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Vallankumous tulee –
kukaan ei tiedä mitään.

Miksi ympäristövallankumous?
Talouskasvuun ja teknologiseen edistykseen tähtäävä järjestelmä – oli se sitten kapitalistinen, sosialistinen, kansallis-sosialistinen, auktoritaaris-demokraattinen – on kestämätön.
Kestämättömyys on tärkeä syy ympäristövallankumoukselle.
Yksinkertaisesti: tarvitaan kestävä elämäntapa, jos elämää
tahdotaan jatkaa. Tämä reaktiivinen syy ilmenee monessa
yhteiskunnallisessa liikkeessä, joita yhdistää vastarinta ja antikapitalismi. Mutta on myös suorempi, ei-reaktiivinen syy.
Elämä maailmassa, jossa vettä voi juoda purosta, marjan
syödä metsästä ja jossa orava kirskuu oksalla on haluttavampaa kuin elämä, jossa ei. Ympäristövallankumous pitäisi
siis tehdä vaikka talouskasvujärjestelmät tai teknoutopiat
olisivat mahdollisia.
Talouskasvujärjestelmät ovat kestämättömiä, koska
ovat epärealistisia ja utooppisia. Kapitalismi on jo satoja
vuosia koettanut poistaa köyhyyttä rikastuttamalla rikkaita,
onnistumatta. Neuvostotyylinen sosialismi törmäsi ihmisluonnon karuuteen ja katteettomaan tuotanto-optimismiin.
Samoille kareille ajaa pikkuisen perässä länsimainen kapitalismi. Ajatus näkymättömästä kädestä on kaunis ihanne,
mutta ei toimi käytännössä.
Alkanut finanssikriisi on merkki suuremmasta muutoksesta. Aineellisten resurssien, erityisesti fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, helppo ja halpa saatavuus loppuu
vähittäin ja nykäyksittäin. Samoin loppuu tila jätteiltä ja
saasteilta. Meret ja ilma ovat liian pieniä roskiksiksi. Öljy
yksistään on tuonut valtavan työnlisäyksen 1 800-luvun puo1

livälistä lähtien. 1 Länsimaiselle ihmiselle öljy tekee työtä
päivittäin useiden kymmenien orjien edestä. Kun tämä ainutkertainen, valtava ja lähes ilmainen orja-armeija alkaa
kutistua, monet pitkään säilyneet itsestäänselvyydet joutuvat
uudelleen punnittavaksi. Voi olla, että juhlittu ja hyvinvointiakin tuottanut – myönnettäköön tosiasiat – talouskasvu ei
johtunutkaan ensisijaisesti työnjaosta, teknologiasta ja niin
edelleen, vaan pohjimmiltaan kertalaakista ainutlaatuisia
raaka-aineita. Näillä hetkillä "normaali" talouskasvu on ohi,
uusi normaali alkamassa.
Öljy, kuten vesi, ei ole korvattavissa millään toisella
raaka-aineella. Millään muulla aineella ei ole samanlaisia
ominaisuuksia (energiatiheys, käsiteltävyys, jalostettavuus,
kuljetettavuus). Tämä on meidän profetiamme: öljykriisi
murskaa talouskasvu- ja teknologiautopian, pian. Mutta lukija voi toki valita jonkin muunkin kestämättömyyden ilmentymän: ilmastonmuutos, sukupuutot, viljeltävän maan
köyhtyminen, väestönkasvu, saastuminen ja kemikalisoituminen, ydinjäte, karkaavat geenit ja bioaseet… Viimeistään
Kiinan ja Intian pääsy kasvu-uralle varmistaa, että happi ja
vesi loppuvat. Kestämätön mikä kestämätön ja se tarkoittaa:
on loppuva. Ympäristövallankumous tässä merkityksessä on
vapaaehtoista kestävyyden rakentamista.
Joka tapauksessa kapitalistinen talouskasvu on pysäytettävä, koska se on epäoikeudenmukaista ja tuottaa lisää
epätasa-arvoa. Muistattehan vitsin: kaksi miestä menee kapakan kautta teatteriin. Näytelmä on tylsä ja toinen lähtee
kesken kaiken etsimään vessaa. Mies hortoilee pitkin pimei1 . Öljyhuipusta ja työstä katso kirjoitustani "EROEI-fantasia", niin & näin 4/2009.
Webbi-sivustot <http://www.samassaveneessa.info> ja <http://www.oildrum.com>
kertovat yksityiskohdat ja ajankohtaisen tilanteen.
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tä käytäviä löytämättä etsimäänsä. Lopulta hän törmää suureen ruukkukasviin ja laskee vetensä siihen. Mies palaa paikalleen ja kaveri kertoo: "Missasit juuri parhaan kohdan.
Joku tyyppi tuli lavalle ja kusi kukkaruukkuun!" 2 Kuvittelemme olevamme kapitalismin viattomia sivustakatsojia tai pääsylipun maksaneita kuluttajia, joilla on suorastaan oikeus
odottaa hyvää performanssia – kunnon palkkaa, halpoja
tuotteita, hyvinvointipalveluja ja viihdettä. Tosiasiassa olemme itse pääesiintyjiä, kusemassa köyhien maiden kuppiin,
omaan juomaveteemme, tulevien sukupolvien verisuoniin.
Kapitalismi perustuu tähän rakenteelliseen tai "objektiiviseen" väkivaltaan. "Liikevoitto" ja "talouskasvu" tarkoittavat
lähes aina luonnon ja toisten ihmisten elämän edellytysten
tuhoamista. Jos toisin väitetään, todistustaakka on kapitalisteilla, ei antikapitalisteilla. Pääasia on tämä: luonnon tuhoamattomuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat kolikon
kaksi puolta. Kolikko itse on ympäristövallankumous.
Odotettavaan kysymykseen, mitä sitten kapitalistisen
talousjärjestelmän tilalle, voidaan vastata kahdella tavalla,
röyhkeästi ja vähän nöyremmin. Margaret Thatcher letkautti, että ei ole yhteiskuntaa, on vain yksilöitä ja perheitä. Vastataan röyhkeästi: ei ole olemassa talousjärjestelmää, vain
viljelmiä, ruokaa, taloja, työkaluja, tehtaita ja toimistoja, tekijöitä. 3 Ihmiset ovat eläneet 200 000 vuotta ilman kapitalismia. Kapitalismin jälkeen tulee se mikä tuli kapitalismia
ennen ja lisäksi jotakin uutta; toki olemme oppineet lisää
2. Vitsi ja sen tulkinta lainattu Simon Critchelyltä "Violent Thoughts About Slavoj
Žižek", Naked Punch 21 .1 0. 2009 <http://www.nakedpunch.com/articles/39>.
3. Tai kuten nimimerkki Flakmeister <http://www.theoildrum.com/node/6321 /603831 > muotoilee Clausewitzia seuraten: "Taloustiede on ideologian jatkamista toisin keinoin."

3

vertaisuudesta ja jakamisesta. 4 Mummosi tai ainakin isomummosi tietää, miten eletään kapitalismin jälkeen! Näin
siitä huolimatta, että he elivät jo kapitalisoituvassa, kolonialisoituvassa ja tuhoutuvassa maailmassa. Niin kutsuttu kapitalismi lepää nytkin valtaisalla ei-kapitalistisella hyvyyden
patjalla5 : ihmiset ovat kohteliaita toisilleen, hymyilevät,
opettavat lapsiaan ja toisiaan, väistävät kadulla, hoitavat sairaitaan, rakastelevat ja niin edelleen. Tulevan talousjärjestelmän perustaksi riittää, että talous tunnustaa riippuvaisuutensa tästä ei-taloudesta.
4. Kreikkalainen vertaistuotannon tutkija George Papanikolau muotoilee asian energian yhteydessä näin: "Koska tuotantoprosessin luonne määrittelee suoraan jakelun
luonteen ja tarpeen, suurin yksittäinen vertaistuotannon etu on, että se varmistaa pitkällä tähtäimellä vaurauden tasaisemman ja oikeudenmukaisemman jakautumisen.
Hajautetussa energiantuotannossa suurin osa tuotannosta on tarkoitettu lähellä kulutettavaksi. Tämä rajoittaa markkinoiden tarpeen energian jakeluun. Verkko, joka mahdollistaa vertaisten välisen energianvirran suuntaan ja toiseen – jopa ilman
kolmannen osapuolen välitystä – vähentää edelleen markkinoiden aluetta ja tarvetta
rahatalouteen." Papanikolaou, "Peer to Peer energy production and the social
conflicts in the era of 'green development'", re-public 201 0 <http://www.re-public.gr/en/?p=1 91 8>. Sama vertaistuotannon hyvä puoli tulee esiin muussakin kuin
energian tuotannossa. Koska keskitettyjä resursseja syntyy vähemmän, myös valtahierarkiat ovat matalampia. Selkein hajautus on tietoverkon digitaalisessa tuotannossa,
jossa se on mahdollistanut yksityisomistuksesta vapaita tuotannon muotoja, kuten
GNU/Linux käyttöjärjestelmän ja vapaan Wikipedia-tietosanakirjan. Suomessa erilaisia "vertaistuotannon" muotoja on usein kutsuttu nimellä "talkoot".
5. Hyvyyden patjan olemassaolo on tärkeä vihje vallankumouksen mahdollisuudelle
ja suunnalle. Kuten Olli Tammilehto on huomauttanut, vallankumous alkaa heti näyttää todennäköisemmältä, kun huomaamme virallisen bruttokansantuotteella lasketun
markkinatalouden ohella arkipäiväisen "rinnakkaisyhteiskunnan" (ks. esimerkiksi
Tammilehdon kirjoitusta "Nopea yhteiskunnallinen muutos ja ilmastokatastrofin välttäminen" <http://www.tammilehto.info/>), jota yllä kutsuttiin hyvyyden patjaksi. Epävirallisen talouden ja epävirallisten ajatusten maailma on todellinen ja suuri. Jokainen
tekee joka päivä asioita muutenkin kuin rahasta ja ajattelee muutenkin kuin kapitalistisesti. Toiseksi huomio hyvyyden patjaan kyseenalaistaa marxilaisen teesin, jonka
mukaan kapitalismi itsessään vie meitä eteenpäin kohti sosialismia. Tosiasiassa kapitalismi koko ajan muuttaa ei-kapitalistista taloutta kapitalistiseksi, hyvyyden patjan
säikeitä välineellistetyiksi markkinasuhteiksi. Näin ollen hyvyyden patja saattoi olla
ennen paksumpi. Mitä kehittyneempi kapitalismi on, sitä pahempi kuunmaisema vallitsee sosiaalisessa todellisuudessa ja sitä pidempi matka ja kivisempi opintie on kommunistiseen ihmisolemiseen. Näin saattoi aavistella myös itse Marx myöhäisissä
muistiinpanoissaan.
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Nöyremmin vastaten, kapitalismin jälkeen tulee demokratia. Mutta eihän demokratia ole talousjärjestelmä,
vaan poliittinen, kuuluu vastaus. Niin! Kapitalismin jälkeen
tulee järjestelmä, jossa talous on alisteinen politiikalle tai
ehkä osa politiikkaa tai vielä paremmin: tulee järjestelmä,
joka on kiinnostunut jostakin muusta kuin taloudesta sinänsä, joka on a-ekonominen ja näkee talouden korkeintaan
välineenä. Demokratia ei tässä tietenkään tarkoita nykyistä
edustuksellista tai hierarkkista demokratiaa6, jossa rikkaimmalla kymmenyksellä on tosiasiasiassa enemmän valtaa
(myös edustuksellista valtaa vaalimainosten ja lobbauksen
avulla) kuin seuraavaksi rikkaimmalla, jolla taas on enemmän valtaa kuin seuraavalla ja niin edelleen. Kuten arvata
saattaa, rikkaat ja superrikkaat eivät ehkä helpolla luovu
asemastaan (kyllä, maailmassa todella on ihmisiä, jotka tahtovat tuhoa ja kaaosta, koska itse hyötyvät siitä7), siksi kyse
on vallankumouksesta.
Demokratia tarkoittaa hierarkioiden purkua: sukupuolihierarkian, taloudellisen hierarkian, asiantuntijuushierarkian, ihmiskeskeisyyden, yksilökeskeisyyden ja niin
edelleen. Demokratia tarkoittaa myös konsensusprosessia,
jossa ei haeta yksimielisyyttä ajatuksissa ja mielipiteissä,
vaan yhteisesti sovittua tilanteenmukaista toimintaa. 8 Jos tä6. Hierarkkisen demokratian määrittelee kylmän tehokkaasti Ted Honderich kirjassaan After the Terror (Edinburgh University Press 2002).
7. Herve Kempfin kirja How the Rich Are Destroying the Earth (Chelsea Green Publishing 2008) on hyvä dokumentti asiasta.
8. Konsensusprosessilla (katso kuvausta esimerkiksi David Graeberin teoksessa Direct
Action. An Ethnography (AK Press 2009) ja Nallem -sarjakuvaa <http://www.nallem.net/?p=571 >) tarkoitetaan yhteistoiminnasta sopimista tilanteessa, jossa ketään ei
voida pakottaa (esimerkiksi enemmistöpäätöksellä) vaan kaikki osallistujat ovat
vapaaehtoisia. Pluralistisen demokratian tarkoitus on lisätä erimielisyyttä (ei pakottaa
samanmielisyyteen, vaikka argumentaatio voi siihen johtaakin) ja konsensusprosessi
mahdollistaa toiminnan erimielisyyden oloissa.
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mä tarkoittaa pienempiä yhteisöjä ja yksiköitä, olkoon niin.
Jos se tarkoittaa Gandhin tai Tolstoin visioimaa mahdollisimman itsenäisten ja suhteellisen omavaraisten kylien ja
muiden pienyhteisöjen verkostoa, olkoon niin. 9 Joka tapauksessa luontoa tuhoamaton demokratia tarkoittaa eri asioita
erilaisissa luonnonolosuhteissa ja erilaisissa yhteiskunnissa
ja kulttuureissa. Siksi on kyse ympäristövallankumouksesta.
Anti-kolonialistisena ja kauppasaarrossa kymmeniä
vuosia kitkutelleena vallankumouksellisena Fidel Castro on
tässä asiassa herkistynyt oikeille taajuuksille: "Marx ajatteli
että hyvinvoinnin kehittymisen rajat asettaa yhteiskunnallinen järjestelmä, eivät – kuten nykyään tiedämme – luonnon
resurssit." 1 0 Yhteiskunnallisia järjestelmiä on liikaa ajateltu
yleispätevinä vientituotteina ympäri maailmaa ja eri aikoina. Luonnon tuhoamattomuutta sen sijaan pitää ajatella tämän nimenomaisen luonnon ehdoilla ja tällä nimenomaisella hetkellä. Tämä paikallistaminen tarvitaan myös
poliittiselle ajattelulle. Siksi ympäristövallankumoukseen sisältyy globaalin kapitalismin kumoamisen lisäksi aimo annos paikallisuutta.
Pentti Linkola kirjoitti 60-luvun alussa esseen "RunoSuomi vai hyvinvointivaltio", jossa hän pohdiskeli kysymystä, kannattaako Suomen teknologisoiminen, esimerkiksi
metsäteollisuuden avulla ja hyvinvoinnin nimissä. Linkolan
vastaus oli jo tuolloin kielteinen. Hän näki runo-Suomen
9. … Gandhin ja Nordlundin ja Järnefeltin ja Tolstoin ja niin edelleen. Ja jos tämä itsehallinnollisten ja tasa-arvoisten yhteisöjen verkosto puolestaan näyttää kommunismilta, pitää vastata kuten marxilaisuutensa läpikäyneet indianismo-aktivistit
latinalaisessa Amerikassa: "Ei, vaan kommunismi näyttää alkuperäiskansojen yhteisöltä!"
1 0. "Marx thought that the limit on the development of wealth lay in the social system, not in natural resources, as we know today." Fidel Castro with Ignacio Ramonet.
My Life (Penguin 2008, sivu 355).
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leppoisassa ja henkistyneessä maalaisrytmissä teollista taajamaa onnellisemman elämän aineet. Kemijärven sellutehdas
kuitenkin rakennettiin Linkolan ja kumppanien epäilyksistä
huolimatta. Nyt 2000-luvulla sama tehdas on Linkolan elävien silmien alla lopetettu. Näin lyhyt ja lyhytnäköinen voi
teknokapitalismin historia olla Euroopan reuna-alueilla, sen
huippukausi mahtuu yhden ihmisen eliniän sisään. Vai kuvitteleeko joku, että itä- ja pohjois-Suomeen parhaillaan
suunnitteilla olevista kaivoksista jää parin sukupolven jälkeen perinnöksi enempää kuin autio ja kuolemaa levittävä
kuoppa?
Linkolan oma aggressiivinen ja autoritäärinen ympäristövallankumouksellinen ohjelma unohti sittemmin runoSuomen tai ehkä tarkemmin sanottuna runo-Suomi jäi luonnon pelastamisen välttämättömyyden jalkoihin. Samalla
unohtui Linkolan oma kokemus luonnosta: "Valtava pääosa
kalalokin vuorokaudesta kuluu raukeassa istuskelussa puolison kyljessä ja seurustelussa naapurien kanssa: äänekkäissä
tervetuliaisrituaaleissa kymmeniä kertoja päivässä, tuntikausien leijailussa kotilahden päällä tuulen nosteessa. Joskus tarjoaa iloista vaihtelua kalasääski tai korkeuksissa
matkaava mehiläishaukka. Kumpaakin kannattaa tervehtiä,
saa näyttää miten vikkelästi pystyy nousemaan yläilmoihin
ja tekemään tyylikkäitä syöksyjä. Mitään tekemistä tällä ei
ole tarkoituksenmukaisuuden kanssa – –”. 1 1 Jotta ympäristövallankumous olisi nimensä veroinen, sen on annettava raukeus, rituaalit ja syöksyt myös ihmisille. Autoritaarisen,
totalitaarisen, pakkovaltaisen ja pakkotyölle perustuvan yh1 1 . Pentti Linkola. Voisiko elämä voittaa – ja millä ehdoilla (Tammi 2004, sivut
1 1 7–1 1 8).
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teiskunnan saamme kyllä pyytämättäkin. Juuri sitä resurssipulaan ja velkavankeuteen ajautuva globaali kapitalismi
haluaa.
Ympäristövallankumous siis kahdesta syystä. Koska
haluamme oravat mieluummin kuin talouskasvun ja koska
haluamme pysäyttää suoraa päätä helvettiin kiitävän junan.
Ja ympäristövallankumous kahdella jalalla: jos tekosi olettaa, että kaikki ihmiset ovat jo tasa-arvoisia ja jos tekosi
johtaa luonnon elpymiseen, tee se! Käveleminen on joskus
määritelty jatkuvaksi ja hallituksi eteenpäinkaatumiseksi.
Samaan tapaan kaksijalkainen ympäristövallankumous
vaappuu oikeudenmukaisuuden ja luonnonläheisyyden varassa kapitalistisen fossiilipolttoainetalouden kutistumisen
myötämäkeen.
*
Jarna Pasanen ja Marko Ulvila ovat tutkimuksessaan Sustainable Futures vuodelta 2009 esittäneet karkean yhteiskunnallisen luokkajaon kolmeen: ylikuluttavat, kestävä luokka
ja liian köyhät. 1 2 Näihin luokkiin kuuluvia ihmisiä löytyy
ympäri maailmaa ja monista ellei kaikista maista. Ylikuluttava luokka käyttää luonnonvaroja enemmän, kuin mihin
on ekologisesti varaa (jos kaikki eläisivät kuten ylikuluttavat, yksi maapallo ei riittäisi); kestävä luokka elää yhden
maapallon rajoissa ja alikuluttava luokka kärsii köyhyydestä, eikä saa perustarpeitaan tyydytettyä.
Ekologisesti ja taloudellisesti kaikille kolmelle luokalle löytyy selkeä suunta. Ylikuluttavan luokan pitää vähentää kulutustaan, alikuluttavan luokan on päästävä
1 2. Jarna Pasanen & Marko Ulvila. Sustainable Futures. Replacing Growth Imperative
and Hierachies with Sustainable Ways (Ministry for Foreign Affairs 2009).
<http://www.ymparistojakehitys.fi/sustainable_societies.html>
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riittävälle elintasolle. Kestävän luokan kulutus on oikeilla
raiteilla; Pasanen ja Ulvila kirjoittavat, että eniten kestävä
luokka tarvitsee arvostusta kestävyydestään. Esimerkiksi alhainen lapsikuolleisuus, hyvä terveydenhuolto, lukutaito ja
odotettavissa oleva pitkä elinikä on mahdollista saavuttaa
paljon rikkaita länsimaita pienemmällä kulutuksella. Ekologisuuden lisäksi tarvitaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja
tasa-arvo: keskimääräinen kestävyys ei riitä, jos se tarkoittaa
muutamaa rikasta ja montaa köyhää. Siksi ylikulutuksen vähentäminen koskee niin yksilöitä kuin yhteiskuntiakin.
"Kestävä luokka" tarkoittaa sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävää. Yhtä ei voi olla ilman toista. Kestävän
luokan käsite sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä tiedetään
hyvinvoinnin lisäämisestä. Merkittävin yksittäinen poliittinen keino lisätä hyvinvointia on tasoittaa tuloeroja. Tutkimuksessaan The Spirit Level. Why Equality is Better for
Everyone (2009) Richard Wilkinson ja Kate Pickett osoittavat laajan tilastollisen aineiston avulla, että tasainen tulonjako edistää hyvinvointia, mitataan sitä sitten fyysisellä tai
henkisellä terveydellä, luottamuksella yksilöihin ja yhteiskuntaan, väkivaltarikosten tai teiniraskauksien määrällä (ja
kääntäen suuret tuloerot vähentävät hyvinvointia). 1 3 Kestävä
ja hyvinvoiva luokka on siis tuloeroiltaan kohtuullinen.
Luokka- ja tulojaon tosiasioiden Suomelle osoittama
poliittinen polku on sangen selvä. Tuloerot Suomessa ovat
1 3. The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone (Penguin 2009). Wilkinson ja
Pickett osoittavat myös, että tietyn elintason saavuttamisen (Euroopassa 60-70-luvulla)
jälkeen tuloerojen tasoittaminen lisää hyvinvointia tehokkaammin kuin talouskasvu.
Talouskasvun yhteys hyvinvoinnin lisääntymiseen on joka tapauksessa hyvin kyseenalainen rikkaissa länsimaissa, ks. esimerkiksi B. Curtis Eaton and Mukesh Eswaran,
"Well-Being and Affluence in the Presence of a Veblen Good." The Economic Journal, 1 1 9, sivut 1 088–1 1 04.
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kansainvälisessä vertailussa edelleen suhteellisen pienet,
mutta viime vuosina kovassa kasvussa. Tuloeroja pitää uudelleen kaventaa hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Suomalaisten hyvinvointi todennäköisesti reagoi herkästi tuloerojen
tasoittumiseen tasa-arvoisen perinteen ja kulttuurin vuoksi.
Toisekseen Suomen on vähennettävä aivan liiallista ja epätasaisesti jakautunutta luonnonvarojen kulutusta. Suomi on
maailman öljyriippuvaisimpia maita; edellä on vain öljyntuottajamaita ja muutama muu. 1 4 Paljon on siis helpostikin
tehtävissä.

