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Lauutallla lokakuun f · pnä . .K A NSAJI TAHTO 1967 - N:o 215 - 'l 

Ilmaisu on ilmassa 
eli vaikuttamisesta, vaikuttamisen etiikasta 

Kun avaa suuni, merkitsee se, . Mutta itse osallistuminen. Olen misen kokonaisluonnetta, hänen useimmat filosofiatkin QiVat, uu
että liitän itseni johonkin yhtey- kuullut, että osoitteleva, omalla individuaalisuuttaan. Toisin sa- den kielen sopimu•ksia} liittyy, 
teen. Tämä liittyminen on osa.l- tavallaan länsimaiseen yhteisöön noen: jos ihmiseen vaikutetaan on: . sanoessasi toisille: näin on, 
listumista Kaikki liittyminen. ja demokratiaan soveltunut so- voimarokaasti, niin että hän to- on selitettävä myös mitä se tar
Huolimatta siitä haluanko vai- sialistinen realiSIIlll on ainoa della muuttuu, käy niin että koittaa ts. mitä seuraa siitä että 
kuttaa ihmisen käden, mielen tuleva tapa illmaista ylipäätään vastikään muuttuneet kerrokset näin on. Mitä pahaa slitä voi 
vai koko hänen olemuksensa mitään. On tietenkin niin, että ja aikaisemmat kerrokset joutu- seurata. Eli sanalla sanoen: ylly
Uik!keeseen katson osallistuvan! sodasta ja yleensä yksityisen ih- vat ristiriitaan. Ihmisille tulee tettäessä ihmistä uuteen us.koon 
ylipäätään aina silloin, kun suu- misen tukalasta asemasta on paha olo. Voimakas ruiske suo- on mUkaan liitettävä tämän us
nj avaan, kankaan väritän, kat- puhuttu liian vähän, siitä puhut- neen on lyhytaikainen apu niin- lronnon käyttöohje. 
8on ihmeesti vierasta, . syljen takoon nyt sitäki-~. s~_uta s:uurem- kuin morfinisrtin piikki. Tämä on siis etiikkaa. joLla 
salon.gissa tai salon hong1st.ossa. maila, f?-utta: .tama vaJhdan~a Kuinka sitten haluaisin vai- tahdon sanoa, että puhuttaessa 
kun elän. Riippuu vain va~n-· ~enee ~11ka~ JOS . ~at tyypit kuttamisen osallistll1Il1isen tapah- asioita ihmisen parhaaksi on ai
orttajasta, työni tul~ksenN OO~J~~- Jotka ruemmm. t~Jvat luonnos- tuvan, kuinrka toivoisin itse voi- na pidettävä mielessä erttä sa-' 
ta, !!- a 1 u a a k ~ han nahda YJ- ta~n (~~n ~'!lln~Islaatu~a m.u- vani muuttaa tätä maailmaa maila ei tehdä karhunpalvelusta 
~et!;a. m~uttatru~ ~etta tyos- krusestr) Jotaikm aiVan toisenl~Is_- ystäväl1isemmäksi asua, Sanon: hänelle: saateta sairaampaa ih
säm.i. Vaikka va.nttäism kuin~a ~ j.ulistus· tal kä~m;yty~tr,o~ muutoksen on tapahduttava etii- mistä elämään terveemmässä yh
ra!laavan kilven tahansa. l~1t: 1~ten tyyd~ta.nustyot;äkm, kan kautta. On osoitettava että teisössä. Silloin on osallistuttu, 
täisdn vaahd~ssa .suu, vex:ssa nun JOS he ryhtrva~ nyt Y~s ka~ ehdottamani käsitys kanta. mie- vaikutettu väärin. Luotmollisesti 
päin, keuhkom Oikeata as1~: m~laamaan . JOU!!n . ki1r~ lipide, asenne jota t~rjoan on ai- ei turha kainous ja elämänpelko 
rauhll;fl, r~udet;t, ten:'~n '?- oprttua .P~tetr~a, s1ll~~ te~~~mn noa mahdollinen. Että se muut- saa tässäikään asettua johtoas~ 
haarmsen. opm ~aa,. nnn. ':run varmasti Ihmiselle vaa.ryytta. taessaan oma<ksujan elämän täy- maan, raivatessa on otettava aJ
~hmis~. ~o!:ka uutisen! . ottaimvat Pa:r~J?i, oikein .o~~ jos ka_u- sin jättää hänen m!'nuutensa sil- na riski, mutta: nämä riskit. ei
Ja nlel!s1vat, muutt:tusn~at. En notaitelliJat kauneillsxvat uud1s- leen kuin se on alUISta asti ollut. vät ole raivausta, todellmen 
pidä mahdollisena Ilmai~utaJpaa. tajat uudistaisivat rinta rinnan, Ts ~ttei toisen tapaa kokea maa- osallistll1Il1inen on uudistavaa, oi
jo~ .. ruopais~e jo~'ikisen .. ':~.: vielä parempi olisi jos syntyisi i~a väheksyttäisi, kiellettäisi, keata rakentamista, kun se 
elimiä maks1maalisen varjolla vielä jotakin aivan uutta taidetta vaan hyväksyttäisiin se ja muu- muuttaa maailmaa ihmiselle hy
?tt~a: i.h.n?iselle on. puhu~va ja kaikkein tärkeintä olisi: nämä tebtai.siin, ikäänkuin väritettäi- väiksi asua, muuttaa ihmistä ky
lihmisen, t01sell~ ~sen ~a1lla. ~ l~jit tulisi olla. mahdollisuus siin maailman asiat eri väreillä, keneväksi asUliUaan hyvin huo
Tehokasta osallistumista e1 ole nähda samassa pa1ka.ssa, mah- pahoilla ja hyvillä. väreillä ja nossakin maailm~. huonojen
kielen. resursseista .tinkiminen: dollisesti teksteinltin varustettu- näytettäisd.in: näin on, katso kun kin ihmisten keskuudessa, kyke
sanOtimsen helpponem1se~ VU?iksl na, niin että kävisi valoon, ih- näet, kohta valoa ei enää ole. neväksi elämään jatkuvasti muo-
8ol'!lllen ohitse katsottu I1mrusun misten tietoisuuteen selvästi asu- . .. .. . . toaan muuttaen, niinkuin kasvi. 
banaijsoi~inen. IrJaag käsitys: se mitä ihmiset ., Ja _luiku JOka .~~an , k~~~~.- .- , . , . . .. . _ . __ 

