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Mihail Bahtinille (1987) nauru on - 
kuten

aikaisemmin totesin (Weckroth 1991) - vi-
rallisen vastakoh[a. Nauru on - periaattees-

sa aina ja kaikkialla - anarkistista, spontaa-

nia ja vapauttavaa ja sellaisena vallitsevien
yhteiskunnallisten valtarakenteiden sekä

ehdoton että ikuinen vihollinen. "Jokainen

voi tehdä jotakin maailman muuttamiseksi",
jos ei muuta niin nauraa.

NAURAKAAMME II

KLAUS WECKROTH

Rakennukselle oli otettu kaksi pakolaista töi-
hin. Toinen heistä oli jo jonkin aikaa yrittanyt
naulata naulaa seinään kanta edellä toisen tullessa
paikalle. Jonkin aikaa ongelmaa pohdittiin poru-
kalla, kunnes toisella välahti: "Hei, sä kaytät väärää

naulaa 
- 

tuo naula on tarkoitettu vastapäiseen
seinään."

Tällaiset vitsit ovat monellakin tapaa "yhteis-

kuntakelpoisia". Paitsi että ne ruokkivat
"likaisiin töihin" (io nyt tai tulevaisuudessa)

tarvittavan vierastyövoiman lestissään pysy-

misen vaatimaa rasismia, ne myös tekevät

teknis-rationaalisen työyhteiskunnan perisyn-

nistä, taitamattomuudesta, entistä kaihdetta-

vamman ilmitin: kaikkein hävettävintähän

on se, mille "variksetkin nauravat". Ja mita

enemmän osaamattomuutta ylenkatsotaan, si-
tä valmiimpia ollaan liittymaan tekniikan
"riemukulkuun" ja sen varaan rakentuvaan

yhteiskuntaelämään. Lisäksi omat osaamatto-

muudet eivät ole niin "kohtalokkaita", kun

niiden aikaansaaman ahdistuksen voi peh-

mentää ja parhaassa tapauksessa kokonaan

poistaa yhdella lisätavalla: taitamattomuus ei

pane heti lyömään hanskoja naulaan ja kiro-

amaan "työn riivaamaa" (Davies 1988, 13)

yhteiskuntaa, kun on joku viela taitamatto-

mampi, jolle voi nauraa. Oma avuttomuus

kiteytetään hissiä kuljettavaan somaliin,
pahaiseen pultsariin tai nykyajan rattaissa

pyörivään Chapliniin ja nauretaan pois (Da-

vies l9BB,3):
"Kertomalla vitseja yhteiskuntansa perife-

riassa olevien ryhmien tyhmyydestä ihmiset

voivat asettaa tämän halveksimansa ja pel-

käämänsä ominaisuuden jonnekin etäälle ja

samalla vakuuttua siitä, että he itse ja heidän
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Christie Davies (I9BB) ei ole yhta "optimis-
tinen". Daviesin nauru ei ole immuuni vallan

vaikutuksille. Niin kuin mikä tahansa muu

ihmisten toiminnan muoto nauraminen voi

virallistua, se voi muuntua uhasta yhteiskun-

nallisten rakenteiden kantajaksi ja uusinta-
jaksi. Naurusta voi tulla yhteiskunnallista
naurua, huumoria, ja huumorintaju on kaik-

kien muiden "tajujen" tapaan kollektiivista,
historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallis-
ta.

Daviesin mukaan on kaikkea muuta kuin

sattuma, että ns. länsimaissa nauretaan var-

sinkin "tyhmyydelle" ja taitamattomuudelle
ja erityisesti erilaisten etnisten vähemmistö-
jen "tyhmyydelle":

Oletteko kuulleet mustalaislentäj ästä, joka yrit-
ti laskeutua Helsinki-Vantaan lentokentälle? Nah-
dessään kentän hän otti välittömästi yhteyden
lennonjohtotorniin kertoen laskeutumisen olevan
mahdotonta: "Miten ihmeessä te voitte olettaa
minun laskeutuvan tällaisella koneella kiitoradal-
Ie, joka on kylla monta kilometriä leveä mutta vain
vajaat sata metriä pitkä?"

Oletteko kuulleet, miksi somalialainen hissin-
kuljettaja sai potkut työstään? Hän ei oppinut
reittiä.
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oman ryhmänsä jäsenet eivät loppujer.r lopuk-
si ole tyhmiä tai irrationaalisia."