Ympäristövallankumouksen aineelliset ja henkiset
juuret
Ympäristövallankumous resurssipulaan reagoimisena ja talouskasvun taittumisena on jo alkamassa. Mutta mikään poliittinen ei tapahdu välttämättä tai itsestään. Lopulta vallankumous tehdään myös siksi, että se halutaan, ei siksi että se
on pakko tai järkevää. Tavanomaiset teoriat ja näkemykset
poliittisesta vallankumouksesta ovat kuitenkin osa länsimaista perintöä, jota vastaan vallankumous on tehtävä. Siksi
tavanomaiset teoriat ja käsitykset eivät ole paikalliselle ympäristövallankumoukselle itsestäänselvästi luotettavia apulaisia, yhtä vähän kuin tavanomainen länsimainen tiede on
itsestäänselvästi luotettava vapautumisen renki. Kun länsimaista järkeä on syytä epäillä puolueelliseksi ja erottamatto1 4. Suomea suurempi öljynkulutus on vain öljyntuottajamaissa, pienillä saarivaltioilla ja Belgiassa, Hollannissa ja Irlannissa, ks. esimerkiksi <http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_con_percap-energy-oil-consumption-per-capita>. Ruotsi selviää paljon vähäisemmillä fossiilisilla polttoaineilla, eikä Ruotsin elintasoa ainakaan
alhaisempana voi pitää.

10

man teknologiseksi, sama epäilys ulottuu myös länsimaisiin
teorioihin politiikasta ja vallankumouksesta.
Ei voi olla puhettakaan, että ympäristövallankumous
tarkoittaisi yhden vallanpitäjän korvaamista toisella. Kaiken
kaikkiaan kyse pitää olla jostakin isommasta, joka liittää kysymykset vallasta ja politiikasta niiden kapeasti ymmärretyn
välineellisyyden ulkopuolelle. Ehkä on alettava ajatuksesta,
että vallankumous on vallan kumoamista, jossa tavoitteena
ei ole uusi valta vaan valta-välineen kumoutuminen. Tällainen vallan kumous ei voi erottaa välinettä ja päämäärää,
vallankumousta ja ihannelopputulosta. Samalla huomataan,
että tietokäsitys, joka perustuu päämäärien pyhittämille keinoille, joutuu myös epäiltyjen listalle. Halkio välineiden ja
päämäärien välille syntyy usein jo tiedossa.
Kalevalaisessa runoudessa kuvataan nimellä "synty"
yhteisöllistä, ylisukupolvista ja yliyksilöllistä toiminnassa ja
elämässä ilmenevää tietoa niistä merkityksellisistä yhteyksistä, jotka muodostavat elämäntavan tarkoituksellisen kokonaisuuden ja pitävät sitä koossa. Synnyt elävänä kokemuksena ovat luotteet, joihin tarkoituksellinen elämä nojaa.
Syntytieto on äidintietoa samalla tavalla kuin ensimmäinen
tai ensimmäiset kielet ovat äidinkieliä. Syntytiedon alku ja
kasvu on hidasta, samoin sen muuttuminen. Länsimainen
elintapa ei virallisesti tunnista eikä tunnusta syntytietoa, ei
omaansa eikä muiden. Tässä on iso osa ongelmaa: ympäristövallankumoukseen ei riitä enempi tieto, vaan tarvitaan tietoa, joka on toista laatua ja lajia.
Ympäristövallankumoukseen tarvitaan syntytietoa, joka on yhtä aikaa osa vallankumouksen perustaa ja syytä ja
osa sen toteutumista, osa sen arkista tekoa ja oloa. Esineissä
syntytieto näkyy kauneuden ja käytettävyyden erottamatto11

mana liittona. Esi-teollisissa kulttuureissa tämä on tavallista.
Hyödyllinen on kaunista ja kauneus tarpeellista. Tekoja ja
vallankumousta koskee sama: syntytieto sulattaa keinot ja
päämäärät, nykyisen ja tulevan yhteen. Tässä näkyy ensimmäinen suuri ero länsimaiseen vallankumouskäsitykseen.
Mistä syntytieto tulee ja miten siitä uutetaan ympäristövallankumous? On aloitettava myyttisestä vertauskuvasta,
joka vähitellen johtaa tunnetummille vesille.

Metsän kieli
Kuvitellaan kolme sisäkkäistä ympyrää. Ympyrät voivat suurimmasta lähtien olla nimeltään metsä, piha ja talo – tai
miksei meri, saari ja talo, jos haluaa seurata vanhaa filosofista vertauskuvaa, jossa manner tarkoittaa järkeä ja meri
kaikkea tuntematonta ja arvaamatonta kokemusta, jota ääretön elämä eteemme paiskaa. Ympyrät ovat toistensa sisällä,
mutta pienin ei ole kaiken keskipiste. Se on oman näkökulmansa napa, toki, ja muiden sisällä niiden suojaamana,
mutta sittenkin mahdollisesti syrjässä.
Talo on näistä tutuin, ihmisen itselleen rakentama,
tarkoituksenmukainen. Talossa asioilla on paikkansa ja tehtävänsä, nimensä. Liinavaatteet ovat liinavaatekaapissa, leivät leipävartaassa. Talossa eläminen on talon pitoa. Mitä
paremmin asiat ovat paikoillaan, mitä tarkemmin niistä voidaan puhua, sitä helpompaa ja varmempaa, ennustettavampaa elämä on. Seinät, katto, lattiat rajaavat talon järjestyksen. Turvallisuus, mukavuus ja pysyvyys ovat talouden
tarkoitukset.
Pihamaa talon ympärillä on metsästä raivattu. Se vaatii huolenpitoa ja viljelystä, aitoja, jotta metsän asukit pysy12

vät kurissa. Jollei pihaa asuta, se metsittyy, polut ruohottuvat. Ihmisen tarkoitukset ovat avanneet pihamaan ja näkyvät
sen rakenteissa. Mutta kaikki ei ole yhtä hyvin paikallaan
kuin talossa. Sade laottaa, routa rikkoo. Tuuli voi viedä sanat tai saada ne kuulostamaan oudoilta. Sanomiset on toistettava, uusia sanoja on kokeiltava, keksittävä ja tilanteen
mukaan soviteltava toisin. Pihalla talous ja metsä painautuvat toisiaan vasten: tätä voidaan kutsua kamppailuksi yhtä
hyvin kuin osallistumiseksikin.
Metsä on ihmisestä riippumaton, eikä kunnioita ihmisen rajoja. Metsä pärjää omillaan ja muuttuu ja elää tavoilla, jotka seuraavat omia rytmejään. Näiden rytmien ja
sarjojen polveutumiset eivät avaudu talon ja pihamaan kielelle, jotka perustuvat rajatun talouden yksinkertaistuksiin.
Siksi metsä voi olla lempeä ja ankara samalla kertaa.
Kolme kehää vastaavat kolmea kokemuksen tai kapeammin sanottuna kolmea mielen ja kielen aluetta. Metsä
on eriytymättömän, henkilöitymättömän ja yksilöitymättömän kokemuksen alue. Se ei ole läpinäkyvä, mutta silti rajaton. Siellä haju kantaa pidemmälle kuin näkö. Metsässä
koetaan ilman pysyviä tai teräviä eroja kokemuksen tiivistymien eli kokijoiden välillä. Kuten Aaro Hellaakoski kirjoittaa runossaan "Erällä" 1 5 : "Nälkään ja kylläisyyteen, pakoon,
lepoon,/tänne on koostunut hämärä tunto: olen/– tai ehkä:
ollaan – muttei kuulunut täältä/koskaan vielä ihmisen syntymähuuto: minä!" Kielen kivettymättömyys ja kokemuksen
omistajattomuus ovat yhtä metsän hitaassa virrassa. Muisti,
haju ja jälki ovat metsän tunnuksia. Ne paljastavat aina vastakohtansa kautta. Muistaa voi jotakin, vain jos jotakin muu1 5. Kokoelmassa Sarjoja vuodelta 1 952.

13

ta jää muistamatta. Jälki on paikalla vain, kun jättäjä on
poissa. Haju on aineellinen, mutta esineetön, se tulee jostakin, mutta on hajallaan ja sekoittunut. Näin metsän kokemus on mahdollista vain ilman esineellistä ja pysyvää
kokijaa ja koettua, epäpuhtaana jatkuvuutena.
Pihamaa vastaa tunnetun ja tuntemattoman, vieraan
ja kotoisen jatkuvaa rajankäyntiä kielessä ja mielessä. Jotakin voidaan hallita, mutta oikeastaan vain sillä ehdolla, että
jokin muu jätetään kesannolle. Samalla vaaditaan jonkinlaista tasapainoa, yhteistyötä, silkka pakottaminen ei tule
kyseeseen. Pihan kieltä on kuvattu esimerkiksi kielipeleinä,
jotka hakevat toimivuutensa osana käytäntöä, pihan viljelemistä. 1 6 Pihakokemuksessa ihminen alkaa muodostua tunnistettavaksi ja alati vaihtelevaksi kimpuksi taipumuksia ja
pyrkimyksiä.
Talon rakenteiden tarkoitus on taata mahdollisimman
hyvä pysyvyys ja ennustettavuus, niin kokemukselle kuin
kielellekin. Lopulta molemmat voidaan pyrkiä kokonaan
puhdistamaan vieraasta aineksesta, hiomaan huippuunsa.
Kokija voidaan erottaa kokemuksesta, järki järkevyydestä,
kielen osat kielellisyydestä. Mikä parasta, kielen toimivuus
voidaan taata sitomalla sanoista irrotetut merkitykset kokemuksesta irrotettuihin esineisiin ja ideoihin. Tästä seuraa jatkuva paine kohti puhtaampaa ja toimivampaa kieltä ja
eriytyneempää yksilöä ja vastaavasti epäluulo epävarmempia kokemuksen ja kielen alueita kohtaan. Jo pihamaan
neuvottelut vaikuttavat vastenmielisiltä. Talo on rakenteellisesti vainoharhainen, koska sen on pysyttävä, rajattava ja ra1 6. Niin Wittgenstein kielipelin käsitteellä kuin Freud erilaisten psyykkisten energioiden pyrkimyksillä kuvaavat pihan kieltä ja mieltä, jossa erilaiset ainekset käytännön
paineissa kamppailevat etusijasta.
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kenteellistettava: eihän tukevuus, varmuus ja ennustettavuus
voi toivoa katoamistaan. Talon näkökulmasta rakenteiden ja
rajojen purkautuminen on vuotoa, epäpuhtautta, tuhlausta,
järjettömyyttä, jotakin pohjimmiltaan häpeällistä, noloa ja
mielellään korjattavaa ja sivuutettavaa.
Mutta metsä ei ole mykkä, eikä metsän kieli ole lapsellista tai alkeellisen primitiivistä, vaikka se tuleekin ennen
pihamaan ja talon kieltä. Metsän kieli lakkaa olemasta, kun
se alkaa toimia pihamaan tai talon ehdoilla. Silti on niin, että metsän kieli vaikuttaa ja tarkoittaa enemmän kuin pihan
ja talon kielet, jotka ilman metsää ovat merkityksettömiä1 7.
Kutsun väitteelle kolme todistajaa: Kalevalan , Kiven Seitsemän veljestä ja eräkirjallisuuden.
Kalevala

Yksi Kalevalan runojen kantavista jänteistä on vastakkainasettelu Pohjolan ja Kalevalan sankareiden useimmiten nimeämättömän asuinseudun – olkoon vaikka Väinölä –
välillä. Pohjolan kuvauksessa on jännittävä ristiriita. Yhtäältä Pohjola kuvataan pimeäksi, surkeaksi ja jotenkin alkukantaiseksi verrattuna sankareiden viljavimpiin ja oletetusti
valistuneempiin asuinsijoihin. Mutta toisaalta Pohjola on
välillä tasavertainen vastus, varsinkin juuri loitsinnan mah1 7. Pauli Pylkkö (esimerkiksi "Merkillisyys ja herrastelu – käännös fennomanian umpikujassa." niin & näin 1 /2006) ottaa käyttöön sanan merkillisyys tarkoittamaan "sitä
ajattelemisen, kirjoittamisen ja puhumisen kerrostumaa, missä suomenkieli käyttää alkuperäisiä ja indoeurooppalaisuuteen palautumattomia ja kääntymättömiä merkitysvarojaan." Nämä merkillisyyden kerrostumat juuri ovat kääntymätöntä metsän kieltä;
Pylkköä seuraten pitäisi siis sanoa, että ilman metsää talon ja pihan kieli menettävät
merkillisyytensä. Pihan ja varsinkin talon kieli usein suorastaan pyrkii merkillisyydettömyyteen eli noloutumattomuuteen. Pyrkimys voi onnistua suhteellisen hyvin ja suhteellisen pitkään, mutta usein on talonkin kielessä ja mielessä arvaamattomia hetkiä ja
kummallisia oireita.
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dissa, tietäjyydessä, joka on Väinämöisen ominta aluetta ja
Kalevalan runojen varsinainen kunnioituksen kohde. Väinämöinen kääntyy toistuvasti Pohjan akan puoleen pulmiensa
kanssa ja Louhi suhtautuu häneen suopeasti. Lisäksi tavoitelluimmat morsiamet tuntuvat asuvan Pohjolassa, jossa
heitä ei myöskään kohdella samalla patriarkalismilla kuin
Väinölässä – Pohjolan tytärtä on mahdoton kuvitella menemään aaltoihin Ainon tapaan.
Tarina Sammosta sisältää samantapaisen ristiriidan.
Yhtäältä runot toteavat, että Sampo on Pohjolassa, sen juuret syvällä Pohjolan kivimäessä. Toisaalla taas Väinämöisen
johdolla Kalevalan sankarit juonittelevat saadakseen Sammon takaisin. Näyttää siltä, että Sammon ryöstön ainoa motivaatio on lopulta kateus ja kosto, jopa siinä määrin, että
väite Sammon taonnasta Ilmarisen pajassa alkaa kuulostaa
jälkikäteiseltä tarinalta, jolla ryöstöaikomus perustellaan.
Mitään varsinaista oikeutusta ryöstölle ei edes Väinämöinen
keksi. Sopimuksen mukaan Sampo kuuluu Pohjolaan, vaikka se Ilmarisen takoma onkin. Pohjola ei myöskään missään
vaiheessa uhkaa tai tee mitään pahaa Väinöläläisille. Päinvastoin. Se tarjoaa aina pyydettäessä apuaan ja turvaansa.
Muistellaan esimerkiksi Akseli Gallén-Kallelan kuuluisaa maalausta, jossa veneessä Väinämöinen kumppaneineen on ryhmittynyt Sammon ympärille miekkoineen ja
keihäineen, painaen poispäin yläoikealta kotkan hahmossa
uhkaavaa Louhea, jolla on selässään pohjolalaisten joukko.
Maalauksen nimi on Sammon puolustus (vuodelta 1 896) ja
taiteilijan ajatuksena on ehkä ollut Kalevan sankarien taistelu Louhen hyökkäystä vastaan. On kuitenkin muistettava,
että runojen mukaan tässä Louhi ja pohjolalaiset puolustavat Sampoa Väinämöiseltä ja hänen ryöstöjoukoltaan; on
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oikein, että juuri ryöstäjä-Väinämöinen on kuvattu paljastettu miekka kädessään.
Sammosta Ilmarinen sanoo vastauksena Väinämöisen
kysymykseen, miten Pohjolassa elettiin, että "siinä on kyntö,
siinä kylvö, siinä kasvu kaikenlainen". Sampo voidaan tulkita Lönnrotia seuraten tarkoittamaan Pohjolan kansan elintapaa kokonaisuudessaan. Maanviljelyskulttuuriin ja yksijumalaiseen kristillisyyteen siirtymässä olevan väinöläläisen
väestön silmissä Pohjolan vanhakantaisempi eräkulttuuri
näyttäytyy juuri vaivattomana, hiettömänä ja rakenteettomana laiskotteluna, varsinkin, koska ei-pohjolalaisten mielissä
vielä kajastaa muisto ja elämässä jäänteitä aikaisemmasta
elintavasta. Kuten antropologit ovat viime aikoina osoittaneet, siirtymä keräily-metsästys -taloudesta maanviljelyyn
merkitsee valtavaa työmäärän lisääntymistä ja aluksi myös
elintason laskua. Näin Sampo voidaan tulkita maanviljelyyn
siirtyvien väinöläläisten haavekuvaksi ja samalla kateuden
esineeksi muuttuneeksi muistoksi ja näkemykseksi pohjoisen eräkulttuurin luonteesta. Ja kuten Dostojevski on todennut: alamme vihata heitä, joille olemme tehneet vääryyttä.
Tehtyään itselleen vääryyttä (alentumalla sivilisoitumisen ja
kristillistymisen hankkeeseen) ja nähdessään vääryytensä
pohjolalaisissa, syntyy väinöläläisten kateus ja into ryöstöretkeen. Väinöläläiset lopulta tuhoavat pohjolalaisten elintavan, vaikka Väinämöinen itse asiassa tietää ja tuntee, että
Louhi on hänen vertaisensa loitsutiedossa, ja juuri loitsutiedon arvostuksen kadottaminen merkitsee Väinämöisen
oman elon käymistä merkityksettömäksi Väinölässä.
Tulkinta vastaa Suomen asutushistoriaa. Monin paikoin ja monta kertaa Suomenniemellä on syntynyt tilanne,
jossa perämetsissä, syrjässä, lapissa, pohjolassa, on asunut
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pyynnin ja keräilyelinkeinojen harjoittajia, jotka ovat olleet
luontaisessa yhteydessä rintamaiden sivistyneempään ja
kiinteämmin maanviljelyksellä elävään kristillistyvään kansaan. Nämä toistuvat tilanteet antavat Pohjolan ja Väinölän
jännitteelle sen kaikupohjan ja vanhoissa kansanrunoissa
toistuvat piirteet. Väinämöinen edustaa hahmoa, jolle vanha
syntytieto ja viisaus ovat arvossa, mutta joka kristinuskon
nousun myötä käy omassa yhteisössään tarpeettomaksi. Hänellä on tietäjyytensä kautta itse asiassa toinen jalka Pohjolassa ja sikäli Sammon ryöstö ja sen hukkuminen on
kertomus Väinämöisen itsetuhosta. Väinämöinen ei saa ratkaistua ristiriitaansa omassa yhteisössään, vaan menettää
asemansa tai vieläkin pahemmin: menettää asemansa perustan, syntytiedon arvostuksen. Väinämöinen ei luota, häneen
ei luoteta. Kalevalan loppurunoissa Väinämöinen on juominkien viihdenumero.
Ratkaisevaa on kuitenkin, että Pohjola, raaka, pimeä,
kurja, ei ole edes Väinölän kateellisten sankarien todistusten
mukaan mykkä ja merkityksetön. Päinvastoin. Nimenomaan
Pohjola on vaikuttavan loitsutiedon kantaja, ainakin verrattuna sen vähitellen hukkaavaan Väinölään. Kalevalaiset sankarit tunnistivat pohjolalaisen tiedon merkityksen ja arvon ja
Pohjolan yhtaikainen vieraus ja houkuttelevuus perustuvat
tähän tuntoon. He pystyivät vielä tunnistamaan Pohjolan
elämässä metsän kielen, vaikka olivat jo omalla matkallaan
kohti yleiseurooppalaista taloutta. "Ei puuttunut Sampo sanoja, eikä Louhi luottehia." Pohjola tarjoaa kalevalaisille
sankareille uudistumisen ja lemmen mahdollisuuden, mutta
nämä ovat liian pitkällä rappiokehityksessään; Väinö esineellistettyine Ainoineen ja Ilmarinen kultaisine robottinaisineen.
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Selvimmän vihjeen loitsutiedon luonteesta antaa puolestaan Joukahaisen ja Väinämöisen kilpalaulanta. Väinämöinen ei ole suostua Joukahaisen haasteisiin, kun Joukahainen ei tunnu edes tietävän, mistä kilpalaulannassa on kyse. Hän lasettelee sinänsä päteviä faktatietolistoja kalojen
kutuajoista ja maantieteestä: talon tietoa. Väinämöinen ei
ole moksiskaan, vaan vaatii "syntyjä syviä". Juuri syntytieto
eli kokemustieto merkityksellistä elämäntapaa koossapitävistä yhteyksistä ja sen ratkaisevista reunaehdoista on Väinämöisen ominta aluetta, olihan hän läsnä maailmaa
luotaessa. Mutta talouden muuttuessa Väinölässä itsessään
Väinämöisen syntytieto käy tarpeettomaksi ja Väinämöisen
aika on siltä erää ohi: mutta ei siksi, että hän olisi tietänyt tai
laulanut vähemmän tai väärin. Vielä kalevalaisten runojen
lauluaikaan Joukahaisen tieto voitiin esittää selvästi Väinämöisen ja Louhen tietoa lapsellisempana – ei suinkaan päinvastoin. Uusi syntytieto korvaa vanhan, Väinämöinen
lähtee, ja jossakin satojen vuosien päässä on tilanne, jossa
uusi joukahaismainen syntytieto rappeutuu nykyajan nihilismiksi.
Seitsemän veljestä