Ei ole· mitään hyötyä, , että . keskenään puhuwat on kai1i:ki kaatromenetelmaan (s11la s1tähan ARJO KUUSELA 
saadaan ihmiset vakuuttuneikSi kieltä,'_ aivan laidasta laitaan, 1 
siitä, m i n k ä muuttamisesta on laajemmaltikin. Ei ole yhtä ta-
kysymys, vaaJIJ siitä että puhe: t~:utta: . tämä on minun ja. mei
na, kuvion aiheena olevaa epa- dan taidetta, te olette yksmker
kohtaa on muutettava. Oikea taisia ja vanhamallisia ihmisiä 
osallistuöa haluaa osallistua ku- kun ette ymmärrä. nmaisussa 
mouikseen, ei kumollaan olevan 1967 on täl'keätä, jokaiselle tär
jäirjestyksen, järjestelmän ku- keätä, että kaikilla on siihen 
peella tapahtuvaan tanssiin ·ja mahdollisuus. Etteivät ihmiset 
torven toitantaan. Tällainen käytä hyväkseen mahdollisuutta 
teksti innostaa reilua vanham- ilmaista itseään johtuu nä.hdä:k
ajan esteettiä, esteetikkoa . .. Pu- s~ni . siitä. täysin . v~ärästä asso
heeni kauneudenkaihosta savy.s- &aatioketJusta m1ka muodostaa 
tä huolimatta koen puhua popu- taiteen tekemisen ja julkituomi
läärin taiteen asemista: verevä, sen myytin 01!11aSISa yhteisössäm
tälmänpäiväinen tekemisen tulos, me: kun teen nyt tämän, vien 
mikäli on oikein aseteltu, säväh- sen pylvään päähän ja odotan, 
dyttää. Niin on hyvä. Mutta on- niin luokseni kerääl!ltyy ihmisiä, 
kin kyse siitä, mitä se säväh- he sanovat: ai ai kun on nätti -
dyttää. I•hmisen henkisessä tuollaista en ikinä ostaisi. Tämä 
struJktuurissa on orsia ja alueita, on opittua. Väärin opittua. Olisi 
jotka luontojaan . QiV~t h~~i'ä h~in tärke~~.~ .~~llis~ua t~ 
lrosketuikselle: primåänset 1hm1s- kas1tyksen vaaräksJtodistamiseen. 
SIUlhteet, pano-ongelmat, syylli- Kun ajattelen tarkemmin tai
syys, ylipäätään oman olemisen teilijaa ja hänen saamaansa kii
toivottavuus. On vaikeata selit- tosta, se tuntuu minusta nauret
tää, mikä todella on oikeata ih- tavalta, hyvin lapselliselta: tai
misluonteen värinää, muuttumi- teen tekijä on· tehnyt omansa, 
sen. hekuma.a, mutta vaikka läh- hänelle kuuluu siitä maksu. Mi
detäänkin muuttamaan ihmistä nusta taideteokseen suhtaudu
hänen herkimmistään käsin, niin taan oikein silloin, kun ei ajatel
l!e ei vielä ole lopuJl.lista muutta- la, kuka tämän on tehnyt, vaan 
mista: ollaan vasta eteisessä. Mi- otetaan siitä mikä tuntuu ma
tä sitten sanotaan, minne ympä- kealta, heitetään ' lzyppu pois 
ripuhuttavaa, silti sin~~~.tä in~.- niinkuin, omenankara. Hyvä työ, 
vidiä sitten koetaan kaannyttaa, oli se sitten mitä aistin aluetta 
se on muuttamista, silloin osal- tahansa, johdattaa äärellään oli
listutaan todella. jan oman logiikkansa käytäviä 

