuville "varokaa!" ja hyppäsi 
kolmannen kerroksen asun
nostaan kadulle. Draamalle 
omistautuneen suuren mie
hen elämä päättyi dramaatti
seen loppukohtaukseen. 

*** 

Historian liikkeelle pane
vana voimana toimii Friedel
lin mukaan aina jokin ajatus. 
Siihen sisältyy tietynlainen 
uskomus ja sen mukainen 
pyrkimyssuunta. Vasta uusi 
ajatus tuottaa ne keksinnöt 
ja muut näkyvät ilmentymät, 
joita reaalihistorioitsijat er
heellisesti pitävät muutosten 
varsinaisina syinä. 

Ei pidä kuitenkaan päätel
lä, että filosofit määräisivät 
historian kulkusuunnan. Uu
det ajatukset syntyvät pää
sääntöisesti periferiassa ja 
"maallikkojen" aivoissa. Fi
losofit yleensä vasta kiteyttä
vät ajan hengen yhtälöksi. 
Varsinaiset muutokset puh
keavat ilmiasuun aluksi 
konkreettisuutta edustavilla 
kulttuurialoilla. T ästä syystä 
vallalle pyrkivä taidesuun
taus näkyy ensimmäiseksi 
arkkitehtuurissa ja viimei
seksi musiikissa. 

Kuvausten kohteita vali
koidessaan tai niitä arvot
taessaan Friedell on kaikkea 
muuta kuin puolueeton. 
Usein hän tuntuu lähes 
unohtuneen mieliteemojen
sa pariin. Esimerkiksi Schil
lerin näytelmiä tekijä analy
soi parikymmentä sivua ja 
suurin piirtein saman verran 
hän esittelee Kantin filosofi-

aa. Musiikissa ooppera saa 
keskeisemmän huomion 
kuin muu taidemusiikki; sä
veltäjä Offenbachille on suo
tu enemmän tilaa kuin J.S. 
Bachille. Lukija saattaa edel
leen ihmetellä, miksi kult
tuurihistoriassa kuvaillaan 
tunnontarkasti vaikkapa 
Fredrik Suuren elämänvai
heita ja hänen sotastrategioi
taan. 

Kulttuurihistorioitsijan tu
listen purkausten kohteista 
mainittakoon Spinozan filo
sofian jyrkkäsanainen tei
laus. Eräänä maalitauluna 
on toistuvasti kotikaupunki 
Wien, jonka kulttuuri-ilmas
ton takaperoisuutta hän tuon 
tuosta nälvii. Myöskään Eu
roopan eri kansallisuudet ei
vät säästy kritiikiltä. Kirjoit
taja ei tosin arvostele ensi si
jaisesti sitä, mitä negatiivista 
näiden historiasta voidaan 
käytännön tasolla kirjata. 
T ärkeämpänä hän pitää sen 
osoittamista, millaiset para
digmat uinuvat kunkin kol
lektiivin taustavaikuttajina. 
Jos olet englantilainen, ar
vostat jo valmiiksi deismiä 
uskonnossa, empirismiä tie
teessä ja hyödyllisyys-kritee
riä arkielämän päätöksissä. 
Toiset euroopalaiset kansat 
ovat nekin luoneet omat pa
radigmamallinsa. 

Näin johdumme siihen, et
tä Friedell on myös perus
teellinen kriitikko maail
manteatterissaan. V ähät hän 
välittää normaalitieteen vaa
timuksesta pysytellä neut
raalina tarkastelijana. 

Elämän tarkoitus 

uskonnossa 

Johdantoluvussa Friedell 
hahmottaa inhimillisen kult
tuurin pyramidirakennel
maksi. Huippuna on uskonto 
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ja sitä lähimmäksi pääsevät 
filosofia sekä taide. Kaikki 
muu on massiivista kivijal
kaa. Toisen kuvan mukaan 
uskonto edustaa kulttuurin 
ruumiissa sielua, joka pitää 
kehon koossa ja saattaa sen 
korkeampien, näkymättö
mien voimien yhteyteen. 

Uskontoa koskevissa käsi
tyksissä kulttuurihistorioitsi
ja on yhtä omaperäinen kuin 
muissakin mielipiteissään. 
Hän arvostaa kristillisyydes
sä vain sellaista, mistä on 
tunnistettavissa aito sisäi
syys ja toisaalta tinkimätön 
etiikka. Vahvinta sympatiaa 
hän tuntee keskiajan mystik
ko ja kohtaan. Myös kveeka
rit saavat jakamattoman tun
nustuksen, koska nämä ai
noana ryhmänä harjoittavat 
täysin rauhanomaista asu
tuspolitiikkaa Uudella man
tereella. Friedellin asenne 
Lutheriin on ristiriitainen -
riittää sivukaupalla ylistystä 
jos haukuntaakin. Protes
tanttisuutta hän arvostelee 
kokonaisuutena kristillisyy
den arkipäiväistämisestä ja 
työn pyhittämisestä. 

