takin, voidaan löytää aineksia ja sytykkeitä uuden maailman rakentamiseen. Epäsymmetria toimii toki toivona
toiseenkin suuntaan. Maailma tänään ei myöskään ole
maailma huomenna – tämä tuntuu nykyisin unohtuvan
eritoten puoluepoliittisella kentällä.

Katoamisen valta
TAZ/taz on Beylle eräänlainen katoamisen taktiikka.
Anarkistinen kysymys kuuluu: miksi vaivautua haastamaan valtaa, joka on menettänyt merkityksensä? Yhteiskunnan ja kulttuurin synnyttämien passiivisten kieltäytymisten rinnalla voi olla myös aktiivista ja luonteeltaan
positiivista kieltäytymistä, jota tazit kenties edustavat.
Apaattinenkin reaktio voi luoda rakentavia, uusia vastarinnan muotoja.
Työstä, uskonnosta, koulutuksesta, kodista, perheestä
tai taiteesta kieltäytyminen saattaa tulla lihaksi juuri tazeissa. Situationistien hanke taiteen lopettamiseksi ja todellisuuden ihmeellä läpäisemiseksi mahdollistuu ehkä
vain niiden aikaansaaman luovuuden ilmapiirissä. Miksi?
Koska taz pakenee nimeämistä, orjuuttamista ja kontrollia. Tilapäinen autonominen tila on hyvinkin nietzscheläinen tila, jossa taiteesta ja valheesta tulee elinehto.
Koko hahmotelma on epäilyksettä positiivisessa mielessä aikansa lapsi. Bey kieltää iloisesti jäykät rakenteet,
ja vaikka perinteisen vallankumousromantiikan mielessä
hänen tavoitteensa vaikuttavat luovuttamiselta tai romanttiselta pilvipää-haihattelulta, on TAZissa kuvattujen
taktiikoiden tuloksena syntynyt ja syntymässä valtavasti
potentiaalista liike- ja muutosvoimaa. Kritiikin aihetta
kuitenkin jää, eikä sen osuvuutta kannata kieltää.

Osumat ja uppotukit
Beyn lyyrinen kirjoitus ei ole yksiselitteistä, johdonmukaista tai ristiriidatonta. Kaunista se kyllä on, mutta
sangen värikkäänä ja kryptisenä omiaan karkottamaan
osan lukijoista ensi istumalta. Beyn oman ’kaaoslingvistiikan’ mukaan kieli onkin pohjimmiltaan kaaosta

– dada ja epäkoherenssi eivät tuhoa vaan luovat merkityksiä. Kieli voi ylittää mielivaltaisesti merkityksiä luovan
kielen semanttisen tyrannian. Lyyrisestä hajanaisuudesta
syntyvät sisällölliset vastalauseet ovat aivan yhtä haavoittavia Beyn kuin muidenkin post-kaikkien sekoilijoiden
kohdalla. Ne osuvat jokseenkin ongelmatta maaliinsa,
ja niiden vastustaminen vaatii koko probleemin kiertämistä. Kiertoliike lienee kuitenkin hedelmällisin tie lähestyä Hakim Beytä.
Beyn anarkismin palasteisuus ja moninaisuus on näet
sen suuri voima. Bey on post-ideologinen rakentaja, joka
ei pelkää naittaa kivikautisia kulta-aikoja hakkerietiikkaan
ja kalinpalvontaa stirnerismiin. TAZin taustat ovat syvästi paradoksaaliset: Beyn anarkismi on perusteisiin uppoavaa, ontologista. Ja jos tazit aina jo ovat järjestelmän
ulkopuolella, kuten Bey sen määrittää, ei käsittelyyn riitä
tai pysty myöskään institutionalisoitunut jähmyt kieli.
Lyyrinen ja muka-hankala ilmiasu ei ole Beyn ainoa
ongelma, eikä kai ongelma lainkaan. Vallankumouksen
hylkääminen, teknologian mahdollisuuksiin toiveikkaasti
suhtautuminen ja pistävä provosointi eri kumouksellisia
liikesuuntia kohtaan saavat Beyn näyttämään pahimmillaan sisäisenä hajottavana voimana. Beyhin suhtautumista hankaloittavat myös häneen kohdistuvat pedofiliasyytökset. Kirjoituksissaan hän laskettelee usein vaarallisten ja arkojen tabujen ympärillä puhuessaan nuorten
poikien kauneudesta ja seksuaalisuudesta. Poeettis-terroristisena eleenä moinen vaikuttaa soveliaan häiritsevästi,
mutta näihin säikeisiin Beyn kirjoituksissa on mahdotonta suhtautua liian sensitiivisesti. Syyttelyjen takia ei
sovi tazien hahmottajaa tyystin hylätä, vaikka todenperäisinä ne horjuttaisivat myös sisällöllisesti Beyn vallankäytön kritiikkiä.
TAZ kieltää ongelmallisten vallan muotojen oikeutuksen, mutta Beyn maailmassa karnevaaliyön jälkeen
herroista tulee jälleen herroja, vaikka ilveilijät olisivatkin
saaneet itselleen paljon enemmän. Tazit tapahtuvat
valtion ja systeemin näkökyvyn ulkopuolella ja sellaisina
ne tulevat mahdollisiksi joko vahingossa tai sitten, kun
joku sinne osaa katsoa.

