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C. W. MILLS – SOSIOLOGI, 
KESKUSTELIJA JA KRIITIKKO

Juha Suoranta

”Yhteiskuntatutkijan kuten jokaisen vapaamielisen kasvatt ajan 
poliitt inen tehtävä on tehdä ihmisten yksityisistä huolista 
julkisia kysymyksiä ja julkisista kysymyksistä yksilöille merki-
tyksellisiä kysymyksiä. Hänen tehtävänään on osoitt aa työllään 
– ja kasvatt ajana myös elämällään – tällaista sosiologista 
mielikuvitusta. Ja hänen tehtävänään on edistää vastaavaa ajat-
telua kaikissa ihmisissä. Näiden tavoitt eiden varmistaminen on 
järjen ja yksilöllisyyden varmistamista ja niiden juurrutt amista 
demokraatt isen yhteiskunnan vallitseviksi arvoiksi.”*

Kuollessaan vuonna 1962, C. Wright Mills oli aikansa tunnetuin 
yhdysvaltalainen yhteiskuntatieteilijä, kollegoidensa keskuu-
dessa kiistelty ja radikalisoituvien opiskelijoiden palvoma henkilö. 
”Olen (…) synnynnäinen riidanhaastaja”, hän kirjoitt i.** Hän kri-
tisoi valtavirran sosiologiaa ja oli eri mieltä kollegoidensa kanssa 
maailman tilasta, tiedon luonteesta, tieteellisen työn tavoitt eista 
ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmistä.*** Millsiä pidetään 
1900-luvun jälkipuoliskon tärkeimpiin kuuluvana kriitt isen yhteis-
kuntateorian kehitt äjänä: ”Hän kuului niihin harvoihin aikalaisiin, 
joiden äly, henki, into, laaja-alaisuus ja ristiriitaisuudet liitt yivät 
aikakauden yleisimpiin moraalisiin ja poliitt isiin kysymyksiin. Hän 
oli fi losofi sesti koulutett u bestseller-sosiologi, joka päätt i ryhtyä 
kirjoitt amaan pamfl ett eja, populisti, joka kamppaili pelastaakseen 
marxilaisesta perinteestä sen, mitä pelastett avissa oli, poliitt isesti 

* Mills 2015, 215–216.
**  Mills 2000b, 27.
***  Sulkunen 1994, 122.
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sitoutunut oman tiensä kulkija sekä tyylitietoinen ja asioista perillä 
oleva kynäilijä, opas ja esimerkki.”*

Charles Wright Mills syntyi vuonna 1916 Wacon kaupungissa 
Teksasissa ja kuoli suosionsa huipulla sydänkohtaukseen Nyackin 
kaupungissa New York Cityn liepeillä. Mills oli kolmesti naimisissa 
(Dorothy Smith 1937–1947, Ruth Harper 1947–1957 ja Yaroslava 
Surmach 1959–1962). Hänellä on kaksi tytärtä, Pamela (s. 1943) ja 
Kathryn (s. 1955), ja poika Nikolas (s. 1960) sekä lastenlapset Car-
los, Paulo, Pedro ja Eric.

Kuolemansa jälkeen Millsistä tuli ”osallistuvan, kriitt isen 
sosiologin” esimerkki monille 1960-luvun poliitt isiin liikkeisiin 
osallistuneille. Liikkeissä puolustett iin kansalaisoikeuksia, nais-
ten oikeuksia ja seksuaalista vapautt a sekä vastustett iin Vietnamin 
sotaa, yliopistojen byrokratisoitumista ja vähemmistöjen taloudel-
lisia etuoikeuksia.

Mills vartt ui pääasiassa äitinsä, isoäitinsä ja isosiskonsa kanssa, 
sillä hänen vakuutusmyyjänä toimiva isänsä joutui matkustamaan 
työnsä vuoksi paljon.** Villin lännen tarinoita Millsille kertonut 
ja teksasilaista farmikultt uuria edustanut isoisä, joka kuoli Mill-
sin ollessa kuusivuotias, vaikutt i Millsin myöhempään ”cowboy-
identiteett iin”.***

C. Wright Mills aloitt i opiskelun kotiosavaltionsa Teksasin 
teknisessä yliopistossa, jossa koulutett iin myös sotilaita. Pian Mills 
huomasi olevansa väärässä paikassa ja muutt i pohjoiseen, Wiscon-
sinin yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa, jonne hän laati väitös-
kirjansa. Ensimmäisen vakituisen opetuspestin hän sai Marylan-
din yliopistosta, mutt a hänen tavoitt eenaan oli edetä suurempiin 
ympyröihin eli silloisen yhdysvaltalaissosiologian keskukseen 
Chicagoon tai Columbian yliopistoon Manhatt anille.

Manhatt anin boheemipiireissä Mills oli outo lintu. Eräs aika-
lainen muistelee: ”Olimme kerran syömässä Greenwich Villagessa. 
Jutt elin niitä näitä Balzacista ja Mills kirjoitt i jutt ujani ylös. Kaikki 

* Gitlin 2000, 229, ks. myös Tilman 1984.
** Tilman 1984, 5.
*** Kerr 2007, 32.

Mills_taittopohja_04.indd   262Mills_taittopohja_04.indd   262 2/19/2015   1:36:28 PM2/19/2015   1:36:28 PM



C .  W.  M I L L S  –  S O S I O LO G I ,  K E S K U S T E L I J A  J A  K R I I T I K KO  •  263

oli ihan uutt a hänelle. Monet pitivät häntä suurenmoisena. Minusta 
hän oli aika yksinkertainen kaveri.”* Samoissa kortt eleissa, joissa 
Mills kirjoitt i vallasta, beat-runoilija Allen Ginsberg (1926–1997) 
loi Huutoaan:

Amerikka koska me lopetamme ihmisten sodan?/
Mene naimaan atomipommiasi./
Minä en voi hyvin älä häiritse minua./
En kirjoita runoani ennen kuin olen täysissä järjissäni./
Amerikka koska sinusta tulee enkelimäinen?/
Koska sinä katsot itseäsi haudan läpi?/
Koska sinusta tulee miljoonien trotskilaistesi arvoinen?//**

II

Mills edusti uransa eri vaiheissa erilaisia sosiologihahmoja. Hänen 
ensimmäinen hahmonsa oli uraa luova sosiologi. Tähän vaiheeseen 
sijoitt uu hänen toisinaan unohdett u soveltava sosiaalitutkimuk-
sensa Paul F. Lazarsfeldin johtamassa tutkimuslaitoksessa Bureau 
of Applied Social Research. Akateemisen aseman vakiinnutt ua 
syntyi radikaalin ”riidanhaastajan” ja lopulta tunnetun yhteiskun-
nallisen keskustelijan hahmo.

Mills oli perinteinen sosiologi, joka pyrki vaikutt amaan teks-
teillään yhteiskuntaan, mutt ei osallistunut yhteiskunnallisten liik-
keiden toimintaan kuten aktivistisosiologit.*** Etenkin uransa lopulla 
hän omaksui julkisen roolin: hänestä kasvoi kriitt istä ”kasvatuk-
sellista sosiologiaa” kirjoitt ava julkinen keskustelija ja pedagogi, 
joka korosti yksitt äisten ihmisten ongelmien sosiaalisia ja poliit-
tisia yhteyksiä. Hän halusi kirjoitt aa ”suurelle lukevalle yleisölle” 
selkeäl lä asiaproosalla vältt äen tieteenalansa vaikeatajuisia ilmai-
suja ja sosiologista mongerrusta. Hänessä oli myös aimo annos 
anarkistia, joka korosti osallistuvaa demokratiaa.

