
Heli Paalumäki

INTOHIMOT LIIKKEELLÄ 
Vallanhalu ja hyvä elämä Bertrand de Jouvenelin 

kirjoituksissa toisen maailmansodan jälkeen

’’Aikamme on tahtomisen ja intohimojen riivaama”, totesi ranskalainen lehtimies ja poh- 

tiikan iilosofi Bertrand de Jouvenel (1903-1987) pessimistisesti syksyllä 1944.‘ Kokoel

man Les passions en marche lyhyissä, ajankohtaisia havaintoja sisältävissä esseissä vuosilta 

1944-1947 vallan ja tunteiden pohdinta limittyvät toisiinsa/ Esiin nousee yhteiskunnal

linen intohimoisuus, joka kirjoittajan näkemyksen mukaan ei tuntenut poliittisia tai kan

sallisia rajoja. Kiihkoista viheliäisimpänä näyttäytyy vallanhalu, joka Jouvenelin mukaan 

ilmeni moninaisina sosiaalisina asenteina: ylimielisyytenä, tahtomisen ylistyksenä ja elin

voiman palvontana. Vallan tavoittelua oli kaikkialla. Vaikka sota oli kääntymässä päätök

seen, Bertrand de Jouvenel kirjoitti pelkäävänsä intohimoisen vallanhalun muodostuvan 

pysyväksi osaksi yhteiskuntaa.^

Kauhistunut kuvaus vallan ja tunteiden kietoutumisesta toisiinsa voidaan nähdä pitkän 

historian valossa. Tunteiden ja vallan suhdetta oli pidetty yhteiskunnassa olennaisena jo 

antiikin Kreikan ja Rooman aikana. Aristoteles pohti kansalaisen onnellisuuden ja valtion 

onnellisuuden suhdetta Politiikassaan, ja  retoriikan mestari Cicero puolestaan varoitti 

tunteiden kiihottamisen seurauksista. Erityisesti vallan tavoitteluun liittyneiden tuntei

den soveliaisuus nousi keskusteluteemaksi uuden ajan alussa, samaan aikaan kun järki 

ja tunteet erotettiin toisistaan entistä selvemmin. Kaupunkivaltioiden ruhtinaita opasta

neen Niccolo Machiavellin paheksuttiin yllyttävän vallan häikäilemättömään kasvattami

seen, ja rajaton tiedon ja vallan halu ajoi legendaarisen tohtori Faustin liittoon paholai

sen kanssa.^ Modernissa, tulevaisuuteen suuntautuneessa kulttuurissa valtaa alettiin tar

kastella ihmisen sisäisenä ominaisuutena ja olemassaoloon kuuluvana piirteenä. Merkit

tävä vaikutus vallan ymmärtämiseen yksilön sisältä kumpuavana voimana oli Friedrich 

Nietzschellä (1844-1900) ja vallantahdon käsitteellä (der Wille zur Macht), jota hänen jäl

keensä tulkittiin ja käytettiin poliittisiin tarkoituksiin esimerkiksi Kolmannessa valtakun
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nassa alkuperäisestä merkityksestä etääntyen.^

Vallanhalun käsitteen nouseminen esiin toisen maailmansodan aikana herättää poh

timaan aikalaisten tulkintoja vallasta ja tunteista uudenlaisen katastrofin keskellä. Heti 

sodan jälkeen eri puolilla Eurooppaa ilmestyi puheenvuoroja, joissa tunteita ja arvoja tar

kasteltiin yhteiskunnan ja sivilisaation ydinkysymyksinä. Kysymys oli sekä menneisyyden 

kritiikistä että tulevaisuuden rakentamisen pohtimisesta. Poliittisten intohimojen, kuten 

kansallistunteen ja vihan, lietsomista pidettiin keskeisenä syynä sotaan, mutta tulevaisuu

den kannalta ehkä pelottavinta oli järjestelmällinen tunteettomuus, jonka kaltaista ei ollut 

jouduttu pohtimaan valtateorioissa ennen toista maailmansotaa.® Miksi ihmiset osallis

tuivat muiden ihmisten alistamiseen ja väkivaltaan, on ollut holokaustin ja Hiroshiman 

jälkeisen ajan vaikeita kysymyksiä. Kriittinen tietoisuus vallan ja tunteiden suhteesta on 

noussut esiin esimerkiksi moninaisissa muistia koskeneissa keskusteluissa.^

Tässä artikkelissa tarkastelen vallanhalun tulkintoja Bertrand de Jouvenelin kirjoituk

sissa aikalaiskeskustelujen ja tunteita koskeneiden tulkintaperinteiden konteksteissa. Toi

nen maailmansota pakotti katsomaan kriittisesti omaa aikaa, mutta jo aikaisemmin aika

kauden arvojen ja ilmapiirin tulkitseminen oli ollut juuri Bertrand de Jouvenelin kaltais

ten intellektuellien yhteiskunnallinen tehtävä erityisesti Ranskassa. Monikasvoinen Bert

rand de Jouvenel on kiintoisa henkilö, jonka kautta voi pohtia ajassa olleiden ilmiöiden 

havainnointia, sillä häntä on luonnehdittu aikansa ilmapuntariksi, joka seurasi nuoruu

destaan lähtien läheltä politiikan ja yhteiskunnan tapahtumia ensin tähtireportterina ja 

toisen maailmansodan jälkeen tutkijana ja filosofina. Jouvenel toteaa muistelmissaan seu

ranneensa vuosisataansa kuin "kaisla virrassa”, tarkkaavaisena katsojana.* Jouvenel liittyi 

1920-luvulla nuorten, itseään realisteina ja pasifisteina pitäneiden intellektuellien suku

polveen, joka suhtautui kriittisesti edeltäneen sukupolven nationalismiin ja halusi moder

nisoida yhteiskunnan.® Toisen maailmansodan syttymisen aiheuttama pettymys oli rat

kaiseva nuoren älymystön suhtautumiseen yhteiskuntaan, ja Jouvenel pohti valtaa eri 

suunnista koko loppuelämänsä laajassa kirjallisessa tuotannossaan. Bertrand de Jouvenel 

muistetaan erityisesti vallan keskittymistä käsittelevästä klassikkoteoksestaan Du pouvoir 

("Vallasta”, 1945) ja sitä seuranneista politiikan teorian teoksista, kuten De la souveraineté 

(”Suvereniteetista”, 1955). Sodan ja rauhan taitteen vuosina Bertrand de Jouvenel kirjoitti 

Sveitsissä suuren määrän lyhyitä lehtikirjoituksia, jotka olivat luonteeltaan esseistisiä ajan

kohtaisen tilanteen analyysejä. Sodan jälkeen niitä julkaistiin kaksiosaisena kokoelmana 

nimellä Raisons de craindre, raisons d ’éspérer, jonka osat olivat Quelle Europe? ja Les pas-
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sions en marche (”Syitä toivoa, syitä pelätä”: ”Mikä Eurooppa” ja "Intohimot liikkeellä”, 

1947). Lyhyissä esseissä kohtaavat oman ajan havainnointi ja klassinen tunteita koskeva 

tulkintaperinne.