Mitä sitten on tämä osallistu- käsittämään asian melkolailla 
minen? Mikä on tämän muuttu- niinkuin työn tekijä sen on kä
mistapahtuman olemus? sitt~yt, tahtonut muiden käsit-

Uskon, että taiteen uusi epi- tävän. 
teetti on oire laajemmasta, sy- Hymistystä? 
vemm.älle käyvästä muutoksesta. M .,___ 11 t t ' t .1 .. • 
Yhteiskunta. joka on kehittynyt ~ruw""""~!l ~ .. 0 u. ru er 1JOl
. .. .. "lli~""'ti- si·I·s tuotanto- ta JOtk~ naennaises·ti kumoavat JO maara · """' • .. k" 't ,__ · Ot t 'k·k M 
k u ·· ··n ·o sille asteelle etta . asl Y"":m. e .aa~ vm . a ~-

yvy aa ' ~ . . d' •'-'n 1akowsk1 : Hu:ulJveikiko Ja agi-
sen laadulliset ommaisuu e\.A.l t tt . ah ' t 1 .. S'lt' h" 
olisivat muutoksen tarpeessa, on ~ . O·n. 1? . m a a)Ia. ~· ... 1 a_n 
nähdäkseni osallistu.mis:liikkeen oli rnhJmillmen .. Mutta, n~m. mi-

A. ~~~ali tavo1·n kuin nusta tuntuu, olivatko ka1kk1 ne 
1!JYY IVan """'.. a to'· t · h' 'll' ... ..,. h" lmulutus ja lisääntynyt tieto an- ml:lu - l\.>Se m lml 1S1a mha- an 
ta t k ·t · 11 I'hmi'selle mah- sa1 a1kaan vallankUJmouksell!sten 

va y sr YJSe e · k · ? M' .. •t·· ··-·'· dollisuuden lisätä varallisuut- JOU .01ssa · ma en. SI .a ""'"'-o. 
t k · an antaa m-·"'- Kuvitelkaa: punakapmallmen on aan vapaUI s1a , au• t ..... t t · h" · k 'kk' 
dolli~uuden elää entistä laajem- ~yn YJaan a aari, anen a1 ' 1 
malla käyttöönsä tulleiden te- ]uuren~a ovat ka~vaneet vapa~-
hokkaiden e.Jämisvälineiden seen lnkumtaar1:. Jatk~:v~an epa.: 

11 lla tavo.1·n on taide varmuuteen, hanen kas1tyksensa avu a, sama 'h · ht ._.. ·-'- · · 
muuttumassa (muuttunut jo?} 1 miS>U ei:"''a,. mlt:~u.en Ja nm~en 
"halvemmaksi", jokaisen käsillä su.htees~a. ,rh~Is~? Ja maan, lh
olevaksi jokaisen käytettävissä nusen Ja .~?~Jan .~uhteesta ovat 