*  Summers 2008, 10.
**  Ginsberg 2005, 32.
***  Sosiologityyppien eroista ks. Burawoy 2006; Suoranta 2009.
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Mills oli omaksunut jo varhain pragmatismin opit, erityisesti 
tietokäsityksen, jonka mukaan tieto ja totuus eivät odota löytä-
jäänsä ”jossain tuolla”, vaan ne syntyvät kokeilemalla ja toimin-
nassa. Wisconsinin yliopistoon laatimassaan väitöskirjassa A Socio-
logical Account of Pragmatism (1942), joka julkaistiin myöhemmin 
nimellä Sociology and Pragmatism. Th e Higher Learning in America 
(1964), Mills tutki pragmatismin aatehistoriaa sen keskeisten edus-
tajien Charles Peircen, John Deweyn ja William Jamesin intellektu-
aalisten elämäkertojen pohjalta. ”Mills on yksi niistä sosiologeista, 
joiden ajatt elussa pragmatistinen perinne jatkuu kriitt isenä vaihto-
ehtona parsonsilaiselle, klassiseen eurooppalaiseen perinteeseen 
nojaavalle ’normaalisosiologialle’.”*

Millsin pragmatistisessa sosiologiassa yhdistyivät yhdysvalta-
laisen radikalismin romantt iset ja puritaaniset perinteet. Romant-
tinen radikalismi palautuu Henry David Th oreaun (1817–1862) 
transsendentaaliseen fi losofi aan. Siinä vieroksutt iin paitsi maal-
lisen mammonan palvontaa myös arkielämän sosiaalisia tilan-
teita, jotka peitt ävät ”autentt isen yhdessä olemisen” ja ”todelli-
sen minän” kehityksen. Ne nousivat tärkeiksi 1950- ja 1960-luvun 
beatnik- sukupolvelle.** Th oreaun radikalismi perustui etäisyyden 
ott amiseen ihmisyhteisöistä ja joukkoliikkeistä. Ihmisen on puo-
lustett ava suoraselkäisesti itsemääräämisoikeutt aan ja oltava tar-
peen tullen valmis irrott autumaan yhteiskunnasta. Th oreau halusi 
korostaa ainutkertaisen sankariteon moraalista arvoa, joka asett aa 
poliitt iset instituutiot huonoon valoon.*** Th oreaun vaikutusta lie-
nevät Millsin opiskelijoilleen esitt ämät kehotukset hylätä epäin-
himillinen kaupunkielämä ja perustaa sen sijaan pieniä itsehallin-
nollisia ja omavaraisia yhteisöjä Yhdysvaltain eri kolkkiin.**** Hänen 
toiveensa  toteutui ositt ain 1960-luvun hippi- ja ekoyhteisöissä, 
joita Mills ei enää nähnyt.

*  Sulkunen 1994, 130.
**  Mt., 126–127.
***  Rosanvallon 2008, 132.
**** Wakefi eld 2005.
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Toisen perinteen eli puritanismin vaikutteet välittyivät 
Millsille erityisesti yhteiskuntatieteilijä Thorstein Vebleniltä 
(1857–1929). Mills oli lukenut Vebleniä opiskeluaikanaan ja luo-
kitt eli hänet myöhemmin anarkistiksi ja syndikalistiksi, ”parhaaksi 
Yhdysvaltain kriitikoksi, jonka Yhdysvallat on synnytt änyt”.* Veb-
lenin tutkimuskohteita olivat muun muassa ”joutilas luokka” (leis-
ure class) ja ”kerskakulutus” (conspicuous consumption) sekä tekno-
kraatt isen demokratian tuott ama ”kapitalistinen sabotaasi”, jolla 
hän tarkoitt i taloudellisen tuott o-odotuksen perustaa. Veblenin 
käsitt eistä Mills omaksui sanastoonsa kerskakulutuksen ja kapita-
listisen sabotaasin lisäksi myös ”valtavirran” (the main drift ), joka 
tarkoitt aa aikakauden keskeisten muutosvoimien teknologian, 
kapitalismin ja nationalismin yhteiskunnallisia ja yksilöihin ulot-
tuvia vaikutuksia. Valtavirran vaikutukset Veblen oli tunnistanut 
erityisesti Saksan kansallissosialismissa, jota hän oli pitänyt kaik-
kein vaarallisimpana uhkana maailman rauhalle jo ennen uhkan 
todellistumista.**

Näiden kahden perinteen lisäksi Mills oli perillä sosialistisista 
aatt eista, joilla oli ammatt iyhdistyksen toiminnan ja työväenliik-
keen kautt a vankka jalansija Yhdysvalloissa. 1900-luvun alkuvuosi-
kymmenillä vaikutusvaltaiseen Industrial Workers of the World 
-ammatt iyhdistysliikkeeseen kuului 200 000 jäsentä (”Wobblies”). 
Mills ihaili sen vapautt a ja itsemääräämistä korostavaa arvomaail-
maa.

Mills oli kiistelty hahmo sosiologipiireissä. Konservatiiviset 
kollegat eivät jakaneet hänen yhteiskuntakäsitystään eivätkä länsi-
maisista yhteiskunnista tekemiään kriitt isiä johtopäätöksiä. Myös 
hänen suora ja ositt ain provosoiva kirjoitustyylinsä herätt i närää. 
Toisaalta hänen näkemyksellistä sosiologiaansa ja suorasukaisuut-
taan arvostett iin niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Teok-
sensa Yksiulott einen ihminen esipuheessa Frankfurtin kriitt isen kou-
lukunnan teoreetikko Herbert Marcuse (1898–1979) huomautt i 

* Mills 2008c, 63.
** Veblen 2002; Down 2000, 87–105.

Mills_taittopohja_04.indd   265Mills_taittopohja_04.indd   265 2/19/2015   1:36:28 PM2/19/2015   1:36:28 PM



 266 •  SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS

Millsin tutkimusten merkityksestä kriitt iselle ajatt elulle. Mills oli 
tehnyt vaikutuksen myös nuoreen sosiologi Zygmunt Baumaniin 
vieraillessaan Varsovan yliopistossa kesällä 1957. Myös ranskalais-
fi losofi  ja naistutkimuksen pioneeri Simone de Beauvoir tunsi 
Millsin ajatt elua. Opiskelijat ympäri maailman innostuivat Millsin 
sosiologista aktivismia ja osallistuvaa demokratiaa koskevista aja-
tuksista ja sitä kautt a omista mahdollisuuksistaan toimia maailman 
muutt amiseksi. Myöhemmin muun muassa kultt uuriteoreetikko 
Cornel West on kiitt änyt Millsiä radikaalidemokraatt isen perin-
nön jatkamisesta Yhdysvalloissa.*

Mills vaati, ett ä yhteiskuntatieteilijöiden tulisi tartt ua aika-
kauden suuriin kysymyksiin. Hänelle ei kelvannut tilastollinen tai 
muukaan näpertely näennäiskysymysten parissa. Yhteiskuntatie-
teiden lupaus piili sosiaalisten ja poliitt isten ilmiöiden tutkimuk-
sessa, jossa tutkimushavaintoihin yhdistyy historiallinen analyysi 
ja tavallisten ihmisten kokemuksen tavoitt ava elämähistoriallinen 
näkökulma sekä tietoisuus näiden keskinäissuhteista. Sellainen 
tutkimus tarkoitt i Millsille sosiologista mielikuvitusta.

Mills ei halunnut tulla tavalliseksi yliopistoprofessoriksi, eikä 
hänestä sellaista tullut. Hänen tavoitt eenaan oli esiintyä puheineen 
ja kirjoituksineen yliopistoyhteisöä laajemmassa julkisuudessa, 
jott a ihmisillä olisi mahdollisuus käsitt ää sitä osaa elämästään ja 
yhteiskunnallisesta olemisestaan, joka yleensä jää hämärän peit-
toon: erityisesti eliitt ien vallan vaikutuksia omaan elämäänsä. Mills 
toivoi saavansa joskus kokea ranskalaiskirjailija Gustave Flauber-
tin (1821–1880) tapaan ”kaikkien elämien elämisen” – tai saavut-
tavansa Honoré de Balzacin (1799–1850) tavoitt een laatia yhteis-
kunnan kokonaiskuva. ”Olin lukenut Balzacit kannesta kanteen 
1940-luvulla ja vaikutt unut hänen tavoitt eestaan katt aa yhteiskun-
nan kaikki luokat ja tyypit tehdäkseen niistä tutt uja.”** Millsin kirjat 
ammatt iyhdistysliikkeestä, valkokaulusluokasta ja eliitt ien vallasta 

* Ks. Peschek 2008.
** Mills 2008a, 45.
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olivat yritys luoda sosiologinen kokonaishahmotelma modernista 
yhteiskunnasta.