Kuvatessaan ympäristönsä tunteita kirjoittaja oli itse osa kohdettaan ja rakensi vaiku

tusvaltaisia käsityksiä ajastaan muille ihmisille. Sen vuoksi seuraavaksi tarkastelen Bert

rand de Jouvenelin asemaa intellektuellien perinteen ja yhteiskunnallisten tunteiden tul

kitsemisen valossa. Sen jälkeen käsittelen vallanhalun merkityksiä ja niiden muuttumista 

Jouvenelin kirjoituksissa kahtena ajankohtana, sodanjälkeisissä aikalaiskuvauksissa sekä 

hyvää elämää modernissa yhteiskunnassa pohtivissa kirjoituksissa 1950- ja 1960-lukujen 

taitteessa kokoelmassa Arcadie, essais sur le miex-vivre (”Arkadia, esseitä hyvinvoinnista”, 

1968). Samalla pohdin, miten esseisti oli vallan tulkitsija ja mahdollinen teoreetikko.

Kirjailijat vallan ja intohimojen tulkkeina

Sota oli vaikuttanut olennaisesti myös intellektuellien suhteeseen ympäröivään yhteis

kuntaan. Miehitysajan vaikeat moraalisen ja poliittisen valinnan kysymykset pakotti

vat tarkastelemaan kriittisesti menneisyyttä ja ihmisten välisiä suhteita. Kirjailija Simone 

de Beauvoirille (1908-1986) muutos merkitsi tietoisuutta siitä, että oma kohtalo oli 

sidottu muiden kohtaloihin.*® Beauvoir ja filosofi Jean-Paul Sartre (1905-1980) kirjoit

tivat 1940-luvulla yksilön ja erityisesti kirjailijan mahdottomuudesta paeta poliittista vas

tuutaan. Sartressa henkilöityi sodanjälkeisessä yhteiskunnassa vallinnut käsitys tekstin ja 

puhumisen vallasta. Sartre muistutti, että ”sanat ovat ladattuja pistooleja”, ja niiden lausu

minen ja kirjoittaminen merkitsee aina vaikuttamista maailmaan.** Sartressa henkilöi

tyi uudenlainen sitoutunut intellektuelli (intellectuel engagé), joka otti poliittisesti kantaa 

ja käytti vaikutusvaltaansa ajaakseen esimerkiksi työväenluokan asiaa. Sitoutumisella oli 

myös ruumiillinen ja tahdollinen ulottuvuus, sillä kirjoitteuninen ja ääneen puhuminen 

olivat ruumiillisia tekoja.

Bertrand de Jouvenelin suhde valtaan ja sitoutumiseen näyttää kulkeneen toista tietä 

kuin edellä mainittujen kirjailijoiden, jotka olivat astuneet politiikkaan vastikään. Bert

rand de Jouvenel kirjoitti päiväkirjaansa vuonna 1944 kauhistuvansa ajatusta, että vaikut

taisi jonkun elämään.*^ Kirjoittaessaan vallanhalusta ja intohimoista yhteiskunnassa Bert

rand de Jouvenel epäilemättä tiedostikin vallan koskettavan myös häntä itseään ja kal

taisiaan julkisia kirjoittajia. Tunnustus haluttomuudesta vaikuttaa ihmisiin voidaan tul
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kita väsymykseksi kaikenlaista vallankäyttöä kohtaan sodan oloissa, mutta se kertoo myös 

kirjoittamiseen liittyneestä kriisistä. Kysymys kirjailijoiden vallasta 1940-luvun puolivä

lissä ei ollut pelkästään akuutti aihe, vaan taustalla oli pitkäaikainen keskustelu intellektu

ellien asemasta poliittisten instituutioiden ulkopuolisina yhteiskunnallisina vaikuttajina. 

Kirjoittamiseen ja painettuun sanaan liittyneet arvostukset palautuvat jo 1700-luvun oppi- 

neistoon ja valistusajan riippumattoman järjenkäytön ihanteisiin. Kynäniekat ja oppineet 

olivat Ranskan suuresta vallankumouksesta lähtien pyrkineet toimimaan kriittisenä ryh

mänä, joiden odotettiin puolustavan sellaisia aikanaan universaaleiksi kutsuttuja arvoja 

kuin vapaus, järki, totuus ja oikeudenmukaisuus vallan väärinkäyttäjiä vastaan. Varsinai

sena sosiaalisena kategoriana intellektuellien katsotaan syntyneen 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa koetun maanpetosoikeudenkäynnin eli Dreyfusin jutun herättämän julkisen 

debatin tuoksinassa. Kirjailija Emile Zola julkaisi sanomalehdessä manifestin, jonka oli 

allekirjoittanut suuri joukko taiteen, tieteen ja kasvatuksen edustajia. Siitä lähtien julki

sesti mielipiteensä lausuvia oppineita alettiin kutsua intellektuelleiksi. Yksinomaan julki

suudessa elämistä ei intellektuellin rooli näytä merkinneen, sillä sosiologi Zygmunt Bau- 

manin mukaan arvovallan saaminen edellytti yleensä auktoriteettia yhteiskunnasta riip

pumattomalla tieteen tai taiteen saralla ja tämän vaikutusvallan muuntamista ajankoh

taisten kysymyksien tulkinnassa.*^ Älymystön kulta-aika oli maailmansotien välissä, 

mutta toinen maailmansota ja sitä seurannut sivilisaatiokriisi merkitsivät vähitellen vai

kuttamisen mahdollisuuksien vähenemistä. Sodan katastrofaalisuus asetti kyseenalai

seksi ihmisen kyvyn toteuttaa niitä moraalisia ihanteita, joiden puolustaminen julkisuu

dessa oli ollut intellektuellien tehtävä, mutta myös yhteiskuntatieteiden ja audiovisuaa

lisen median nousu vaikuttivat filosofien ja painetun kirjallisuuden asemaan. Vaikka 

intellektuellien asema alkoi käytännössä hiipua, heitä koskeneet ihanteet säilyivät edel

leen voimissaan. Arvoilla oli jatkuvasti tärkeä merkitys julkisessa keskustelussa. Aatehis- 

torioitsija Michael Azarin luonnehdinnan mukaan ranskalaisessa yhteiskunnassa vallitsi 

1900-luvulla "pysyvä Dreyfusin juttu”.*®

Bertrand de Jouvenelin kirjoituksista ilmenee, että hän piti itseään intellektuellina ja oli 

tietoinen riippumattomuuden ja arvojen tulkitsemisen ihanteista. Sodan jälkeen Bertrand 

de Jouvenel vältti sitoutumasta mihinkään yhteisöön tai kollektiiviin ja kaihtoi Sartren 

kaltaista poliittista osallistumista. Näin ei kuitenkaan ollut aina ollut, vaan sotien välisenä 

aikana Jouvenel oli ottanut tiiviisti osaa poliittisiin liikkeisiin ja seurannut reportterina 

poliittisia ilmiöitä. Nuoren itsestään tietoisen sukupolven edustajana hän pyrki 1920- ja
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1930-luvuilla etsimään kolmatta tietä ohi vasemmiston ja oikeiston, mutta hän ehti kuulua 

myös kaksi vuotta fasistis-populistiseen PPF-puolueeseen. seikka, jota hän joutui selitte

lemään vähän ennen kuolemaansa 1980-luvun alussa, kun fasismi nousi tutkijoiden kiin

nostuksen kohteeksi. Ranskan tultua miehitetyksi vuonna 1940 hän asettui Ranskan salai

sen poliisin palvelukseen ja pakeni lopulta vaimonsa Hélène Duseigneurin (1917-1974) 

kanssa jalkaisin Sveitsiin keväällä 1943. jolloin hän asettui Lausannen lähelle, jouvenelit 

pysyivat Sveitsissä useita vuosia vielä sodan loppumisen jälkeen.