1 k .' s etta" nk t~;teiliJ'at arolta pera1sm. Han tulee kau-
0 eva s1. e, . ""' k" H" · t t hd 1 · ... .. vat ke.ksineet pun un. an JOU uu e ass Uli'Il-ens.Jmmrusena o .. H" k tk 't tout 

ht .. k'" ·· ;;,n """'Ya'' uusien oi- mun. . an a ero1 .uu, pa · uu. ry ya ayma~ ., ~ · M 'ak sk' h d ht · "H 1 t 
k ks. 1 t ·-t..tuu hei'dän aJ ow 1 uu a aa. e ve-eu 1en puo es a Juu ti · "tt".. k hta h · al' ta ema taan . he ovat , JO n1 aa saa. suu o uu-sosJa 1ses as s · t .... " N · · 
( .. t' teett1'sen ta1'teen oon repeaa. uorr punamen 
sus en 1sen es t ta · k · hta d" .. k 1 

t k""t tt mm·n k~;kk1· ne a an ana a sy lllmensa y-
e IJa ·· ny e 1 = ' 1 d-...... · · k 1 ak' ta · tk k t t kauneuden vai- YY =,a. nnn per e e sa m, -JO a a sova . . • petaan, 

hut1runiseen, ym. vitaalisuuden · .. .. . . 
asiakseen) henkisen kentän ääri- Onko tama Oikem? 
laidoilla. ensimmäisinä aina, me- Tahdon sanoa, että vaikutta
ni tämä yhteisöpaatti sitten sy- jan, profeetan on aina oltava 
teen tahi vaihtoehtoisesti saveen. varovainen. Hänen sanansa eivät 

On luonnollisesti sinisilmäistä milloinkaan ole räätälinrtekemiä 
utopiaa, idealistista, siis autori:: kaikille kuulijoille, katselij-oille 
taaristakin yrittää todistaa," etta ym. Joku saa haavan aina kun 
kunhan tässä eletään, niin joka käytetään · kaikkein ronskimpia 
jannusta tu'lee neuroottinen, keinoja . _Onhan helpoin vaikut
herkkähermoisuudessaan proble- taa kerroksiin, jotka ovat ihmi
matikoiva taiteilija, sellainen va- sissä .päälf.immäisinä., · vastaavat 
pauttaminen on kyseenalaista ärsykkeeseen herkimmin pur
entu:siasmia. Tällä tarkoitan, että kautuvat herkimmin, mutta tästä 
otettakoon huomioon jälleen ih- aiheutunut toiminta ei suinkaan 
minenl .ain,a . (tuskin koskaan) vastaa ih-

Mika Ollila: 

Tässä kau pu:hgissa 
nämä kuoleman kentät, ruumis auto liikkeellä 

vuorossa tämä porras - onneksi - viereinen ovi 

juhlat ovat päättyneet itku uupunut eilisen mukana 

kuka jaksaa surra kuivat kanavat itkijänaiset ovat viety 
kuka jaksaa surra kuivat kanavat itkijänaiset ovat viety 

siemen on kätketty naiseen kasvamaan huomista 

uusi kaupunki rakennetaan rauniolle 
eikö tämä ole kyllin riittävä todistus 

halusta elää · 

ja jos muistelen tarkasti, vaelluksen valiohetkiä 
ovat · kylväminen, nainen peltona 

nämä hullut ajat iskulauseet vartiossa ja laki 
ja he vaativat kirjoittamaan kukista ja puista 
ja •hyvistä asioista .. 
ja ·he vaativat vaikenemaan kuolemaan tuomituista 
ja tämän kaupungin U)yhkäävistä kujista, 
.JUlkisivun kauneus on oltava puhdas 
ja kirkko keskellä kylää 

nälästä 

mutta tilanne näyttää toisenlaiselta kuolemensellistä 
kirjeet on luettava ja laulut laulettava rotille 

toimin maanalla teen myyrän työtä 
että perustukset paljastuisivat 
ja vangit saisivat suuremmat sellit ja tämän päivän 

Sanan vapautta ei ole se, että mielipiteen saa jutki kukin 
omissa lehdissään, vaan se, että samassa lehdessä saavat toi
silleen vastakkaiset käsitykset tulla lukijan tietoisuuteen. 

Tällä hetkellä ei Suomessa ole päivälehtiä, joka täyttäisi 
tosi sanan vapauden minimivaatimustakaan. 

Tietämättömyys on edelleen ympärillä syvä. 

Suvaitsevaisuutta, vapaamielisyyttä ja omasta poikkeavan 
mielipiteen kunnioittamista sanomalehtien toimituksista saa 
turhaa etsiä. 

Ja kuitenkin: sanomalehdistön pitäisi kuvastella päivän 
yleistä mielipidettä ja olla tulen kantajana - ei keskellä, 
ei perässä, vaan kärjessä. 

Vaikka hyväkin asia, jos se ajetaan sisään väkipakolla, ei ole 
/ .. . ct.yva asta. 

Ennen kirkko riujersi toisinajattelevat fyysisesti polttamalla 
heidät roviolla tai lyömällä kaulan poikki. 