Kiven Seitsemän veljestä voidaan lukea kuvauksena veljessarjan aikuistumisesta ja samalla sivistymisestä. Näkökulma
tässä on ilmiselvästi sivilisaation, Euroopan, jopa kaupungin
– tässä tapauksessa Helsingin – näkökulma. Onhan jo Kiven
tavoite kirjoittaa ensimmäinen suomenkielinen romaani ilman muuta eurooppalainen tavoite tai tarkemmin sanottuna
Suomen ja suomen eurooppalaistamisen tavoite. Mutta samalla teos on myös jonkinlainen metsäläisyyden ja kuritto19

muuden ilmaus, kuten kriitikko August Ahlqvist erityisen
kärkkäästi painotti. 1 8 Samaan tapaan kuin Lönnrotin kokoama Kalevala yhtä aikaa säilyttää suullista perinnettä ja tekee
sen mahdottomaksi, trivialisoi ja vääristää, myös Seitsemän
veljestä antaessaan viimeisen sanan kaupungille ja Euroopalle, samalla puhuttaa myös kaupungille vierasta, ehkä jopa vihamielistäkin kokemusta. Juuri tämä metsän kielen
sisältyminen pihan, talon ja lopulta kaupungin kieleen kertoo metsän paikan kielessä ja mielessä. Se on kokemuksen
ydin, joka sisukkaasti pysyttelee kaiken sanomisen keskellä1 9 , vaikka se koetettaisiinkin puhdistaa pois.
Keskellä Seitsemää veljestä on Impivaara. Keskellä
kirjan sivuja ja keskellä sen tapahtumista ja kokemusmaailmaa. Silloin kun Impivaara ja pako muistetaan, niitä käytetään merkkeinä takapajuisuudesta ja metsäläisyydestä, joko
myönteisesti tai kielteisesti väritettynä. Kielteisesti katsottuna
Impivaara on yritys päästä pois eurooppalaisen kehityksen
pyörästä, taantuma, ymmärrettävissä korkeintaan psykologi1 8. Ahlqvist vetoaa yleispätevään kauneuteen, jota Seitsemän veljestä ei tavoita: “Innokkaita kun oltiin ”das theure Vaterland zu retten [kallis isänmaa pelastamaan] ”,
luultiin herra Kiven ”Seitsemässä Veljeksessä” tavatun jotakin alkusuomalaista, aito
tschuudilaista, joka oli yhdellä iskulla nostava suomalaisen kirjallisuuden kunnian
kukkuloille ja näyttävä maailmalle mongoolilais-turaanilaisen hengen koko sen loistossa ja alkuperäisyydessä. Korvat tukittiin varovaisempien varoituksilta, näiden sanoessa, että taideteoksen on, käydäkseen taideteoksesta, oltava kaunis niin hyvin
arjalaisten kuin turaanilaisten, niin hyvin ranskalaisten kuin suomalaisten keskuudessa, mutta että tämä kertomus, ”Seitsemän Veljestä”, ei ollut ainoastaan vailla kauneutta, vaan oli se, raa’asti kuvatessaan raakaa, myös tosiasiallisesti ruma ja sitä paitsi
vielä varsin ikävä. Tällaisia ja tämäntapaisia puheita pidettiin epäisänmaallisina tai
sellaisten henkilöitten lausumina, jotka eivät ymmärtäneet, mikä on kaunista ja alkuperäistä. Ja niin onnellistutettiin suomalaista yleisöä romaanilla, joka yhtä vähän
muistuttaa esim. jotakuta W. Scottin romaania kuin kalmukkien buddhankuva Belvederen Apolloa.” (Finlands Allmänna Tidning 20. ja 21 . toukokuuta 1 870). Ahlqvistin
sivistyksellisenä mittana Kielettären neljännen numeron (1 874) Seitsemän veljestä -arviossa ovat Scottin lisäksi Dickens, Cooper ja Björnstjerna.
1 9. Keskustasta ja keskustelusta tässä merkityksessä katso Teemu Suorsan tutkimusta
Keskustelu ja myötäeläminen. Fenomenologinen tulkinta (Oulun yliopisto, 2007).

20

sesti tai esteettisesti välttämättömänä välivaiheena, joka veljesten on käytävä ennen varsinaista miehistymistään. Kielteinen Impivaara on koko lailla kaupungin ja sivistyksen
vastanapa. Samoin tietysti myönteinen Impivaara, nähtynä
kaupungin korruption, vieraantuneisuuden ja turhuuden
vastakohtana. Myönteisesti väritettynä Impivaara on paluuta
menetettyyn kokonaisuuteen, vanhoihin parempiin aikoihin.
Kivi ei ole kokonaan syytön Impivaaran tulkitsemiseen kaupungin myönteisenä vastakohtana, naivina oravanpesänä. Hän laittaa Laurin sanomaan veljeksille "Muuttakaamme metsien kohtuun ja myykäämme viheliäinen Jukola", ikään kuin he olisivat metsistä tulleet, eivätkä Jukolaan syntyneet. Tätä vastoin on korostettava, että veljesten
lähtö on tietoinen, ja elämä Impivaarassa keinotekoinen.
Vaaditaan paljon taitoja ja opiskelua, jotta se sujuu. Vaikka
nämä taidot ovat veljeksille suurelta osin metsäveriseksi kuvatun isän perintöä, niitä ei voida pitää ensisijaisesti synnynnäisinä tai pelkästään pakenemisena ja perääntymisenä,
vaan ne on erikseen opeteltava ja niitä on harkiten harjoitettava. Lähtö Jukolan talosta ei ole paluu sokeaan ja lapselliseen kulta-aikaan, vaan yhteisöllinen ja harkittu uuden
elämäntavan hanke.
Molemmat kaupungin vastakuvina nähdyt Impivaarat, myönteinen ja kielteinen, ovat ideologisesti värittyneen
muistin tuotteita, eivätkä vastaa sitä, mitä kirjassa lukee.
Kielteisellä Impivaaralla ei olisi ääntä lainkaan. Se olisi
pelkkää murinaa, merkityksetöntä örinää, lapsellista älinää.
Kielteisellä Impivaaralla ei olisi kaupungille mitään sanottavaa, muuten kuin oireena. Kirjassa Eero, arvattavasti, edustaa kaupunkia ja sivilisaatiota, epäilleessään Laurin
ehdotusta: “Siinä vasta neuvo: sanoa jäähyväiset suolalle ja
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leivälle ja imeä verta, hilloa lihaa kuin hyttyset ja Lapin noidat. Ja söisimmekö vielä kettua ja suttakin Impivaaran komeroissa kuin karvaiset vuoripeikot?” Hyttynen, noita,
peikko: nämä ovat kaupungin näkökulmasta metsän asukkaat, jotka saavat aikaan vain merkityksetöntä ininää tai harhautuneita sekavuuksia. Jännittävällä tavalla sama mykkyys
tai sanottavan oletettu vakavastiotettamattomuus koskee
myös myönteistä Impivaaraa, joka olisi kaupungille symbolisesti tulkittava oire lapsellisesta ja kestämättömästä kuvitelmasta, että on olemassa jokin puhdas, eheä ja katoamaton
alkuperä. Myönteinen Impivaara olisi taantumista takaisin
kohtuun, Äiti Maan yhteyteen, kieltäytymistä aikuisuuden
ristiriidoista.
Seitsemän veljeksen Impivaara ei kuitenkaan ole
kumpikaan näistä, ei mykkä kohtu eikä pimentola, vaan kolmas, merkityksen ja kielen Impivaara. Ensinnäkin Impivaaralla on ääni, se puhuu. Impivaara ei ole veljeksille eikä
teokselle hiljaisuutta, puhumattomuutta, tulkittavaa oirehtimista. Päinvastoin. Veljesten elämää Impivaarassa luonnehtii nimenomaan kielellisyys: tarinankerronta, laulut, jutut.
Huomionarvoista on myös, että Kivi ei pidä eräelämää pimeänä tai alkukantaisena. Impivaaraan muutto alkaa – uskokaa tai älkää – neuvonpidolla, diplomatialla, ehkä jopa
konsensusprosessilla. Matkalla Impivaaraan seitsemän puolijärkisinä ja räkäposkisina esitettyä veljestä keskustelee ja
sopii yhteiselämän muodoista Impivaarassa ja jopa Juhani
sitoutuu noudattamaan näitä ohjenuoria. Impivaarassa veljekset tarinoivat ja laulavat paljon useammin ja paremmin
kuin kylillä. Eräelämä on veljeksille taidonnäyte ja samalla
luonteva tapa ottaa vastaan perintönsä. Tämä on Kiven isku
vasten kaupungin kasvoja, kaupungin, jonka on nähtävä ja
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esitettävä metsäläiselämä viheliäisenä, vaarallisena, kurjana
ja lopulta mahdottomana.
Toinen ihmetyksen aihe on juuri, että veljekset pakenevat metsään elämäänsä helpottaakseen. Kaupunki ja Eurooppa haluavat mielellään esittää elämän korvessa toivottoman työläänä, hankalana ja kuolettavana. Edistys, kehitys,
sivilisaatio on tuskin mitään, jos se ei ole poispääsyä metsästä; kaupunki ja sivilisaatio korostavat aina, että elämä
metsässä on Hobbesin sanoin “solitary, poor, nasty, brutish,
and short”. Veljeksille se kuitenkin näyttäytyy helpotuksena
ja vielä enemmän yhteisöllisenä, rikkaana, ja henkisesti kohottavana, joskin Kivi taittaa syntyvän uuden pyhyyden kristillisyyteen veljesten saapuessa takaisin sivilisaation pariin.
Tätä ei ehkä ole riittävästi ihmetelty. Miten on mahdollista,
että umpikorvessa eläminen olisi nimenomaan helpompaa
kuin kylillä tai kaupungissa? Miten on mahdollista, että Impivaarassa eläminen on veljeksille jopa kielellisempää, siis
sisältää enemmän sanoja, kuin kylillä? On myös selvää, että
elämä Impivaarassa on filosofisempaa, jos filosofia tarkoittaa esimerkiksi elämän merkityksen yhteisöllistä pohdiskelua ja tavoittelua. Joka tapauksessa Kiven kirjoittama
likilaskuinen loppukin kertoo, että veljesten loppuelämän
syntytieto muodostuu osaltaan Impivaarassa, ja ilmenee
seitsemällä erilaisella tavalla. Impivaaran elosta tulee veljesten elämän luotteet, sen kaikessa tuoksuva pohja.

Eräkirjallisuus
Impivaarassa metsän kieli puhuu veljeksille ja nämä viettävät elämää, joka on paitsi onnellista ja huoletonta, myös yhteisöllistä ja taidokasta. Saman asian voi sanoa toisin
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toteamalla, että Seitsemän veljestä on paitsi ensimmäinen
suomenkielinen romaani, myös ensimmäinen suomenkielinen eräkirja. Olla ensimmäinen suomenkielinen romaani
tarkoittaa eurooppalaisen kulttuurin omaksumista, sen
enemmän tai vähemmän onnistunutta kopioimista. Olla ensimmäinen suomenkielinen eräkirja on osittain samaa, sillä
onhan romaaneissa maailman sivu paettu luontoon. Mutta
siinä ei ole kaikki. Seitsemän veljestä aloittaa Impivaarajaksolla ja Taula-Matin tarinoilla yhä jatkuvan eräkirjallisuuden lajityypin ja perinteen, joka elää jossakin suomenkielisen kirjallisuuden harmaalla alueella, ei ulkona eikä
sisällä. Samalla se elää kirjallisuuden harmaalla alueella
ylipäätään, sillä vastaavaa eräkirjallisuuden perinnettä ei
löydy muilta kielialueilta. 20
Yksi eräkirjallisuuden silmiinpistävistä piirteistä on
sen suosio. Nyt jo vuosikymmenestä toiseen on ilmestynyt
erätarinoita ja niiden kokoelmia, jotka ovat kirjastojen lainalistojen kärkipäässä, vaikka eräkirjallisuus ei sovi kovin
hyvin mihinkään eurooppalaisen kirjallisuuden lokeroon: ei
kunnianhimoisen kaunokirjallisuuden, ei jännityksen, ei
luontokirjallisuuden, ei viihteen. Eräkirjallisuuden lukijat ja
kirjoittajat eivät myöskään ole kaikista tyypillisimpiä korkeakirjallisuuden kuluttajia. Eräkirjallisuuden ei-kirjallisuus
on samalla ei-eurooppalaisuutta. Euroopan näkökulmasta
20. Tyypillisesti esimerkiksi englannin- tai venäjänkielinen metsästys- ja luontokirjallisuus tavoittelee korkeakirjallisia arvoja (näin niin Londonilla kuin Turgenevillakin);
eurooppalainen metsästyskirjallisuus puolestaan liittyy kokonaan toisenlaiseen urheilumetsästyksen kulttuuriin. Urheilumetsästys heijastuu myös suureen osaan ruotsinkielistä eräkirjallisuutta (esimerkkinä Gustaf Schröder). Tietenkään ero ei ole tarkka tai
ehdoton, samankaltaisia sävyjä ja huomioita löytyy muistakin kielistä (vaikkapa Hans
Lidmanilta), mutta eräkertomus ylisukupolvisena ja monimestarisena tunnistettavana
lajityyppinä esiintyy vain suomenkielisessä eräkirjallisuudessa.
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eräkirjallisuudessa on jälleen jotakin epämääräistä, ehkä alkeellista tai lapsellista, jotakin lähes noloa.
Toinen huomattava seikka on erätarinoiden ennustettavuus ja juonellinen rajoittuneisuus. Tyypillisesti tarinassa
eränkävijä lähtee maalikyliltä, saapuu metsään, metsästää
tai pyytää kalaa, ehkä yöpyy, ainakin tulistelee, saa saalista
tai ei, ja palaa lopulta kylille. Mitään muuta ei yleensä tapahdu eikä tarvitse tapahtua, edes murhaajan henkilöllisyyttä ei tarvitse arvailla, kuten samalla tavalla toisteisissa
dekkareissa. Esimerkiksi alan kiistattoman mestarin A. E. Järvisen novellit toistavat kaavaa uskollisesti vuosikymmenestä
toiseen. Vain luonnonkuvaus vuodenaikoineen ja paikkoineen ja kertojan mielenmaisema vaihtuvine erätovereineen
ja heikosti vihjattuine suuren maailman huolineen tarjoavat
lukijalle vaihtelua. Mutta uutuus ei sovi eräkirjallisuuteen.
Pikemminkin tuoreet kirjoittajat tavoittelevat Järvisen kaltaisten mestareiden sävyjä.
Juuri eräkertomusten rituaalisuus ja toisteisuus on
merkki niiden tarkoituksesta. Eräkirjallisuus kuvaa idullaan
olevaa pyhyyden kokemusta. Eräkertomuksen kuvaaman
muodon toteuttaminen on eränkävijälle tapa päästä pyhyyden yhteyteen. Samaan tapaan kuin esimerkiksi kristillinen
vihkikaava jäsentää ja mahdollistaa tietyn uskonnollisen kokemuksen, eräkertomuksen kaava on idullaan oleva metsän
pyhyyden astia. Nyt kun vanha eräkulttuuri on käynyt mahdottomaksi, on painetta uudenlaisille tavoille päästä kuulemaan metsän kieltä, uusille rituaaleille. Eräkokemus etsii
uusia uomia pyhyydelleen. Eräkertomus on yksi näistä kokeista. Eräkertomukseen tiivistynyt metsään- tai kalallemenon muoto on syntymässä olevan henkisen kokemuksen
yhteisöllistä jakamista.
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Samankaltaisesta ei-eurooppalaisen ja ei-kristillisen
henkisyyden kielellistämisestä ja esimerkiksi taiteellisesta
kehittämisestä löytyy varmasti muitakin esimerkkejä. Kalevalaiset kansanrunot, Seitsemän veljestä ja eräkirjallisuus
ovat tapauksia, jotka olemuksellaan kiistävät metsän mykkyyden ja jopa tihkuttavat metsän vastakieltä eurooppalaisen perinteen muotteihin. Ne eivät pelkästään vetäydy
Pohjolaan odottamaan. Nämä kolme todistajaa ovat lisäksi
suoraan ja kiistämättömästi kielellisiä. Mutta arkielämässä
paljon parempia todistajia metsän kielestä ja tarkoituksista
löytyy lähempääkin, jos niitä kuuntelee.
Arkipäiväinen kokemus on täynnä häilähdyksiä, nimeämättömiä puolimuistumia, aikomattomia askeleita, joskus pakottavia tarpeita, huumaantumisia, nolostumisia –
tuntemuksia ja tekoja, joissa järki ei ole oman talonsa herra
ja jotka siitä huolimatta eivät välttämättä ole mitenkään pahoja tai kamalia, muuten kuin ehkä kapeasti ymmärretylle
ja kivettyneelle järjelle tai länsimaiselle persoonalle. Kuinka
pitkiä aikoja yhteen mittaan itse kukin meistä pystyy olemaan rationaalinen ja eheä itsensä kanssa identtinen yksilö?
Eikö kaunokirjallisuuden ja runouden antama kuva ihmisistä alati muuttuvina ja epätäydellisinä, monipohjaisina ja ristiriitaisina, sittenkin ole todempi? Ja eikö se ole myös kohdallisempi kuvaus kokemuksestamme tai kielestämme? Toki
talon kieli ja talon asukaskin ovat totta ja olemassa, sen hetken kuin ovat. Ja ehkä järjen ristiriidattomuudellakin on
oma tärkeä tehtävänsä, joskaan antiikin Kreikasta alkanut filosofinen perinne ei sitä vielä ole selkeästi pystynyt osoittamaan. 21
21 . Onko järjen omin tehtävä kenties politiikassa, etiikassa vai luonnonilmiöiden tarkastelussa? Kreikkalaisilta löytyy ristiriitaisia vastauksia, joiden myöhemmät seuraukset ovat osin kyseenalaisia elleivät suorastaan vastenmielisiä.