Kuka Lie

8 syytä olla ostamatta deodoranttia
1. Kehon tuoksut ovat eroottisia
ja aistillisia. Kapitalistit eivät pidä
tästä, sillä he ovat kyvyttömiä ja
vastustavat kaikkia luonnollisen
kauneutemme vapaita ilmenemismuotoja. Seksuaalisesti heränneet
ihmiset ovat potentiaalisesti vaarallisia kapitalisteille ja heidän jäykälle, ei-seksuaaliselle, statussymbo-

leihin perustuvalle järjestelmälleen.
2. Kehon tuoksut muistuttavat
meitä siitä, että olemme eläimiä.
Kapitalistit eivät halua saada muistutusta siitä. Eläimet ovat likaisia ja
syövät maasta. Ne ovat avoimesti
seksuaalisia. Eläimet eivät pidä
frakkeja tai korsetteja, eivätkä käy
kampaajalla.

3. Kehon hajut ovat ainutlaatuisia. Jokaisella on oma ominaistuoksunsa. Kapitalistit eivät pidä
yksilöllisyydestä. On olemassa miljoonia kehontuoksuja, mutta vain
muutamia deodoranttituoksuja.
Kapitalistit pitävät siitä.

jatkuu toisaalla
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vaan kaikkia, koska rakastaminen tuntuu meistä hyvältä,
rakastaminen on meille luontevaa ja miellyttävää35.
Omaehtoisen elämän ja valitun yhteisön puolustamiseksi
myös väkivalta voi tulla kyseeseen. Luontaisesta empatiasta riippumatta väkivaltaisen vastustajan tai toisen
tuntevan olennon tappaminen ei ole mahdotonta. Tämä
ei ole moraalinen vaan käytännöllinen teko, omien elämänmahdollisuuksien ylläpitäminen. Stirneriläinen väkivalta ei silti koskaan voi saavuttaa poliittisesti tai moraalisesti motivoituneen väkivallan laajuutta. Vain voimakkaan ideologian vallassa oleva ihminen voi unohtaa
empaattisuuden ja purkaa vihaansa kiduttamiseen ja
tuhoamiseen. Stirnerin haaveilema egoistinen ja yksilön itsetoteutukseen perustuva anarkia, ’kaikkien sota
kaikkia vastaan’, vaikuttaa rauhanomaiselta yhteiselolta
verrattuna viime vuosituhansien ihmisyhteisöjen lähimmäisenrakkauteen, oikeauskoisuuteen ja taloudelliseen
reaalipolitiikkaan perustuneisiin kureihin.
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tai luomaan yhteyksiä, jotka jäävät melko hatariksi.
Utopiasosialismin käsitteeseen liittyvän soutamisen ja
huopaamisen takia kirjan johdannosta jää turhautunut
olo, ja kirja olisikin toiminut paremmin vähemmän
suureellisella johdatuksella, koska alkuteksteissä on jo
tarpeeksi voimaa. Kuten Sutinenkin johdannon lopussa
viittaa, on kapinallisten tekstien lukeminen aina arvokasta.

Kysymys luonnosta
Sutinen myös haluaa nähdä ”luontoarvot ja ekologisen
ajattelun” utopiasosialismilleen yhteisenä teemana. Hän
toteaa: ”Monet käsityksistä ovat lisäksi nykyistä suppeaa
luontokäsitystä laajempia ja koskevat ihmisen yleistä
luontoa, elämän kokonaisuutta” (7). Hyvin samanlainen
toteamus liittyy William Morrisin esittelyyn: ’Myös
ekologisuus tuli varhain mukaan kriittiseen ajatteluun,
joskin se oli osa kattavampaa käsitystä ihmisluonnon
harmonisesta kokonaisuudesta’ (119). Tässä Sutinen siis
hyvin tietoisesti liittää yhteen tällaiset laajat luontokäsitteet ja nykyisen ympäristökeskustelun, tosin tehden
pesäeroa oletettuun suppeaan nykyiseen ajattelutapaan.
Puhe laajennetusta ja syvällisemmästä luontokäsityksestä voi olla runollista ja iskevää, ja Sutisella on selvästi
halu innostaa lukijaansa havahtumaan ympäristöhuolen
synnyttämästä apatiasta. Mutta into yhdistää kaikenlaista
”luonnollisuuden” puolustukseksi lopulta sivuuttaa itse
asian ja korvaa sen löyhällä elämänasenteella. Näin luddiittien konkreettinen hätä oman ammattitaidon katoamisesta teollisen työn järjestyksen edessä muuntuu luonnollisesti toimivan yhteiskunnan puolustukseksi. On oireellista, että Sutisen mukaan kyse on joko yksittäisestä
(ja tavallaan itsekkäästä) reaktiosta tai laajemmasta teollistumisen kritiikistä. Joko tai. Näin katoaa näkyvistä se,
miksi juuri tuossa tilanteessa kehruukoneesta tuli uhka
(ennen luddiiteiksi ryhtymistään kehrääjät olivat käyttäneet kaiken sortin koneita). Toisin sanoen, miten ammattikunnan kokema henkilökohtainen uhka nivoutui
muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen, ja miten yksityisestä tuli julkinen asia. Luddiittien voima nousi siitä,
että he eivät nojanneet abstraktiin ihanteeseen.
Samalla tavoin Morrisin kuvailu laajan ja niin kovin
syvällisen luontokäsityksen edustajana riisuu tekstin
hengen ja elämän: miten esteettiset vaatimukset liittyvät
massakuluttajuuden kritiikkiin, tai miksi korkeataide
on tuomittavaa yhteisön rapauttamisen vuoksi. ”Ekologisuuden” projisointi tähän sivuuttaa sen, miten tärkeää
kokemus maailmasta on tekstien ymmärrykselle. Morrisin teksti on kaunista juuri siksi, että oman aikansa
huolenaiheiden lisäksi se voi osoittautua yhä uudelleen
innostavaksi muuntumiskykynsä vuoksi, kytkeydyttyään
uusiin kysymyksiin. Ylipäänsä joka sortin sosialistien ja
anarkistien ajatukset voivat saada yhä uudelleen merkitystä ilman, että meidän täytyy olettaa kattavaa luonnollisuuden ideaalia – joka ei lopulta kerro maailmasta
mitään.