Kun maallinen valta tänä päivänä sen estää, kirkko jatkaa 
oppinsa levittämistä henkisin pelotteluin ja uhkailuin. 

- Ellet usko - viimeistään kuoleman jälkeen saat rangais
tuksen ja joudut ikuisesti pirun kiusattavaksi. 

Eikö hyvänkin sanoman levittäminen tällaisin keinoin ole 
moraalitonta? 

Hannu ·' Taanila: 

Menossa . meritokratiaan? 
Kirjassaan »Meritokratian 

nousu,. englantilainen sosio
logi Michael Young esittää 
vuoden 2034 perspektiivist ä 
selonteon siitä, miten Englan
nissa vuoden 1944 jälkeen to
teutetut koulunuudistukset 
ovat vieneet meritokratiaan, 
järjestelmään, jossa yksilön 
aseman ja vallan perusteena 
on 'ansio' - älykkyys - eikä 
peritty omaisuus tai valta. Pe
riytyvästä vallasta on tultu an
saittuun valtaan, joskin Youn
gin mukaan meritokraatit lo
pul_ta haluavat tehdä vallas
taan perinnöllisen. Youngin 
utopia on huikea ja tuntuu 
hätkähdyttävän perust ellulta. 
Kohta kohdalta se näyttää lyö
vän yksiin sen kanssa mitä 
Suomessa parhaillaan puuha
taan. 

Prosessi · alkaa siitä, että 
kaikille vaaditaan yhtäläiset 
mahdollisuudet ::oulu tukseen. 
Yhteiskunnan kehit tyminen vie 
automaattisesti siihen, että 
koulutusansiot korostuvat pe
rittyjen ansioiden kustannuk
sella. Koulutuksessa menesty
minen taas edellyttää tiettyjä 
eritysominaisuuksia, niin kut
suttua teoreettist a lahjakkuut 
ta, jota myös sanotaan älyk
kyydeksi. Ja koska älykkyys 
periytyy tai on periytymättä 
aivan toisella t avalla kuin esi
merkiksi varakkuus, yhteis
kunnan rakenne alkaa muuttua 
nopeasti. Kun perusteiltaan ja 
organisaatioltaan yhtenäinen 
koulutus ulotetaan koskemaan 
kaikkia ja kun kansakunnan 
lahjakkuusharava näin on al
kanut toimia, keräänt yvät lah
jakkuudet yhteiskunnan valtaa 
käyttäväksi ja päätöksiä teke
väksi luokaksi. 

Suomessa on parinkymme
nen vuoden ajan puhuttu yh
tenäiskoulusta. Sen perustelut 

näyttävät jo olevan meille kai
kille itsestään selvät. Demo
kratian ja ihmisoikeuden ni
missä me vaadimme kaikille 
lapsille yhtäläisiä mahdolli
suuksia koulunkäyntiin ja lah
jakkuuden kehittämiseen ilman 
että tämä riippuisi van hem
pien varallisuudesta, poliitt isis
ta mielipiteistä, asuinpaikasta 
tai sosiaalisesta asemasta. Toi
nen peruste on taloudellinen: 
yhteiskunnalla ei n ykyään ole 
'varaa' jättää käytt ämätt ä lah
jakkuusreservejään: sen on 
noukittava myös Norvajärven 
kyvyt taloudellisen kasvun 
palveluk seen. ~ 

Youngin teoria meritokratian 
synnystä on onneksi epäluotet
tava, koska se on li iaksi yksin
kertaistettu . S iinä operoidaan 
vain yhdellä muuttujaryhmällä, 
nimittäin sillä että kaikki yk
simielisesti asetamme taloudel
lisen kasvun yhte iskuntamme 
ja oman elämämme p äämää
räksi ja että nk. ä lykkyydestä 
sen vuoksi tulee ihmisten luo
kitteluperuste. Monia muitakin 
muuttujia toki on: yksi niistä 
on kulttuurimme ihmiskäsitys, 
jonka muuttumiseen liittyy 
parhaillaan käynnissä oleva 
erittäin mielenkiintoinen kes
kustelu ja liikehdintä ihmisen 
seksuaalisten toimintoj en, nii
den mer kitysten ja seuraamus
ten alueella. Toinen on kult
tuurimme perinteeseen liittyvä 
klassinen käsitys h armonisesta 
ihmisestä, jonka kaikki kyvyt 
lahjat ja taipumukset ovat t a
sasuhtaisesti kehittyneet. Kou
lunuudistuksen yhteydessä on 
sen vuoksi puhuttava myös 
taidekasvatuksesta; saattaapa 
olla, ett ä t uo vanha harmonia
oppi vielä pelastaa meidät me
ritokratialta. Meillä on joitakin 
esimerkkejä siitä, että koulu
tuksesta syntyvän älykkyyden 

