
"Silloin kun ei pitkiä jo pn-
rirupohjaisia'todella tie-
teellisiä' juttuja saa oikai-
seksi, on syytä tyytyä ilmai-
setnaan ajutuksia.an keay-
emmällä otteella."

Niin on syytä. Talla "kevyella"
otteella kustantamo Hanki ja
jaa on julkaissut kokooman
Klaus Weckrothin kirjoituksia
vuodesta l9B4 alkaen. Monet
niislä on julkaistu aiemmin
muissa yhteyksissä, mutta mu-
kana on myös kolme ennen jul-
kaisematonta artikkelia. Aihe-
piirit vaihtelevat ja tasokin on

epätasainen, mutta tekijän tun-
nistaa lähes joka rivilta.

Weckrothin alkoholiongel-
mia kasitteleviä artikkeleita
voi pitaa jo alansa klassikkoi-
na. Ns. kulttuurihistoriallisen
koulukunnan hengessä, mutta
omaperäisesti muotoillut ideat
juomisesta alkoholistin perus-
toimintana ja joksikin (minäksi

tai meiksi) tulemisen muotona
ovat toivottavasti jo monen

päihdetyöntekijän aj attelun ar-

t(lpärvaa.

Perinteisen psykologian val-
tavirroista poiketen Weckroth
on kiinnostunut moraalin on-
gelmisla ja pohdiskelee erityi-
sesti yksiloll isen ja kollekt iivi-
sen vastuun suhteita. Han ku-
vaa ihmisiä tilanteissa. joissa

yksilollinen ja kollektiirinen
\ astuu 0val väistämättömässä

ristiriidassa. Näin on esimer-
kiksi sodassa. ja tarina atomi-
pommin pudottajan kohtalosta
on äärimmäinen esimerkki. Ih-
misen valinnan vapauden ka-

WECI(ROTHIN SEITSEMAT.I UINAA

ventuminen ja ehka katoarni-
nen tilanteessa, jossa hän on

"vain noudattanut käskyjä",
tulee mainiosti esiin kokoel-
man parissakin artikkelissa.
Tilanteet. joissa "minää" ei lar-
vita .ja .joissa se taas on välttä-
mätön tilanleesla selr ivlymi-
seksi, voivat olla luonteeltaan
hyvinkin erilaisia. Joidenkin
sosiaalisten normien ja sääntö-
jen vallitessa lause "en se ollut
minä" on kaikkea muuta kuin
epiilooginerr ja klsit tamättin.

Tällaisessa kollektiivisessa
kontekstissa tehtyjä yksilölli-
sesti järjettömiä tai rnoraalitto-
mia ralintuju Wer.kroth käsitte-
lee tuoreella tavalla - ja ennen
kaikkea n.roralisoimatta. Alko-
holipolitiikka-lehdessä äsket-
täin julkaistuissa Naurakaam-
me-artikkeleissa han pohtii
huumorin ja vallankäytön suh-
teita osoittaen naurun viralli-
sen vallankäytön pahaksi (tai
hyväksi) viholliseksi, mutta
myös välineeksi, jonka valta
voi valjastaa tukemaun ilseiän.
vastustamaan muutoksia ja vl-
lapitamaan esimerkiksi rasisti-
sia asenteita.

Uusinta Weckrothia edustaa

kuitenkin hänen "idirxrllimai-

nen persoonallisuusteorian-
sa, teoria ilman teoriaa ja per-
soonallisuutta. Idiootti-artik-
keli on linjassa aikaisempien
lekslien kanssa. joissa ihmisen
toiminta nahdaan pitkalti en-
nustamattomana ja milloin
mistäkin syyslä johluvana.

Idean artikkeliinsa Weck-
roth on saanut Dostojevskin
samannimisestä romaaniklas-

sikosta, jonka päähenkilolla
ruhtinas Myshkinilla ei näytä
olevan lainkaan rrinuutta. Hän
vain joutuu "irlioottimaisiin"
tilanleisiin ja nä1 llää selvir l1 -

rän niistä niin kuin parhaiten
taitaa. hlassisiin minäteorioi-
hin verralluina \\cckrothin mi-
näl loimival melkt, arkisesti:
yksi toimii vapaasta tahdosta,

loinen jatkaa jo aloitettua toi-
mintaa, kolmas toimii, kun
joku toinen panee sen toimi-
maan. neljäs osallistuu sosiaa-

liseen toimintaan, viides nou-
dattaa sLiänlöjä. kuudes minri
reagoi ärsykkeisiin ja seitse-
mäs tekee jotakin, kun ei ole

muuta tekemistä.
Wetkroth on taipuvainen

huhm,rllamaan minänsä rin-
nakkaisiksi, periaatteessa sa-

mantasoisiksi. Niiden takana
ei tarvitse olla mitään egoa,

perusminää, josta kaikki ovat
johdellarissu hierurkkisesti.
M ahdoll ista hierark isoitumista
roi tosin lirpahtua seitsemän

minän keskrn. ilmeisesti siten,
että erilaisilla ihmisillä jokin
seitsemästä minästä muodos-
tuu vallitsevaksi toimintata-
vaksi suhteessa muihin.