Jos "meillä" on tärkeää osata nauraa vähem-
mistöjen tyhmyydelle, on vähemmän morler-
neissa työyhteiskunnissa tärkeää saada ja
osata nauraa ennen kaikkea valtaapitävien
taitamattomuudel le. Daviesin "Itä-!iuroopas-
sa" nauretaan poliittisille päätöksenteki.iöil-
le, byrokraateille, poliiseille ja armeijalle,
näiden tyhmyydelle ja yleensä yhteiskunta-
jarjestelmalle:

Miksi puolalaisilla upseereilla on nauha käsivar-
ressaan kyynärpään kohrlalla? Siksi että he tietäi-
sivät. miltä kohrlalta käsivarsi raipuu.

Puhelin soi eräänä vt)rrä Kremlissä. Gorbatshov
heräsi, sytytti valon, ;rani silmälasit silnrilleen.
kaivoi pyjaman laskusta paperinpalan, nosti luurin
ja luki huolellisesti paperista: "Haloo" kuka siel-
la."

Miksi Puolassa kaikki lihakaupat ovat vähintään
neljän kilometrin päässä toisistaan'/ Etteivät jonot
menisi sekaisin keskenään.

Milloin kuubalaiset voivat olla varmoja siitä. että
he ovat saavuttaneet sosialismin? Silloin kun hei-
dän on pakko alkaa maaharrtuorla sokeria.

Tämänkaltainen poliittinen huumori yllapitaa
vallitsevia rakenteita toimimal la eräänlaisena
varaventtiilinä kasautuville arkielämän pai-
neille. Ristiriita reaalisosialismin poliittisen
"irrationaalisuuden", jähmeyden, sekavuuden
ja liturgisuuden, ja tehokkaan modernin ta-
Iouden vaatiman "rationaalisuutlen" välillä
on liian suuri olan kohautuksella sivuutetta-
vaksi. Niin kauan kuin ristiriitaan reagoidaan

huumorilla, siihen ei todennäköisesti reagoi-
da ahdistuksella, väkivallalla tai suoranaisel-
la "vastavallankumouksellisella" toiminnal-
la: nämä kun vaatisivat paneutumista asiaan
kaikella sen vaatimalla vakavuudella. Huu-
mori mahdollistaa näin omalta osaltaan tilan-
teen muuttumattomuuden. Poliittiset vitsit ovat
(enintään) "moraalisia voittoja, eivät materi-
aalisia" (Benton 1988, 4I).

Jokainer.r vitsi ei siis ole "pieni vallanku-
mous" (George Orwellin ilmaisu Bentonin

[19U8,40J rnukaan). Nauru voi olla vapautta-
vaa, mutta se voi myös olla tapa yllapitaa
yhteiskunnallisia rakenteita, tapa vesittää
vastarinlaa, vähentää poikkeavuutta, yllapi-
tää autoritaarisuutta ja rasismia. Ja jos nauru
voi yllapitaa virallisuutta, voi vakava olla
sponluunia. anarkistista ja rapauttavaa.

Naurun "kaksinaarnaisuus" rnerkitsee sitä.
että sen ajoittain varsin näkyvä torjutuksi
tuleminen ei roi johlua siitä itsestiän" nuu-

rusta sinänsä. Jos minä jossakin asussa pää-

sen ravintolaan ja jossakin en, on selitys vaat-

teissani eikä minussa. Jos nauru jossakin so-

siaalisessa yhteyrlessä sallitaan ja jossaki n ei,
määrää suhtautumistavan viime kädessä tämä
yhteys eikä itse nauru.

:k

George Herltert Mead tekee kiintoisan erotte-
lun jakamalla vuorovaikutuksen "elekeskus-
teluun" ja "symbolikeskusteluun".

Elekeskustelu on toiminnallista vuorovai-
kutusta. jossa "toiminnan alut saavat toisessa

aikaan reaktion, mika johtaa aloitetun l.oimin-
nan muuntumiseen, mikä johtaa uusiin toi-
minnan alkuihin, mikä synnyttää jälleen uusia
muuntumia" (Mead 1964a, 124). Tällaisessa
"palaverissa" (Mead 1964a,124)minä ia sinä
reagoimme toistemme toimintoihin, ennen
kuin ne ovat varsinaisesti alkaneetkaan. Ta-

pahtuma vaatii suurta sensitiivisyyt.tä "tule-
vien tekojen varhaisimmille havaittavissa
oleville vaiheille" (Mead 1964b, 109-110).
Esimerkkinä elekeskustelusta voisi olla ka-

duilta tuttu tilanne, jossa A ja B yrittavat
välttää törmäämisen: A aloittaa väistämisen
vasemmalle, mutta nähdessään B:n väistävän
samaan suuntaan alkaa väistää oikealle, jo-

hon myös B on A:n liikkeen nähtyään väistä-
mässä jne. Yhteisymmarrys löytyy, mutta
suhteellisen vaivalloisesti.