Kalle Heikkinen: 

meritokratian vaarat ovat oi
vallettu : juhlallisimmin (ja 
ehkä epäteoreettisimmin) asia 
on muotoiltu Neuvostoliiton 
puolueohjelmassa j~J, kasv atus
tavoitteissa. Ruotsissa taas on 
lukioon perusteilla erityinen 
taidekasvatuslin ja, jossa pää
paino on musiikin, kuvataitei
den, kirjallisuuden jne. ope
tuksessa. 

Meidän vasemmistolaistem
me olisi kiireesti ot ettava kan
taa muutamiin asioih in . En;. 
siksi olisi huomautettava, mi
ten p itkällä yhteiskuntamme 
jo on yhten äisen koulutuksen 
järjestämisessä. Samaan aikaan 
kun kansan- ja sosiaalidemo
kraatit ovat pitäneet puheita 
ja tehneet ponsia ja a loitteita 
yhtenäiskoulun a ikaansaami
sesta, k okoomuslaiset rakenta
vat henkilöt ovat eht ineet pe
rustaa melkein jokaiseen kun
taan yksityisoppikoulun, joka 
jo nyt haravoi käytännöllisest i 
katsoen kaikki paikkakunnan 
lahjakkuudet k oulutusproses
siin. Kysymys ei enää ole yh
tenäiskoulun perustamisesta 
vaan v iimeistelystä ja laillista
misesta: olemme pitemmällä 
kuin luullaan. Tarvitsemm e 
siis t ietoa yhteskuntamme ja 
koulutuksemme kehitystren 
deistä ja n iiden vuorovaikutuk
sesta. 

Tämä tieto pakottaa meidät 
valintoihin. Oikeiston koulupo
litiikka on ollu t epäjoh donmu
kaist a ja sekavaa. Koulutuksen 
yhtenäistämistä oikeisto on 
t eoreet tisella tasolla vastusta
nut vetoamalla ihmisten luon
taiseen erilaisuu teen ja käy 
tännön tasolla ennust amaHa 
pedagogisia, hallinnollisia ja 
taloudellisia va ikeuksia. Sa 
maan a ikaan se kuitenkin on 
luonut yhtenäiskoulun perus
tan ja puitteet. Se on pannut 

LIUSKA T 150-160. 
Harlem: 

Neekereiden j.a valkoisten raja
vyöhyke suurkaupungissa! Maan
miehiän.i . asui siellä paljon, pu
huttiin kieltäni. 

Viere1läni baaritiskin ääressä 
istui pieni ruhjottunenäinen 
neekeri, suuret mustasankaiset 
lasit silmillään. Hänen toinen sil
mänsä oli tekosilmä, lasia, eikä 
siis rävähtänytkään. Hän työnsi 
groginsekoituspuikon litteän ne
nänsä sierainSeinämän lävitse ja 
virnisteli alakuloisesti: ei huo
miota herättääkseen vain ikään 
kuin omia aikojaan. 

Eräs lähellä seisoskeleva vllllko
ihoinen nauroi lit teänenäiselle: 
naurussa epämielyttävä määrää
vä sävy. Hän tilasi litteänenäi
selle grogin. Litteänenäinen ko
hautti har tioitaan, poisti puikon 
nenästään ja laski sen tiskille 
lasinsa viereen. 

Nainen ilmestyi viereeni baari
tiskin ääreen: 

- Hellou! hän sanoi. - Oletko 
merimies? 

- Joo! sanoin, katsoin naista, 
hän oli mulatti. 

- Haluatko boy. Kolme dolla
ria. Vain kolme dollaria ja huo
ne aivan tässä lähellä! nainen 
sanoi. 

- Oletko neitsyt? kysyLn. 
Nainen häkeltyi ensin, mutta 

räjähti käneään nauruun sitten! 
Litteänenäiselle grogin tarjon

nut virnuili minun ja naisen vä
liselle keskustelulle ja alkoi hir-

nua ja tilasi grogin minullekin. 
Nainen vetäytyi ta.ka-a:lalle, nau
roi niin kuin huilulle ja puhui 
neitsyeestä! Viinuri toi eteeni 
grogin. Kilistin litteänenäisen 
kanssa. 

Litteänenäinen tuijotti minua 
pitkään näkeväl'lä silmällään, hy
myili alakuloisesti ja nyökäytti 
päätään. 