III

Demokraattisen opiskelijaliikkeen (Students for Democratic 
Society) perustajajäsen Tom Hayden jakaa Millsin elämän ja tuo-
tannon neljään kauteen: Vuosina 1939–1949 Mills ott i akateemisen 
sosiologian haltuun ja hänen ajatt elunsa alkoi saada sille tyypillistä 
yhteiskuntakriitt istä sävyä (Th e New Men of Power, Puerto Rican 
Journey). 1950–1956 muotoutui kriitt inen ja pessimistinen näkemys 
yhteiskunnan valtasuhteista, valtaeliitistä ja massayhteiskunnasta 
(White Collar, Power Elite). 1956–1960 syntyi radikaali poleemikko, 
jonka ajatt elu ulott ui maailmanlaajuisiin ongelmiin, erityisesti 
kysymykseen sodasta ja rauhasta (Th e Causes of World War Th ree, 
Sociological Imagination), ja vuosina 1960–1962 sosiologi suuntau-
tui viimeisillä voimillaan kohti uutt a tulkintaa vasemmiston tehtä-
vistä (Th e Marxists).* Maineeseen hänet nostivat erityisesti neljä 
kirjaa: Th e New Men of Power, White Collar, Power Elite ja Sosiologi-
nen mielikuvitus.

Pääteoksissaan hän kehitt eli jälkimodernia yhteiskuntaa tai 
”neljätt ä epookkia” koskevaa teoriaa yhteiskunnan uudelleenra-
kentumisesta, byrokratiasta, kulutt amisesta, massoitt umisesta, 
poliitt isesta apatiasta ja valtaeliiteistä. Hän pohti ihmisen mahdol-
lisuuksia täysipainoiseen elämään kapeutt avien olosuhteiden aika-
kaudella. Sosiologialta hän odott i paljon, mutt a joutui yleensä pet-
tymään. Hänen käsityksensä mukaan suuri osa sosiologeista toimi 
järjestelmän palveluksessa eräänlaisina yhteiskunnallisina kir-
janpitäjinä, Millsin sanoin ”tutkimusteknikkoina”. Hän kieltäytyi 
hyväksymästä sosiologian ”tasapainoista näkökulmaa” ja korosti 
sen sijaan yhteiskunnallisia ongelmia paljastavaa ja ongelmiin tart-
tuvaa tutkimusasennett a. Toisaalta huomio kiinnitt yy siihen, ett ei 
Mills juurikaan käsitellyt tutkimuksellisiksi ja myös poliitt isiksi 

* Hayden 2006, 67–70.
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jo 1950-luvulla nousseita sukupuolen ja etnisyyden kysymyksiä. 
Radikalismistaan huolimatt a hän edusti tässä suhteessa aikaansa 
sidott ua patriarkaalista ajatt elua.

Työn sosiologian alaan kuuluva teos Th e New Men of Power 
ilmestyi vuonna 1948. Sen tutkimuskohde oli ammatt iyhdistyksen 
ja erityisesti ammatt iyhdistysjohtajien rooli ja tehtävä toisen maa-
ilmansodan jälkeisen Yhdysvaltojen rakentamisessa. Mills kysyi, 
mikä on ammatt iyhdistyksen merkitys sosiaalisen muutoksen 
edistämisessä ja valtavirran – yhteiskunnan militarisoitumisen, 
vieraantuneisuuden ja kulutuksen totalitarismin – vastustamisessa. 
Teoksen lähtökohta oli optimistinen. Mills uskoi ammatt iyhdis-
tyksen olevan rahapiirien ja valtavirran todellinen vastavoima, 
mutt a pett yi: ammatt iyhdistysjohtajista ei ollut yhteiskunnan 
muutt amiseen oikeudenmukaiseksi ja tasa-arvoiseksi, sillä heidän 
pääasiallinen intressinsä näytt i olevan vallan kahmiminen, vehkeily 
omistavan luokan kanssa ja mukautuminen valtavirtaan. ”Ei ihme, 
ett ä ajan oloon mukautuminen tekee joistakuista omien pienten 
alojensa rosvoparoneita.”*

Valtavirran käsitt eellä Mills tarkoitt i Veblenin hengessä niitä 
historiallisia mullistuksia ja yhteiskunnallisia virtauksia, joita on 
vaikea hallita tai edes käsitt ää mutt a joiden seuraukset voivat olla 
kohtalokkaita tavallisille ihmisille.** Valtavirta toimii yksilöstä riip-
pumatt a ikään kuin hänen selkänsä takana – ”the main drift  goes on 
behind mens’ backs”.*** Tavalliset ihmiset eivät mahda sille mitään, 
mutt a pieni eliitt i pystyy ohjailemaan sitä ja hyötymään siitä talou-
dellisesti. Tämän ryhmän toimintaa Mills analysoi teoksessaan Th e 
Power Elite (1956).

White Collar -teoksessa (1951) Mills tutki Yhdysvaltain luok-
karakennett a ja sen muutoksia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 
1950-luvulle. Kysymys oli yhteiskunnan rakenteellisista muu-
toksista teollisesta yhteiskunnasta kulutusyhteiskunnaksi. Mills 
kehitt eli monia marxilaisen sosiologian näkökulmia, erityisesti 

* Mills 2001, 123.
** Sulkunen 1994, 123; ks. myös Mills 1958, 42.
*** Mills 2001, 239.
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konfl iktiteoriaa, jonka mukaan yhteiskunnassa vallitsee ero hallit-
sevan eliitin ja hallitt ujen välillä. Hän kiinnitt i huomiota vieraan-
tumisen ongelmaan massa- ja mediayhteiskunnassa, joka pirstoi 
perinteiset luokkasuhteet ja niiden mukaisen luokkasolidaarisuu-
den. Ajatus yhtenäisesti etujaan ajavasta ja taistelutahtoisesta työ-
väenluokasta ei Millsin mukaan pitänyt enää paikkaansa. Syy oli 
kulutukseen perustuva massayhteiskunta, joka oli nielaissut työvä-
enluokan kitaansa rikkoen luokkataisteluhengen ja solidaarisuus-
tahdon. Osa työväenluokasta oli noussut keskiluokkaan.

Keskiluokan asemaa Mills tarkasteli teoksessaan White Col-
lar, joka oli ositt ain omaelämäkerrallinen (hänen isänsä kuului 
valkokaulusluokkaan*). Tutkimuksen tavoitt eena oli saada selkoa 
elett ävästä aikakaudesta, suurkaupungistuvan yhteiskunnan elä-
mästä. Oppilaalleen ja ystävälleen Dan Wakefi eldille Mills kertoi 
tavanneensa eräillä cocktail-kutsuilla naisen joka ”todella ymmärsi 
minua”. ”’Tunnen sinut, Mills’, hän sanoi. ’Olen lukenut kirjasi ja 
tiedän, mistä se kertoo. Se on tarina teksasilaisesta pojasta, joka 
saapuu suureen kaupunkiin’. Hyvä jumala, nainen oli oikeassa! 
White Collar syntyi halusta artikuloida oma kokemukseni sodan 
jälkeisestä New Yorkista.”**

Millsin omaan aikalaiskokemukseen kuului myös sodanjäl-
keisen yhteiskunnan vallanjako ja erityisesti eliitin yhteiskunnalli-
nen vaikutus. Eliitt ien valtaa käsitt elevän Power Eliten perusjännite 
viritt yy kahden valtakäsityksen varaan: yhtäällä on poliitt isen teo-
rian ihanteellinen käsitys, ”mikään ei ylitä voimaltaan Amerikan  
suurta kansaa”; se on demokraatt isen vallan lähde ja säätelijä.*** 
Toisaalla ovat massayhteiskunnan olosuhteet, joiden välitt yneet 
päätöksenteko- ja julkisuusmekanismit luovat tilan erityisille 
ihmisryhmille, eliitille, joka käytt ää valtaa paitsi muiden puolesta 
myös heidän ohitseen. Näiden eliitt iryhmien eritt elyn lisäksi Mills 
pyrki osoitt amaan, miten ja kuinka Yhdysvallat oli muutt unut 
toista maailmansotaa edeltävinä ja sen jälkeisinä vuosikymmeninä 

* Ks. Kerr 2007, 40.
** Wakefi eld 2005.
*** Mills 2010, 133.
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republikaanieliitt ien hallitsemasta pienkaupunkien maasta yhtiö-
valtaan perustuvaksi yhteiskunnaksi. Millsin analyysin mukaan 
eliitt i ei ollut yhtenäinen joukko, vaikka sillä oli yhteiset intressit, 
ja tietyissä, esimerkiksi taloudellisen voiton ja sodankäynnin kysy-
myksissä, eliitt i löysi vaivatt a toisensa. Mills erott i kolme eliitt ien 
valtakeskitt ymää: liike-elämän eliitin, sotilaallisen eliitin ja poliit-
tisen eliitin.