Symbolisessa vuorovaikutuksessa kyse ei
ole niinkään vuorovaikutuksesta kuin yhtei-
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sestä vaikutetuksi tulemisesta. Eleestä tulee
symboli silloin, kun se "herättää itsessä sa-

man reaktion kuin toisessa" (Mead 1964c,
140). Huuto "tuli on irtio'on symboli, koska se

saa niin huutajansa kuin kuulijansa pyrki-
mään pois palavasta paikasta. Yhteisymmär-

rys on olemassa tavallaan heti, tässä ja nyt,
ilman sen kummempia neuvotteluita. Yhteis-
ymmärrys on ja pysyy, kunhan minä olen
valmis reagoimaan omaan eleeseeni sinun
reaktiotasi odottamatta, samaan aikaan kuin
sinä ja samalla tavalla kuin sinä.

Meadille symbolinen vuorovaikutus on yksi
ihmisyhteison keskeisimmistä rakennusai-
neista. Symbolit ovat osaltaan tuottamassa,
yllapilamassä ja uusintamassa mm. niin sa-

nottua inhimillistä tietoisuutta (Mead 1964b,
110-l r 1):

"Niin kauan kuin yksilo vain reagoi toisen
eleeseen sopivalla tavalla, ei tietoisuutta
merkityksestä ole. Ja ilman tietoisuutta ollaan
samalla tasolla kahden toisiaan kiertelevän
murisevan, huulia kiristelevän, karvoja pör-
histelevän ja hampaita näyttävän koiran kans-
sa. Vasta kun meillä on mielikuva reaktiosta,
jonka jokin eleemme synnyttää toisessa, me

olemme tietoisia eleemme merkityksestä."
Mahdollistamalla (oikeastaan pakottamal-

la) tietoisuuden omista eleistä, toisesta ja it-
sestä symbolinen interaktio ja erityisesti kieli
tuovat mukanaan ajattelun, suunnittelun ja
ns. rationaalisen päätöksenteon.

Symbolinen interaktio on toisaalta omalta
keskeiseltä osaltaan synnyttämässa ja yllapi-
tämässä sitä voimaa, joka ihmisten ykseyteen

- 
"msisyylssn" 

- Iiittyy. Mita yksimieli-
sempiä olemme, sitä enemmän saamme aikai-
seksi. Ja me olemme sitä yksimielisempiä,
mitä enemmän on symboleita, jotka saavat
meissä kaikissa aikaan samanlaisen psyykki-
sen tai praktisen reaktion.

Asiat, jotka vaikuttavat meihin eri tavoin,
ovat vailla symbolista voimaa. Jotta toisin
reagoiminen pysyisi aisoissa, meidan kaik-
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kien täytyy ykseyttä yllapitaaksemme olla
valmiita tarpeen tullen tekemään "se", asia,
jonka varassa meisyytemme lepää. Jos minä
olen valmis pieraisemaan aikuisten pöydässä,

sinunkin täytyy olla siihen valmis; muuten
suhteemrne ei enää ole sitä, mitä se oli. Jos
minä olen valmis polvistumaan kirkossa
puukuvan eteen, sinunkin täytyy olla valmis;
muuten tunnelma on pilalla. Jos sinä aloitat
puheenvuorosi AA-kerhossa toteamalla ole-
vasi alkoholisti, minunkin täytyy tehdä se;

muuten kerhon raittiutta yllapitavasta voi-
masta ei ole paljoakaan jäljella. Jos itsemurha
minusta on kammottava ilmiö, sen täytyy olla
sellainen myös sinusta; tekemällä siitä pilaa,
teet pilaa minusta.