26

Jos metsäkokemuksella halutaan antaa jokin teoreettinen nimi, sitä voidaan kutsua asubjektiiviseksi kokemukseksi, koska se ei ota kantaa yksilösubjektin olemassaoloon
(samaan tapaan kuin agnostismi ei ota kantaa Jumalan olemassaoloon tai olemattomuuteen). Teoria ei tosin tässä kovin paljoa auta, jos teoria ymmärretään talon asiaksi.
Onneksi talo ei kuitenkaan ole ehkä edes eurooppalaisessa
perinteessä ainoa tapa ajatella teoriaa (tai ajatella teoreettisesti), sillä Eurooppakin on imenyt itseensä talo- ja sivilisaatioagnostisia ellei jopa -kielteisiä ajattelutapoja, jotka
toisinaan putkahtelevat myös teoreettisen ajattelun pintaan.
Eurooppalainen kirjallisuustiede ei ehkä helpolla avaa syliään vaikkapa eräkirjallisuudelle, mutta samaan aikaan se ei
saata olla hurmaantumatta esimerkiksi Artur Rimbaudin tai
Joseph Conradin kirjoituksista, jotka ovat kääntämässä selkäänsä Euroopan ytimelle. Eurooppalainen filosofia ei ehkä
pysty sietämään esimodernin luontoajattelun uppiniskaista
kokonaisuutta tai ei-eurooppalaisen vastakarvan periaatteetonta sekasikiöisyyttä, mutta se ei saata olla sotkeutumatta
esimerkiksi postmodernin luonnontieteen kuten kvanttimekaniikan (omalta kapean järkevältä kannaltaan nähtynä) villiin ytimeen tai kietoutumatta reuna-alueiden pitkittämiin
väistöjen ja estojen sokkeloon.
Sanotaan siis: metsän kieli ei ole yksilösubjektin hallittavissa eikä se koske esineinä pysytteleviä objekteja, kuten
Joukahaisen laulamat listat. Jos kielen sanotaan olevan jonkin nimeämistä jonkinlaiseksi, ei metsän kieli ole kieltä lainkaan, koska se voi pikemminkin olla jonkuuden sulattamista
nimeämättömyyden ja laisuudettomuuden vuohon. Se on
virroittelemista ja herättelemistä. Kokemuksen asubjektiivisuus ei ole sama asia kuin tiedostamattomuus: metsäkoke27

mus voi olla tietoista, samoin kuin talokokemus voi olla tiedostamatonta. (Itse asiassa Euroopan ytimessä nimenomaan
esitetään, että tiedostamaton on hyvinkin rakenteellinen,
näin esimerkiksi äärimmillään Lacanin teorioissa). Metsän
kieli, kuten kalevalainen kansanrunous, voi vaatia hyvinkin
pitkää harjaantumista ja esimerkiksi sellaista muistitaitoa,
jota harva moderni ihminen kykenisi edes periaatteessa hallitsemaan.
Olemme olettamassa, että ihmisellä on nämä erilaiset
kokemuksen alueet ja mahdollisuudet ja että myös metsällä
on kielensä, jonka tunnistamisen moderni eurooppalaisuus
on tehnyt vaikeaksi, mutta jota voidaan esimerkiksi Kalevalan ja Kiven avulla herkistellä. Mutta mitä tekemistä metsän
kielellä on ympäristövallankumouksen kanssa?

Talon riippuvaisuus
Kokemuksen alueet, talo, piha, metsä, eivät ole tasa-arvoisia. Talo on riippuvainen metsästä suoraan ja välillisesti pihamaan kautta. Piha pihana on riippuvainen sekä talosta
että metsästä. Metsä puolestaan on itseriittoinen, se ei kaipaa pihaa eikä taloa, vaan pärjää hyvin ilman niitäkin.
Talon ja pihan riippuvaisuus on sekä aineellista että
henkistä. Aineellinen riippuvaisuus on helppo osoittaa. Talo
saa seinänsä ja kattonsa metsästä, sen asukkaat ruokansa pihalta ja metsästä. Piha on perustettu metsälle ja sen kasvu
vaatii sateen ja auringon. Metsä on suorastaan talon ja pihan perusta, sillä ilman metsää pihalla ja talolla ei olisi syytä olla siinä, missä ovat. Piha ja talo ovat paikallaan metsän
takia, vaikka ne metsää vierastaisivatkin.
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Aineellisella riippuvaisuudella on myös poliittinen
puolensa. Talo tarvitsee metsää ja kaupunki tarvitsee maaseutua eri tavalla kuin maaseutu kaupunkia. Kaupungin on
saatava säännöllisesti ruokaa, polttoaineita ja työvoimaa
ympäristöstään. Parhaimmillaan saanto toimii rehtinä vaihtona tai kauppana, josta molemmat osapuolet hyötyvät.
Mutta lopulta kaupungin on pakko saada ruokansa myös tilanteissa, joissa maaseutu ei ole siitä halukas luopumaan
millään markkinahinnalla. Tästä syystä kaupunki perustuu
aina väkivallalle, joko suoralle subjektiiviselle väkivallalle
(pakko-otto, ryöstäminen, sorto) tai objektiiviselle väkivallalle (yhteiskuntajärjestelmälle, jossa kaupunki saa aina haluamansa). Sama koskee taloa, joka ei tule toimeen ilman
pihaa ja metsää, joista sen on viimekädessä pakolla saatava
tarvittavansa – ja joihin se viimekädessä itse palautuu.
Henkinen riippuvaisuus ei ole aivan yhtä yksinkertaista osoittaa, mutta aivan yhtä ehdotonta. Henkinen riippuvaisuus tarkoittaa, että talon ja pihan merkitykset ja
tarkoitukset saavat voimansa ja perustansa metsän merkityksistä ja tarkoituksista. Ilman metsäkokemusta ja metsän kieltä talon kokemuksella ja kielellä voisi olla muotonsa ja
tarkkuutensa, mutta ei mitään merkitystä, ei tarkoitusta.
Henkinen riippuvaisuus perustuu luonnon sarjallisuuteen. Luonnossa uudempi, monimutkaisempi, rakenteellisesti pysyvämpi, yksilöllisempi, polveutuu jostakin vanhemmasta, yksinkertaisemmasta, katoavammasta, kuolevaisemmasta, jaetummasta. Yksinkertaisesti ja karkeasti: luonnossa
ei voi olla niin, että ensin olisi loogisesti ja virheettä toimiva
tekoäly, joka sittemmin sotkeutuu hienostuneen logiikan
myötä tunteiden ja kokemuksellisuuden tiheikköihin. Pikemminkin ensin on sekava kokemuksen hetteikkö, josta
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vuosien ankaran harjoittelun ja ohjauksen avulla voidaan
rakentaa hetkittäisiä logiikan ja suhteellisen virheettömyyden rakenteita. Tämä nähdään, kun olosuhteet logiikalle
huonontuvat: virheet lisääntyvät, hetteikkö pursuaa esiin.
Tekoälyä ei ole, vaan tosiasiassa järkevä ja sivistynyt ihmisyksilö kasvaa esiin hajaantuneesta ja sivistymättömästä kokemusryöpystä vuosien kasvatuksen ja koulutuksen myötä.
Aikuisuus voi tulla vasta lapsuuden jälkeen. Samalla sarjallisuus hengittää: aikuisuus on avain moniin lapsuuden piirteisiin.
Kolmikossa metsä on vanhempi, kuolevaisempi ja
jaetumpi. Siksi metsä ei ollakseen tarvitse pihaa ja taloa,
vaan ne tarvitsevat sitä. Siksi metsän merkitykset perustavat
talon merkitykset, jotka yksinään ovat tyhjiä. Ihminen voi
elää ilman yksilösubjektia, ilman länsimaalaisesti määriteltyä järkeä, ilman psykoanalysoitua eurooppalaista persoonallisuutta – jopa ilman taloa. Niin antropologinen kuin
psykologinenkin tutkimus ovat aivan hyvin perillä tästä. Sen
sijaan ilman tunnetta järki on vailla peräsintä ja ilman metsäkokemusta yksilösubjekti on tyhjä tynnyri: tästä puolestaan on niin tieteellistä kuin taiteellistakin aineistoa
riittämiin. Ihminen todellakin voi ryhtyä yksilöksi, länsimaisena subjektina oleminen on ihmisenä olemisen mahdollisuus, ei pelkkä harhakuva. Tällainen subjekti on kuitenkin
omasta itseymmärryksestään huolimatta riippuvainen eisubjektista, riippuvainen ei-yksilöllisestä kokemuksesta ja
ei-yksilöllisestä aineesta. Yksilöllisyyden ongelma ei ole olemattomuus, vaan tyhjyys. Yksilöksi voi ryhtyä, vaikka siellä,
siis yksilössä, ei ole mitään.
Mutta nyt on oltava tarkkana. Taloon verrattuna metsän kieli tulee ennen ja jälkeen. Metsän kieli ei ole vain
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vanhempaa ja yksinkertaisempaa kuin talon kieli, vaan
mahdollisesti myös uudempaa ja monimutkaisempaa. Mielen ja kielen rakenteellistetut ja yksilöllistetyt taloudelliset
alueet ovat kuin reikäleivän reikä, joka on joka puolelta itseään voimakkaamman ja laajemman mielen ja kielen ympäröimä. Reikäleivän reiän kaltainen se on myös, koska
muodostuu rakenteellisena seurauksena ympäröivästä sisällöstä. Metsän kieli edeltää talon kieltä (lasten kieli aikuisten
kieltä, eläinten kieli ihmisten kieltä) ja metsän kieli voi olla
myös talon kieltä hienostuneempaa, monimutkaisempaa,
taidokkaampaa, yhteisöllisempää, historiallisempaa (suullinen perinne, arkipäiväinen lähes rakenteeton ja katkeileva
puhe, runous). Näin myöskään yksilöllisyys ei ole lopullista,
vaan se voidaan ylittää, sisukkaasti ja taidolla.
Siinä missä aineellisen riippuvuuden jälkiä on suhteellisen helppoa poimia maailmanhistoriasta (rikas keskusta
vastaan riistetty periferia), henkisen riippuvuuden aiheuttamaa perustavaa väkivaltaisuutta on vaikeampi tunnistaa. Yksi varma merkki on juuri "pohjolan" (maaseudun, ei-kaupungin ja ei-Euroopan) värittäminen kurjaksi ja surkeaksi.
Toinen on pakonomainen tarve kehitykselle, talouskasvulle
ja edistykselle, joiden yleispätevästä siunauksellisuudesta on
hyvin vähän kokemuspohjaisia todisteita. Miksi länsimaisen
ihmisen pitäisi vihata luonnontilaa niin tulisesti, jollei hän
tuntisi olevansa siitä kummalla ja tiedostamattomalla tavalla
riippuvainen? Kuten antropologi Marshall Sahlins toteaa,
länsimaisen kulttuurin ainutlaatuinen piirre on oletus, että
ihmiset ovat luontojaan petoja, jotka pitää hyvän hallinnon
avulla kesyttää22 . Muissa kulttuureissa tyypillisesti ajatellaan
22. Marshall Sahlins. The Western Illusion of Human Nature (The Prickly Paradigm
Press 2008).
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ihmisten olevan lähtökohdiltaan sopuisia, jollei sitten huono
hallinto heitä pilaa. 23 Luonnontilan vihaaminen, kuritus ja
kuvaus kurjana lienee paras kielteisen henkisen riippuvaisuuden osoitus.
Myös itse talouskasvun ja kulutuskulttuurin usein
"materialistiseksi" ja modernin kylmäksi kuvitellussa ytimessä asuu henkisen ensisijaisuus. Kuten tunnettua, kulutus ei
ole enää pitkään aikaan perustunut perustarpeille vaan keinotekoisille statustarpeille, joiden luomisessa mainostuksella on keskeinen osuus. "Keinotekoinen", "toissijainen", "kerska"; mitä tahansa luonnehdintaa käytetäänkin, ne jo viittaavat kulutuksen henkiseen luonteeseen. Tavaroita ei osteta
niiden itsensä vuoksi, vaan niihin ladattujen aineettomien
arvojen, kokemusten, tuntemusten vuoksi. Äärimmillään kulutus tiivistyy pelkästään ostotapahtumaan: merkitystä luo
ostaminen, ei enää edes ostettava tuote, joka on toissijainen
verrattuna ostokokemuksen luomaan merkityksellisyyteen.
Myös materiaalisten tuotteiden kuluttaja pohjimmiltaan haluaa henkisiä arvoja. Jos näin ei olisi, voisi materiaaliselle
elintasolle määritellä riittävän mitan; seikka, jonka kapitalisti tai sosialistinen produktivisti raivokkaasti kiistää.
23. Näin anarkistiantropologi David Graeber: "Mutta itse asiassa kommunismi
tarkoittaa vain mitä tahansa tilannetta, jossa ihmiset toimivat periaatteenaan
'jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan' – ja näin miltei kaikki
yleensä toimivat, kun jotakin on yhdessä saatava aikaan. Jos kaksi ihmistä on
korjaamassa putkea ja yksi pyytää 'Annatko pihdit' toinen ei vastaa 'Ja mitä minä siitä
saan?' (ei ainakaan, jos tosiaan putki aiotaan korjata). Tämä pitää paikkansa, vaikka
nämä kaksi olisivat töissä Bechtelillä tai Citigroupilla. He soveltavat kommunismin
periaatteita, koska ne ovat ainoat toimivat. Tämä on syy myös siihen, miksi
kokonaiset kaupungit ja maat alkavat toimia jonkinlaisen karkean kommunismin
mukaisesti luonnonkatastrofien iskettyä tai talouden romahdettua (voisi sanoa, että
näissä tilanteissa markkinat ja hierarkkiset komentoketjut ovat ylellisyyttä, johon ei
ole varaa)." Graeber, "Hope in Common", <http://news.infoshop.org/article.php
?story=20081 1 22005935877>.
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Henkinen itsenäisyys
Lopulta päästään asiaan: riippuvaisuus ja sarjallisuus osoittavat ympäristövallankumoukselle suuntaa. Ensisijaista on
henkinen itsenäisyys, joka on kuitenkin täysin kiinni aineellisessa itsenäisyydessä.
Ensimmäinen huomio koskee aineellisen ja henkisen
omavaraisuuden luonnetta. On olemassa esimerkkejä elintavoista, jaetun kulttuurin ihmisryhmistä, jotka ovat eläneet
sangen pitkiä aikoja tuhoamatta ympäristöään. Suurin osa
näistä esimerkeistä on ei-moderneja niin kutsuttuja luonnonkansoja, joiden elinkeinona on ollut keräily-metsästys,
mutta myös pienimuotoinen kasvien kasvattaminen ja puutarhanhoito, eläintenpito ja paimentolaisuus. Uusi antropologinen tutkimus on osoittanut, että tällaisia kulttuureja
löytyy useilta mantereilta ja että monet ovat eläneet satoja,
jopa tuhansia vuosia tuhoamatta elinympäristöään ja sen
luonnollista perustaa. Syntytieto on siirtynyt sukupolvelta
toiselle, mikä vaatii erittäin hienostunutta henkisen ja älyllisen viisausperinteen järjestelmää, varsinkin koska syntytiedon on myös hengitettävä eli yhtä aikaa pysyttävä ja
muututtava.
On totta, että perinnekulttuuritkin ovat toisinaan tuhonneet luontoa ja saaneet aikaan ekokatastrofeja. Keräilymetsästys elinkeinona tai perinnekulttuurin vanhuus ei itsessään takaa mitään. Mutta vielä todempaa on, että länsimainen moderni elämäntapa ei ole saanut aikaan yhtään esimerkkiä luontoa ja omaa perustaansa tuhoamattomasta elintavasta. Yksikin ainoa luontoa tuhoamaton ei-moderni kulttuuri riittäisi esimerkiksi ja länsimaisenkin tieteen mukaan
esimerkkejä on paljon useampia. Mikä parasta, useat näistä
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esimerkeistä ovat paitsi ekologisesti tasapainoisia, myös sosiaalisesti oikeudenmukaisia, toisin sanoen demokraattisia,
tasa-arvoisia ja rauhanomaisia tavoilla, joista moderneilla
länsimailla on taas hyvin vaikea esittää minkäänlaista näyttöä. On olemassa tasa-arvoisia, ultrademokraattisia ja luontoa tuhoamattomia perinnekulttuureja, kaksijalkaisia elintapoja; mistään mahdottomuuksista ei ole kyse.
Paleoliittisella ajalla ihminen on asunut maapalloa
kymmeniä, satoja tuhansia vuosia ilman merkittäviä muutoksia aineellisessa kulttuurissa. Mutta jätetään nyt se ja
huomataan vain, että länsimainen tiede toteaa, että jotkin
niin kutsutut alkuperäiskansat ovat eläneet ympäristönsä
kanssa tavalla, joka on voinut jatkua ja olisi voinut jatkua
(ilman länsimaisten tai muiden pseudo-länsimaisten
imperialististen kulttuurien väliintuloa) niin, että vettä voi
juoda purosta, marjan syödä maasta ja että eläimet ovat paikalla myös, tuhansia vuosia. Riittää, että jotkut alkuperäiskansat ovat eläneet näin; eivät kaikki, eivät aina. Tämä on
minimiväite: on mahdollista elää niin, että kasvit ja eläimet
elävät myös, ja että vesi on juomakelpoista. Havaintopohjaiset todisteet ovat olemassa.
Minimiväitteeseen liittyy toinen huomio, jonka mukaan jotkin alkuperäiskansat ovat eläneet tavalla, joka on
monella tavalla tasa-arvoinen ja väkivallaton, esimerkiksi
paljon tasa-arvoisempi ja väkivallattomampi kuin Euroopan
1 900-luku tai Suomen 1 800-luku. Korotetaan siis minimiväitettä, keskitason kuvaukseksi: on olemassa elintapoja,
jotka antavat sekä kasvien että eläinten että veden elää, tuhansia vuosia, ja samaan aikaan ovat tasa-arvoisempia ja
välivallattomampia kuin mitä vaikkapa länsimaistunut Suomi on koskaan saanut aikaan.
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Samaa kysymystä voidaan lähestyä vastakkaisestakin
suunnasta. Onko nykyinen suomalainen elintapa kestävä?
Voiko se jatkua? Onko länsimainen elintapa ylipäätään kestävä? Voiko se jatkua? Onko joskus ollut olemassa kestävä
länsimainen elintapa? Ehkä. Keskiaikainen maatalous olisi
varmaan mahdollinen pitkiä aikoja, ilman että eläimet tai
kasvit kuolevat ja niin, että vettä voi juoda purosta. Tuo
maatalous ei kuitenkaan yleensä ole kovin tasa-arvoinen tai
väkivallaton. Onko joskus ollut kestävä moderni elintapa?
Kestävä teollinen elintapa? Ei. Modernissa maailmassa ei
kertaakaan ole ollut elintapaa, joka olisi voinut pysyä tuhansia vuosia tappamatta eläimiä ja kasveja, pilaamatta vettä. Ei
kertaakaan, ei Euroopassa, ei Amerikassa, ei Australiassa, ei
Aasiassa. Jos termi moderni ylipäätään tarkoittaa jotakin,
niin juuri pysähtymättömän ja kestämättömän elintavan aikaa, sen leviämistä Euroopasta muualle.
Pääsemme maksimiväitteeseen, jonka saa esittää lakota-aktivisti Russell Means: ”On olemassa kaksi sivilisaatiota, teollinen sivilisaatio ja alkuperäiskansat.” 24 Maksimiväite on karkea, väittää liikaa ja ohittaa tärkeitä eroja, mutta
on silti myös tosi. On kyse eksistentiaalisesta vastakkainasettelusta: jos teollinen sivilisaatio on olemassa, alkuperäiskansat ovat aina uhattuina. Teollinen sivilisaatio, modernismi,
on tuhonnut kymmeniä, satoja ellei tuhansia alkuperäiskansoja. Alkuperäiskansat eivät ole tuhonneet edes yhtä teollisuusaluetta tai kansallisvaltiota. Tämän totuuden vuoksi
maksimiväite on tarpeellinen. Sama totuus myös perustaa
maksimiväitteen mahdollisuuden. Teollisen sivilisaation
muodostavat yhdessä ne elämäntavat, jotka perustuvat tuotannon kasvuun ja siten ei-teollisten elintapojen kaventami24. Russell Means, Where White Men Fear to Tread (St. Martin's Griffin 1 995).
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seen ja tuhoamiseen. Teollinen sivilisaatio on valtavin ja
siksi paholaismaisin muoto talosta ja kaupungista.
Mikään tästä ei tarkoita, että sen paremmin tuhansia
vuosia kasvien, eläinten ja puhtaan veden kanssa elävä elintapa tai modernit yritykset elää maapallolla olisivat muuttumattomia tai alkuperäisiä siinä merkityksessä, että syntyisivät valmiina Pallas Athenen otsasta, maan savesta tai
Adam Smithin kynästä. Tuhansien vuosien elintapa tai modernismi voivat molemmat muuttua, tai pysyä pitkään samanlaisina. Se on pitkälti yhdentekevää, siitä ei ole kysymys. Joka tapauksessa kysymys samanlaisuudesta ja samana
pysymisestä jo vaatii kysymisen tavan 25 , joka ei purematta
niele modernismin vaatimuksia kysymisen ja vastaamisen
muodoista.
Tarvitsemme perustaksi vain minimiväitteen: on (ollut) olemassa länsimaista elämää tasa-arvoisempia ja rauhanomaisempia elämäntapoja, jotka ovat kestäneet useita
sukupolvia tuhoamatta luontoa. Minimiväitteellä on kaksi
mielenkiintoista empiiristä muotoa. Länsimaisuudesta on
kieltäydytty suoraan (vetäytymällä, taistelemalla ja niin
edelleen) ja tutustumisen jälkeen. Jälkimmäisestä vaihtoehdosta on vielä muoto, jossa jo kerran länsimaistuneet metsittyvät uudelleen ("go native"); tämä on ehkä ympäristövallankumouksen kannalta mielenkiintoisin muoto. Pitkäikäiset ei-länsimaiset elämäntavat ovat olleet mahdollisia ennen modernismia. Modernismin jälkeen eivät juurikaan,
koska länsimainen elämäntapa ei kristillisen tai teknologisen
lähetyskäskynsä vuoksi jätä muita elintapoja rauhaan. Kapitalismi kasvaa kaikkialle. Minimiväite on tarpeellinen siksi,
25. Tällaista samuuden kysymistä on koetettu luonnehtia luvussa "Nimi" kirjassani
Karhun nimi (niin & näin -kirjat 2006).
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että saamme uuden ympäristövallankumouksen määritelmän: ympäristövallankumous tarkoittaa modernia teollista
sivilisaatiota ja sen nykymuotoa, kapitalistista kulutusyhteiskuntaa, tasa-arvoisemman, rauhanomaisemman ja luontoa
tuhoamattomamman elämäntavan luomista modernismin
jälkeen. Antropologiasta on apua, koska se kuvaa samankaltaisia yhteisöjä ennen modernismia ja kapitalismia, myös
niiden rinnalla (ja osittain – mikä ihme ja ilo! – myös niiden
jälkeen). 26
Usein minimalistisen väitteen elämänmuotoja luonnehtii, että aineellisen ja henkisen kauneuden ja tarkoituksenmukaisuuden välillä ei ole eroa. Käytännöllinen on
kaunista ja sielukas hyödyllistä. Monien perinnekulttuurien
käyttöesineet ja tavat itsessään kantavat sekä aineellista että
henkistä omavaraisuutta. Voisi jopa väittää, että aineellisen
ja henkisen erottamattomuus on yksi luontoa tuhoamattomien elämäntapojen tunnuspiirre. Tässä kuulemme taas
pohjolalaisen elämäntavan kaikuja ja Väinämöisen rappion
siemenen. Kun Väinämöisen syntytieto käy Väinölän kristillistyessä ja maanviljelysvaltaistuessa pikkuhiljaa vanhanaikaisemmaksi, Väinämöisestä itsestään tulee kummajainen,
jota kyllä laulajana kunnioitetaan, mutta jonka henkinen
26. Primitivistit kuten John Zerzan (Future Primitive. Autonomedia 1 994) ovat kiinnittäneet huomion tähän antropologiseen tutkimukseen. Alan klassikoita ovat esimerkiksi
Marshall Sahlins (Stone Age Economics. Tavistock 1 974) ja Lee & DeVore (Man the
Hunter. Aldine Publishing Company 1 968). Tuoreempia ja suoraan anarkistiseen
yhteiskuntateoriaan viittaavia esityksiä saadaan David Graeberilta (Direct Action. An
Ethnography. AK Press 2009 ja Possibilities: essays on hierarchy, rebellion and desire.
AK Press 2007) ja James C. Scottilta (The Art of Not Being Governed. An Anarchist
History of Upland Southeast Asia . Yale University Press 2009). Nimenomaan
rauhanomaisuutta ja väkivallattomuutta tarkastelee Douglas P. Fry (The Human Potential for Peace: An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violence.
Oxford University Press 2005). Mielenkiintoinen nykyantropologinen kuvaus niukasti
länsimaalaisuuden kanssa yhteydessä olleesta ja monia länsimaalaisuuden perusoletuksia (kuten numerot, uskonto, kielioppi) kyseenalaistavasta Piraha-kansasta löytyy
Daniel Everettiltä (Don't Sleep, There are Snakes. Pantheon 2008).
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osaaminen on eronnut uuden aineellisen pohjan vaatimasta
tietotaidosta. Väinämöinen ei enää ole käytännöllinen, minkä takia hänestä tulee korostetun "kaunis", esteettinen ja
"henkinen" ilmiö. Sama koskee eräkirjallisuutta, jossa esimerkiksi A. E. Järvisellä pakonomainen luonnon estetisointi
tulee peittämään käytännön suhteen keinotekoisuutta ja
ohuutta – sivistyneisyyttä, modernismia.
Taas on pidettävä huolta siitä, että emme kuvittele aineellisen ja henkisen erottamattomuuden olevan jokin alkeellinen piirre, jonka länsimaisen ihmisen synty, modernistinen aikuistuminen ja välinejärjen ja päämääriä koskevan arvorationaalisuuden näkeminen eri asioina peruuttamattomasti ylittävät. Voi hyvinkin olla, että aineellinen ja
henkinen omavaraisuus muodostuvat tavoitteiksi vasta niiden kohtalokkaan eroamisen jälkeen. Voi olla niinkin, että
juuri ero muodostaa sen ahjon, joka pakottaa sulattamaan
aineellisen ja henkisen yhteen. Erottamattomuus tai yhdistäminen voi olla tietoinen ratkaisu, ei pelkästään tai välttämättä kulttuurin tiedostamaton syvärakenne, joka menetetään
peruuttamattomasti, kun moderni maailmankuva riistää
maailmalta sen myyttisyyden (tai Max Weberin sanoin taianomaisuuden, Entzauberung27.)
27. Viime vuosisadan alun keskieurooppalaiset olivat kovasti huolissaan modernin
maailman merkityskadosta, varsinkin sen jälkeen kun Ensimmäinen maailmansota iski
haaveen eurooppalaisen valistuksen välttämättömästä hyveellisyydestä kuoliaaksi.
Spenglerin Länsimaiden perikato ja Heideggerin filosofia, joka näkee koko länsimaiden historian elämän tyhjentymisenä tai tyhjentämisenä (Entleben), ovat mahtipontisia yrityksiä arvioida tilannetta, dada ja surrealismi vähemmän tosikkoja, vaikka
surrealisteista esimerkiksi Georges Bataillen huomio kiinnittyy samaan kysymykseen:
miten ihmeessä modernina aikana voidaan luoda yhteisöllistä pyhää. Ei ole mahdotonta pitää viime vuosisadan kahta suurta eurooppalaista vallankumousta, lokakuun
vallankumousta 1 91 7 ja kansallissosialistista vallankumousta 1 933, olemuksellisesti
suurelta osin merkityskadon vastaisina vallankumouksina, yrityksinä luoda uusi sitova
ja innostava päämäärä. Niinpä esimerkiksi Olavi Paavolainen kuvaa natsismia "ensimmäisenä Euroopan synnyttämänä uskontona" (Kolmannen valtakunnan vieraana .
Gummerus 1 936, sivu 228) ja jo Dostojevski profetoi Karamazovin veljeksissä , että
vaarallisimpia vallankumouksellisia ovat he, jotka ovat sekä kristittyjä että sosialisteja.
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Mielenkiintoisen kuvan kulutusyhteiskunnista saakin,
jos ajattelee myös niiden ilmentävän esineissään omaa kokonaisnäkemystään ja syntytietoaan. Usein länsimainen modernismi ymmärretään maailmankuvaksi, jossa välineellinen
järki ja tavoitteita koskeva pohdinta ovat eronneet toisistaan. Välineellinen järki tuottaa kovaa teknologiaa, mutta
emme aina aivan tiedä mihin sitä pitäisi käyttää… Tämän
kaksijakoteorian mukaan ongelmamme olisi löytää kohdalliset päämäärät, joita teknologinen järki ei pysty tarjoamaan.
Mutta entä jos kaksijakoteoria itse on toisaalta yritys glorifioida teknologista järkeä ja sen menestyksellisyyttä ja toisaalta yritys peittää tosiasia, että mitään kaksijakoa ei
koskaan tapahtunut. Myös kulutusyhteiskunnan aineellinen
kulttuuri – matkapuhelimineen, valoineen, muovipusseineen – on tarkka kuva sen henkisestä olemuksesta.
Nihilistiseksi voidaan kutsua sellaista elintapaa, joka
ei tunne omaa perustaansa vaan jopa koettaa aktiivisesti sen
unohtaa. Kulutusyhteiskunta on tässä merkityksessä nihilistinen. Syntytiedon puute kuvastuu pintatasolla esimerkiksi
tietämättömyydessä siitä, kuinka monta ihmistä maapallolla
voi elää samalla elintasolla kuin kulutusyhteiskuntien ihmiset tai tietämättömyydessä siitä, miten kauan minkäkinlainen luonnon tuhoaminen voi jatkua ennen kuin se vie
tuhoavalta elämältä itseltään pohjan pois. 28 Erilaisia arvauksia ja asiantuntija-arvioita on olemassa pilvin pimein, mutta
28. Imperiumin keskusta ei välttämättä ole yhtä tiedoton tai nihilistinen kuin sen hyvää tarkoittavat reuna-alueet, kuten Eurooppa ja Suomi. Esimerkiksi kylmän sodan
teoreetikko George Kennan tunnisti jo 40-luvulla, että amerikkalaista elämäntapaa ei
voida – eikä siksi pidä – viedä kaikkialle maailmaan, koska sitä ei voida universalisoida: "Meillä on noin 50% maailman vauraudesta, mutta vain 6.3% sen väestöstä. Tässä tilanteessa emme voi välttyä kateudelta ja katkeruudelta. Tulevana ajanjaksona
meidän todellinen tehtävämme on luoda suhteiden järjestelmä, joka mahdollistaa tämän epätasapainon ylläpitämisen." George F. Kennan, Policy Planning Study, Foreign
Relations of the United States (FRUS), 1 948.
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tuskin minkäänlaista vaikuttavaa syntytietoa. Syntytieto näkyisi elämässä, faktatieto näkyy vain kirjoissa, Joukahaisen
listoissa. Ja siitäkin kiistellään: mitkään tietokonetehot eivät
riitä laskemaan hiilijalanjälkeä niin täsmällisesti, että sen
poliitikko uskoisi.
Mutta nihilismillä on paljon kouraantuntuvampiakin
muotoja. Tavarat suunnitellaan kiertämään parhaassa tapauksessa kaatopaikalle; kuvaavimmissa tapauksissa asiaa
ei ajatella lainkaan. Muistetaan esimerkiksi Tyynellä valtamerellä ja Atlantilla kelluvat mantereen kokoiset muovijätteen lautat. Lautat ovat syntyneet mantereilta valumavesien
mukana mereen joutuneista muoviesineiden kappaleista ja
repaleista, jotka nihilistinen elämäntapa haluaa unohtaa.
Mutta juuri yritys unohtaa ja olla välittämättä saa aikaan
valtavan aineellisen jäljen. Kiiltävä ja halpa muoviesine kädessäsi ja pöydälläsi on kalevalaisin syntysitein kiinni valtameren muovimantereessa. Muovipussin aineellinen tulevaisuus on hitusina meressä, maassa, kalan kiduksissa. Niin
kauan kuin muoviesineille ei ole muuta paikkaa kokonaisuudessa, ne ovat matkalla näihin odottamattomiin paikkoihin. Näin ollen jätteiden "rumuus" ja "odottamattomuus"
ovat kulutusyhteiskunnan aineellisten esineiden tarkoituksellisia seurauksia; eivät yksittäisen designerin tai kuluttajan
mielissä, vaan kulttuurin nihilistisen rakenteen osina.
Nihilistisen tarkoituksellisuuden avulla voidaan tulkita myös Linkolaa kuohuttava paradoksi, että ihmiset voivat
hyvin sanoa kannattavansa luonnonsuojelua ja saman tien
ajaa autollaan kauppakeskukseen ostamaan turhaa tavaraa.
Osa paradoksista selittyy sanomisen ja tekemisen erolla,
mutta on myös syvempi syy: ihmiset myös haluavat tuhota
luonnon, maapallon ja itsensä. Kapitalistisella kulutusyhteis40