Sosiologisen mielikuvituksen (1959) teemat olivat kehkeytyneet 
1950-luvun mitt aan. Kirjan liitt eenä olevan esseen sosiologisesta 
ammatt itaidosta Mills oli kirjoitt anut jo 1950-luvun alussa. Hän 
oli jakanut sen eri versiota monisteena opiskelijoilleen ennen kuin 
päätt i ott aa sen kirjaansa. Kirjan käsikirjoitus syntyi Euroopan-
matkalla vuosina 1956–1957. Hän luennoi käsikirjoituksen pohjalta 
useissa paikoissa, muun muassa Fabian Societyn Beatrice Webb 
-talossa Surreyssa, London School of Economicsissa sekä Frank-
furtin ja Kööpenhaminan yliopistoissa.*

Sosiologisessa mielikuvituksessa Mills ott i kriitt isen kannan niin 
sanott uun suureen teoriaan ja abstraktiin empirismiin. Niissä ei 
Millsin mukaan kiinnitett y riitt ävää huomiota ihmisten aktiiviseen 
toimintaan ja yhteiskunnalliseen muutokseen, vaan yhteiskunta 
käsitett iin rakenteina ja ratt aina, joissa tavallisen ihmisen osa ei ole 
häävi. Yhteiskunnallisen tiedostamisen ja tietoisuuden kasvatt a-
misen kannalta näillä neutraaleilla ja passivoivilla näkemyksillä ei 
ollut paljonkaan käytt öä. Millsin kirja tarjosi 1960-luvun opiskelija-
nuorille, niin kukkaislapsille kuin kapinallisillekin, toivoa koros-
tamalla yhteiskuntatieteiden lupausta maailman muutt amisesta. 
Yhteiskuntatieteilijän tehtävä on Millsin mukaan osoitt aa henkilö-
kohtaisten ongelmien yhteiskunnallinen ja rakenteellinen perusta 
ja tehdä yksityisen ihmisen kohtaamista harmeista ja ongelmista 
julkisia kysymyksiä ja poliitt isen keskustelun teemoja.

Mills vertasi byrokraatt ista toimistotyötä intellektuaalisen 
ammatt itaidon ihanteisiin, joita hän arvosti ja pyrki itse ylläpitä-
mään ja kehitt ämään. Käsityömäisessä työskentelytavassa ”ei ole 

* Ks. Brewer 2007.
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muuta motiivia kuin tuote ja sen valmistusprosessi. (…) Työn-
tekijä voi vapaasti ohjata työtoimintaansa. Käsityöläisen on siten 
mahdollista oppia työstään, ja käytt ää ja kehitt ää kykyjään ja taito-
jaan työn kehitt ämisessä. Työn ja leikin tai työn ja kultt uurin välillä 
ei ole eroa.”*

Tällainen itsemääräytyvä työ on ollut ihanteena monissa 
yhteiskuntafi losofi oissa. Ihanteet elävät yhä käsityöammateissa ja 
tieteellisen elämän ideaalina sekä esimerkiksi hakkerietiikassa ja 
siinä työn etiikassa, jossa korostetaan asioiden tekemistä hyvin ja 
tekijää tyydytt ävällä tavalla.** Tutkijan keskeisenä taitona Mills piti 
kirjoitt amista, taitoa laatia sujuvia ja vakuutt avia sosiologisia teks-
tejä. Kesäkuussa 1947 kirjoitt amassaan kirjeessä ystävätt ärelleen 
Mills kuvasi tyypillistä työpäiväänsä, kun vauhti on päällä ja työ 
etenee. Tekeillä oli teos Th e New Men of Power:

Tyypilliset, vaihteluitt a jatkuvat päivät, kuluvat näin: ylös 
seitsemältä, tunnin verran kirjoitt amista. Aamupala kahdek-
salta. Kirjoitt amista noin yhteen, jonka jälkeen lounas. Sitt en 
loikoilua auringossa kunnes takaisin töihin, mutt ei puskemaan, 
vaan pääasiassa lukemaan ja korjailemaan käsikirjoitusta, jos 
aamu on mennyt hyvin, muutoin puskemaan. Lopetus siinä 
puoli kuuden aikaan, sitt en kitaran näppäilyä tai pienet unet 
ja seitsemältä päivällinen. Lopuksi muutama erä biljardia ja 
pöytätennistä. Nukkumaan kymmeneltä.***

Toisinaan kirjoitt aminen takkuili, kuten selviää ystävälle laaditusta 
kirjeestä kesken White Collar -teoksen ensimmäisen version työs-
tämisen. Mills kamppaili epätoivoissaan synkän pessimisminsä 
vallassa yhteiskunnan suuntaa punniten ja vakavasti sosiologisen 
kirjoitt ajan rooliaan arvioiden – onko sosiologinen teksti hänen 
välineensä, vai tulisiko hänen sitt enkin yritt ää jotain muuta, kuten 
nuoruudessaan runoja ja novelleja:****

* Mills 2002, 220.
** Vrt. Sennett  2002 ja 2009.
*** Mills 2000b, 104.
**** Ks. Mills 2008b, 269–270.
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Jälleen olen harhaluuloton kirjastani. En osaa kirjoitt aa sitä 
oikein. En saa sanotuksi, mitä haluaisin sanoa Yhdysvalloista. 
Haluaisin sanoa niin kuin läheiselle ystävälle, kun hän on 
epätoivoinen siitä, miten kaikki sujuu. Sanoa kaiken kerralla: 
valaista vieraantumista ja apatiaa ja rappiota, suuruutt a ja hälyä 
ja mölyä ja paskapuhett a ja ihanuutt a – ja kuinka yksinäistä 
kaikki on, todella, kuinka kamalan yksinäistä ja rikasta ja 
rahvaanomaista – tai en tiedä. Ehkä tuo tunnelma, joka minulla 
nyt on, on vain sekaannusta, vaikka toki se voi olla tott a ja arvo-
kastakin, jos vain osaisin panna sen paperille selkeästi. Osaan 
kirjoitt aa jäsennellyn lauseen aiheesta jos toisestakin, osaan 
olla lyyrinen kappaleen tai parin verran, osaan surkutella hyvin 
ja osoitt aa sen niin, ett ei se kuulosta tyylitt ömältä. Mutt en saa 
tätä kaikkea jokaiseen lauseeseen tai edes jokaiseen kappa-
leeseen. Luulen todella, ett ä luontaisin ilmaisuvälineeni ei ole 
tutkimusteksti, vaan minun pitäisi aloitt aa alusta jollain uudella 
tavalla, joka ei ole liian rajoitt ava. Minussa ei ole miestä uuteen 
avaukseen, sillä taitoni ja osoitt amani lahjakkuus liitt yvät tosi-
asioiden ja näkökulmien tarkasteluun oman yhteiskuntatieteel-
lisen tyylini mukaan. Muun yritt äminen vaatii hitt o soikoon 
liikaa. Ongelmani on vanha luomisen ongelma. Kuinka monta 
luovaa hetkeä elämässä ylipäätään on?*

Kirje nostaa esiin sosiologiseen ja miksei kaikkeen kirjoitt amiseen 
sisältyvät vaihtelevat mielialat, liikahdukset ja tunnelmat. Ero kau-
nokirjailijaan ei ole suuri siinä, kuinka voimakkaasti kirjoitt ajan on 
mahdollista mennä aineistoonsa ja kokea aikakautensa, mikäli hän 
on kyvykäs ja osaa käytt ää mielikuvitustaan.

Millsille mielikuvitus ei tarkoitt anut mitä tahansa mieleen 
tulevaa kuvitelmaa vaan järkevää sosiologista ajatt elua, jonka 
tavoitt eena on lisätä tavallisten ihmisten toimintamahdollisuuksia. 
Kysymys on tiedon ja toiminnan yhdistämisestä. Tällaisen mieli-
kuvituksen käsitt een voi löytää jo antiikista ja vielä keskiajalta: niin 

* Mills 2000b, 136.
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arkiset aistihavainnot kuin systemaatt isesti kerätyt tutkimusaineis-
tot – tulivat ne sitt en tilastokyselyistä tai kentt ämuistiinpanoista – 
kulkevat mielikuvituksen läpi, kohtaavat tuntemukset ja kuvitelmat 
ennen kuin järki voi käsitt ää niiden todellisen merkityksen.* Kun-
nollisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa mielikuvitus 
tarkoitt aa ”kykyä yhdistellä erilaisia, joskus näennäisesti toisiinsa 
liitt ymätt ömiä ilmiöitä ja kykyä liikkua samanaikaisesti analyysin 
eri tasoilla, tutkailla niin taloudellisia, poliitt isia kuin psykologisia 
ilmiöitä”.**

Millsin pääteokset ovat eräänlainen ”rikott u astia”, josta koos-
tuu hänen ajatt elunsa kokonaisuus, jopa hänen kokonaisteoriansa. 
Jokainen teos on myös oma kokonaisuutensa sisältäen itsenäinen 
erillisnäkökulman yhteiskunnan sosiaalisiin ja poliitt isiin ongel-
miin, sikäli kuin ne kytkeytyvät valtaan, demokratiaan ja julkisuu-
teen.