Sodanjälkeinen vetäytyminen viestii myös kirjailijoihin ja taiteilijoihin kohdistuneista 

kansallisista paineista. Monet joutuivat miehityksen jälkeisen puhdistuksen kohteiksi, 

eikä myöskään Jouvenel ollut tuolloin epäilysten ulkopuolella.** Bertrand de Jouvenel luo

puikin suureksi osaksi reportterin työstään ja kiinnostui yhteiskuntatieteellisestä ajatte

lusta. Hän oli mukana sosiaalista hyvinvointia, politiikan teoriaa ja tulevaisuuden tutki

mista koskeneissa kansainvälisissä keskusteluissa 1970-luvun lopulle asti.*^ Ajatellen riip

pumattomuuden ja sitoutumisen ihanteiden välistä jännitettä on kiinnostavaa, että mie

lipiteet Bertrand de Jouvenelin sodanjälkeisten vuosikymmenten poliittisesta asennoitu

misesta ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Häntä voidaan kirjoitusten perusteella kutsua 

lähinnä liberaaliksi, mutta häntä on pidetty toisinaan myös konservatiivina, rojalistina ja 

sosialistina sekä vihreän liikkeen pioneerina.** Niin kiinnostuksen kohteistaan kuin sitou

tumattomuudestaan johtuen hän jäi pitkäksi aikaa marginaaliin kotimaassaan, mutta eng

lanninkielisissä maissa hän saavutti toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina hyvinkin 

laajaa mainetta politiikan filosofina ja tulevaisuudentutkimuksen pioneerina. 1970-luvulle 

tultaessa hänet tunnettiin myös Ranskassa ympäristön ja Euroopan asioiden tuntijana ja 

filosofina, ja häntä sovitettiin vanhan viisaan miehen rooliin television keskusteluohjel

missa. Kommenttina intellektuellin vallankäyttöön voidaan lukea hänen luonnehdintansa 

itsestään selittäjänä tai valaisijana (éclaireur), joka kulkee mieluummin ihmisten keskellä 

kuin heidän edellään.** jouvenel näyttääkin sellaisen intellektuellin paraatiesimerkiltä, 

joka mieluimmin halusi siirtää huomion itsestään ja  arvovallastaan yhteiskunnan ilmiöi

hin ja epäkohtiin saadakseen uskottavasti äänensä kuuluviin.^® Vallanhaluisuus oli epäi

lemättä viimeinen ominaisuus, jonka Jouvenel olisi halunnut liittyvän kuvaan itsestään.

Intellektuellin historiallinen asema ja esseistiikka liittyivät myös läheisesti toisiinsa. 

Ranskalainen esseiden kirjoittamisen perinne edusti hengenviljelyä, joka on pyrkinyt 

ilmentämään ajankohtaista maailmaa ja kirjoittajan henkilökohtaista sidonnaisuutta 

aikaansa. Essee oli näkemysten kehittelyn ja keskustelun foorumi, joka salli ajattelun
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muuttumisen ja kirjoittajan riippumattomuuden. Kirjallisuuden lajina se sijoittuu kauno

kirjallisuuden ja tietokirjallisuuden välimaastoon.^* Bertrand de Jouvenelin laajassa tuo

tannossa on aikalaisten tunteiden ja ajattelutapojen havainnoinnin kannalta lukuisia kiin

nostavia kirjoituksia. Niihin kuuluu vuonna 1947 ilmestynyt kaksiosainen esseekokoelma 

Raisons de craindre, raisons d ’esperer, joka sisältää kesästä 1944 kevääseen 1947 päivät

tyjä, viiden sivun mittaisia esseitä, yhteensä 93 kirjoitusta. Alun perin Jouvenel oli kir

joittanut niitä kahteen sveitsiläiseen julkaisuun. Le Curieux -viikkolehteen sekä Gazette 

de Lausanne -sanomalehteen saadakseen rahaa elämiseen niukoissa aineellisissa oloissa.^^ 

Kirjoitelmat ovat jääneet Jouvenelin kuuluisamman teoksen Du Pouvoir ja myöhemmin 

ilmestyneiden laajojen politiikan teoriaa koskeneiden kirjojen varjoon, eikä niistä ole 

otettu uusintapainoksia. Tutkimuksissa niitä siteerataan harvoin. Esseet kuvastavat kui

tenkin kiinnostavasti Bertrand de Jouvenelin suhtautumista yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

Monologinkaltaisissa lyhyissä kirjoitelmissa Jouvenel tulkitsi yhteiskunnallista ilmapiiriä 

ja otti kantaa esimerkiksi Englannin sotahistoriaan. Saksan nationalismiin, nihilismiin, 

uudistusintoon, kollektivismiin, atomipommiin, suurmieskulttiin ja patriotismiin.

Esseet näyttävät kertovan yhteiskunnallisen ja  valtaa koskeneen ajattelun perinteestä, 

jossa sekä yhteisön että havainnoitsijan tunteilla oli tärkeä rooli. Tunteita pidettiin rele

vanttina yhteiskuntien ajankohtaisen tilan analyysissä, ja myös tulkitsijoilta itseltään odo

tettiin intohimoista asennoitumista yhteiskunnan kuvaamiseen.^^ Tästä kertoo esimer

kiksi Jouvenelin esseiden toimittajan (jonka nimeä ei mainita) luonnehdinta kirjan alussa. 

Esipuheen kirjoittajan mukaan kokoelma on suunnattu ranskalaiselle yleisölle, jolla ei ollut 

sodan aikana tilaisuutta seurata sveitsiläistä lehdistöä. Kirjoittaja sanoo kiinnostuneensa 

lehdistössä ilmestyneistä Bertrand de Jouvenelin artikkeleista siksi, että niissä heijastuvat 

’’kaksi tunnetta, intohimoinen kiintymys Ranskaan ja sen temperamentin ja reaktioiden 

affektiivinen tuntemus -  ja riittävä etääntyminen, katseiden niin suuri korkeus, niin että 

jokapäiväinen ja intohimoinen eivät sokaise olennaista, ajan ja historian ikuisia tosiseik- 

koja.” “̂* Kliseiseltä vaikuttavassa luonnehdinnassa huomio kiinnittyy paikan merkityksel

lisyyteen. Kirjoittaja vihjaa, että maantieteellinen etäisyys, oleskelu liberaalissa Sveitsissä, 

auttaa näkemään olennaisia seikkoja: "Artikkelit on kirjoitettu Sveitsistä käsin, mutta ne 

on laatinut mies, joka on täydellisen sitoutunut elämään omassa maassaan, ja niin alusta 

asti syntyy asioiden lähellä olemisen ja tulkinnan irtaantuneisuuden kaksinainen vaiku

telma.”^̂  Huomiota herättää myös Ranskan luonnehtiminen tuntevana ja affektiivisena 

olentona. Historioitsija Theodore Zeldin toteaa klassisessa ranskalaisia tunteita ja pyrki
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myksiä käsittelevässä teoksessaan, että intohimoisuutta ja älykkyyttä on pidetty Ranskassa 

kansalliseen identiteettiin, ranskalaisuuteen kuuluvina piirteinä.^* Kansakunnilla, samoin 

kuin yhteiskuntaluokilla, on ajateltu olevan omat tunteensa ja  soveliaat käyttäytymista

pansa. Älykkyyden arvostus Ranskassa on heijastanut intellektuellien saamaa arvostusta 

kansallisen identiteetin ylläpitäjinä pitkään myös toisen maailmansodan jälkeen.