kunnalla on jo jonkin aikaa ollut musta sydän, joka kaiken
edistysuskon alla lupaa juuri tuhoa ja katastrofeja, ja pitää
tämänkin lupauksensa. Nautinnollisen tuhoamisen vuoksi
ympäristövallankumous ei voi olla vain rationaalinen: ympäristötuho ei johdu vain tiedon puutteesta vaan myös tuhohalusta. Tuhohalua puolestaan ei voi voittaa järkisyin, koska
se on aina sisukkaampi kuin yksikään kansakoulunopettaja.
Tämä aineellinen kaksosuus – kauneus ja hyöty – kertoo totuuden myös henkisestä nihilismistä. Samaan tapaan
kuin muoviesineen aineellinen tulevaisuus on ajateltu vain
sen unohtamiseen (ja yllättävään uudelleenilmestymiseen)
asti, myös sen henkinen merkitys on ajateltu vain arkea helpottavaan hetkeen asti. Mutta yhtä vähän kuin aineellinen
muovipussi suostuu lakkaamaan olemasta, kun se unohdetaan, yhtä vähän henkinen helppous päästää otettaan ajattelustamme helppouden hetken mentyä ohi. Muoviesine
omistaa tuotannon kautta maat ja mannut, unohtamisen
kautta meret ja virrat ja henkisyyden kautta olemisemme ja
ajattelemattomuutemme.
Tässä välähtää esiin filosofi Martin Heideggerin oivallus: ihminen ei käytä teknologiaa, vaan teknologia ajattelutapana käyttää ihmistä. Teknologia on toki ihmisen renki,
mutta millaisen ihmisen: teknologisen ihmisen. Teknologiaa
ei voi käyttää muuttumatta itse teknologiseksi. Tässä on
henkisyyden ja aineellisuuden erottamattomuuden todellinen salaisuus. Todistusaineistoa ei taaskaan puutu. Länsimaista elintapaa ei ole koskaan viety viemättä samalla
länsimaista ihmis- ja luontokäsitystä. Samasta syystä teknologisiin ongelmiin ei ole teknologisia ratkaisuja, ei ainakaan
ennen kuin teknologia on kokonaan uudelleensulatettu
osaksi suurempaa kokonaisuutta.
41

Eikä aineellinen kierto ole taaskaan kaukana. Katolinen usko pärjäsi miekkalähetyksessään vielä tuulella, teräksellä ja taudeilla; modernismi on aina tarvinnut hiiltä ja
öljyä. Onko jossakin olemassa länsimaista elämäntapaa ilman fossiilisia polttoaineita? Pelottavan lähellä on tyly johtopäätös: ei ole olemassa länsimaista teknologiaa tai modernismia, on vain kertakaikkinen laaki fossiilista energiaa.
Tarkastellaan vielä aineellista kiertoa. Vasta kaatopaikalla tai meren aalloilla paljastuu kapitalistisen tuote-ihanteen todellinen raaka-aine: universaali silppu, joka voi olla
mitä tahansa. Se voi olla ollut mitä tahansa ja siitä voi tulla
mitä tahansa. Kapitalismin toiveena on, että mikä tahansa
on milloin tahansa muutettavissa miksi tahansa, yleispätevä
muodonmuutos. Paina nappia ja saat mitä haluat! Eikö tämä
vastaa hyvin tarkkaan myös kapitalistista ihmisihannetta?
Mutta miksi ihanne sijaitsee kaatopaikalla? Juuri siksi,
että länsimainen modernismi ei oletetusti itseään kuvaavasta
kaksijakoteoriasta huolimatta ole edes välineissään pelkästään järkevä. Heideggerin ajatus modernin teknologian tavasta nähdä maailma käytettävissä olevana varastona
(Bestand), tavoittaa vain toisen puolen, järkevän liberaalin
ja porvarillisen teknologian, joka koittaa olla tuhlaamatta
varastojaan ja pysytellä varmasti hengissä. Porvarilla on kuitenkin toinenkin puolensa, aktiivinen halu maailman tuhoamiseen, pakko mahtaa. 29 On tunnustettava kaatopaikan ja
muovilautan paljastama tosiasia. Porvarillinen talous ei ole
vain järkevää halua helppouteen ja mukavuuteen vaan
29. Jos Heidegger (esimerkiksi Tekniikka ja käänne. Suomennos Vesa Jaaksi, niin &
näin -kirjat 2007) on energian porvarillis-liberalistisen kasaamisen ja varmistamisen
kriitikko, niin Georges Bataille (esimerkiksi Noidan oppipoika . Suomentanut Tiina
Arppe, Gaudeamus 1 998) on porvarillis-liberalistisen energian tuho- ja tuhlauspakon
teoreetikko.
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myös aktiivista ja vaivaa vaativaa tuhoamista. Pelkkä ajattelemattomuus ja unohduksentahto ei riittäisikään kapitalismin ajovoimaksi. Kapitalismi vaatii valtavia ponnistuksia,
työintoa, pitkiä työuria ja -päiviä. Kuten oikeistolaiset ystävämme meille jatkuvasti vakuuttavat, talouskasvu ei ole
helppo asia, vaan kilpailu kiristyy sekunti sekuntilta. Kapitalismi ei ole pelkästään mukavuutta, laiskuutta, unohdusta,
vaan valtavaa aktiivisuutta, kuria, tahtomista, työtä työn perään. Muovipussin merkitys on paitsi helppoudessa ja mukavuudessa, juuri sen tuhoutumattomassa tukahduttavuudessa.
Oleminen on teknologialle varastona olemista, käytettävissä olemista, mutta yhtä lailla mahdollisena olemista,
muutettavaksi olemista, muokattavana, liikkeessä olemista.
Koska maailman karvat ovat kuitenkin monin paikoin käännettyinä toiseen suuntaan, kohti pysyvyyttä, katoamista, liikahtamattomuutta, saa kapitalismi tavoittelemansa vain
väkivalloin. Teknologia toivoo näkevänsä olemisen kesynä
varastona ja muokattavana, mutta saa esiin olemisen käytettynä ja käyvänä. Totuuden varastona olemisesta ja muokattavana olemisesta kertoo kaatopaikka: teknologinen oleminen on erottelematonta, yhteenajattua, yleispätevää, hylättyä, kohti-unohdusta-olevaa, kiehuvaa, kuplivaa, savuavaa, väkevää silppua. Kaatopaikalla porvari saa järkevän
halunsa hullun totuuden. Todellista kapitalistista syntytietoa
olisi nähdä aina muovipussiin liittyneenä vähintäänkin
muovilautta, kaatopaikka ja tyhjentynyt öljylähde. Raha ja
markkinat ovat ne sakset, jolla nämä syntytiedon langat katkaistaan. Koska raha ja markkinat ovat nykyään lähes kaikkialla, tarvitaan erityistä valppautta ja vainua lankojen
asetteluun.
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Henkisen ensisijaisuudesta
Vanha vastakohtapari aine ja henki on itse yksi epäilyksenalaisista eurooppalaisuuksista. Sen tarjoamaan koukkuun ja
harhautukseen ei pidä tarttua. Mutta uusi viite syntytiedon
merkityksestä saadaan, kun huomataan, että se voi syntyä
uudestaan – jopa kuolleista heräämistä muistuttavalla tavalla – ja vuodattaa kestävän elämäntavan uusiin uomiin. Vähintäänkin on niin, että aineellisen ja henkisen omavaraisuuden liitto voi kestää, vaikka sen aineellinen pohja tuhoutuu. Henkinen jalka, eli syntytieto, voi hetken kantaa yksin, vaikka aineellinen jalka katkeaa ja joudutaan kasvattamaan uudestaan.
Esimerkki saadaan taas hyvin läheltä. Jossakin vaiheessa "suomalaiset" ja "saamelaiset" todennäköisesti elivät
hyvin samankaltaisessa aineellisessa ja henkisessä kulttuurissa, kalastaen, metsästäen, keräillen. Molemmilla oli jumalansa, osittain sekoittuenkin, molemmilla käyttöesineensä ja
asuintapansa; molemmat saattoivat hyvinkin edustaa elintapaa, joka saattoi pysyä taigametsässä satoja vuosia. Vähitellen "suomalainen" asutus muuttui rannikoilta alkaen
maatalousvaltaiseksi ja alkoi kristillistyä, alkuun hyvin vastentahtoisesti ja pitkin hampain. Samaan aikaan kaskeaminen eteni sisämaassa. Saamelainen keräilijä-metsästäjätalous joutui yhä ahtaammalle, yhä pohjoisemmas. Lopulta
se oli luonnonolosuhteiden myötä aineellisesti mahdotonta
niillä paikoilla, joita "suomalaiset" jättivät jäljelle. Kalaa,
riistaa, kasveja, marjoja ei yksinkertaisesti enää ollut rauhallisilla elinseuduilla riittävästi. Tässä tilanteessa, vasta jokunen vuosisata sitten, saamelainen elämänmuoto kehitti
uudeksi talouden kulmakiveksi poronhoidon. Muutos ei var44