Kiehtovuudestaan huolimat-
ta - tai sen takia - Weckrothin
idioott iteoriu aseltaa perinlei-
set persoonallisuusteoriat aka-
leemisessa järjestl ksessä opis-
kelleen idiootin lievästi kiusal-
liseen tilanteeseen. Onko vuo-
sia kestänyt ihmisen '"todelli-
sen" minän etsiminen ollut tur-
haa puuhaa, kun Weckroth
näyttää leikittelevän nailla
"pintaminilla" kuin jongloori
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seitsemällä pallolla yrittämät-
täkään pusertaa niitä yhdeksi.

Mutta ei kai se ole ollut turhaa.
koska jonglöori on tuotteestaan
päätellen kulkenut saman lien
ja hallitsee arvostelemansa
persoonallisuusteoriat vähin-
täänkin yhta hyvin kuin muut-
kin akateemiset idiootit. Hän

on vain yhdistelllt leoriaa ja

arkipäirää uudella lavalla. jo-
hon monet muut eivät ole ylta-
neet raskaan sarjan tieteellisil-
lä opinnäytteillakaan.

Hyvä tai paha: idioottiteoria
asettaa ehkä enemmän kysy-
myksia kuin antaa vastauksia.

Onko pyha seitsenluku juuri
oikea määrä miniä? Ovatko ne

juuri nämä? l\4iksi tallainen
minakäsitys on pohjattu kuva-

ukseen, jossa henkiloityy heik-
ko tai olematon minä? Vitäs ne

vahvat persoonallisuudet ovat?

\arna par\ rna maanosdmme

muuttuu henkeäsalpaavan no-

peasti", aloittaa Seppo Heiska-
nen toimittamansa Nuori taide
-albumin. l\41öhemmin toimit-
taja kyselee: "Miten maan-

osamme muutoksen kokevat

suomalaiset taiteilijat? Millai-
sia visioita se avaa taiteen tule-
vaisuudelle? Mika on suoma-

laisuuden ja eurooppalaisuu-

den osuus taiteilijan työssä nyt
ja tulevaisuudessa? Tässä

Nuori taide -albumissa näihin

Olemmeko kaikki kuitenkin
kameleonttimaisia opporlunis-
tisia pikkumyshkineita? Onko
ihmisten toiminnan erilaisuus
ja myös "persoonallisuus" suh-

teellisen pysyvänä yksittäisen
ihmisen lunnislellavana omi-
naisuutena luontevasti selitet-
tär issä seilsemän minän eri

painotuksilla ja hierarkisoitu-
misilla?

Ainakin itse otan Klaus

Wer:krothin "persoonallisuus-
teorian" vähintään yhta vaka-

vasti kuin esimerkiksi Risto

Vuorisen jokseenkin saman-

ikäisen "persoonallisuus ja mi-
nuus" -teorian, josta esimer-
kiksi Pslkologia-lehdessä
kiisteltiin numerosta toiseen.

Olisiko Weckrothin salaisuus
juuri se vaatimattoman julkea
oppinut arkinen anarkismi.
joka jattaa hänen kirjoituksen-
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kysymyksiin etsii vastausta

sekä tekstein että kuvin joukko

suomalaisia eri alojen taiteili-
joita."

Ajatus kirjoituskokoelmaan
on synlynyl Maaseudun Sivis-

tysliiton tiloissa, ja kirjan on

kustantanut Hanki ja jaa. Sata

vuotta aiemmin (l89l) ilmestyi

Paivalehden kirjallinen albu-
mi Nuori Suomi, joka on ollut
esikuvana kasilla olevalle kir-
jalle. Nuoren Suom.n toimitti
Eero Erkko, kirjoittajat olivat

sa sopivan luonnosmaisiksi,
sellaisiksi, että perimmäisissä-

kaan kysymyksissä ei ole pako-

tettua yritystä sanoa viimeistä
sanaa, vaan alkurepliikki, joka

tosin sitten saa kuulijan tai lu-
kijan vaheksi aikaa haukko-
maan henkeään? Kunnes loi-
puu sen verran, että alkaa poh-

tia, millaisia minäleorioita vr,i-

si kehitella kissaeläimen seit-

semästä hengestä tai A. Kiven

seitsemästä veljeksestä.

II,KKA HALONEN

pääasiassa kirjailijoita ja lehti-
miehia. nuorsuomalaisen Päi-

välehden tekijoita; Paivalehti
muuttui myöhemmin Helsin-
gin Sanomiksi, eikä nuorsuo-

malaisuudesta enää puhuta.

Ainakin yksi yhtalaisyys
naillä kirjoilla on: kummankin
kokoelman kirjoittajat ovat

noin kolmikymppisiä, muuta-
min poikkeuksin. Vaikea sa-

noa, millaisia tekijoita Nuoren
taiteen kirjoittajat tulevaisuu-
dessa oval. mulla Nuori Suomi
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