Alkusanojen lainauksessa tulee esiin myös kaksijakoinen näkemys kirjoittajan tunteista 

tai intohimoista hyvänä ja pahana. Länsimaisessa perinteessä tunteet on eritelty hyviin ja 

huonoihin jo antiikin kreikkalaisten tekstien mukaan, esimerkiksi Platonin Faidros-dialo

gissa. Platon vertasi ihmissielua hevosvaljakkoon, jonka toinen ratsu edustaa himoa ja toi

nen jaloa kiihkeyttä. Valjakon ohjaajana on järki.^^ Ajatus pyrkimysten erilaisesta moraa

lisesta arvosta oli olennainen juonne myös kristillisessä perinteessä ja jatkunut moderniin 

aikaan asti, ja siksi intohimojen erittely on tarpeen myös intellektuellin suhdetta yhteis

kuntaan tarkastellessa. Intellektuellin rooliin kuului lupa olla intohimoisen kiinnostunut 

kansakunnan jokapäiväisistä asioista ja vallan tavoittelun kaltaisista röyhkeistä himoista, 

mutta samalla häneltä itseltään edellytettiin intohimoista ja jaloa kutsumusta niiden mer

kityksen pohtimiseen. Ihanteellisen intellektuellin oli viime kädessä tarkasteltava ajallisia 

ja kansallisia ilmiöitä myös jokapäiväisen elämän ylittävästä, ajattomasta perspektiivistä. 

Voidaan ajatella, että intellektuellin roolissa oli yhä nähtävissä kaikuja hyvien ja pahojen 

intohimojen sekä universaalin järjen kolmiyhteyden ajatuksesta.

Jouvenelin esseiden alkusanoissa tulee esiin Ranskassa käydyt keskustelut intellektu

ellien suhteesta yhteiskunnallisiin intohimoihin. Kysymys siitä, tuleeko kirjailijan ja tai

teilijan pysyä kuvaamiensa ilmiöiden, kuten nyt esimerkiksi kollektiivisen vallanha

lun, ulkopuolella ja mikä ylipäätään oli tieteen ja taiteen paikka yhteiskunnassa, oli 

ollut debatin kohteena juuri Jouvenelin sukupolven keskuudessa. Kirjailija Julien Benda 

herätti 1920-luvulla paljon keskustelua pamfletillaan Le trahison des clercs, (’’Oppineiden 

petos”. 1928), jossa hän vertasi aikansa älymystöä keskiaikaiseen oppineistoon. Bendan 

mukaan intellektuellit olivat pettäneet kutsumuksensa pysyä uskollisina ikuisille ja pysy

ville arvoille, kuten oikeudenmukaisuudelle ja järjelle, ja antautuneet sen sijaan poliittis

ten intohimojen vietäviksi. Poliittisilla intohimoilla Benda tarkoitti luokkaa, rotua ja kan

sakuntaa koskevia intohimoja, joiden hän katsoi kehittyneen edeltäneen vuosisadan kulu

essa.^* Pamfletti ja sitä seurannut keskustelu sitoutumisesta yhteiskunnallisiin intohimoi

hin voidaan nähdä vasten 1800-luvun lopulla alkanutta, tiedettä ja oppineisuutta koske

nutta keskusteluperinnettä. Tuolloin uskottiin, että järjenkäyttö ja moraalinen käyttäy
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tyminen tulisivat kasvamaan tulevaisuudessa, ja ennustettiin, että tulevaisuuden ihmiset 

pitäisivät silloista aikaa barbaaristen intohimojen aikakautena.^® Oppineiden ja taiteili

joiden suhde yhteiskuntaan, ja samalla käsitys heidän yhteiskunnallisen valtansa soveli

aasta laadusta, heijasteli odotuksia siitä, mihin suuntaan maailma näytti kulloinkin ole

van menossa.

Bertrand de Jouvenel näyttää olleen tietoinen järjen ja intohimojen erottelemisen 

perinteestä yhteiskunnassa ja siitä, että hän itsekin oli ajattelutavan perillinen. Hän on 

myös aikalaisesimerkki siitä, ettei niihin suhtauduttu mustavalkoisesti. Kun kantaaotta

van filosofi-intellektuellin hahmo joutui tekemään tilaa nouseville yhteiskuntatieteille ja 

luonnontieteitä ihannoivan positivismin vaikutukselle Euroopassa 1950-luvulta lähtien, 

Jouvenel otti politiikan teorian ja tilastotieteiden edistysaskeleet innolla vastaan.^® Siitä 

huolimatta hän näyttää pitäneen kiinni myös klassisen intellektuellin ihanteista ja perin

teistä. 1960-luvun lopulla julkaistun hyvinvointia käsittelevän esseekokoelman Arcadie, 

essais sur le mieux-vivre alussa Jouvenel kommentoi järjen ja tunteiden erottelemisen mie

lekkyyttä todeten: "Olen tietoinen siitä, että tieteellistä teosta ei sovi kyllästää tunteilla 

eikä sydämen sanoja tukkia teknisillä käsitteillä, ja kuitenkin olen joutunut turvautumaan 

tähän sekoitukseen sanoakseni sen, mikä on tärkeää minulle ja luullakseni hyödyllistä 

aikalaisilleni.”̂ * Jouvenel näyttää muistuttaneen tunteita koskeneesta ajatteluperinteestä 

yhteiskunnan tulevaisuuden pohdinnassa keskellä rationaalisen modernisaation ja posi

tivismin kultaisia vuosia. Erityisen selvästi tunteita koskeva perinne tulee esiin vallanha

lun sivilisaatiota ja sen vaihtoehtoja koskeneissa kirjoituksissa, joita tarkastelen seuraa- 

vaksi kahtena ajankohtana, 1940-luvun puolivälissä sekä 1950- ja 1960-lukujen taitteessa.

”Ei ole pahaa eikä hyvää”; tahtomisen sivilisaation kritiikki

Bertrand de Jouvenelin sodan loppuvaiheen esseissä yhteiskunnallisten intohimojen tar

kastelu on keskiössä hänen tulkitessaan aikakauden ongelmia. Les passions en marche 

-kokoelmansa hän aloittaa muistelemalla tunnetun ranskalaisen kirjailijan Stendhalin 

(1783-1842) kuvausta vuonna 1814 tapahtuneesta verilöylystä, jossa väkijoukko oli kei

sari Napoleonin tappiosta kuullessaan surmannut tämän entisen ministerin kirkon por

taille, kiinni pysyneen oven eteen. Jouvenel mainitsi kuulleensa samankaltaisesta tapah

tumasta äskettäin.^^ Yksilöön kohdistunut kollektiivinen viha oli äärimmäinen esimerkki 

yhteisöllisistä intohimoista mutta sodan loppuvaiheessa todellisuutta monin paikoin. His
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torioitsija Tony Judt on The Postwar -teoksessaan kuvannut, miten väkivallasta tuli osa 

jokapäiväistä elämää monissa Euroopan miehitetyissä maissa. Miehityksen Naisuudessa 

sota muuntui yksilöiden väliseksi asiaksi, kaikkien sodaksi kaikkia vastaan, jossa ei tarvin

nut tuntea kunnioitusta naapuria kohtaan vaan saattoi olla edullista saattaa tämä pulaan. 