Teosten kokonaisuudesta paljastuu yksitt äiset teokset ylit-
tävä ”näkymätön” tai ”kolmas” tekijä, joka erott aa ne ”suureksi” 
sosiologiaksi empiristisen yhteiskuntatieteen tusinatavaran seasta. 
Yksitt äiset havainnot ja tutkimusaineistot Mills nivoi näkemyk-
seensä kapitalistisen yhteiskunnan luonteesta tavallisia ihmisiä 
alistavana järjestelmänä. Hänen teoksensa nousivat sosiologian 
klassisesta perinteestä liitt yen siihen luovalla tavalla. Ne on kirjoi-
tett u hyvin, paikoin kaunokirjallisella ott eella. ”Suuri sosiologia” 
vaatii samaa lähestymistapaa, jota sosiologi Pierre Bourdieu (1931–
2002) kuvasi postuumisti julkaistussa omaelämäkerrallisessa teks-
tissään: on käytett ävä ”jokainen mahdollisuus seikkailuun, joka 
avautuu jokaisesta uudesta miljööstä”.*** Hyvä yhteiskuntatieteilijä 
osaa havainnoida ympäristöään, yhdistää havaintonsa muihin 
lähdeaineistoihin,  tilastoihin, historiallisiin dokumentt eihin ja 
yhteiskuntateorioihin.****

* Ks. Graeber 2011, 52.
** Karisto ym. 1982.
*** Bourdieu 2007, 66.
**** Ks. Sennett  2002, 8.
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IV

Sosiologialle ja sosiologeille laaditt ujen kirjojensa lisäksi Mills kir-
joitt i lukeville ja keskusteleville, maailman tilasta kiinnostuneille 
tavallisille ihmisille. Ensimmäinen laajalle lukijakunnalle kirjoi-
tett u kirja oli kylmää sotaa, ydinsodan vaaraa ja rauhan vältt ämätt ö-
myytt ä käsitt elevä Th e Causes of World War Th ree (1958). ”Vaeltava 
sosiologi” vieraili myös Kuubassa, jossa hän kuunteli ja nauhoitt i 
vallankumouksellisten puhett a kirjoitt aen kirjan Listen, Yankee 
(1960). Kirjaa varten hän haastatt eli muutaman päivän aikana 
Fidel Castroa, Ernesto ”Che” Guevaraa ja muita vallankumouksel-
lisia sekä journalisteja, sotilaita ja virkamiehiä. Hän kirjoitt i kirjan 
kuudessa viikossa tarkoituksenaan tarjota yhdysvaltalaisyleisölle 
poikkeava näkökulma maan virallisesta, Kuuban vallankumousta 
vastustavasta politiikasta. Yhdysvaltain valtalehdistön vaietessa 
pienen eteläisen saarivaltion tapahtumista kirjasta tuli heti myyn-
timenestys. Kirjan tyyli oli kiinnostava: Mills kirjoitt i haastatt elut 
minä-muotoon kuubalaisten vallankumouksellisten ääniksi.*

Millsin kolmas suurelle yleisölle kirjoitett u kirja Contacting 
the Enemy: Tovarich, Writt en to an Imaginary Soviet Colleague jäi 
kesken. Teosta varten Mills kirjoitt i kuvitt eelliselle neuvostokol-
legalle kirjeitä elämänhistoriastaan, sosiologian kirjoitt amisesta, 
haaveistaan ja intellektuellin tehtävistä.** Yksi haave oli irrott autua 
yliopistoelämästä. Mills oli riitautunut joidenkin sosiologian lai-
toksen opett ajien kanssa eikä laitoselämä muutenkaan tuott anut 
tyydytystä. Kesäkuun 22. päivä 1960 päivätyssä kirjeessään Britan-
niassa asuvalle kollegalleen Ralph Milibandille (1924–1994) hän 
mainitsee neljä kehitt eillä olevaa teosta:

Se, mistä halusin keskustella kanssasi, jääköön tässä vaiheessa 
vain meidän välillemme. Olen ajatellut päästä eroon opetuk-
sesta, lähteä Columbian yliopistosta. Päätös sisältää monia 
asioita, mutt a pääasia on haluni kirjoitt aa eikä tehdä mitään 
muuta. Asian taloudellisesta puolesta pystyn huolehtimaan, en 

* Mills 2008d, 243–254; ks. myös Kurlansky 2008, 194.
** Ks. Mills 2000b.
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tietenkään loisteliaasti, mutt a selviän velvoitt eistani ja kykenen 
elämään kohtuullista elämää kirjoitt amalla. Enkä edes halua 
ansaita paljon, siitä on vain harmia verotuksineen kaikkineen. 
Haluan kirjoitt aa. Jos Columbiassa suostutt aisiin yhteen isoon 
seminaarin vuodessa tai ehkä joka toinen vuosi pidett ävään, 
niin se olisi OK. Jos jotain, tuollaista sopimusta aion yritt ää: 
eräänlaista puoli- tai kolmasosa-aikaisuutt a. Nyt ei ole hoppu, 
paitsi ett ä on kiire! (…) Minulla on mielessäni neljä, kyllä, 
neljä kirjaa: Th e Marxists on yksi. Se etenee hyvin, pieni hauska 
kirja, jotakuinkin 90 000 sanaa. Se valmistuu jotakuinkin 
elokuuksi. Sitt en loistava idea, josta olen saatt anut mainitakin 
sinulle: Contacting the Enemy koostuu kymmenestä venäläiselle 
intellektuellille kirjoitt amastani paksusta kirjeestä. Laitan 
siihen mukaan Neuvostoliiton ja Puolan päiväkirjani, mutt a 
pääosin se koostuu rehellisistä ja intiimeistä toverille kirjoite-
tuista kirjeistä. Sitt en on Th e Cultural Apparatus odott amassa 
käsikirjoituksena. Tällä hetkellä se on vielä raakile, josta varas-
telen aiheita kaikkialle muualle, mutt a Ralph, sen käsikirjoi-
tuksessa muhii hyvä kirja. Lisäksi on Th e Comparative Study: se 
on luultavasti pitkäaikainen projekti, mutt a jos ylipäätään teen 
magnum opuksen, tämän täytyy olla sellainen. (Toden sanoak-
seni, tähän asti kirjoitt amani on ollut pelkkää harjoitusta, en 
ole vielä koskaan päästänyt itseäni irti, tiedä se.) Nyt täytyy 
saada paukku, sillä kello on puoli kuusi ja olen tapojeni orja.*

Näistä sisällään kuplivista ideoista Mills sai tehdyksi vain kirjan 
Th e Marxists, muut jäivät käsikirjoituksiksi. Kesken jääneestä teok-
sesta Contacting the Enemy on jälkeenpäin julkaistu ott eita Millsin 
tytt ärien toimitt amassa valikoimassa isänsä kirjeenvaihdosta.** Cul-
tural Apparatus -teoksesta oli olemassa kustannussopimus Oxford 
University Pressin kanssa. Sen sijaan vertailevan tutkimuksen teos 
jäi irrallisista muistiinpanoista koostuvaksi pitkän ajan suunnitel-
maksi.