Grogit meille tarjonnut alkoi 
nyrpistellä kun emme olleet huo
maavinammekaan häntä emmekä 
kehuneet häntä reiluksi. 

- Enks olekin reilu? hän ky
syi sitä itse ... 

Litteänenäluen katsoi minuun? 
. . . Pudistin päätäni. Hänkin pu
disti! 

-Mitä? Enks mä olekaan mie
lestänne reilu. Mä ymmärrän 
aina vitsin... kuulkaa . .. Mä
hän tilas·in grogitkin . . . Mä ... , 
grogit tilannut sanoi närkästy
neenä ... 

-En pyytänyt sitä! sanoin ke
vyesti. 

Hän alkoi haastaa r iitaa : 
- Mikäs ylpeilijä sä luulet ole

vasi. Aja partasi ja leLkkauta tuo 
tukkasi. Mitä ... 

- Olen mikä olen mutta narri 
en ainakaan ole, mutta se on jo
ka sellaista etsii lähimmäisistään! 
sanoin ja aloin h ikeentyä. 

Viinuri tuli väliin, grogit tilan
nut rauhoittui, mutta mulkoili 
meihin vihaisesti. . Pyysin viinu
ria viemään hänelle grogin las-
kuuni. • · 

Litteänenäinen huitaisi grogit 
tilanneeseen päin tympeytyneesti. 

Levysoitin kiljui taustalla: lau-

lu kertoi satrunan pikkuisesta 
Liisistä, jota ei koskaan voisi 
unohtaa . . . J oku väitti kuuluval
la äänellä jollekin omaavansa 
ainutlaatuisen lauluäänen: väitti 
hallitsevansa seitsemän oktaavia, 
sitä vastoin kun Carusokin oli 
hallinnut vain viisi. Väittäjä an
toi näytteen taidostaan. Näyte 
päättyi yskä!kohtaukseen. Katsoin 
taakseni siihen suuntaan : väittä
jä oli aika tavalla juOvuksissa ja 
tilaili pöydässä grogeja jokaisel
le joka vain vaivautui kuuntele ... 
maan juttua hänen suurista lau
laj anlahjoistaan. 

- Litteä,nenäinen viittasi vii
nurille: 

Erikoiset hän sanoi. 
Katsoip litteänenäistä. Hän hy

myili alakuloisesti, lasientakai
sessa ainoas~a silmässään avoin 
tutkimaton syvyys. Viinuri toi 
erikoissekoitukset. Kilistimme ... 
r.itteänenäinen alkoi laulaa hil
jaa ... Kuuntelin laulua ja t aj u
sin: noin laulaa vain se, joka on 
vihkinyt elämänsä laululle! Kat
soin häntä tarkemmin: hän oli 
pukeutunut kalliisti. 

- Ette kuulu tänne? sanoin 
hänelle kun hän oli lopettanut 
laulun. 

- Mu tta täältä olen lähtenyt, 
hän sanoi. - Oikeastaan vieläkin 
alempaa! hän lisäsi. 

Kerroin hänelle Etelä-Ameri
kasta, sanoin tulevani sieltä. Hän 
muutti keskusteluamme espan
jankieliseksi. Hän puhui sitä . eri 
tavalla murtaen mitä etelässä 
olin oppinut, mutta ymmärsim
me, toisiamme hyvin. 

alulle prosessin, jonka loppu
päässä voi käydä niin, että 
kokoomuslaisten ja kommunis
tien älykkäät lapset yhdessä · 
liittoutuvat tyhmiä vanhem
piaan ja sisariaan vastaan ja 
kaappaavat vallan. Se on tie
tämättään pannut alulle val
lankumouksen itseään ja maa
ilmaansa vastaan. 

Mutta vasemmiston koulu
politiikka on ollut vieläkin iot.: 
kuisempaa. Ensinnäkään va
semmisto e i ole nähnyt tosi
asiallista tilannetta. Toiseksi 
se on perustellut kaiken aikaa 
toteutuvia vaatimuksiaan löy
hällä ja konkretisoimattomaHa 
puheella ihmisen oikeuksista: 
itse asiassa: sillä ei ole ollut 
sen yksityiskohtaisempaa ja 
konreettisempaa tietoa kuin 
Snellmanilla sata vuotta sitten 
hänen puhuessaan koulutukses
ta kansakunnan voimana. Kol
manneksi: se ei ole miettinyt, 
mitä· sitten seuraa, kun yhte
näiskoulu on toteutettu. Se ei 
ole pohtinut, millä tavoin yh
teiskunnan taloudellinen kasvu 
ja tämän edellytyksenä oleva 
koulutustason nousu toteutet 
tavat vasemmistolaista ihmis
k äsitystä. Itse asiassa vasem
misto ei ole ohjelmissaan ja 
politiikassaan kyennyt esittä
mään elävää vasemmistolaista 
ihmiskäsitystä. Se ei tiedä mi
tä se vaatii: sen vaatimusten 
johdonmukainen toteuttaminen 
kaataa sen oppeineen. (Miksi 
se muuten ei saisi kaatua?) 