Rajuimman pesänselvityk
sen Friedell suorittaa suh
teessa omaan taustaansa, 
juutalaisuuteen. Hänen mie
lestään juutalaisuuden lopul
liset päämäärät ovat aina ol
leet lattean maallisia. Jee
suksen sanoista lienee juuta
lainen kuulijakunta kokenut 
herjaavimpana väitteen, jon
ka mukaan hänen oppinsa ei 
ole "tästä maailmasta". Li
säksi juutalaiset ovat äärim
mäisyyshakuisia. He osaavat 
vain kirota tai siunata. Taus
tana väikkyy vanhatesta
mentillinen jumala-kuva. 
Friedell toteaa kategorisesti, 
että Jeesus oli Elävän Juma
lan Poika, ei Jehovan. V ii
meksi mainittu näyttäytyy 
hänen mielestään Vanhassa 
testamentissa lähinnä äreää 



beduiinipäällikköä muistut
tavana hahmona. 

*** 

Kirjailija T homas Mann 
liitti Egon Friedellin jouk
koon, joka edustaa saksan 
kielen tyylitaituruutta mak
simissaan. Arviointi ei liene 
liioiteltu. Maailman ehkä 
hauskimman ja henkevim
män kulttuurihistorian kir
joittaja tuntuu olevan par
haillaan karakterisoidessaan 
ilmiöitä ja ihmisiä. Yksistään 
mehevien attribuuttien käy
tössä hän on ehtymättömän 
kekseliäs. Friedellin kieli 
kangistuu jonkin verran kol
mannen osan sivuilla. Sen 
lienee aiheuttanut yhä laa
jemmaksi paisunut lähde
materiaali, mikä ymmärret
tävästi on vaikeuttanut kirk
kaan kuvan luomista. 

Friedellin kulttuurihistori
an uusintapainos ei ole kus
tantajalle kulotakaivos. Ni
teiden hinta on suomalaisit
tain erittäin edullinen. WSOY 
lieneekin pyrkinyt tällä jul
kaisulla osoittamaan hyvää 
kulttuuritahtoa, mikä on syy
tä panna tyytyväisyydellä 
merkille. Teoksen uutta il
mestymistä voi samalla pitää 
kauniina kumarruksena 
edesmenneelle filosofille ja 
Jyväskylän korkeakoulun 
rehtorille Erik Ahlmanille, 
joka on erinomaisen taita
vasti onnistunut suomen
noksessaan tavoittamaan 
friedelliläisen hengen. 

ARVI TUOMI 

TEKO JA KULT TUURI 

Prof. Reijo Wileniuksen 
juhlakirja 
toim. Esko Paakkola ja 
Kari E. Turunen 

Kirjassa tarkastellaan usean 
kirjoittajan voimin suoma
laista todellisuutta: ihmistä, 
kasvatusta, yhteiskuntaa ja 
luontoa. Kaikki nämä teemat 
ovat kiinnostaneet Reijo Wi-

leniusta ja hän on aktiivisesti 
toiminut niiden hyväksi. 

Kirjoittajina on mielen
kiintoinen joukko vaikuttajia 
kulttuurin ja yhteiskunnan 
eri alueilta kirjailija Kalle 
Päätalosta kansanedustaja 
Osmo Soinivaaraan. 

Kirja on saatavana kirja
kaupoista. 

PERUS TEELLINEN 

VUOSIKOKOUS 

Kriittinen korkeakoulu ry:n 
vuosikokous pidettiin 29.3.90. 

Kokouksessa hyväksyttiin 
muutamin korjauksin viime 
vuoden toimintakertomus ja 
myönnettiin johtokunnalle 
vastuuvapaus. Toimintasuun
nitelma kirjoitettiin kokouk
sessa käytännöllisesti kat
soen uudelleen. Aikaa kului 
viisi ja puoli tuntia. 

Talousarvio hyväksyttiin 
johtokunnan esityksen mu
kaisena. 

Kokous päätti nostaa yh
distyksen jäsenmaksun 170 

markkaan, johon sisällytet
tiin sekä Katsauksen että 
Ohjelmatiedotteen tilaus
maksut. 
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Johtokunnan kokoonpa
nossa tapahtui muutoksia. 
Erovuoroisista Erkki Lähde 
valittiin uudelleen Helinä Sii
kala oli ilmoittanut, ettei hän 
ole enää käytettävissä ja Rei
jo Wileniusta ei valittu uudel
leen. 

Uusiksi johtokunnan jäse
niksi valittiin yhdyskunta
työntekijä Päivi Anunti ja toi
mitusjohtaja Veli Matti Autio. 

Vuosikokouksen puheen
johtajana toimi yht.kand. Väi
nö Partanen. Lisäksi läsnä oli 
kaksi yhdistyksen jäsentä, 
yksi johtokunnan jäsen ja 
pääsihteeri. 