* Mills 2000b, 289–290.
** Mills mt.
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Mills asui ja matkaili perheineen useita kertoja Euroopassa 
tavaten aikakautensa tunnett uja intellektuelleja. Pariisissa hän kes-
kusteli Jean-Paul Sartren ja Simone de Beauvoirin kanssa Yhdysval-
tain politiikasta ja maailman tilasta.* Mills tunsi, ett ä Euroopassa 
hänen ajatuksiaan arvostett iin: ”Onpa mukava tietää, ett ä ajatuksil-
lani on merkitystä”, hän kirjoitt i ystävälleen keväällä 1957 Kööpen-
haminasta, jossa hän toimi Fulbright-professorina. Samassa kir-
jeessä Mills puhkui intoa: ”Tästä tulee melkoinen vuosi. Ratkaiseva 
vuosi minulle. Yhtäkkiä tunnen, ett ä osaan kirjoitt aa. Yllätt äen on 
tarve tehdä suuri yhteenveto. Äkkiä onkin ideoita panna toimeksi. 
Ideat tulevat itsestään. Sanoilla on tähtäin. Sanat virtaavat. Oletko 
valmis? Tajuathan sinä, mistä on kysymys? Tulesta.”**

Neuvostoliitossa Mills vieraili vuosina 1960 ja 1961. Ensim-
mäiselle matkalle hän lähti Power Elite -kirjan venäjänkielisen 
käännöksen julkaisseen kustantajan kutsusta. Kirjanjulkistamisen 
iltajuhlassa hän kohott i maljan Josif Stalinin (1878–1953) aika-
naan syrjäytt ämälle neuvostojohtaja Lev Trotskille (1879–1940), 
joka edelleen oli kiellett y henkilö Neuvostoliitossa.*** Tällä mat-
kalla Mills haastatt eli neuvostososiologeja Contacting the Enemy 
-kirjaansa varten. Toisen matkan Mills teki Yaroslava-vaimonsa, 
lastensa Kathrynin ja Nikolasin sekä entisen oppilaansa Saul Lan-
daun (1936–2013) kanssa.

Kirjailija Ernest Hemingwayn itsemurha 2. kesäkuuta 1961 
järkytt i sydänkohtauksen heikentämää Millsiä, joka asui tuolloin 
perheineen Sveitsissä Th e Marxists -kirjaansa viimeistellen. Mat-
kalla mukana ollut Saul Landau kertoo, ett ä ulkonäöltään maail-
mankuulua kirjailijaa muistutt anut Mills puhui Hemingwayn kuo-
lemasta melkein päivitt äin. ”Hemingway oli lopussa. Mies ei ollut 
kirjoitt anut mitään vuosikymmeneen. Hän oli ajanut itsensä piip-
puun. Mitä muuta siinä tilanteessa voi tehdä? Hän oli saavutt anut 
kaiken ja kirjoitt anut itsensä loppuun.”****

* Landau 1965, 49–50.
** Mills 2000b, 235.
*** Landau 1965, 52.
**** Landau 1965, 49.
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Sosiologi Michael Burawoy on tehnyt tärkeän huomion Mill-
sin kahdesta erillisestä mutt a samanaikaisesta ja rinnakkaisesta 
projektista. Toisaalta Mills korostaa sosiologille tavanomaista 
tavoitetta ymmärtää yhteiskunnan rakenteita ja yksilöllisten 
kokemusten ymmärtämistä suhteessa sosiaalisiin tosiasioihin 
(anomiaan,  vieraantumiseen, byrokratisoitumiseen, valtavirtaan, 
sotatalouteen jne.). Toisaalta Mills esitt i eräänlaisia ohjelmaluon-
noksia maailman muutt amiseksi painott aen intellektuellien vas-
tuuta ja merkitystä ”muutoksen johtamisessa”.* Ehkä juuri siksi 
hänen kirjoissaan oli yleensä kaksi osaa: empiirinen osa ja ohjel-
mallinen osa, jonka tavoitt eena oli sosiologisen ja poliitt isen mieli-
kuvituksen edistäminen – toisin sanoen valistuksen arvoja, järkeä 
ja vapautt a, korostava kasvatusajatt elu.

Nykyisessä keskustelussa yhteiskuntatieteiden tehtävästä 
järjen ja vapauden tilalle on tarjott u myös muita arvoja. Michael 
Burawoy on kirjoitt anut kirjeen muotoon laatimassaan tekstissä 
Millsille seuraavasti: ”Mitä arvoja sosiologia puolustaa? Sosiolo-
gisessa mielikuvituksessa sanot melko avoimesti, ett ä pohjimmai-
set arvot, joiden päällä sekä sosiologia ett ä yhteiskunta lepäävät, 
ovat järki ja vapaus. Nuo ovat ilman muuta tärkeitä, mutt a ovatko 
ne arvoja, jotka erott avat sosiologian muista tieteistä? Viitatessasi 
niihin mielessäsi saatt oivat olla fasismin ja kommunismin vaa-
rat. Tänään ehdott aisin, ett ä sosiologiaa kannatt elevat arvot ovat 
oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus eli 1960- ja 1970-lukujen 
sosiologian perintö”.**

Burawoyn esiin nostamassa erossa näkyy sosiologian saksa-
laisklassikko Max Weberin (1864–1920) vaikutus Millsin ajatt e-
luun. Mills oli jo vuonna 1946 kääntänyt ja toimitt anut yhdessä 
opett ajansa Hans Gertin kanssa kokoelman Weberin tekstejä 
englanniksi. Weber painott i sosiologian tehtävää ammatt imai-
sena kutsumustyönä, jossa harjoitetaan ”yksinkertaista älyllistä 
rehellisyytt ä” itsetutkiskelun ja tosiasioiden välisten suhteiden 

* Burawoy 2007.
** Burawoy mt., 374.
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selvitt ämiseksi  ja yhteyksien havaitsemiseksi. Yhteiskuntatieteet 
voivat tarjota tietoa yhteiskunnan ja ihmisten hallinnan teknii-
koista ja opett aa selkeän ajatt elun menetelmiä ja välineitä, joilla 
tehdään selkoa erilaisista näkökannoista ja arvo-ongelmista sekä 
sosiaalisen toiminnan mielestä.*

1950-luvun lopulla Mills ott i tehtäväkseen tulkita yhteiskun-
nallista tilannett a ”pienten ihmisten” näkökulmasta: pohtia heidän 
mahdollisuuksiaan puolustaa oikeuksiaan ja osallistua yhteiskun-
nalliseen toimintaan. Hän ymmärsi kasvatuksen ja sivistyksen 
merkityksen yhteiskunnallisen tiedostamisen, keskustelun ja muu-
toksen sekä demokratian kannalta.

V

Mills määritt eli demokratian ”valtajärjestelmäksi, jossa niillä, joi-
hin päätökset tai päätt ämätt ä jätt ämiset ratkaisevasti vaikutt avat, 
on mahdollisuus vaikutt aa näihin päätöksiin ja oletusarvoihin”.** 
Hänen mukaansa todellinen demokratia edellytt ää paitsi toimivan 
ja todellisen keskustelevan julkisuuden myös vastuullisen puolue-
kentän, joka keskustelee avoimesti ja selkeästi yhteisistä asioista. 
Lisäksi tarvitaan liike-elämästä riippumaton valtionhallinto ja 
älymystö, joka käy keskustelua yhteiskunnan isoista kysymyk-
sistä. Kunnolla toimivalle demokratialle on tärkeää myös aidosti 
kommunikatiivinen media, jonka avulla riippumaton älymystö 
pystyy kääntämään ihmisten yksityiset ongelmat julkisiksi kysy-
myksiksi sekä osoitt amaan julkisten kysymysten merkityksen yksi-
tyiselämälle. Demokratia edellytt ää ”vapaata yhdistystoimintaa, 
joka yhdistää perheet, pienyhteisöt ja keskustelevan julkisuuden 
valtioon, sotilaalliseen eliitt iin ja yritysmaailmaan. Ilman tällais-
ten yhdistysten olemassaoloa ei ole keinoja järkevien mielipitei-
den esitt ämiseen eikä välineitä julkisen tahdon rationaaliseen 
käytt öön”.***

* Weber 2009, 57–60.
** Mills 1958, 118.
*** Mills mt., 118–119.
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Keskustelevassa julkisuudessa, kuten termi voidaan käsitt ää, 
(1) käytännössä yhtä monet ihmiset ilmaisevat mielipiteitä 
kuin vastaanott avat niitä. (2) Julkinen viestintä on järjes-
tett y siten, ett ä kuhunkin keskustelevan julkisuuden piirissä 
esitett yyn mielipiteeseen on mahdollista vastata välitt ömästi 
ja tehokkaasti. Tällaisessa keskustelussa muotoutuvat mieli-
piteet löytävät (3) vaivatt a reitin tehokkaaseen toimintaan, 
jopa – jos vältt ämätöntä – vastoin vallitsevaa valtajärjestelmää. 
Eivätkä (4) esivallan laitokset tuppaudu keskustelevan julki-
suuden piiriin, joka näin ollen on toiminnassaan enemmän tai 
vähemmän itsenäinen.*

