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titaustaansa. Jos puoliso on läh
töisin keskiluokkaisesta perhees
tä, saattavat pariskunnan käsi
tykset mm. rahan käytöstä, arki
rutiineista, lomien ja juhlien 
vietosta sekä lasten kasvatukses
ta poiketa jyrkästikin toisistaan. 
Monet kertoivat haluavansa lo
mallaan vain levätä kaikessa rau
hassa, kun taas keskiluokkaisiin 
vapaaajanviettotapoihin ruti
noitunut puoliso järjestelee ”ke
hittäviä” ja ”opettavaisia” ajan
vietelomia, jotta lomakin saa
daan hyötykäyttöön. Eräs kes
kiluokkaisella asuinalueella asu
va haastateltava puolestaan to
teaa kirjassa, kuinka hänen mie
lestään lapsen tulisi itsenäis
tyä heti täysiikäiseksi tultuaan, 
mutta hänen keskiluokkaisessa 
perheessä varttuneen puolison
sa mukaan lapset eivät koskaan 
kasva aikuisiksi, vaan vanhem
pien tulee aina tehdä työtä las
tensa eteen. Sama haasteltava to
teaa myös, että häntä raivostut
taa ympärillä olevien naapuri
en tapa kasvattaa lapsiaan ikään 
kuin koko maailma pyörisi näi
den pienten kullanmurujen ym

pärillä. Lapsuudessaan vaatimat
tomiin oloihin ja niukkaan ra
hankäyttöön tottuneen ihmisen 
on ehkä vaikeaa sietää tarpeeton
ta rahan tuhlausta ja ylellisyyteen 
sijoittamista tai liiallista lasten 
hemmottelua. Monet tuskaili
vatkin sitä, voivatko he myö
hemmin tulevaisuudessa edes 
kunnioittaa ja arvostaa aikuisik
si varttuneita lapsiaan, jos nä
mä ovat tottuneet saamaan liian 
paljon valmiina ilman ponniste
lua. Eräs työläistaustainen ja ai
kuisiällään miljoonaomaisuuden 
hankkinut isä pyrki sen vuoksi 
estämään ns. ”pilalle hemmotel
lun kakaran syndrooman” pitä
mällä lapsensa erossa yläluok
kaisten vanhempien jälkeläisistä 
sekä erilaista eliittiväen kerhois
ta ja järjestöistä.

* * *
Työntekijäperheessä varttunut ja 
akateemiseen ammattiin siirtynyt 
suomalainenkin lukija todennä
köisesti tunnistaa monia kirjassa 
kerrottuja ilmiöitä, vaikka ei olisi 
niitä tullut aiemmin ajatelleeksi

kaan. Välillä vaikuttaa tosin siltä, 
että Lubranon kirjassa annetaan 
turhan romantisoiva, kaunistel
tu ja yhtenäinen kuva niin sano
tusta työläiskulttuurista. Duuna
rit tuntuvat kirjan mukaan ole
van rehellisiä, rehtejä, suorapu
heisia ja aitoja ihmisiä, joiden ai
noa ongelma on se, että he jou
tuvat raatamaan voimiaan sääs
tämättä raskaassa työssä. Vähem
mälle huomiolle jää se, että työ
läisperheitä samoin kuin keski
luokkaisia perheitäkin on mo
neen lähtöön. Se on kuitenkin 
selvää, että perheiden elämänta
voissa ja ihmisten kasvuympäris
töissä on eroja ja joskus siirtymä 
elämäntavasta toiseen tuo muka
naan ennakoimattomiakin on
gelmia ja toisinaan kokemuksen 
siitä, ettei oikein sopeudu uu
teen ympäristöön, johon on esi
merkiksi kouluttautumisen kaut
ta päätynyt. Lubranon mukaan 
monien straddlerien mielestä on
kin hämmentävää huomata, et
tä vielä keskiiässä joutuu kamp
pailemaan identiteettinsä kans
sa miettien, kuka on ja mikä on 
oma paikka elämässä. 

Uskotteko katkeroitumatta ja 
turmeltumatta kestävänne sitä, 
että vuodesta toiseen keskinker
taisuus toisensa jälkeen kohoaa 
yläpuolellenne? Tätä omantun
nonkysymystä Max Weber käski 
pohtia ennen uravalintaa.

Vastapainon julkaisema ja Ta
pani Hietaniemen toimittama 
Max Weberin Tiede ja politiik-
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ka koostuu kahdesta Weberin 
vapaille ylioppilaille pitämästä 
luen nosta vuosilta 1917 ja 1919. 
Ne kuuluivat osana Henkinen työ 
ammattina sarjaan, josta alku
jaan oli tarkoitus tehdä kokoo
mateos. Sen tekeminen kuiten
kin jäi, mutta Weberin osuudet 
julkaistiin omina kirjasinaan.

Luennot opastivat ammatin

valintaa tekeviä yliopistoopiske
lijoita. Lähinnä sisällöstä tulevat 
mieleen J. V. Snellmanin Aka-
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teemisesta opiskelusta ja Bertrand 
Russellin Onnen valloittaminen, 
vaikka niiden kärki on suunnat
tu hieman toisin. Russell varsin
kin korostaa elämäntyötä, oli ala 
mikä tahansa, ja politiikan yh
teydessä valistaa valtiomiestyön 
tärkeyttä.