Judt huomauttaa, että valtiot näin itse asiassa kadottivat sodan aikana yksinoikeutensa 

väkivaltaan.^^ Miehityksen päättymisen jälkeen yhteiskunnassa esiintyi monenlaista epä

luuloisuutta toisten ihmisten menneisyyttä kohtaan. Suhtautuminen miehityksestä tavalla 

tai toisella hyötyneisiin oli vaikea ongelma. On arvioitu, että noin 10 000 ihmistä surmat

tiin Ranskassa ilman oikeudenkäyntiä väliaikaisen hallituksen toimesta, ja paikallisesti 

esiintyi monenlaisia väkivaltaisuuksia.^“* Tunteiden merkitystä näissä tapahtumissa poh

dittiin paljon lehdistössä ja elokuvissa. Esimerkiksi Julien Duvivierin elokuvassa Panique 

(1946) pariisilaiskorttelin asukkaat hyökkäävät joukolla naapurustoon muuttaneen mie

hen kimppuun, koska pitävät tätä huhujen perusteella murhaajana.^^

Kollaboraatiosta tai ilmiannosta epäiltyjen kohtelu kertoo laajalle levinneestä epäluu

lon ilmapiiristä, jonka miehityksen kokemus oli luonut. Jouvenel kommentoi kriittisesti 

kansallisuuteen ja ideologioihin sitoutumisen moraalista keinotekoisuutta. Lokakuulle 

1944 päiväämässään kirjoituksessa nimeltä Les hommes malades de la rilativite (’’Suhteel

lisuudesta sairastuneet”) hän kuvasi Euroopassa vallinnutta moraalista hämmennystä;

Katson, mitä maailmassa tapahtuu, ja kuuntelen, mitä sanotaan. Näyttää siltä, että olemme 
kailcid huimauksen vallassa ja että omatuntomme ovat eksyneitä veneitä. Vuoroin harmis
tumme kranaatti-iskujen tulipaloista, vuoroin iloitsemme pommitusten liekeistä. Ennen kuin 
valitamme nähdessämme naisten ja lasten pakenevan alasti maalle haluamme tietää heidän kan
sallisuutensa; ennen salamurhaajan tuomitsemista haluamme tietää uhrin puolueen. Meillä ei 
ole enää pahaa tai hyvää, vaan sama teko, tekijänsä mukaan, herättää meissä heltymättömän 
tuomitsijan tai tyytyväisen hyväksyjän. Ei ole absoluuttista moraalia vaan jokaisella yhteiskun
nalla on omansa, kullakin historiansa hetkellä, moraalisuuden voitto on siis vain hetkellisen 
enemmistön voitto.

Lainauksessa esseen kertoja kuvaa moraalisen kaaoksen hallitsemaa maailmaa, jossa 

hyvän ja pahan määreet ovat kadottaneet perustansa ja jossa teot tuomittiin kansallisuu

den ja puolueen perusteella. Kirjoittaja toteaa, että tilanne on tyypillinen jokaisen sivili

saation loppuvaiheelle, jolloin "kaikkien periaatteiden kyseenalaistaminen vei hämärät

kin rippeet käsityksiltä siitä, mitä ei voi tehdä, viattomien surmaamista, kaupunkien jär

jestelmällistä tuhoamista, kokonaisen kansan hävittämistä".^^ Essee päättyy kuitenkin toi

veeseen pysyvän moraalisen perustan löytämisestä uudelleen puolueellisten intohimo

jen alta.^* Arvotyhjiötä pitivät ajan keskeisenä ongelmana myös useat Jouvenelin aikalai
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set. Esimerkiksi vastarintaliikkeen CombatAehden päätoimittaja, kirjailija Albert Camus 

(1913-1960) kuvasi useissa kirjoituksissaan ihmisiä, joilla ei ollut mitään moraalista 

perustaa toiminnassaan. Pääkirjoituksessaan syksyllä 1944 hän totesi:

Kaiken polemiikin, uhkausten ja väkivallan ilmausten keskellä minua hämmästyttää eniten 
kaildden asianosaisten hyvä tahto. Jokainen, oikeasta laidasta vasempaan, muutamia petkutta
jia lukuun ottamatta, on sitä mieltä, että juuri hänen julistamansa totuus on omiaan tekemään 
ihmiset onnellisiksi. Kaiken tämän hyvän tahdon summa on kuitenkin tämä helvetillinen maa
ilma, jossa ihmisiä edelleenkin tapetaan, uhataan, karkotetaan ja jossa on mahdotonta sanoa 
sanaakaan joutumatta heti petoksen tai herjauksen kohteeksi.^*

Näkemys omasta ajasta kiinteän arvoperustan puuttumisen ja vallantavoittelun lei

maamana vastenmielisenä aikana ilmenee hyvin myös Bertrand de Jouvenelin kirjoituk

sissa. Vaikka häntä on pidetty lähinnä modernin totalitarismin kriitikkona, toisen maa

ilmansodan aikana kirjoitetussa Du pouvoir -teoksessaan hän tarkasteli vallan kasvua 

moninaisena ilmiönä, historiallisen kehityksen näkökulmasta ja  satojen vuosien aikaper

spektiivissä. Myös lyhyissä aikalaisesseissä Jouvenel tulkitsee, että vallanhalun yleisyyden 

yhteiskunnassa täytyy olla ilmentymää pitkäaikaisesta kehityksestä, modernista sairau

desta [maladie moderne), joka oli vallinneen sivilisaation eli pitkäkestoisen kulttuurisen 

aikakauden ongelma.'*® Essee näyttää sisältävän vastakkainasettelun klassisen ja modernin 

ajattelun välillä jälkimmäisen tappioksi. Jouvenel pohtii, ettei vallanhalu ollut vain yksilöi

den piirre, sillä ennen Adolf Hitleriä oli ollut muita, kuten Napoleon, Fredrik II ja Kaarle 

XII. Hitleriä ei voinut yksin pitää syynä hillittömien vallan kasvattamisen pyrkimysten 

toteuttamiseen, mutta tämä oli kyllä osannut käyttää hyväkseen moderneja keinoja tun

teiden kiihottamiseen.'** Ideologista propagandaa pidettiin yleisesti keskeisenä syypäänä 

totalitaristisen valtion kehittymiseen ja viime kädessä sodan aiheuttamiin kärsimyksiin ja 

ihmisarvon polkemiseen. Keskustelu poliittisesta propagandasta ja mielipiteiden ja tun

teiden ohjailusta liittyi läheisesti myös arvotyhjiöön ja riippumattoman järjenkäytön vai

keuteen maailmassa. Jouvenel kirjoitti, että vallanhalua ja  intohimoja lietsottiin aatteiden 

ja propagandan nimissä, ja siksi niiden yllyttämiin tekoihin oli helppo ryhtyä: ”On surul

lista nähdä yksinkertaisten ihmisten taistelevan arvokkuutensa puolesta, järkensä puo

lesta viranomaisten ja puolueiden julkista hypnoosia vastaan. Intohimojen kiihottamisen 