mastikaan ollut helppo tai vailla henkisiä, sosiaalisia tai psykologisia ongelmia – yhteisön sisäinen eriarvoisuus ilmeisesti kasvoi. Silti sitä kantoi jonkinlainen henkinen jatkuvuus. Aineellinen muutos näkyy henkisessä maailmassa, toki, mutta aineellisen muutoksen yli kantoi jatkuva henkisesti
itsenäinen merkitysmaailma ja syntytieto.
Samaan aikaan suomalaiset vähittäin menettivät sekä
henkisen omavaraisuutensa että aineellisen taloutensa,
muuttuen maatalouden kautta moderniksi teollisuuskansaksi. Viimeistään Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli
myös aineellisen talouden puolesta riippuvainen tuontitavarasta. Ehkä jonkinlainen pienimuotoinen maanviljelys oli ja
olisi paikallisena ja henkis-aineellisesti omavaraisena mahdollista näillä leveysasteilla. Joka tapauksessa suomalainen
elämänmuoto on menettänyt ainakin metsästäjä-keräilijä-talouden ja eräkauden luontoa suuresti tuhoamattomat kokonaisuudet, samaan aikaan kuin saamelaiset ovat – suomalaisten rappion seurauksena – menettäneet yhden ja kehittäneet tilalle toisen, uudelleen luonnon kanssa sovussa pysyvän henkis-aineellisen kokonaisuuden. Kestävän elämäntavan kehittämisessä saamelaiset johtavat suomalaisia kirkkaasti. Suomalaiset ovat menettäneet ehkä kaksi ja tuhonneet saamelaisilta yhden. Saamelaiset ovat pitäneet yhden
ja kehittäneet toisen. Vähintään 4-0 saamelaisille.
Sen sijaan on epäselvää, voiko aineellinen puoli yksin kantaa elämänmuodon uuteen tasapainoon, jos henkisen maailman itsenäisyys tuhoutuu. Esimerkiksi keräilijämetsästäjä -kulttuurien kristillistäminen näyttää poikkeuksetta johtavan myös niiden aineellisen kulttuurin tuhoutumiseen. Sama koskee, ehkä osittain lievemmin, myös muita
niin kutsuttuja maailmanuskontoja. Tuskin on olemassa yh45

tään esimerkkiä luonnon kanssa tasapainossa elävästä metsästäjä-kalastaja-keräilijä-elämänmuodosta, jonka henkinen
maailma olisi ensin ollut "luonnonuskontoihin" liittyvä ja sittemmin puhtaasti kristillinen, islamilainen, buddhalainen tai
kunfutselainen ja edelleen luonnon kanssa tasapainossa.
"Puhtaasti" siinä mielessä, että läheisten kaupunkien tai muiden sivilisaatiokeskusten kristityt, muslimit ja niin edelleen,
pitäisivät kyseistä henkistä maailmaa riittävän ortodoksisena, vailla lisäsivilisaation tarvetta. Erilaiset omaperäiset sovellukset maailmanuskonnoista yhdistettyinä perinneuskontoihin saattavat sen sijaan sopia yhteen tasapainoisen aineellisen elämän kanssa.
Jos on niin, kuten näyttää, että henkis-aineellisesti
omavarainen paikallismaailma voi selvitä aineellisen elinkeinon isosta mullistuksesta silloin, kun sen henkinen selkäranka kestää, mutta ei henkisen kokonaisuuden juurimisesta
vaikka aineellinen elinkeino olisi edelleen mahdollinen,
saamme lisävihjeen koskien sarjallisuutta ja polveutumista.
Ihmisten elämänmuodon kannalta henkinen osa on ensisijainen (vanhempi, kuolevaisempi, jatkuvampi) verrattuna aineelliseen osaan, jos näitä kahta nyt sitten voidaan lainkaan
tarkastella erossa toisistaan. Tämä ensisijaisuus ei tarkoita,
että henkinen olisi aineellisesta riippumaton. Henkinen tarvitsee jonkin aineellisen perustan, vaikka henkinen itsenäisyys voikin kantaa aineellisen romahduksen hetken yli.
Tiivistettynä: henkistä ei voi olla ilman aineellista, mutta silloin kun henkinen on, se kantaa aineellista pidemmälle.
Tässä on ensimmäinen viesti ympäristövallankumoukselle: tie aineelliseen itsenäisyyteen irti kapitalistisen
kasvutalouden tuhokoneesta käy henkisen itsenäisyyden
kautta.
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Henkinen itsenäisyys tarkoittaa tässä yksinkertaisesti,
että elämän tarkoituksellisuus ja sen merkitykselliset tapahtumat saadaan koottua ilman turvautumista apuihin, joiden
käyttö on ristiriidassa oman elämäntavan perustan kanssa.
Esimerkiksi lapset saadaan synnytettyä ja nimettyä ja vanhukset hautaan ilman, että tarvitsee turvautua teknologiaan,
joka tekee tulevaisuudessa lapsenteon mahdottomaksi tai
maan myrkyttyneeksi 30 tai pappeihin, joiden mielestä luontoa tuhoamaton elämäntapa on juurittava pois. Ennen kaikkea: ilman voittoa tavoittelevien yritysten tuotteita tai
palveluita, jotka pahimmillaan johtavat "radikaaliin monopoliin"; siihen, että ihmiset eivät enää osaa tehdä asioita ilman kaupallisia tuotteita. 31 Syntytieto kertoo juuri, minkä
resurssien käyttö ja miten on ristiriidassa oman elämäntavan
perustan kanssa, siten uhaten sen henkistä itsenäisyyttä. 32
Mikään tässä ei tarkoita, etteikö elämäntapa ja sen
perusta voisi muuttua. On totta, että esimerkit henkisesti itsenäisistä, luontoa ja perustaansa tuhoamattomista, tasa-arvoisista ja rauhanomaisista perinnekulttuureista ovat yleensä
suhteellisen vakaita verrattuna vaikkapa suomalaisten elintapojen muutoksiin viime vuosisadalla, mutta mitään järkähtämätöntä yksipuisuutta ei tarvita. Varsinkaan henkinen
itsenäisyys ei tarkoita vieraitten vaikutteiden pelkoa tai tar30. Yllä mainituissa muistelmissaan Where White Men Fear to Tread intiaaniaktivisti
Russell Means toteaa, ettei tahdo tulla vanhuudessaan pumpatuksi täyteen terveydenhoidollisia kemikaaleja, koska haluaa palata Äiti Maan lahotukseen käyttökelpoisena.
31 . Radikaalista monopolista ks. Ivan Illich, Tools for Conviviality (Harper & Row
1 973).
32. Martin Heideggeria pidetään usein vaikeaselkoisena ja hänen filosofiaansa esoteerisena. Kuitenkin juuri Heidegger esittää hyvin suorasukaisia syntytietoväitteitä.
Esimerkiksi puhuessaan pienen kotikaupunkinsa Meßkirchin 700-vuotisjuhlissa
vuonna 1 961 hän toteaa, että talojen katolle ilmestyneet talevisio- ja radioantennit
kertovat, että kaupungin asukkaat eivät enää ole kotona sillä tavalla, jonka hän
tunnistaa ("700 Jahre Meßkirch", Gesamtausgabe 1 6. Klostermann 2000, sivu 575).
Paljon tämän täsmällisemmin ei edes Väinämöinen olisi voinut asiaa ilmaista.
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vetta puhtauteen. Taas on totta, että monet näihin päiviin
säilyneet esimerkilliset perinnekulttuurit ovat syrjäänvetäytyviä (kuten saamelaiset) tai lähes vaikutuksille immuuneja
(kuten pirahat). Tämä voi kuitenkin olla seurausta länsimaisen laajentumisen aggressiivisuudesta pikemmin kuin näiden kulttuurien yleinen piirre: kaikki ei-syrjäänvetäytyvät
kulttuurit on tuhottu. Lisäksi on ilmiselvää, että vanhojenkin
kulttuurien henkinen rakenne on keinotekoinen sekoitus erilaisia aineksia, jotka on nimenomaan tarkoituksellisesti ja
syntytiedon avulla sulatettu yhteen. Saamelaisten värikylläinen puku on tunnettu esimerkki. Ratkaisevaa ei ole puhtaus,
vaan sulatusprosessin itsenäisyys ja syntytiedon elävyys. Pikemminkin on niin, että puhtaus ja pysyvyys ovat tunnusomaisesti talon vaatimuksia. Talo tarvitsee puhtautta ja
nolouden poistoa toimiakseen. Talolle rakenteellinen puhtaus on tavoite, kaupungille edellytys ja teolliselle sivilisaatiolle suorastaan vientituote. On toki olemassa myös
sulkeutuneita ja rasistisia perinnekulttuureja. Tämä sulkeutuneisuus ja puhtauden tavoittelu ei kuitenkaan ole välttämätöntä, eikä luonnehdi perinnekulttuureja nimenomaan
perinnekulttuureina.
Henkinen itsenäisyys ei tarkoita puhtautta vaan sisukkuutta: kaikissa kohtaamisissa elämän jatkuminen kohtaamisen jälkeen ratkaistaan perustein, jotka ovat kohtaamisen
sisällä, eikä vedoten johonkin ennen kohtaamista päätettyihin sen ulkopuolisiin perusteisiin (kuten Jumalaan, tieteeseen, talouteen tai johonkin muuhun vastaavaan). 33 Sisukkuus tarkoittaa kokonaisvaltaisuutta, kohtaamisen arvioimista metsäkokemuksen hengessä, polveutumiseen luottaen.
33. Sisukkuudesta ja avoimuudesta ks. Tere Vadén "Ymmärtäminen, päättäväisyys, sisu" teoksessa Leena Kakkori (toim.), Katseen tarkentaminen (SoPhi 2003).
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Talon tapa arvioida kohtaamista on lähes aina sulkeutunut,
rajoittava ja puhdistava. Taas antropologinen kirjallisuus ja
taide ovat täynnä kuvauksia siitä, kuinka alkuperäiskansat ja
perinnekulttuurit kohtaavat valloittajakulttuurin sisukkaasti,
tapaus tapaukselta harkiten, kunkin kohtaamisen sisällä pysytellen, kun taas valloittajakulttuuri tietää jo etukäteen, ettei villeillä ole kristitylle tai valistuneelle eurooppalaiselle
mitään annettavaa. Avoin kohtaaminen on sisukas, suljettu
kohtaaminen ei oikeastaan kohtaaminen lainkaan.
Sen sijaan henkisen itsenäisyyden vaatimus tarkoittaa, että henkinen riippuvaisuus on tunnistettava ja tunnustettava, jotta asia voidaan korjata. Tämä on erityisen
keskeinen työsarka suomalaisille ympäristövallankumouksellisille, koska suomalainen kulttuuri on kolonialisoitu, tuhottu ja miehitetty ilman, että se on itse kohtalostaan kovin
hyvin tietoinen. Esimerkiksi Afrikan ja Etelä-Amerikan kansojen itsenäiset henkiset perinteet on monin paikoin tuhottu
kertakaikkisesti ja lähes kaikkialla näkyy yhä paitsi valloittajan jälki, myös valloittajan pysyvä koura. Tästä seurauksena
monet afrikkalaiset ja eteläamerikkalaiset kuitenkin sentään
tunnistavat, että länsimaisuus ja kapitalismi ovat miehittäjän
aseita, jotka hakevat asuinsijaa heidän mielistään. Sen sijaan monet suomalaiset kuvittelevat, että eurooppalaisuus
on itsestäänselvästi jotakin erinomaista ja tavoiteltavaa, suorastaan aina-jo-suomalaista. Jopa koko vanha suomalaiskansallinen aate, fennomania, on rakennettu ajatukselle
ei-eurooppalaisen suomalaisuuden häpeällisyydestä ja toiveelle luoda eurooppalaista korkeakulttuuria suomeksi, kunhan ei-eurooppalaisuus juurineen kitketään. Aina
1 200-luvulta lähtien suomalaista merkitysperustaa on eliitin
johdolla luotu henkisen epäitsenäisyyden merkeissä: suo49

malainen henkisyys on kolonialisoitu ilman, että se edes
kunnolla tuntee miehittäjän painoa. 34 Tiemme henkiseen itsenäisyyteen on monin paikoin pidempi kuin Afrikassa tai
Etelä-Amerikassa. 35
Eräs Mika Hannulan käsitetaideteos on punaisella
valkoiselle maalattu teksti "Alkoholism beats capitalism"
(vuodelta 2005). Arvoitukselliselle ja tahallaan k'lla kirjoitetulle iskulauseelle voidaan antaa hyvin suoraviivainen tulkinta. Tyypillisiä alkuperäiskansojen vastauksia henkisen
selkärangan murtamiseen, henkiseen miehitykseen, ovat itsemurhat, masennus, alkoholismi, poissaolevaisuus, puhumattomuus ja ylisummaan perusteeton oman oksan
sahaaminen, irrationaalinen itsetuhoisuus. Länsimaisen valloittajakulttuurin näkökulmasta nämä ovat pelkästään kielteisiä ilmiöitä, jollei sitten tavoitteena ole – kuten usein on!
– valloitetun kansan saaminen kokonaan pois paikanpäältä
tai päiviltä. Toki itsetuhoisuus tekee pahaa myös valloitetulle henkisyydelle, mutta samalla se voi olla viekas tapa pelastaa mitä pelastettavissa on. Alkoholisoitunut alkuasukas –
intiaani, eskimo, suomalaisjuntti – on epäluotettava, ei pysty
pitämään työpaikkaansa, perhettään, lopulta persoonalli34. Kristinusko tuotiin Suomenniemelle miekkalähetyksenä, ristiretkin. Ristiretket Suomeen ajoittuvat hyvinkin tarkkaan samoihin aikoihin Palestiinaan ja muualle islamilaisille alueille suunnattujen ristiretkien kanssa. Toisinaan suomalaiset onnistuivat myös
lyömään ristiretkeläiset takaisin, samoin kuin islamilaisetkin. Kun nykyään erilaiset
islamilaiset liikkeet yhä vastustavat länsimaisuuden orjuutta (tekevät toki paljon muutakin, mutta myös tätä), voidaan pitkän maailmanhistoriallisen kaaren valossa nähdä,
että suomalaiset kristityt ovat eräänlaisia sopeutuneita ja lannistettuja muslimeita.
35. Keväällä 201 0 kerrottiin, että hallitus on pääministerin johdolla pyytänyt yhdysvaltalaiselta kaupalliselta konsultilta pohjaa tulevalle hallitusohjelmalle. Voisi tietysti
olla, että tällainen kauppa kertoisi ensisijaisesti avomielisyydestä ja uteliaisuudesta,
vahvasta luottamuksesta omiin kykyihin sulattaa kaikki maailman hyvät ideat yhteen.
Tässä tapauksessa näin ei kuitenkaan ole. Kauppa kertoo pikemminkin poliittisesta
koomasta ja miehityksestä, jota itse edistetään. Koska viimeksi Suomessa on ollut eturivin poliitikko, joka pystyisi kirjoittamaan ja puhumaan elävää kieltä tai tulkitsemaan
luovasti perinteisiä menoja?
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suuttaankaan, ei saa aikaan talouskasvua tai positiivista urakehitystä. Kierre jatkuu seuraavassa sukupolvessa. Mutta samalla alkoholisti pysyttelee osittain ja henkisesti
kapitalismin ja länsimaisuuden ulkopuolella ja ulottumattomissa. Ilman alkoholismia hän olisi yhteiskunnan sopeutunut ja hyödyllinen osa, toisin sanoen kokonaan henkisen
itsenäisyytensä menettänyt. Ilman alkoholismia hän olisi
länsimaalainen, miehitetty, miehittäjän agentti, pitkän työuran luova talouskasvun moottori. Alkoholismi voi laittaa
hänet kokonaan aineellisesti riippuvaiseksi, sosiaalipummiksi, mutta säilyttää sittenkin tärkeämmän, ohuena lepattavan
mahdollisuuden henkiseen itsenäisyyteen ei-länsimaisen perinteen uudistamisena. Alkoholismin vuoksi kaikki voi mennä, mutta ilman alkoholismia (tai jotakin muuta
omituisuuden, häpeällisyyden, nolouden muotoa) menisi
varmasti.
Tässä välähtää ympäristövallankumouksen luonnollisen (eli luontoon, esimerkiksi oravaan, liittyvän) perustan ja
innon tärkeä osa. Paikallisen ympäristövallankumouksen sisällä on henki, joka vastaa kristinuskolle, eurooppalaisuudelle, modernismille, sivistykselle, korkeakulttuurille: me
olemme vieläkin täällä, kaikkien näiden vuosisatojen jälkeen, lumikuopissamme ja savuisissa onkaloissamme ja
meillä on perkele välillä kivaakin!
Ympäristövallankumouksen paikallinen motivaatio
on poliittisesti epäkorrekti, eikä siksi kelpaa menestystä tavoittelevalle parlamentaariselle puolueelle, joka haukkuu
siihen viittaamistakin populismiksi ellei suorastaan fasismiksi. On totta, että paikalliskulttuurin vetoamisessa on sulkeutuneisuuden vaara. Vaara, mutta ei välttämättömyys.
Avoimuus ei ole eurooppalaisuuden, järkevyyden tai poliit51

tisesti korrektin "monikulttuurisuuden" yksityisomaisuutta.
Myös ei-eurooppalainen ja henkisesti itsenäinen kulttuuri
voi olla avoin ja toiseutta vihaamaton; tässä ei ole mitään
ristiriitaa.
Suomalaisen itsenäisen henkisen ja aineellisen kulttuurin tunnistamisella, uudelleensulattamisella ja -luomisella on jo kiire. Paljon on hukattu, kaikkea ei. Paljon puuttuu,
kaikkea ei. On kuvaavaa, että ennen Lasse Nordlundin empiirisiä tutkimuksia itä-Suomessa ei ole edes ollut luotettavaa kirjoihinvietyä käsitystä siitä, millä edellytyksillä ja
työmäärillä pienimuotoinen maanviljelys ilman eläintenpitoa on näillä leveysasteilla mahdollinen. 36 Joka tapauksessa
ympäristövallankumous on paljon enemmän sukua anti-kolonialistiselle vallankumoukselle kuin perinteiselle poliittiselle vasemmistolaiselle vallankumoukselle.
Uuden aineellis-henkisen kokonaisuuden luominen
kertoo myös ympäristövallankumouksen koosta. Kyse on
kokemuksellisesti suurin piirtein samanmittaisesta asiasta
kuin uskoontulo tai uskon menettäminen. Koko maailma ja
kaikki sen sisällä muuttaa luonnettaan. Toki tarvitaan kulutusvalintoja, reilua kauppaa, luomua ja muuta identiteettipolitiikkaa. Tarvitaan myös parlamentarismia ja lakeja.
Tarvitaan kaikki mahdolliset tasot ja pienet askeleet. Mutta
jos rikkaan tie taivaaseen kulkee kamelin kanssa neulansilmästä, niin samalla polulla on talouskasvuun uskova matkalla ympäristövallankumoukseen. Molempien on kokonaan luotava nahkansa ja sydämensä, ennen kuin ollaan perillä.