6. Deodorantin käyttäjät ovat epävarmoja. Kapitalistit pitävät epävarmoista ihmisistä. Epävarmat ihmiset
eivät aiheuta ongelmia. Epävarmat ihmiset ostavat myös
ilmanraikastajia, hiustenhoitoaineita ja meikkejä. Epävarmat ihmiset ovat hyviä kuluttajia.
7. Deodorantit ovat tarpeettomia. Kapitalistit ovat
erityisen ylpeitä tästä ja voittavat mainostuspalkintoja sen
takia, että pystyvät myymään tarpeettomia tavaroita.
8. Deodorantit maksavat rahaa. Tästä kapitalistit
ovat erityisen mielissään.
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Sekametelisopan sattumia
Kaikesta tästä huolimatta jotkut kirjan tekstit onnistuvat
keskustelemaan kiintoisalla tavalla. Etenkin edellä mainittu anarkististen ja sosialististen liikkeiden suhde sekä
niiden rajojen liukuvuus ja kehitys liittyvät tiettyihin
käytännön kysymyksiin, kuten kiistelyyn tasajaon ja ansioperustaisen jaon välillä tai kysymykseen teknologian
roolista ja siten niukkuudesta ja runsaudesta. Tässä mielessä erityisen kiehtova on Juha Kulmalan suomentama
Pjotr Kropotkinin kirjoitus Anarkistinen kommunismi:
lähtökohdat ja periaatteet, jossa näkyy hänen omaleimainen otteensa ajan evoluutioajatteluun, eräänlainen
anarkistinen sosiobiologia:
”Osoittamalla, ettei ’olemassaolon taistelua’ pidä käsittää
vain kapeakatseisesti yksilöiden välisenä kamppailuna elämisen perusehdoista, vaan laajemmassa mielessä, kaikkien
lajin yksilöiden sopeutumisena niihin olosuhteisiin, jotka
ovat sekä parhaat lajin säilymiselle että samalla takaavat parhaimman mahdollisen elämän kullekin yksilölle, evoluutiofilosofia on tehnyt meille mahdolliseksi johtaa inhimillisen
moraalin lainalaisuudet tieteellisesti ihmisyhteisöjen tarpeista ja käyttäytymistavoista.” (159)

Vaikkei Kropotkinin taju evoluutiosta ollut lopulta sen
syvällisempi kuin vaikka Herbert Spencerillä, hänen esittämänsä mutualistinen näkökulma on vaikuttanut merkittävästi moniin myöhempiin ajattelijoihin. Evoluutiofilosofinen ote sai hänet myös korostamaan materiaalisten
olosuhteiden parantamista ja teknologian roolia yhteiskunnallisessa muutoksessa. Hänelle institutionaalisen ja
näkyvän vallan taustalla elävä arkinen valta ja sen ”luonnollinen” moraali oli kaiken muutoksen voima (173).
Kodittomuudestaan huolimatta ovat myös monet
yksittäiset tekstit sykähdyttäviä kokemuksia, kuten
vaikkapa Ravacholina tunnetun itsetietoisen terroristin
kuulustelupöytäkirja tai pappi Jean Meslierin uskonnonvastainen pamfletti ”Virhe, harha, petkutus”. Utopiasosialistit ei oikein pysy kasassa, mutta kyllä se näillä mehevillä sattumilla olemassaolon oikeuden lunastaa. Kunnon
kapinallisuus puskee pihalle tästäkin karsinasta.
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