Demokratiaan ja keskustelevan julkisuuteen liitt yy tärkeällä tavalla 
myös kysymys ihmisten koulutuksesta. Mills suhtautui kriitt isesti 
koulutusjärjestelmään, kuten hänen Power Elite -teoksensa väliot-
sikosta ”koulutus joukkoviestintänä” voi päätellä. Hän muistutt i 
koulutusjärjestelmän unohdetusta ihanteesta, kansalaisten tietä-
myksen lisäämisestä, jott a he osaisivat ajatella ja punnita yhteisiä 
asioita. Tämä oli koulutukseen sisällytett y poliitt inen tavoite. ”Ajan 
mitt aan koulutuksen painopiste kuitenkin siirtyi politiikan alueelta 
talouden alueelle: ihmisiä alett iin harjaannutt aa parempipalkkai-
siin toimiin ja etenemään urallaan.” Mills oli jyrkkänä: ”Suuresta 
osasta koulutusta on tullut puhtaasti ammatillista. Poliitt isen teh-
tävän osuus on monissa kouluissa supistunut kansallisten uskolli-
suussiteiden rutiinimaiseksi lujitt amiseksi.”**

”Puhtaalla ammatillisuudella” Mills viitt asi rutiininomai-
seen ”iloisten robott ien” koulutt amiseen. Mills kaipasi koulutuk-
selta ammatt itaidon ja ajatt elemisen taidon yhdistämistä, niin 
ett ä koulutuksen aikana olisi mahdollisuus sekä oman minuuden 
tiedostamiseen ett ä yhteisten asioiden järkiperäiseen jäsentämi-
seen. Tällaisten kasvatus- ja kasvuprosessien lopputuloksena ei ole 

* Mills 2000a, 303.
** Mills 2010, 154.
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vähempää  kuin itsekasvatus eli ”itse itseään kasvatt ava ja sivistävä 
nainen ja mies”.*

Keskustelevassa julkisuudessa toimiva ihminen pystyy kääntä-
mään henkilökohtaisesti kokemansa ongelmat yhteiskunnalli-
siksi kysymyksiksi, näkemään niiden merkityksen yhteisölleen 
ja yhteisönsä merkityksen niille. Hän käsitt ää, ett ä kaikki 
kokevat samoja epäkohtia ja ajatt elevat ne henkilökohtaisiksi 
pulmikseen. Epäkohdat voidaan ratkaista muutt amalla yhteis-
kunnan rakenne. Yksinään yksilöt eivät tähän pysty.**

Itsekasvatuksen edistäminen on Millsin mukaan erityisen tärkeää 
massayhteiskunnissa, joissa päätöksenteko on etääntynyt eliitin 
ja edustukselliseen politiikkaan erikoistuneen joukon tehtäväksi 
ja joissa kulutus usein varastaa ihmisten huomion. Liberaalin kas-
vatuksen tehtävänä on näissä oloissa pitää ”keskusteleva julkisuus 
voimissaan ja lannistumatt omana, autt aa koulimaan kurinalaista 
ja valistunutt a mieltä, jota ei pystytä nujertamaan, sekä autt aa 
kehitt ämään rohkeaa ja herkkää yksilöä, jota massayhteiskunnan 
taakat eivät luhista”.*** Mills piti massayhteiskunnan vastavoimana 
kasvatusta, jonka tavoitt eena on ihminen, jolla on taistelutahtoa 
ja selkärankaa asett aa auktoriteett i ja vallallaan pöyhkeilevä asian-
tuntijuus kyseenalaiseksi. Tällaiset ihmiset ovat rohkeita itsensä 
sivistäjiä (self-educating individual), jotka voivat yhdessä muutt aa 
maailman.

Radikaalin kasvatuskäsityksensä vastapainona Millsin yleis-
arvio oppilaitosmaisen koulutuksen ja kasvatuksen käytännöistä 
oli kriitt inen. Oppilaitosten muodollinen kasvatus oli pett änyt 
lupauksensa autt aa ihmisiä kehitt ämään ”itsetuntemusta” itsekas-
vatuksellisia taitoja ja sosiaalisia käsitys- ja toimintakykyjä. Ihmiset 
eivät edelleenkään saaneet koulutuksesta apua ennakko luulojensa 
arviointiin eivätkä henkilökohtaisten ongelmiensa rakenteellisten 
syiden analyysiin. Koulutus ei palvellut älykästä kansalaisuutt a 

* Mt., 155.
** Mt., 155. Suomennosta muutett u.
*** Mt., 156.
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vaan talouselämää ja pelkkää henkilökohtaista ammatillista ja sosi-
aalista nousua. Koulutuslaitos oli hidas uudistumaan, opett ajat 
poliitt isesti säikkyjä noudatt aen ”elämään sopeutt amisen ideolo-
giaa, joka rohkaisee hyväksymään ilolla massoitt uneet elämäntavat 
pikemminkin kuin kamppailemaan yksilöllisen ja julkisen edistyk-
sen puolesta”.*

On kohtalaisen varmaa, ett ä taantumukselliset nykykasvatt ajat 
(…) eivät julista tehokkaasti kultt uurisen ja älyllisen tinkimät-
tömyyden normeja vaan askartelevat ammatillisten temppujen 
ja ”elämään sopeutt amisen” pikkujutuilla lisäten ihmisten 
veltt oa elämää. Usein ”demokraatt iset koulut” eivät tarkoita 
paljon muuta kuin älyllisen keskinkertaisuuden, ammatt ikou-
lutuksen ja isänmaallisuuden edistämistä.**

Pohtiessaan yhteiskuntatieteilijän asemaa Mills ei halunnut aset-
taa yhteiskuntatutkijan harteille kaikkitietävän sosiologikunin-
kaan viitt aa. Hän ei myöskään tahtonut hännystellä vallanpitäjiä 
sopeutt avalla sosiologialla vaan puolusti sellaisen intellektuellin 
riippumatt omuutt a, joka luo ideansa ajatt elunsa yksinäisyydessä. 
Millsin ihanne näytt i olevan tieteenalansa historiaan ja käsitt eiden 
taivaaseen kurkott ava intellektuelli, joka tiputt elee teksteissään 
ajatt elunsa helmiä ”ihmisten hyväksi”; hän toimii ihmisistä eril-
lään heidän hyväkseen, mutt ei heidän kanssaan (for the people, not 
with the people). Tällainen intellektuelli ei lankea vallan palvelijaksi, 
vaan suojelee sosiologiaa vallalta.

Millsin mukaan yhteiskuntatieteilijä ei voi elää yhteiskunnan 
ulkopuolella autonomisena olentona, vaan hänen on toimitt ava 
aina sen sisäpuolella. Tämä tarkoitt aa oman avutt omuutensa tie-
dostamista, yhteiskuntatieteilijä todella ”kokee olevansa aikakau-
tensa historiaan vaikutt avien suurten päätösten ulkopuolella”: 
”Kukaan ei ole yhteiskunnan ulkopuolella. Kysymys on siitä, mikä 
on hänen paikkansa sen sisäpuolella.”***

* Mt., 156.
** Mt., 156, käännöstä korjatt u JS.
*** SM.
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Vaikka yhteiskuntatieteilijä on yhteiskunnallisten, poliitt isten 
ja kultt uuristen vaikutusten alainen, ”hänen tehtävänsä on ylitt ää 
älyllisesti se ympäristö, jossa hän satt uu elämään”.* Hänen työnsä 
on osoitt aa sanansa sekä vallanpitäjille ett ä vallatt omille. ”Tie-
tämyksensä määrästä riippumatt a yhteiskuntatutkija on yleensä 
opett aja, ja hänen ammatt insa määritt ää paljolti sen, mitä hän voi 
tehdä.” Opett ajan ensimmäinen yleisö ovat hänen oppilaansa, 
mutt a heidän lisäkseen opett aja keskustelee myös julkisuudessa. 
Mills kirjoitt i vapautt avasta kasvatuksesta käsitt äen opett ajan julki-
sen tehtävän. ”Myönteisesti ilmaistuna hänen tehtävänsä on autt aa 
luomaan ja vahvistamaan itseään sivistäviä kansalaisia. Vain silloin 
yhteiskunta voi toimia järkevästi ja olla vapaa.”** 