36. Lasse Nordlund, Elämämme perusteista (Palladium 2008). Esimerkiksi niinkin
maanläheinen kirjoittaja (kyseisessä tekstissä hän kertoo juuri hylkeen valmistamisesta
syömäkuntoon) kuin Juhani Syrjä kyselee vielä vuonna 2008 (Hannu Raittila ja Juhani
Syrjä. Mitä voi sanoa. Keskustelukirjeitä kuolemasta , Kirjapaja 2007), että käykö eläminen ilman eläinproteiinin syömistä näin pohjoisessa ylipäätään päinsä.
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Vielä tärkeämmin henkinen itsenäisyys tarkoittaa, että
ympäristövallankumous ei voi olla kooltaan yhden sukupolven asia. Yhden ihmisen on ylipäätään vaikea vaihtaa karvaansa, eikä yksi elinikä riitä syntytiedon sulattamiseen.
Monet luonnonkierrot ovat niin hitaita, ettei niitä kokonaan
ehdi edes kokea yhden eliniän aikana. Jos haluat nähdä
suuren puun, niitä on oltava ennen syntymääsi; jos haluat
lastesi näkevän, niitä on oltava ennen heidän syntymäänsä.
Silti ja siksi kestävä elintapa tarvitsee syntytietoa myös hitaista kierroista. Toinen syy ylisukupolvisuuteen on, että tarvitaan kokonainen ja tarkoituksellinen elintapa; nuorten
miesten uhoava survivalismi riittää korkeintaan sytykkeeksi.
Luonteensa vuoksi syntytieto pesiytyy paremmin vanhoihin
ja paremmin naisiin.

Ympäristövallankumous ja tiede
Toinen, paljon pahaenteisempi, sarjallisuuden antama suunta koskee ympäristövallankumouksen perustelua tai syitä.
Moni ympäristövallankumouksellinen haluaa perustella
kantansa tieteellisesti, esimerkiksi vedoten biologiaan, ilmastotutkimukseen tai muihin luonnontieteisiin. Tämä on
virhe. Tiede voi olla hyvä renki, taitavasti ja varovasti käytettynä. Se ei voi olla perusta, ei tahdon lähde. Perustana
käytettynä tiede väistämättä kieroutuu, muuttuu ideologiaksi
ja pahaksi isännäksi. Kieroutumisella on kaksi muotoa, kaksi
ilmiasua, toinen toistaan pahempia.
Ensinnäkin voidaan väittää, että tiede on itsessään
suoraa, kaikesta ideologiasta vapaata. Tyypillinen luonnontiede esimerkiksi sanoo olevansa arvoneutraalia, puhuvansa
vain faktoista. Tällainen tiede kertoo, miten on, ei miten pi53

täisi olla. On selvää, että tämän arvovapaan tieteen käyttö
ympäristövallankumouksen perusteluna on kieroutunutta.
Joko arvovapaaseen tieteeseen täytyy ujuttaa sinne kuulumattomia ennakkoluuloja, mikä jo tekee tieteen harjoittamisesta hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta (esimerkkeinä
vaikkapa niin kutsuttu "arjalainen tiede" tai "marxilainen tiede", jotka saivat luonnosta selvää vielä huonommin kuin tavanomainen luonnontiede). Tai sitten arvovapaan tieteen
kylmät faktat tulkitaan "pitäisi" -väittämiksi, jolloin kaikki
henkinen itsenäisyys mitätöityy ja jäljelle jää vain avointa
nihilismiä (esimerkkeinä vaikkapa sosiaalidarwinismi tai
transhumanismi). Molemmat tapaukset ovat lähtökohtaisesti
epäitsenäisyyden ilmauksia: arvovapaata tiedettä huudetaan
apuun pelastamaan joitakin arvoja. Mutta tiede voi vain
pestä loputkin arvot pois. Arvovapaa tiede ei esimerkiksi voi
pelastaa oravia: se voi kyllä pelastaa oravan geenit, mutta
niistä puolestaan ei ole minkäänlaista iloa luontoa tuhoamattomalle tasa-arvoiselle ja rauhanomaiselle uusalkuperäiskulttuurille. Pitäkää geeninne, mutta antakaa meille
oravat!
Toinen mahdollisuus on, että tieteen väitetään aina
olevan erottamattomasti inhimillinen tapa etsiä totuutta ja
tietoa. Tiede on käytäntö ja sellaisena erottamaton ihmisen
historiallisesta elämästä ja hänen tavoitteistaan. Tieteen totuudet on suhteutettava tieteen inhimillisiin pyrkimyksiin, ja
sen on pyrittävä antamaan meille parempaa itseymmärrystä.
Näin ajatellaan, että tiede itsessään sisältää jo arvoperustan,
esimerkiksi pyrkimyksen itseymmärrykseen ja vapautumiseen tiedon avulla.
Tästä tapauksesta seuraa kaksi alavaihtoehtoa. Ensinnäkin voimme kylmän kuvailevasti todeta, mikä tieteen ar54

voperusta on: tiede on järjestelmällisesti ja suurimmilta osiltaan osallistunut luonnon ja ei-eurooppalaisten kansojen tuhoamiseen. Ja tekee niin yhä. Mitä tieteellisemmin johdettu
jokin yhteiskunta on, sitä murskaavammin se on hävittänyt
luontoa tuhoamattoman itsenäisen henkisyyden. Yksinkertaisesti, de facto, ei-arvovapaa tiede edustaa ympäristövallankumouksen vastakohtaa, ei sen perustaa. Suurin osa
tieteestä on tosiasiassa sotatiedettä, mainostiedettä, manipulaatiotiedettä ja niin edelleen. Biologianakin suurin osa on
geeniteknologiaa.
Toisekseen voimme esittää, että arvoja sisältävä tiede
on moni-ilmeinen ja moninainen. On monia erilaisia tieteitä
perustuen moniin erilaisiin arvoihin. Tieteen sisällä on kerettiläisensä ja jopa ristiriitaisia ja vastakkaisia pyrkimyksiä.
Tämä on varmasti tarkin kuvaus tieteen arjesta. Tieteestä pitääkin löytää ne ei-kolonialistiset muodot, jotka voivat toimia yhdessä henkisesti itsenäisen ympäristöajattelun kanssa.
Tällaisten tieteen osien käyttäminen osana julkista keskustelua ja ympäristöajattelun tukena on hyväksi. Mutta näistä
tieteen sympaattisista osista ei ole ympäristövallankumouksen perustaksi. Pikemminkin tämä ei-kolonialististen tiedekäytäntöjen kanssa liittoutuminen tarkoittaa ympäristövallankumouksellisen politiikan tunkeutumista tieteen sisään: tieteessä itsessäänkin on tehtävä ympäristövallankumous. Perustaksi tieteestä ei tässäkään tapauksessa ole.
Linkolan totalitaristisen ohjelman hankaluus on juuri
tässä: luottamuksessa tieteeseen ja järkeen perustana. Linkolan ohjelma ei ole poliittisesti epärealistinen. Pikemminkin
ympäristökatastrofien ja talouskasvun päättymisen jälkeen
mahdollisuudet ekofasismille kasvavat, vähintäänkin niin että yhteiskunnan kapitalistinen eliitti saattaa omaksua ekolo55

gisia periaatteita sorron naamioksi. Myös aitoon ympäristöhuoleen perustuva totalitarismi voi käydä mahdolliseksi.
Mutta jos ympäristötotalitarismi perustuu luonnontieteeseen
ja kapeasti ymmärrettyyn järkeen, se ei pelasta henkisesti itsenäisiä ja kokonaisia elintapoja vaan juuri kapeasti ymmärretyn järjen ja geeneinä ymmärretyt eläimet ja kasvit.
Lopulta itse Linkolakaan ei ole kiinnostunut järjestä tai geeneistä, vaan vapaana lentävistä lokeista, mustarastaan lurituksesta ja runo-Suomesta. Nämä kuitenkin vaativat kokonaisen elämäntavan, jota biologinen ja totalitaristinen järki
eivät salli. Totalitaristinen ympäristövallankumous voisi jatkaa lokkien ja ihmisen elinaikaa, mutta ei niiden yhteiseloa
runo-Suomen tapaan.
Tieteellä perusteltu vallankumous on ristiriitainen
myös voimansa suhteen. Tiede itse on talon asia, joka ei perusteluna pysty siihen, mihin esimerkiksi Linkola kuvittelee
sen pystyvän. Talo ei tee vallankumouksia, se pysyy; sama
koskee järkeä. Talo on aivan liian heikko saadakseen aikaan
henkisen herätyksen. Niinpä Linkolan mallin raivo ja todellinen totalitaristinen tuska nousevat muualta kuin raittiista
tieteestä, kuten monet Linkolan kommentoijat ovat huomauttaneet. Tämä ei ole sattumaa, vaan välttämätöntä. Raittiin tieteen kannalta yksi sukupuutto sinne tai tänne ei
merkitse mitään; itse asiassa sukupuutto näyttää empiirisesti
katsoen olevan kaikkien lajien päämäärä. Ei ole kovin hyvää
syytä tai empiiristä esimerkkiä uskoa, että tiede voisi ratkaista ne ongelmat, jotka se tuottaa. Ei ainakaan yksin, kuten
Linkolan mallin kaksipohjaisuus – tiede järkevänä perusteluna, ei-tieteellinen luonnontunne tahtona – kertoo.
Voisi jopa väittää, että se joka tieteeseen tarttuu, se
tieteeseen hukkuu. Jos tiedettä onkin monenlaista, myös
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monilla arvoperustoilla, ei kuitenkaan ole tiedettä, joka koskisi syntytietoa tai edes tunnistaisi sen olemassaolon. Tieteen mahdottomuus perustana liittyy laajempaan kysymykseen järjestä. Järki on pahasti länsimaisen valloittajakulttuurin saastuttama käsite ja ilmiö. Se pitää huolellisesti
ja varovaisesti riistää takaisin tuhokulttuurin kuolemaa kouristelevista käsistä.
Pohjoisten ja eteläisten merten kulkijat kertovat ällistyttävästä näystä, jonka voi kokea, kun valtaisa jäävuori liikkuu vastatuuleen. Selityksenä on, että jäävuorta liikuttaa sen
vedenalainen leijonanosa, joka merivirtausten mukana vie
pientä huippuaan näennäisesti luonnonvastaiseen suuntaan.
Purjehtija näkee vain huipun ja olettaa sen kulkevan kaiken
pinnanpäällisen mukaisesti tuulen viemänä. Jäävuori on järki, tuuli ihmisen tahto ja merivirta edustaa kokemusta. Joissakin olosuhteissa ihminen voi tahdollaan saada järjen
kulkemaan haluamaansa suuntaan. Ponnistellen ihminen
voi puhaltaa ja puhkua järjen toteuttamaan tehtävänsä yhtä
aikaa tehokkaasti ja haluttujen tavoitteiden mukaisesti. Mutta usein järki myös pettää. Tahdomme ja luulemme sen tottelevan, kuten se joskus tekeekin, vain huomataksemme
jälkeenpäin järjen kamalat jäljet. Näitä tilanteita luonnehtii
"kukaan ei halunnut": tuhoa syntyi järjen toimiessa aiotulla
tavalla, kun järjen yöpuoli liikkui sen päiväpuolen mukana.
Kukaan ei halunnut reikää otsonikerrokseen tai ilmastonmuutosta, kukaan ei halunnut massasukupuuttoja tai myrkkyjä äidinmaitoon, kukaan ei halunnut muovilauttoja meriä
tukehduttamaan. Järki perustana johtaa aina "kukaan ei halunnut"-ilmiöihin ja ainoa lääke sitä vastaan on syntytieto.
Järki ja tiede voivat tulla avuksi vain uudelleensulatettuina ja -arvotettuina osina vielä tuntematonta kokonais57

näkemystä. Järjestä ja tieteestä on tultava osa kauneutta, samaan tapaan kuin hyvä käyttöesine on kaunis ja hyödyllinen. Suostuuko tai voiko tiede edes periaatteessa taipua
tähän? Se jää nähtäväksi.
Tieteellisen perustelun kavaluus ei ole erossa poliittisesta kavaluudesta. Aiemmin mainittu Russell Means on
esittänyt hyvän peukalosäännön. Hänen mukaansa eurooppalaista vallankumouksellista ajattelua ei pidä arvioida sen
mukaan, millaisia muutoksia se esittää eurooppalaiseen valtarakenteeseen, vaan sen mukaan, millaisia seurauksia sillä
on alkuperäiskansoille. 37 Meansin tokaisun taustana on Pohjois-Amerikan intiaanien 1 960-luvulla uudelleenalkanut aktivismi ja erityisenä kritiikin kohteena marxilainen teoria.
Meansin mukaan esimerkiksi luokkasuhteiden muutos ei
suoraan korjaisi alkuperäiskansojen alistettua asemaa, eikä
varsinkaan ihmisen ja luonnon välistä ongelmaa. Kuten tunnettua, monet tavalla tai toisella marxilaisuuteen perustuneet valtiot 1 900-luvulla olivat länsimaisten kilpailijoidensa
tapaan hyvin tuotantokeskeisiä ja teknologiaintoisia. Neuvostoliiton alkuvuodet saattoivat olla lupaavia etnisten vähemmistöjen ja perinnekulttuurien kannalta, mutta suotuisa
kehitys ei jatkunut pitkään. Means halusi peukalosäännöllään erottaa koko elintavan elvyttämiseen pyrkivän intiaaniaktivismin yleisestä taloudellisesta vallankumouksellisuudesta.
Meansin peukalosääntö voidaan liittää toiseen ratkaisevaan kysymykseen koskien eurooppalaista vallankumouksellista ajattelua ja vallankumousten tuloksia. Tarkastellaan
37. Russell Means, "For American to Live, Europe Must Die", puhe pidetty 1 980, saatavilla esim. <http://www.russellmeans.com/>. Means kutsuu itseään nimenomaan intiaaniksi (Indian), ei Amerikan alkuperäisasukkaaksi (native American, indigenous
American).
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esimerkiksi 1 900-luvun kahta suurta toteutunutta antikapitalistista vallankumousta, lokakuun vallankumousta Venäjällä
1 91 7 ja vuoden 1 933 kansallissosialistista vallankumousta
Saksassa. Kumpikin oli lopulta alkuperäiskansojen kannalta
katastrofi, kuten Meansin peukalosääntö ennustaa. Mutta
entä tulokset niiden omien "eurooppalaisten" tavoitteiden
kannalta? Saivatko lokakuun vallankumous tai vuoden 1 933
vallankumous aikaan aitoa kunnioitusta niitä asioita kohtaan, joiden nimissä vallankumoukset tehtiin? Neuvostoliiton väärinkäytökset pilasivat sosialismin nimen niin, että
siihen liittyvistä positiivisista puolista on yhä vaikea keskustella rauhallisesti. Vielä pahemmin kävi kansallissosialismin
aatteille, joista ei oikeastaan voi keskustella lainkaan ilman
poliittista leimautumista. Talon nimissä tehty vallankumous,
joka väkivalloin ja pakolla pitää ihmiset kurissa ja suuntaa
heitä haluttuun tavoitteeseen (sosialistinen ihminen, arjalainen elintila) kestää vain niin kauan kuin sortokoneistoa jaksetaan ylläpitää. Sen jälkeen seuraa vastareaktio, jossa liuta
elinkelpoisia lapsia menee pesuveden mukana.
Ei riitä, että vallankumouksessa tehdään oikeita asioita, ne on myös tehtävä oikeista syistä, elävään syntytietoon
luottaen. Muuten saadaan tempoilua edestakaisin, kun kapea tieteellinen järki koettaa löytää pitävää jalansijaa ja lipsuu puolelta toiselle ja voimasuhteet vaihtelevat. Jatkuvuus
ja pitkäjänteisyys tulevat talon ulkopuolelta. Näin taas kerran siksi, että henkinen syy kantaa pidemmälle kuin materiaalinen pakko. Varsinkin luontoa tuhoamattoman elintavan
löytämiseen on aikaa, parhaimmillaan yhtä kauan kuin paleoliittisella ajalla. Tällainen poliittinen perustelu ympäristövallankumoukselle ei ole niinkään tieteellinen saati biologinen, vaan henkisen kokonaisuuden tunnustamista.
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Eroa tieteellis-biologisen perustan ja henkisen perustan välillä ei pidä liioitella mutta ei myöskään vähätellä. Sillä on kouriintuntuvia seurauksia. Kuvitellaan esimerkiksi
tilanne, jossa syrjäseudulla häiriintynyt susi tai susilauma
käy syömässä talojen pihasta koiria. Asukkaat salakaatavat
sudet laittomasti. Tätä vastustavat luonnonsuojelijat vetoavat yleispätevään lainsäädäntöön, eurooppalaisiin velvollisuuksiin ja vaativat salakaatoa kuriin. Mitä tulee henkisesti
itsenäiseen asumiseen syrjäseudulla, asukkaat ovat oikeassa
ja luonnonsuojelijat väärässä. On susillekin hyväksi pelätä
ihmisiä sen verran, etteivät tule pihoihin. Syrjäseudun itsenäisyydelle on joka tapauksessa hyväksi hoitaa asia keskustasta riippumatta. Luonnonsuojelun tieteelliseltä ja biologiselta perustalta on kuitenkin hyvin pitkä matka tällaisen
tosiasian myöntämiseen – liian pitkä. Mutta eivät asiat välttämättä ole kovin hyvin salakaatajillakaan. Joskus kuulee
esimerkiksi metsästäjien pitävän susia liiallisina, koska ne
tappavat metsästyskoiria. Mutta eikö metsästäjän kuuluisi
tuntea ylpeyttä ja kunniaa metsistä, joissa susi on vaarana
hänen koirilleen? Puistossa voi jalotella koiran kanssa, jos
tällaista vaaraa ei siedä. Sama koskee syrjäseuduilla asumista ylipäätään. Pihoilta tietenkin pedot pois, mutta mitä kauneutta on asua syrjäseudulla, josta vaaditaan myös metsät
yhtä tyhjiksi pedoista kuin keskusalueilla? Salametsästys ansiotarkoituksessa voi olla metsäkokemuksen ruokkimaa, petojen salametsästys metsästyskoirien turvallisuuden nimissä
puolestaan kertoo talon yhdenmukaistavasta asenteesta. Salametsästyksen kaltainen ilmiö sisältää ristiriitaisia ja keskenään yhteismitattomia pyrkimyksiä. Tällainen sisäinen
ristiriitaisuus on tyypillistä reuna-alueen miehitetylle elämälle: juuri ristiriitaisuus ja epäpuhtaus kertovat tilanteesta, jos60

sa on syntytiedolle otollista hajoavaa ja hajaantuvaa ravintoa.