Nyt käsillä olevan Weberin 
kahden luennon yhteiskoos
teen artikkeleista toisen (tiede) 
on suomentanut viime vuonna 
edesmennyt Demarin kulttuuri
toimittaja Risto Hannula ja toi
sen (politiikka) koko teoksen 
toimittanut Tapani Hietaniemi. 
Hannulan osuus on aikaisem
min julkaistu 1980luvulla, uu
dessa julkaisussa se on tarkaste
tussa asussa.

Weber luennoi aikoinaan yli
oppilaille vapaasti, ja esitykset 
kirjattiin pikakirjoittaen. Poli
tiikkaa ammattina ja kutsumuk
sena selvittäessään Weberillä oli 
tukisanalista apunaan. Hieta
niemen esipuheen mukaan päi
vänpolitiikasta puhuessaan We
ber ei enää ollut ajan tasalla, oli
han professori Woodrow Wilson 
Yhdysvaltain presidenttinä. We
berin mukaan erityisesti politii
kan vaatimat johtajaominaisuu
det eivät missään tapauksessa ol
leet samoja kuin tutkijan ja aka
teemisen opettajan.

Politiikasta työnä Weber pu
huu kovien lankkujen poraami
sena. Työ on tuskaisen hidasta 
ja ponnistuksia vaativaa, mutta 
silti sitä pitäisi tehdä koko ajan 
suurella innolla ja antaumuksel
la menettämättä hetkeksikään 

suhteellisuudentajuaan. Moises
ta hommasta on helposti seu
rauksena katkeruutta, ilkeyttä ja 
typeryyttä. Mutta ken kykenee 
kasvamaan tekemisensä muka
na, se saattaa hommasta selvitä. 

Tiede ammattina on politiik
kaakin vaikeampi ja raskaam
min mielenterveyttä koetteleva. 
Weberin mukaan tiedeinstituu
tiot koettelevat ihmisyksilöitä 
sattumanvaraisesti ja kaksinaa
maisesti.

Tiedeluentonsa alussa Weber 
hämmästyttää 2000luvun luki
jan. ”Meillä kansantaloustietei
lijöillähän on tietty muodolli
nen…” Weber on leimautunut 
niin sosiologiksi ja yhteiskunta
tieteilijäksi, että hänen taustansa 
on jäänyt unohduksiin. Weber
hän oli yksi sosiologian luojis
ta, joten se ei hänen taustakou
lutuksensa ole voinutkaan olla.

Tieteiden kenttä oli kovin 
toisenlainen sata vuotta sitten. 
Tuolloin kansantaloustiede oli 
yksi historiaaine, oikeushisto
rioitsijana Weber oli hyvinkin 
pätevä istumaan sellaisilla oppi
tuoleilla. Sittemminhän talous
tieteet ovat huolellisesti kaiva
neet juurensa ja yrittäneet istut
taa niitä ”kovempien” tieteiden 
puolelle.

Weber sai ensimmäisen pro
fessorinvirkansa varsin nuorena. 
Selvät sattumat siivittivät uraa 
vieläpä usein, kuten hän itse il
maisee. Sattuman suuri osuus ei 
kuitenkaan johdu instituutioista 
itsestään, tai tiedekentän kollek
tiivisesta tahdosta. Taloudelliset 

ja poliittiset vaikuttimet lisäävät 
kiipijöiden ja keskinkertaisuuk
sien mahdollisuuksia. Puhtaas
ti asiaan keskittyminen auttaa 
uralle halajavaa.

Tieteen kaksinaamaisuudella 
Weber tarkoittaa tutkimuksen ja 
opetuksen yhdistämistä samaan 
virkaan. Harvalla on molemmat 
taidot, Weber toteaa, ja mainit
see esimerkkinä karmeasta opet
tajasta muun muassa Leopold 
von Ranken.

Puhdas ”tieteelle” omistautu
minenkaan ei ole hyvästä. Eikä 
opettajaprofeetaksi ryhtyminen 
varsinkaan. 

Poliitikon puolestaan tulisi ol
la hyvin selvillä omista taipu
muksistaan, siitä mikä hänestä 
itsestään yhteiskunnan paradok
seissa, ristipaineissa ja vastuun
kannossa saattaa tulla. Sortuu
ko hän etujenhankintakerrostu
maksi pyrkiessään valtiomieste
koihin?

Perustaltaan Max Weberin 
luonnehdinnat tiede ja politiik
kaammattien olemuksesta tun
tuvat edelleen päteviltä. Jos ti
laajat, sivistysyliopistoa kannat
tavat vapaat ylioppilaat, halusi
vat maailmankatsomusta kehit
tävää kuultavaa, sellaista he sai
vat. Henkisen työn erityislaatui
suus, ”kutsumus”, tulee Weberin 
puhumassa korostetuksi. Tapani 
Hietaniemi pitää ajankohtaisena 
säilyneenä myös erityisesti poli
tiikkaan liittyvää historianteore
tisointia – Weber tarjoaa ainek
sia myös nykyiseen puoluejärjes
telmäkeskusteluun.