ja mielikuvituksen sytyttämisen taide uhkaa modernia maailmaamme, ja meillä on syytä 

pelätä sitä enemmän kuin esi-isiemme giljotiinia.”̂ ^

Bertrand de Jouvenelille altistuminen kollektiivisille tunteille näyttää merkinneen yksi

lön riippumattomuuden menetystä. Vallanhalun käsite voidaan palauttaa pelkoon ihmi
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sen oman hallinnan menettämisestä ja joutumisesta halujen valtaan tai niiden alista

miksi.^^ Jouvenelin käsitystä propagandasta voi tulkita niin, että hän ajatteli sen olevan 

tartuttavaa ja ihmisten olevan alttiita tunteiden liikuttelulle samalla tavoin, kuten sairau

delle vanhan tunteita koskevan perinteen mukaan. Tunnetta tarkoittava sana passio (pas

sion) tulee kreikan sanasta pathos, joka tarkoittaa sairautta.'*'* Ihmisten altistuminen pro

pagandan vaikutukselle saa aikaan tunnereaktion, joka on alentavaa heidän yksilölliseen 

arvoonsa nähden.

Mahdollisuus vaikuttaa tunteisiin yhä voimakkaammin ja erilaisia keinoja käyttäen 

merkitsi Jouvenelille pelottavaa tulevaisuudenkuvaa, ja hän valitsi mieluummin kriittisen 

järjen ja suvaitsevaisuuden intohimojen sijaan.^® Jouvenelin pohdinnassa tulevaisuudesta 

korostuu kuitenkin pessimistinen käsitys arvostusten hitaasta muuttumisesta: ’’Ylen

katse, mielen kärsimättömyys, ajatusten ylimielisyys, tahdon kiivaus, se merkitsee sota

tilan muuttumista pysyväksi instituutioksi. Onko vaara olemassa? Tällä hetkellä minusta 

näyttää siltä, että on. Se on syntynyt hetkellisistä olosuhteista mutta aikakautemme hen

gen valmistamana.”'*® Olennaista on, että Jouvenel tulkitsi valtaan liittyvien intohimo

jen olevan tavanomaisia ja kulttuuriin juurtuneita, vaikka ne olisivatkin tilanteen pintaan 

nostamia. Jouvenelin käsitys tunteista ja politiikasta sopii hyvin politiikan tutkija Volker 

Heinsin analysoimaan aatehistorialliseen taustaan. Heins toteaa, että modernin poliitti

sen ajattelun valtavirta on sisältänyt ajatuksen tunteiden ja järjen vastakkaisuudesta. Valis

tuneen järjen ajateltiin johtavan yhteiskunnalliseen edistymiseen sen päihittäessä epära

tionaalisina pidetyt intohimot ja tunteet.'*^ Myös Bertrand de Jouvenelin teksteissä löytyy 

näkemys tunteista poliittisena ongelmana ja järjen ja tunteiden suhteen olennaisuudesta 

yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. Esseissä kysymys ei kuitenkaan ole kyse järjen kaik

kinaisesta puolustamisesta tunteita vastaan, vaan vallantavoittelun kulttuurin pitämisestä 

tuleveusuuden kannalta kohtalokkaana.

Jouvenelin esseiden pohdintoja vallantavoittelun tavanomaisuudesta voi verrata myös 

filosofi Hannah Ärendtin analyysiin toiseen maailmansotaan liittyneestä pahuuden 

banaaliudesta. Rautateistä ja juutalaisten kuljetuksista natsi-Saksassa vastanneen Ädolf 

Eichmannin oikeudenkäyntiä koskevassa teoksessa Arendt toteaa, että Eichmann katsoi 

vain toteuttaneensa velvollisuuksiaan organisoidessaan keskitysleirijärjestelmän ja ihmis

ten kuljetukset leireille.'** Eichmannin kohdalla järkytystä on herättänyt pikemminkin 

tunteettomuus ja välinpitämättömyys kuin kiihkomielisyys. Pohdittavaksi jää, ajateltiinko 

vallanhalun voivan ilmetä myös velvollisuuksien sokeana noudattamisena ja osallistumi
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sena vallan kasvattamisen käytäntöihin.

Etsiessään vallanhalun sivilisaation juuria, Jouvenel päätyi sijoittamaan sen alun Napo

leonin aikaan, 1800-luvun ensi vuosikymmeniin. Ajatus ei ole yllättävä eikä ainutlaatui

nen, sillä suuruudentavoittelussaan Napoleonia oli pidetty Ranskassa lähes nietzscheläi

senä yli-inhimillisenä poikkeusyksilönä, jonka voimakkuuden ajateltiin olevan lähtöi

sin hänen sisimmästä intohimoisuudestaan ja vahvasta tahdostaan. Jouvenel rinnastikin 

useissa esseissä oman aikansa Ranskan suuren vallankumouksen jälkeiseen aikaan ja sil

loisiin näkemyksiin vallasta ja intohimoista. Tälle pitkälle aikakaudelle oli Jouvenelin mie

lestä ominaista tahdon voimakkuus. Jouvenel toteaa, että Stendhal, joka oli Napoleonin 

aikalainen, oli kuvannut henkilöhahmonsa oppimista tahtomaan romaanissa Punainen ja  

musta {Le Rouge et le noir, 1830). Mutta tahtomaan mitä, kysyi Jouvenel, tapahtuiko tah

tominen vain tahtomisen itsensä, vallan kasvattamisen vuoksi vai jonkin päämäärän tai 

arvon saavuttamiseksi?"*® Vallanhalun käsitteen kannalta oli eroa siinä, tavoiteltiinko val

taa jotakin tavoitetta varten vai sen itsensä vuoksi.

Tahtomisen kritiikki onkin hyvin lähellä välineellisen järjen kritiikkiä, joka aikalais- 

keskusteluissa kohdistui niin kutsuttuun modernin projektiin. Vallan kasvattamiseen pyr

kimisen voidaan tulkita olleen keskeinen piirre myös siinä keskustelussa, jossa länsimai

nen teknologiaan ja tieteen edistysaskeleisiin nojautuva kulttuuri näytti kääntyvän lopulta 

sitä itseään vastaan ja tuhoavan omat päämääränsä.Vuosi Pariisin vapautumisen jäl

keen, elokuussa 1945, ensimmäisten atomipommien pudottaminen sai Bertrand de Jou

venelin pohtimaan teknologian merkitystä vallan ja intohimojen näkökulmasta. Jouve

nel kysyy esseensä otsikossa, ’’osaammeko hallita atomipommia”. *̂ Alussa Jouvenel kuvaa 

ydinvoiman herättämää hämmästystä ja puhetta länsimaisen hengen voittokulusta. Vain 

viisi tai kuusi sukupolvea aikaisemmin höyrykone ja polttomoottori olivat alkaneet tehdä 

töitä ihmiselle ja "siitä lähtien maailma on muuttunut joka päivä, sillä joka päivä lisäänty

vät luonnolta lainatut voimat”, jopa niiden loppuun kuluttamiseen asti.®  ̂Kysymys atomi

pommin ja luonnon hallinnasta kääntyy kuitenkin ihmisen kykyyn hallita itseään. Jouve

nel kysyy, ”ymmärrämmekö, että maailma, jota meidän pitäisi hallita, on intohimojemme 

maailma.”®̂ Teknologia asettuu palvelemaan inhimillisiä mielenliikkeitä ja päähänpistoja. 