Alkuperäiskansaistuminen
Ehkä alkuperäiskansojen ajattelu on ainut esimerkki maailmankatsomuksesta, jonka saavuttaminen merkitsisi eurooppalaisesta näkökulmasta nimenomaan ympäristövallankumousta, ei taloudellis-rakenteellista vallankumousta (kuten
marxilaisuudessa) tai henkis-etnistä arvovallankumousta
(kuten natsismissa). Palaamme taas ajatukseen, että ympäristövallankumous on lähempänä anti-kolonialistisia itsenäisyystaisteluja (kuten esimerkiksi indianismo-ajattelua) ja
erityisesti "metsittymistä" kuin perinteisesti ymmärrettyä eurooppalaista poliittista vallankumousta.
Helpoin tapa tiivistää kaksijalkaisen ympäristövallankumouksen tarkoitus on todeta, että meidän pitää ryhtyä tämän alueen uusalkuperäiskansaksi tai loppuasukkaiksi.
Miten?
Suomen kaltaisen paikan länsimaistaminen ja modernisoiminen ei ollut mitenkään yksinkertainen tai helppo
hanke. Ensimmäiset ristiretket Hämeeseen alettiin samoihin
aikoihin kuin Palestiinaan, Jerusalemin vapauttamiseksi.
Seurasi satoja vuosia miekkalähetystä, taisteluitakin, pakenemista syvemmälle sisämaahan. Ei tarvitse muuta kuin lukea 1 800-luvun ja 1 900-luvun alun kansallismielisten ja
fennomaanien epätoivonsekaisia kuvauksia kansan "raakuuden roudasta", savupirttien takapajuisuudesta ja muistaa, että vielä ennen Toista maailmansotaa Suomi oli kehitysmaa
ymmärtääkseen (hevosten määrä oli Suomessa suurimmillaan 1 950 -luvulla!), että modernisoituminen vaatii valtavia
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ponnistuksia ja pitkäjänteisyyttä. Se ei tule itsestään. Ihmisten ei tarvitse paljoa laiskistua, alkoholisoitua, vieraantua,
kun eurooppalainen integraatio ja modernisoituminen käyvät jo mahdottomiksi. Kuinka monta vuotta kouluopetusta,
kuinka pitkiä työuria, kuinka monta valistuskampanjaa ennen 1 960-lukua!
Myöskään talouskasvun saavuttaminen ei ole helppoa. Oikeiston puheita kannattaa kuunnella tarkkaan: vähäinenkin poikkeama ja kilpailusta herpaantuminen uhkaa
välittömästi. Niinkin pienet asiat kuin lakko-oikeus ja opiskelijoiden välivuodet saattavat kuulemma romahduttaa kansainvälisen kilpailukyvyn pysyvästi. Taas vaaditaan herpaantumatonta ja yhä kiihtyvää osaamisen kehittymistä, panostamista kärkihankkeisiin, työtä ja innovaatioita. Seuraus
on myös, että talouskasvu on helppo katkaista: lopetetaan
vain kaikki talouskasvuun tähtäävät hankkeet.
Talouskasvu, globalisaatio, modernismi ja postmodernismi henkisinä ja aineellisina ilmiöinä vaativat työtä, toteuttamista, tekoja, vieläpä suuressa mittakaavassa ja
herpaantumattomasti. Tässä mielessä niiden pysäyttämiseen
riittää niiden tukemisen lopettaminen. Kuten Tolstoi huomautti, tuskin muutama tuhat englantilaista pystyy hallitsemaan kymmeniä miljoonia intialaisia, jolleivät nämä itse
sitä tee. Sama koskee talouskasvua. Tuskin muutama hassu
pankinjohtaja saa aikaan talouskasvua, jollemme me itse sitä tee.
Länsimaistumisen ja teknologisoitumisen lopettaminen on jo puoli ruokaa. Toinen puoli on henkisesti itsenäisen ja aineellisesti riippumattoman elämäntavan uudelleenrakentaminen. Tämä on yhtä aikaa vaikeampi ja lohdullisempi puoli. Vaikeampi, koska se ei edes periaatteessa ole
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yksilön tehtävissä. Kahdesta syystä. Ensinnäkin elämäntapa
– sisältäen sen henkisen syntytiedon – on niin suuri kokonaisuus, ettei se kokonaan muutu yhden ihmisen elinaikana
saati yhden ihmisen toimesta. Toisekseen elintapa on aina
yhteisöllinen, pelkästään jo siksi ettei kukaan synny yksin.
Ympäristövallankumouksessa ei ole kyse eloonjäännistä: kuka tahansa suhteellisen terve yksilö voi selvitä metsässä ilman moderneja apuvälineitä, kunhan hankkii riittävät
taidot. Tällaisessa hankkeessa voi olla paljon mielenkiintoista, mutta varsinainen kysymys on, miten kokonainen ja
tarkoituksellinen ihmiselämä kohdusta hautaan voidaan
viettää ilman modernismia, produktivismia, teknologismia.
Elämänmittainen ja -kokoinen henkinen itsenäisyys
on joka tapauksessa ylisukupolvinen asia. Se ei voi toteutua
yksilön eikä yksilöiden hankkeena. Jos on totta, että lapsen
kasvattamiseen tarvitaan koko kylä, on vielä enemmän totta,
että uuden elämäntavan muodostamiseen tarvitaan koko kylä ainakin kolmen sukupolven ajan. Yksittäinen ihminen
osaa, taitaa ja ymmärtää lopulta vain yhdessä yhteisönsä
kanssa. Tässä on alkuperäiskansaistumisen vaikeus: yksinäinen sankaruus ei riitä ja yksinäinen sankaruus on miltei ainut asia, johon meitä on opetettu. Mutta samassa pillerissä
katkeruuden kanssa on myös lohtu. Sitä mitä ei voi yksin
tehdä, ei myöskään tarvitse yksin tehdä.
Ylisukupolvisuus antaa tarkempaa suuntaa ympäristövallankumoukselle: kyse on sukupolvien yli siirtyvistä taitojen ja tapojen kokonaisuuksista, eikä näistä vähäisin ole
vaikuttava tieto siitä, miksi ylipäätään eletään ja ollaan.
James C. Scott kuvaa tutkimuksessaan The Art of Not
Being Governed Zomian eli kaakkois-Aasian vuoristomassiivin (alueelle ulottuvat Vietnam, Thaimaa, Laos, Myanmar,
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Intia, Kiina) yhteiskuntaelämän historiaa. Jo vuosisatojen
ajan näillä vuoristoalueilla on asunut kansoja, jotka ovat
väistäneet ja paenneet alankojen riisinviljelyyn perustuneita
valtioita ja imperiumeja. Scott osoittaa, että valtiovalta on
ollut mahdollinen vain riisinviljelyn ylijäämien perusteella
ja että valtion käsi on ollut vuoristoisessa maastossa ja monsuuni-ilmastossa suhteellisen lyhyt. Sotaväenotot, verot ja
kulkutaudit ovat aina antaneet ihmisille syyn paeta valtioita
vuorille. 38 Scott väittää edelleen, että Zomian lukuisat alkuperäiskansat ovat osittain muovanneet kulttuurejaan nimenomaan valtiovastustuskykyiseen suuntaan, keinoina esimerkiksi kirjallisen kulttuurin puute ja nojautuminen suulliseen
perinteeseen, asuinsijojen muuttaminen, etninen, uskonnollinen ja taloudellinen monimuotoisuus ja vaihtuvuus. Välillä
suurimpien valtioiden valtapyyteet ovat pyrkineet ulottumaan Zomiaan, mutta valtava uskontojen, kielten ja kansallisuuksien kirjo on saattanut ne hämmennyksiin, varsinkin
kun sääolot välillä katkaisevat kulkuyhteydet lähes kokonaan ja Zomian asukkaat vaihtavat paikkaa, uskontoa ja
asua tarpeen vaatiessa. Valloitus ei ole juuri maksanut vaivaa.
Valtion lähes ainoa keino on saada vuoriston asukkaat muuttamaan alas laaksoihin ja ryhtymään riisinviljelijöiksi. Pitää suostutella ja kutsua vuoristoelämää raakalaismaiseksi verrattuna sivistyneisiin laaksoihin. Mutta jos
tähän kovasti pakotetaan, ihmiset karkaavat. Riisivaltioiden
38. David Graeberin mukaan muinaisessa Mesopotamiassa, joka oli ensimmäisiä rahan ja koron käyttöön ottaneita valtakuntia, velkaantuminen johti niin laajamittaisiin
pakoihin sivilisaation piiristä, että oli pakko ottaa käyttöön velkojen enemmän tai vähemmän säännöllinen armahtaminen. Tästä ilmeisesti syntyy myös Raamatussa mainittu jubilee, velkojen anteeksiannon ja orjien vapauttamisen vuosi. Graeber, "Debt –
The First Five Thousand Years", Mute 1 0. helmikuuta 2009. <http://www.metamute.org/en/content/debt_the_first_five_thousand_years>
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ja "villin" vuoriston välillä vallitsee muuttuva kauhun tasapaino. Niinpä Zomiassa edelleen esiintyy käytännössä valtiottomia kansoja. Scottin hämmästyttävin väite kuitenkin
kuuluu, että nämä "alkuperäiskansat" eivät suinkaan ole
suoraan maasta nousseita ikiaikaisia ja muuttumattomia kokonaisuuksia, vaan Zomian valtiottomat yhteisöt ovat muodostuneet valtiopakolaisuudesta ja (osittain tietoisesta,
osittain tiedottomasta) kulttuurisesta valtiovastaisuudesta, jota voisimme kutsua anarkistiseksi syntytiedoksi.
Zomiassa tällaisen alkuperäiskansuuden syntyyn on
poikkeukselliset olosuhteet, joita on suhteellisen helppo
myös tarkastella ulkopuolelta: ilmasto ja sääolot, maanpinnan muodot ja kulkuyhteydet, elinkeinot. Mutta ei ole mitään syytä olettaa, etteikö vastaavanlainen alkuperäiskansaistuminen olisi mahdollista muuallakin. Kuuluisa on
tapaus, jossa ensimmäinen Pohjois-Amerikkaan jätetty siirtokunta oli laivojen jälleen palatessa Euroopasta kadonnut,
jättäen vain viestin "gone to Croatan". 39 Kerrotaan myös
skandinaavisten ja suomalaisten uudisasukkaiden olleen
Uudella mantereella erityisen alttiita katoamaan sivistyksen
piiristä intiaanien kelkkaan. 40 Ehkä mieleenpainuvimpia alkuperäiskansaistumisen esimerkkejä ovat karanneista orjista
muodostuneet mustaihoiset intiaaniheimot. Esimerkkejä löytyy varmasti ympäri maailmaa. Tärkein seikka on jälleen yksinkertainen: alkuperäiskansoja – myös rauhanomaisia ja
ekologisesti kestäviä – voi syntyä uudesta ja tarkoituksella,
ja tällaiset alkuperäiskansat voivat suhtautua hyvin suopeas39. Ron Sakolsky & James Koehnline, Gone To Croatan. Origins of North American
Dropout Culture (Autonomedia 1 993).
40. Terry G. Jordan & Matti E. Kaups. The American Backwoods Frontier: An Ethical
and Ecological Interpretation (Johns Hopkins University Press 1 992).
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ti tulokkaisiin, jotka elävät heidän kanssaan ja tavallaan,
ihonväristä ja syntyperästä riippumatta.
Ei siis ole vain niin, että on olemassa ei-eurooppalaisia luontoa tuhoamattomia ja tasa-arvoisia yhteisöjä, vaan
jopa niin, että tällaisia yhteisöjä voi syntyä uudesta, jopa nimenomaan vastauksena valtiollistumisen ja sivistymisen
paineeseen.
Palataan Pohjolan ja Väinölän vuorovaikutukseen.
Pohjolan Sammon helpottamat olot ja juureva syntytieto
ovat hyvinkin voineet houkuttaa muitakin kuin sulhaskokelaita. Vastaavasti Louhen hahmossa tiivistyvä tieto, joka näkee Sammon kokonaisuutena, joka ei ole jaettavissa kahtia
(42. runo), kuvastaa kolonialisoinnille vastustuskykyistä
elintapaa, joka on tietoinen omista synnyistään. Samoin
Louhen asettamat ehdot sulhasille ja varoitukset Väinämöiselle kertovat, että Louhi ymmärtää Väinölän mahdollisen
mädättävän vaikutuksen ja Kalevan sankareiden kamppailun luisua vastaan. Ja jos siirrymme myyteistä eteenpäin, eikö suomalainen taide ja yhteiskuntaelämä ole täynnä huolta
kaupungin, Euroopan ja sivistyksen liian heikosta vetovoimasta ja vastaavasti metsäläisyyden ja junttiuden liiallisista
houkutuksista ja helppoudesta? Nämä ovat vastakarvaan
kuultuina toivon säveliä, jälkiä alkuperäiskansaistumisen
polulla.
Sillä onhan lopulta myös selvää, että tälläkin hetkellä
näillä main asutaan ja eletään ainakin osittain henkisesti itsenäisinä ja luontoa tuhoamatta. "Kestävä luokka" on nyt ja
täällä olemassa, vaikka hajanaisena. Esimerkiksi monet mökinmummot ja -vaarit, peräkammarin pojat elävät pienellä
kulutuksella, saaden merkittävän osan elannostaan luonnosta ja henkisesti itsenäisinä, sisukkaasti ilman tarvetta elämän
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merkityksellistämiseen fossiilikapitalismin sisältöteollisuudella tai muilla omalle elämäntavalleen vihamielisillä kulttuurivarannoilla. Tällainen elämäntapa voi tietysti olla myös
olosuhteiden pakko ja koettu rangaistuksena tai puutteena.
Silloin se ei ole henkisesti itsenäinen. Mutta on turha kuvitella, etteikö moni mökinmummo ja peräkammarin poika
tietäisi mitä on tekemässä. Kasvu-uskonnon ja eurooppalaisen miehityksen aiheuttaman ideologisen sokeuden takia
osittainenkin kulutusyhteiskunnasta kieltäytyminen näyttää
harvinaisemmalta kuin se tosiasiassa on.
Osia luontoa tuhoamattomasta ja ylisukupolvisesta
elintavasta, jolla on henkinen selkäranka, löytyy paljonkin:
on marttoja, metsästysseuroja, aatteellista osuustoimintaa,
siirtolapuutarhoja, kotitarvekalastusta, käsityökerhoja, kansanopistoja, poronhoitajia, luomuruokapiirejä ja paljon
muuta. Uusalkuperäiskansaistuminen on koko ajan käynnissä, kaiken tuhon ja rappion rinnalla. Esimerkiksi niinkin tavallisesta ilmiöstä kuin mökkeilykulttuurista löytyy molempia, rinnakkain.
Äänensanottua ja tietoista kokonaisen kestävyyden
tavoittelua tapahtuu erilaisissa ekokylissä, omavaraisyhteisöissä ja muissa yhteisöllisen elämisen kokeiluissa. Myös
kansainvälinen anarkistinen tai anti-autoritäärinen verkostomainen toiminta hakee mielenkiintoisella tavalla kokeellisesti ja avoimesti sekä hierarkiattomuuden, pakottamattoman toiminnan että teknologisesta imperatiivista vapautumisen muotoja. Näiden hankkima kokemus ja esimerkki on tärkeää, varsinkin koska "itsetietoisuus" parhaimmillaan näissä tapauksissa tarkoittaa yksilötietoisuutta
laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa tietoisuutta. Aika näyttää kuinka suuri osa tulevasta syntytiedosta saadaan elvyttä67

mällä vanhaa, kuinka suuri osa luodaan tyhjästä. Ympä- ristövallankumouksen erot tunnetumpiin vallankumouksiin
verrattuna joka tapauksessa korostavat moninaisuuden ja
nöyryyden tärkeyttä. Syntytieto on juuri sitko, joka taipuu,
vaan ei taitu.
Mitä sitten on ylisukupolvinen itsekasvatus tai syntyjen oppiminen? Syntyjen osaaminen ei ole yksilön kyky tai
taito, vaikka se voi runollisesti kiteytyä tietäjien kaltaisiin nimettyihin mutta itsessään ei-yksilöllisiin hahmoihin. Synnyt
ovat ymmärrystä etymologisessa mielessä, kun ymmärtäminen tarkoittaa jonkin ympäröimistä ja saartamista, sen kiertämistä kaikilta puolilta. Ymmärrykseen liittyy myös yhteisyys ja jaettuus. Esimerkiksi hirveä ei voi ymmärtää yksin,
vaan ainoastaan joukolla. Samaan tapaan syntyjen ymmärrys on periaatteessakin mahdollista vain yhdessä. Ylisukupolvinen ymmärrys tarkoittaa, että synnyissä elää jaettuna
myös jo kuolleiden kokemusta. Jos ymmärrys on ajattelevan
toiminnan pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen (joka ei tarkoita
samaa kuin rikkeetön sopusointu), synnyt ovat tämän pyrkimyksen toteutumia, joiden tuntomerkki on ajattelun ja toiminnan eron puuttuminen. Ymmärtää on tuntea synnyt,
siksi se on myös niin lähellä hyväksymistä ja aiheuttaa aina
sisäisen muutoksen. Tämä ei tarkoita ensisijaisesti ihmisyksilön nolostumista, vaan ihmiselämän olostumista.
Ymmärrettävänä on luontoa tuhoamaton ja ihmisiä
pakottamaton elämä. Kuten Pauli Pylkkö viisaasti toteaa,
globaalin valtakulttuurin vielä yhdenmukaistamattomat kielet ja kulttuurit vaikuttavat ainutlaatuisilta siksi, että ne ovat
kehittyneet pitkässä kokeellisessa ja kokemuksellisessa yh-
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teydessä paikallisen luonnonympäristön kanssa. 41 Niitä ei
ole vielä tyhjennetty (Entleben) ainutkertaisesta kokemuksesta oletetusti yleispätevän ja pysyvän ihmisluonnon hyväksi. Ihmiselämän yhteys paikallisen luonnon kanssa on
ainutkertaista, koska se perustuu alati uuteen metsäkokemukseen. Metsä on hitaampi kuin talo sikäli, että ihminen,
jopa yksi yksilö, voi muuttaa taloaan nopeammin kuin pihaa saati metsää, mutta silti vain metsä ja metsäkokemus
ovat toistamattomuuden ja uutuuden lähteitä. Metsäkokemuksen ainutkertaisuus on vapauden juuri, joka näkyy metsäkokemusta kadottamattoman elintavan muuttuvana ainutlaatuisuutena ja metsäkokemuksen ruokkiman kielen kääntymättömyytenä. Omiin oloihinsa päästettynä ihmiselämästä
tulee paikallisen luonnon yhteydessä ainutlaatuinen.
Aristoteleen mukaan luonto (fysis) on mitä tapahtuu
aina tai yleensä. 42 Tämä aristotelinen ymmärrys on kuitenkin korkeintaan vain puoli ruokaa; talon puoli, joka näkee
luonnossa ihmisen tunnistettavaksi ja hyödynnettäväksi
käännetyn posken. On hyvinkin mahdollista epäillä, että
luonto kätkee itsensä tässä teknologisesti käsiteltävässä puolessa vähintään yhtä paljon kuin paljastaa. Sama koskee –
luonnollisesti – ihmisen omaa luontoa. Onhan selvää, että
vastoin aristotelistä käsitystä luonto on kaikki se, mikä tapahtuu vain kerran, toistumatta, palautumatta samaan tilaan. Tunnistettavuus, toistettavuus, palautuvuus on ihmisen
taloudellinen tehtävä siksi, että luonnossa sitä ei ole. Lopulta juuri kokemuksen palautumattomuus, rajallisuus ja kuolevaisuus ovat uutuuden ja ainutlaatuisuuden perusta.
41 . Teoksessa Aconceptual Mind. Heideggerian Themes in Holistic Naturalism (Benjamins 1 998, sivulla 268).
42. Esimerkiksi Retoriikka 1 369a35.
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Syntyjen kasvattaminen on siis ainutkertaisen ymmärtämistä. Ainutkertaisuus ei ole ihmisestä, mutta on ihmistä
metsäkokemuksena. Näin syntyjen kasvattaminen ei ole aivan niin epätoivoista tai mystistä, kuin miltä saattaa kuulostaa. Kun metsäkokemusta ei nitistetä, synnyt elävät
itsestään. Ihmisiltä vaaditaan vain nitistämätöntä ja nitistymätöntä asentoa.
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1 . Salminen-Suoranta-Vadén: Tuleva yliopisto
http://rohkeanreunaan.wordpress.com