Symbolinen maailma on (ainakin) kaksiulot-
teinen. "Vertikaalisen" ulottuvuuden perus-
tana ovat eritasoiset sosiaalisuuden muodot

parisuhteista ja pienryhmistä alakulttuurei-
hin, kulttuureihin ja viime kädessa yhteis-
kuntaan. Kahden lapsen keksimä salasana

toimii eri tasolla kuin seurakunnan tunnusta-
ma jumala tai periaatteessa kaikkien johon-

kin yhteiskuntaan kuuluvien omaksumat ar-
vot. "Horisontaalisen" ulottuvuuden ytimenä
ovat erilaiset toiminnan muodot. Symbolei-
den sinussa ja minussa herättämä sama reak-
tio voi olla niin hyökkäys kuin pako, niin ryyp-
pääminen kuin raittius, niin pelko kuin viha,
niin itku kuin nauru.

Koska sekä toimintoja että sosiaalisuuden
muotoja on huomattava määrä, erilaisissa
'"elämän ympyröissä" Iarvitaan melkoinen
joukko erilaisia symboleita. Osa symboleista
tuottaa, yllapitaa ja uusintaa vihaa ja väkival-
taa kulttuurin tasnlla, osa parisuhteen ja osa

yhteiskunnan tasolla; osa synnyttää yhteistä
alakulttuurista uskoa, osa yhteistä yleiseu-
rooppalaista pelkoa, osa yhteistä ryhmän tah-
toa 

- 
ja osa yhteistä naurua.

Tätä kautta nauru on yhteiskunnalliselta
kannalta erityisen "vaarallista" sillnin, kun se

on yhteiskunnallista "toisin tekemistä", eli

*

*



tilanteessa, jossa X nauraa, vaikka (kaikki)
muut ovat vakavia. Pilkan tai naurun aika

ajoin herättämän närkästyksen ydin ei ole

siinä, ettäjokin asia naurattaa, vaan siinä, että

jokin asia vaikuttaa "toisin" eli ei vaikuta

samalla tavalla kaikkiin sen kanssa tekemi-

siin joutuviin ihmisiin. Vaarallista virallisen
ja pyhan kannalta ei ole se, ettäjoku nauraa tai

laskee leikkia, vaan se, että joku toimii toisel-

la tavalla kuin kaikki muut.

Se, kuinka vakava ongelma nauru kulloin-
kin on, riippuu monista seikoista.

Oma vaikutuksensa on esimerkiksi silla,

kuinka kaukana toiminnallisessa "horisontis-
sa" "toisin nauraminen" on. Se, joka konser-

tissa on taputtamatta, kun kaikki muut taput-

tavat, saattaa vielä saada tekemättömyytensä

anteeksi, mutta jos hän tekee päinvastoin kuin

muut ja viheltaa (tai nauraa), on tilanteesta

leikki kaukana. Se, joka kirkossa on hiljaa,

kun muut rukoilevat, saattaa saada olla rau-

hassa, muttajos han alkaa nauraa, on hänelle

pakko tehda jotakin. Jos nauru on jossakin

toiminnallisessa yhteydessä "ennen kuulu-

matonta", se on vaikutuksiltaan varsin voima-

kasta.

Toiseksi naurun vakavuuden aste riippuu

sen paikasta vertikaalisella ulottuvuudella eli

siitä, kuinka monen ihmisen jakama nauretta-

va symboli on. Jos naurun kohteena on yhteis-

kunnallinen vakavuuden symboli, symboli,
jonka tulisi periaatteessa koskettaa kaikkia
ihmisiä, on toisin nauraminen suurempi uhka

kuin silloin, kun se liittyy jonkin alakulttuu-

rin, ryhmän tai parin jakamaan salasanaan.

Virallisen kannalta sillä, että sinä petät minut,

ei ole kovinkaan suurta merkitystä; sen sijaan

huvin vuoksi tapahtuva siirtymiseni vasem-

manpuoleiseen liikenteeseen noteerataan

suhteellisen nopeasti.

Kolmas vaikuttava tekija on naurettavan

symbolin "uutuus". Se, mikä asia mitäkin
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Usein yksikin poikkeus riittää tekemään tyh-
jäksi sen voiman, joka symboliseen interakti-

oon kätkeytyy. Jos ja kun jokin asia ei enää

synnytä samanlaista reaktiota jokaisessa sen

ympärille kokoontuneista sadasta ihmisestä,

on jaljelle jäävä 99 ihmisen jakama symboli

väistämättä erilainen kuin kaikkien sadan

jakama symboli. "Mikään ei ole enää niin
kuin ennen": meillä on joukossamme joku,

johon ei voi luottaa ja jota siksi taytyy pitaa

silmalla. Siksi toisin toimiminen ja naurami-

nen ovat niin vaikeita asioita myös "toisin-
ajattelijoiden" joukossa. Ellei sitten naureta
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