Hiroshima oli vahvistus diagnoosille ihmisen kyvyttömyydestä hallita itseään ja intohi

mojaan.
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Materialistiset halut ja hyvä elämä

Pitkään sodan jälkeenkin inhimillisten mielihalujen kritiikki säilyi ajankohtaisena tee

mana Jouvenelin esseissä mutta nyt modernissa teknologian ja talouskasvun hallitsemassa 

maailmassa. Aiemmin vapaana kirjoittajana toiminut Jouvenel oli saanut vakituisen pai

kan erään tilastollisen projektin johtajana ja suuntautui yhä enemmän yhteiskuntatietei

siin, vaikkei hänellä muodollista akateemista koulutusta juuri ollutkaan.®“* Jouvenel kan

natti lämpimästi yhteiskuntaa koskevan teorian kehittämistä, ja hänen esseensä muuttui

vat astetta abstraktimmiksi 1950-luvun alussa. Edelleen hänen teksteilleen oli tyypillistä 

kirjoittajan tulkintojen korostuminen ja niiden sitominen konkreettisiin havaintoihin.

Jouvenelin tuotanto sodan jälkeisinä vuosikymmeninä on laaja, sillä hän käytti aikansa 

pääasiassa kirjoittamiseen. Esseekokoelmassa Arcadie hän keskustelee esimerkiksi työstä, 

asumisesta, kulutuksesta ja liikenteestä sekä kehittelee käsityksiään hyvinvoinnista, mieux- 

vivre tai aménité, jotka tarkoittavat miellyttävää elämää. Esseistisen perinteen mukaisesti 

Arcfldie-kokoelmassa ei muodostu yhtenäistä ajatusjärjestelmää, vaan kysymys on pikem

minkin elämänlaadun pohtimisesta modernissa yhteiskunnassa. Jouvenelin aikaisempien 

kirjoitusten valossa on kiinnostavaa, että kysymys elämänlaadusta ja hyvinvoinnista kul

minoituu monissa kohdin vastakkainasetteluun vallan kasvattamista ja tahtomista koros

tavan kulttuurin kanssa.

Sana Arkadia herätti varmasti aikalaislukijoissa mielikuvan huolettomasta ja yksinker

taisesta elämästä sopusoinnussa luonnon keskellä. Valistusiilosoii Jean-Jacques Rousse- 

aulle Arkadia oli kuvitteellinen paikka, jatkuva olotila, jossa luonnollinen elämä oli mah

dollinen. Arkadia edusti tavallaan ihanteellista sivilisaatiota ja toimi samalla vallinneen 

yhteiskunnan kritiikkinä. Rousseau oli Bertrand de Jouvenelille läheisin poliittinen ajat

telija, mutta esseissään hän ei antanut suoraa selitystä otsikolleen. Teksteistä käy ilmi aja

tus hyvästä elämästä, joka asettuu vallan kasvattamiseen keskittyvän sivilisaation vaih

toehdoksi tai jopa mahdolliseksi tulevaisuudeksi. Arkadia edustaa kauneuden ja vapau

den, luonnonmukaisuuden ja kohtuullisuuden arvoja mutta moderniin teollistuneeseen 

yhteiskuntaan sovellettuna.

Vallan kasvattamiseen keskittyvän sivilisaation ja klassisen ajattelun vastakkainasettelu 

kulminoituu suhtautumisessa yksilön haluihin hyvän elämän määrittäjänä. Jouvenelin 

klassisesta perinteestä ammentava ajattelu poikkesi selvästi ajan keskeisistä yhteiskunnal

lisen ajattelun suuntauksista, historiallisesta materialismista ja oikeistolaisesta yksilön tar

peita ja valintoja painottavasta ajattelusta. Jouvenel tulkitsee teollisuusyhteiskuntaa luon
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nehtivan tehokkuuden kultin vaivaamaksi ”aina vain enemmän -sivilisaatioksi”, jonka ins

tituutiot ovat sopeutuneet jatkuvaan kasvuun ja uutuuksien tuottamiseen. Jouvenel arveli, 

ettei ollut ihme että latinaa ja humanistisia aineita haluttiin vähentää opetuksessa ”koska 

klassiset auktoriteetit, kuten Xenofon, Platon ja Sokrates sekä Rousseau ja  varhaiset sosia

listit puhuivat yksimielisesti kohtuullisuuden ja halujen hillitsemisen puolesta.”^̂

Jouvenelin esseissä vallan kasvattamiseen tähtäävä sivilisaatio asettuu vastakkain hen

kisen kasvun, kiireettömyyden, mielekkään työn ja perhe-elämän välillä. Jouvenel toteaa, 

että vallinneessa taloudellisessa ajattelussa hyvinvointi ymmärrettiin yksilön halujen tyy

dyttämisenä. Ihmiset nähtiin hänen mukaansa erilaisten halujen ja himojen tyyssijoina 

tavalla jota on kuvattu hobbesilaiseksi ihmiskuvaksi. Halujen kohteet, siis kaikki asiat, 

joilla hillut voidaan tyydyttää, määritellään tämän taloudellisen ajattelutavan mukaan hyö

dykkeiksi. Tämä johtaa erityisesti niiden hyödykkeiden korostumiseen, joilla on sillä het

kellä rahallinen arvo. Bertrand de Jouvenel totesi, että taloudelliseen hyvinvointiin lasket

tiin siksi vain ne asiat, jotka ovat saatavilla rahaa vastaan.^* Modernin taloudellisen ajatte

lun ongelmallisuus oli siis siinä, että hyvinvoinnin ajateltiin perustuvan yksilön preferens

seihin eli halujen ja intohimojen tyydyttämiseen. Jouvenel herättikin hämmennystä kir

joittaessaan atomienergiafyysikoiden lehdessä, että kansantalouden kirjanpidossa pitäisi 

ottaa huomioon myös ilmaiset hyödykkeet. Esimerkiksi puhdasta ilmaa tai kotonaolon 

aikaa ei luettu hyvinvoinniksi, koska sille ei osattu laskea rahallista arvoa, kun taas piden

tyviä työmatkoja kodin ulkopuolelle voitiin tulkita kasvavan hyvinvoinnin merkkinä, 

koska ne lisäsivät kulutusta ja tulkittiin omaksi valinnaksi.^^ Halujen pitäminen hyvin

voinnin mittarina oli jälleen merkki tahtomisen hallitsevuudesta kulttuurissa ja yhteis

kunnassa.