Tämli t eoreettinen ikävyys 
ja hämäryys, ongelmien tiedos
tamatta jääminen uhkaa pääs
tää m eritokratiaan vievän ke
hityksen valloilleen ja sään
telemättömiin. Tekeillä on 
useita vuosikymmeniä kestävä 
y ritys, josta saattaa tulla pit 
kä er ehdys. 

Se että tulevaisuudessa hää
möttävä meritokratia tuntuu 
erehdykseltä, ei tietysti tee tä-
hän asti vallinneesta järjestel
mästä ihannetta. Olemme tul-
leet huomaamaan, että olivatpa 
h aaveemme ja pyrkimyksem-
me mit kä tahansa, taloudelli
nen hyvinvointi .JJseammin 
edistää k uin estää niiden to- SJ 

t eutumista. Olemme myös tul
leet huomaamaan, että koulu-
tus on taloudellisen kasvun eh-
to. Samalla kun yhtä enem
män valtaa keskittyy yhä har
vempien käsiin ja systeemin 
tehokkuuden yksilölle asetta-
ma kvalifikaatioalue suppene~ 
pelkäksi älykkyydeksi, meidän 
on - jos edelleen pidämme 
kiinni siitä että haluamme ra
kentaa ihmisten yhteiskuntaa 
- rohkeasti alettava vastata 
kysymykseen, mitä ihminen 
on. On luultavaa, että ihmis
käsityksemme korostaa muita-
kin t ekijöitä kuin älykkyyttä. 
Olemme todella perimmäisten 
kysymysten äärellä __: t aas 
kerran. Onko demokratia itse
arvo ja missä määrin mahdol
linen vai jääkö se omistami
seen ja älykkyteen perustuvien 
järj estelmien väliseksi vaiheek-
si ? 

Ta·rjosin k ierroksen vuorostanl. 
- Sam! · hän sanoi ja kohotti 

lasia - mutta nimi ei sanonut 
minulle mitään. Sanoin oman ni
meni ja se sanoi hänelle yhtä 
vähän, mutta mitä nimistä ..• 
ihminenhän oli pääasia! 

Hän lauloi vielä yhden ala
kuloisen sävyisen laulun. Rytmi 
oli jazzia. P idin laulusta, hän 
huomasi sen ja hänen ainoaan 
silmäänsä syttyi peittelemätön 
lämmin ilo. 

- Käyn täällä silloin tällöin 1 
hän sanoi. 

Uppouduimme pohtimaan ihmi
sen ilkuista käyttäytymistä: rotu
jen keskeistä, kansallista, yksilöl
listä . . . 1 Hänen tietonsa olivat 
hämmästyttävät. 

Tilasimme baarin erikoiset. 
Hän katsoi kelloa:: 
- Kaksikymmentäkaksi, hän 

sanoi. - Minun on aika lähteä, 
hän lisäsi. 

- Toivon että ta1paamme vielä! 
hän sanoi hyvästeltyään. 

- Toivon samaa! sanoin. 
Jäin yksin, ryystin grogiani ja 

nojailin baaritiskiin kyynärpäil
läni. 

Joku mainitsi nimen: Nestori! 
Havahduin! 
- Kuka kysyi Nestorista. Pu

hu~ko hänestä joku? Tunnen Nes
torin! sanoin. 

- Minä< tässä vain . . . muiste
len vanhaa hyvää kaveriani! pie
n i vanha mies puhui hämmenty
n eenä hiljaisella äänellä baari
tiskin ääressä pienen matkan 
päässä minusta. Hän vaikutti yk
sihäiseltä ja arvasin hänen pu
helleen Nestorista itsekseen. 

- Sepä mukava, jos se sitten 
vain on sama Nestori jonka tun
nen: pitkä, laihahko, ammatiltaan 
seppä ja nuotanpaikkaaja! sa
noin. 

- Juu juu, sama mies . . . vä
hän lyhyt niinkuin minäkin ja 
mainari ••• salilta mies! yksikseen 