Kasvatt ajan on aloitett ava siitä, mikä ihmistä kiinnostaa eniten, 
vaikka se näytt ää aivan tyhjänpäiväiseltä ja mitätt ömältä. 
Hänen on edett ävä niin, ett ä hänen oppilaansa kykenee yhä 
järjestelmällisemmin käsitt ämään nämä asiat ja kaiken muun, 
minkä hän omaksuu kasvatuksen aikana. Kasvatt ajan on yritet-
tävä kehitt ää ihmisiä, jotka voivat ja haluavat itse jatkaa sitä, 
minkä hän on pannut alulle.*** [Sivunro taitossa]

VI

Vuoden 1960 lopulla New Left  Review’ssa Mills kohdisti sympa-
tiansa ”uudelle vasemmistolle”. Millsin mukaan uusi vasemmisto 
koostui lähinnä yliopisto-opiskelijoista ja heidän opett ajistaan 
sekä yhteiskunnallisiin kysymyksiin perehtyneistä kultt uurielä-
män edustajista. Vanha vasemmisto tarkoitt i työväenluokkaa, jolla 
ei Millsin mukaan enää ollut yhteiskunnallisen muutoksen avaimia 
käsissään. Sen päämäärät olivat muutt uneet historiatt omiksi ja epä-
realistisiksi.**** Mills arvosteli poliitt isia vastustajia, valtaa pitäviä ja 

* SM.
** SM.
*** SM.
****  Mills 2008e, 263.

[*Sivunro 
taitossa]

[**Sivunro 
taitossa]

[***Sivunro 
taitossa]
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heidän sosiologilakeijoitaan, mutt a oli toiveikas opiskelijanuorten 
mahdollisuuksista muutt aa maailmaa.

Vahvoin äänenpainoin Mills tuomitsi ne oikeistolaiset, jotka 
pyrkivät lisäämään yhteiskunnallista apatiaa väitt ämällä ideologioi-
den loppuneen ja oikeiston ja vasemmiston vastakkainasett e-
lun olevan turhan. Ideologioiden loppu oli Millsin mukaan vain 
muotiaate, joka kuivuisi kokoon muiden muoti-ilmiöiden tapaan, 
vaikka se voisikin – ainakin tilapäisesti – tyrehdytt ää poliitt isen tie-
toisuuden niin kapitalismissa kuin vulgaarimarxilaisuudelle perus-
tuneessa neuvostososialismissakin.

Millsin mukaan uuden vasemmiston edustaman ideologia-
kritiikin alkeisiin kuului tietoisuus siitä, ett ä poliitt inen ajatt elu on 
aina ideologista toisin kuin taantumukselliset yritt ävät vakuutella. 
Metodologisesti ideologioiden lopun julistaminen edustaa teoria-
tonta empirismiä eli sellaista triviaalien seikkojen tyhjänpäiväistä 
tutkimusta, joka ei edistä yhteiskunnallista muutosta. Lisäksi siinä 
kielletään poliitt iset ja inhimilliset ihanteet muina kuin abstrak-
tioina, muunlaisina ne tuomitaan utopioiksi.

”Mitä tulee ideologia-analyysiin ja sen retoriikkaan, en usko, 
ett ä kukaan meistä on siinä vielä lähellekään riitt ävän hyvä, mutt a 
kehitymme kyllä niillä kahdella alueella, joilla olemme heikoim-
pia: toisaalta yhteiskuntateorioiden, historian ja ihmisluonnon 
tuntemuksessa, toisaalta keskeisimmän ongelman eli rakenteelli-
sen muutoksen historiallisten toimintaehtojen analyysissa.”* Jäl-
kimmäistä seikkaa, yhteiskunnalliseen muutokseen johtavaa his-
toriallista toimintaa ja toimijoihin liitt yvää kysymystä, Mills piti 
poliitt isen ajatt elun tärkeimpänä teemana.

Oikeiston ja vasemmiston vastakkainasettelu ei Millsin 
mukaan ollut ohi: oikeisto korosti yhteiskunnallista pysyvyytt ä, 
vasemmisto yhteiskunnan muutt amista; molemmilla oli omat teo-
riansa. Mills asett ui vasemmiston riveihin korostaen vasemmiston 
vaatimusten humanistisia ihanteita. ”Moraalisesti tätä kritiikkiä 
ja näitä vaatimuksia, teorioita ja ohjelmia ohjaavat länsimaisen 

*  Mt., 260.
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sivilisaation humanistiset ja maallistuneet ihanteet sekä ennen 
kaikkea järki, vapaus ja oikeus. Vasemmistolaisuus tarkoitt aa kult-
tuurikritiikin yhdistämistä yhteiskuntakritiikkiin ja näiden molem-
pien kytkemistä poliitt isiin vaatimuksiin ja ohjelmiin. Ja se on tätä 
kaikkea jokaisessa maailmankolkassa.”*

Mills ennusti, ett ä ideologioiden lopun tilalle hänen kal-
taisensa ajattelijat ja uusi vasemmisto kehittäisivät todellisen 
poliitt isen fi losofi an, ”joka autt aisi ihmisiä toimimaan”. Tällaista 
toimivaa poliitt ista fi losofi aa hän ei löytänyt työväenliikkeestä 
eikä sen perinteisistä taistelumenetelmistä, vaikka hän tunnusti 
myös niiden arvon. Sen sijaan tällainen ajatt elutapa löytyi opiske-
lijaliikkeestä ja sen suorasta, väkivallatt omasta toiminnasta, ”joka 
näytt ää toimivan siellä ja täällä”.** Nykytutkijalle tässä olisi selvitet-
tävää: Miten Millsin toiveikkaille ennustuksille on käynyt? Onko 
olemassa elävä poliitt inen fi losofi a, joka saa meidät toimimaan vai 
olemmeko vajonneet yhä syvemmälle yhteiskunnalliseen apati-
aan?

C. Wright Mills oli kiinnostunut 1960-luvun alun yhteiskun-
nallisesta liikehdinnästä, ”erityisestä toivon hetkestä”, joka kesti 
vuosikymmenen alusta John F. Kennedyn murhaan marraskuussa 
1963. Hän halveksi aikansa sosiologiaa, jonka pääpelureihin hän 
itsekin kuului, ja siksi seuraavat lauseet olisivat aivan hyvin voineet 
syntyä hänen kynästään: ”Tähän mennessä kirjoitett u sosiologia 
on ollut keski-iän sunnuntaifi losofi aa. Yhteiskunnallisesti tär-
keissä kysymyksissä sosiologia on vetäytynyt munkinkammion 
viileyteen, rohkea se on ollut ainoastaan ollessaan sovinnainen. 
Sosiologia on ajautunut siihen kultaiseen keskipisteeseen, jonka 
kaikki yhteiskunnallinen liikunta edetessään kiertää.”***

Millsistä ei edelleenkään ole kirjoitett u kunnollista elämä-
kertaa.**** Suomeksi hänen teksteistään on tähän asti käännett y 
vain Sosiologinen mielikuvitus ja Th e Power Elite -kirjan luku mas-

* Mt., 260.
** Mt., 265.
*** Toiviainen 1969, 84.
**** Summers 2008; Aronowitz 2012.
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sayhteiskunnasta.* Historia on elävien historiaa eikä akateemisen 
sosiologian historiankirjoitus ole pannut Millsin perinnölle pal-
jonkaan painoa. Aika ei kuitenkaan ole murtanut hänen analyy-
siensa teoreett ista kestävyytt ä. Vaikka empiiriset yksityiskohdat 
muutt uvat, suuret yhteiskunnalliset kysymykset tavallisen ihmisen 
asemasta pysyvät jokseenkin samoina maailman melskeissä.

C. Wright Millsin ihanteena oli yhteiskuntatieteilijä, joka 
tekee työtään kuin käsityöläinen: keskitt yen, paneutuen ja tarkasti. 
Tutkimustyö tiivistyy havainnoista ja ajatuksista sanoiksi, muodos-
tuu tekstin tyyli, eräänlainen sosiologinen poetiikka, josta paljolti 
riippuu, miten ajatukset otetaan vastaan ja saako niiden kirjoitt aja 
ne ylipäätään perille. Mills rohkaisi tartt umaan yhteiskuntien ja 
maailman suuriin kysymyksiin ja nuorta polvea kapinaan, innostui 
itsekin: ”Olemme jälleen liikkeellä.”**
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