Yleensä valta on kykyä toteuttaa se, mitä halutaan, ja se mitä halutaan, riippuu arvoista. Ilman
arvoja määrittelemässä sitä, mihin suunnata, tahdon kohteeksi tulee alaston valta.^®

Vallanhalun sivilisaatio on siis Arkadia-esseissä kritiikkiä sitä ajatusta kohtaan, että 

yksilön rajoittamattomia kulutushaluja pidetään elämänlaatuna. Vaurastuminen ja tekno

logia ovat sinänsä hyvä asia, ja kirjoittaja tähdentää, että ne ovat tuottaneet myös tasa- 

arvoa erityisesti naisille ja nuorille. Useissa kohdissa kirjoittaja toteaa kuitenkin, että kos

kaan ennen ihmisillä ei ole ollut yhtä paljon keinoja parantaa elämäänsä kuin nykyaikana, 

mutta kehitys ei ole tuonut ihmisiä lähemmäksi kulta-aikaa. Jouvenel päättelee, että elä

mänlaadun kohoaminen on ollut vain sivutuotetta ja vallan kasvattaminen on itse asiassa
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ollut kehityksen päämäärä. Jos tavoitteena olisi ollut elämänlaadun lisääminen koko kan

san keskuudessa, tilanne olisi jo toisenlainen. Tavallisen ihmisen hyvinvointi oli kasvanut 

paljon vähemmän kuin 1800-luvulla uskottiin ja olisi ollut mahdollista. Esseessä Effica

cité et savoir-vivre ("Tehokkuus ja elämänlaatu”) vuodelta 1960 Bertrand de Jouvenel kir

joittaa:

Eikö yhteiskunnilla, joiUa on välineet lähettää ihminen kuuhun ole kykyä saada ihmiset elä
mään miellyttävämmin maan päällä? Onko puutarhataide vähemmän tunnettua kuin asetek
niikka? Vai onko niin, että ajattelu keskittyy vallan manifestaatioihin eikä lainkaan onnellisen 
elämän edellytyksiin? Toivoisin, että tarkasteltaisiin yhtä huolellisesti tavallisen ihmisen kohta- 
loa.^®

Politiikan tutkija Dennis Hale on todennut, että Jouvenel ymmärsi hyvinvoinnin klas

sisen perinteen mukaisesti potentiaalien toteuttamiseksi.®® Halen näkemys on avain Jou

venelin valtaa ja hyvää elämää koskeneeseen ajatteluun, joka toimi modernin yhteiskun

nan ehdoilla. Lähtökohta oli hänen omassa ajassaan ja sen ongelmissa. Siinä missä antii

kin yhteiskunnissa hyvinvointi oli lopultakin mahdollinen vain pienelle ihmismäärälle, 

1900-luvulla hyvän elämän tuli lähtökohtaisesti tavoittaa mahdollisimman suuri joukko 

ihmisiä, jotka elivät yhä pienemmäksi käyvällä maapallolla. Jo atomipommia koskeneessa 

tutkielmassaan vuodelta 1945 Jouvenel heitti kysymyksen, miksi vallan kasvattamiseen 

tähtäävän teknologian sijaan ihmiskunta ei edes haaveile maanpäällisestä paratiisista, 

jossa kaikilla olisi miellyttävä elämä ja  paljon vapaa-aikaa kehittää itseään.®*

Jouvenel näyttää ajatelleen, että hyvän elämän mahdollisuuksien määrä on kuiten

kin päättymättömän runsas. Jouvenelin esseekokoelmassa Arkadia hahmottuukin viime 

kädessä ajatusrakennelmaksi, joka konkretisoituu mielikuvaan maapallosta planeet

tana autiossa avaruudessa. Ensimmäiset avaruudessa otetut valokuvat saatiin 1950-luvun 

lopussa, ja Bertrand de Jouvenel toteaa, että jokainen saattoi asettaa maapallon kuvan 

omalle takanreunukselleen, talonsa kuvan viereen.®  ̂Yhteen silmänräpäykseen vangittuna 

maapallo onkin koti, ei vain ihmiskunnan menneisyys vaan utopistisen ikävöinnin kohde. 

Arkadinen maapallo onkin esseessä kuvitteellinen tila, metafora, jota Jouvenel käyttää kri- 

tisoidakseen todellisella maapallolla vallitsevaa eripuraisuutta ja kiihkoilua ja luodakseen 

jotain uutta rakentavaa: ’’Toivoisin, että avaruusimperialismin sijaan voimamme käytet

täisiin luomaan planeetastamme puutarha,” hän kirjoittaa.®^ Maan pinnalta katsottuna 

maailma vaikuttaa vihamieliseltä ja hajanaiselta mutta avaruudesta katsottuna se onkin 

yksi paikka, puutarha ja koti, halujen ja toiveiden kohde. Maapallon valokuva ja luonneh

timinen puutarhaksi korostaa tiedostamisen merkitystä ja halua osoittaa vaihtoehtoinen
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tapa nähdä nykyinen maailma loputtomien mahdollisuuksien lähteenä.

Arkadian ajatus voidaan nähdä klassisen aristoteelisen perinteen valossa hyvää elä

mää koskevien potentiaalien toteuttamisena modernissa yhteiskunnassa, mutta lisäksi se 

kuvastaa myös tiivistä katsetta maailmaan sellaisena kuin se on ja sen mahdollisuuksien 

pohtimista. Niin Jouvenel kuin muut ajan intellektuellit halusivat pitää katseensa ihmisissä 

ja  oman aikaan sisältyvissä mahdollisuuksissa.

Lopuksi

Sana teoria juontaa kreikkalaisesta sanasta theoria, joka merkitsee katsomista tai näke

mistä ja mietiskelyä. Etymologisesta näkökulmasta katsoen vallan teorian käsite voikin 

sisältää ajatuksen vallan katsomisesta ja tulkitsemisesta. Aikansa ja sen intohimojen tul

kitsemista kutsumuksenaan pitäneitä esseistejä ja muita yhteiskunnallisia kirjoittajia voi 

pitää vallan teoreetikoitta erityisesti tässä katsomista ja osallisuutta painottavassa mie

lessä.®  ̂ Intellektuelleja oli Ranskassa luonnehdittu sanalla spectateur, katsoja. Klassi

sen aikaan sitoutuneen intellektuellin rooliin kuului ajatus katsomisesta toisten puolesta 

ja yhteisön ja sen kohtaloiden tulkitsemisesta. Yhteiskunnallisten intohimojen ja pyrki

mysten tulkitseminen oli myös yhteiskunnan teoretisoimista. Erityisen polttavaksi kysy

mykseksi tunteet nousivat toisen maailmansodan aikana, jolloin valtaan liittyneet intohi

mot ja kärsimykset olivat aivan poliittisen ja inhimillisen katastrofin keskiössä. Pakene

minen tai väistäminen oli vastoin yhteiskunnallisen kirjoittamiseen liittyneitä moraalikä

sityksiä, ja oman ajan katsomista silmästä silmään odotettiin jokaiselta. Tämä pakenemi

sen paheksuttavuus näkyi myös vallan kasvattamisen kritiikissä sodanjälkeisen moderni

saation kontekstissa. Puhdas vallan lisääminen vailla arvoja ja päämääriä merkitsi yhteistä 

kyvyttömyyttä nähdä ympärillä olevien ihmisten hyvinvoinnin mahdollisuuksia.

Vaikka tunteita koskeneet ongelmat nousivat ajasta ja kokemuksesta, niitä tarkasteltiin 

pitkässä historiallisessa ja tulevaisuutta luotaavassa perspektiivissä. Valistuksen perinnettä 

seuraten myös toisen maailmansodan jälkeen katsetta etäännytettiin myös syvyyssuun

nassa, ja yhteiskuntaa tarkasteltiin suhteessa oikeudenmukaisuuden, vapauden ja totuu

den arvoihin, joiden merkitystä oli pohdittava alati uudelleen. Olennaista oU lähteminen 

olemassa olevasta maailmasta, jonka tiedostamisessa piili vaihtoehtoinen hyvän elämän 

mahdollisuus myös Bertrand de Jouvenelin näkemälle vallanhalun aikakaudelle.
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