
TO HTO R IJ U NTTA
ENEMMISTOKSI

Väitö skirj asi j älkeen tohto-
rit saiaat enemmßtön Alkon
j ohtokunnassa. Onko yrity s-
johtajan hyoä olla tohtori?

- Kylla niinkin voi ajatella.
Teoreettisen työn avulla pystyy

Aluksi syntyy vaikutelma siitä,
että kysymys todella on päivä-
kirjasta, joukosta enemmän tai
vähemmän erillisia, aikaan si-
dottuja havaintoja, jotka pysy-
vät kasassa paitsi ajankohtai-
suulensa myüs Eskolan h1vän

kirjoitustaidon ansiosta. Tästä

ei kuitenkaan ole - oman tul-
kintani rnukaan - kysymys.
Kyslm1s on paljon enemmäs-

tä. Kysymys on erittäin va-
kavasta sosiaalituikimuksen
etiikkaan. sulrslanssiin ja ilse-
ymmärrykseen liittyvästä pu-
heenvuo«rsta, jossa Eskola
nostaa esille sellaisia kysy-
myksiä, joista usein ei tohdira
kirjoittaa eikä edes puhua.

Eskola lähtee liikkeelle Per-
sianlahtlen sodasta, kulkee
kuolemanpelkojensa kautta
selittämään loppujen lopuksi
omaa oidipaalista pettymys-
tään - sitä kuinka äiti on hänet
pettänyt - ja päätyy talta poh-
jalta "isän viitoittamalle tiel-
1e". Talla tiellä nousee tär-
keaksi "maailman kolme kie-
lellinen ja kulttuurinen järjes-

ATA PERKELEEN RAHIKAINEN MENE

lnautumaan 1a etääntymään
valitttimästä toimintaynrpäris-
töstä ja tviirutiineista ja pystyy
sillen jatkossa ehkii paremmin
urvioinraun 1rill ksensä loimin-
taa ja näkemään uusia mahdol-
lisuuksia. Vursin positiir isesti
Iähimmat työtoverit ovat tähän
outoon harrastukseeni suhtau-

tys, kaikki nämä'saa' ja'ei saa',
'puettava' ja'mentävä nukku-
maan', 'terveellistä' ja 'epäter-

veellistä"'.'Iäta kautta Eskola
itse asiassa selittää lukijalle,
miksi h:in alkoi harjoittaa sosi-
aalitieteitä, mistä hän innostui
(aivan uskomaton, itsevarmat
isät kappaleiksi repivä Bene-
dict-sitaatti, s. 42). Teoksensa

tlraamallisena huippuna Esko-
la päätyy selittämään sirä.
kuinka han siis yrittää voittau
kuoleman kirjoittamalla jon-
kinlaista järjesrystä tähän Nii-
niluodon kolmanteen maail-
maan, yhdessä muiden kanssa.

Tallaisen tulkinnan avulla
on ainakin nralrrlollista ) nrrnär-

tää sitä, miksi ja miltä perus-
taltu Eskola arvoslelee ja ir,rni-
soi toisia sosiaalitieteil ijtiita ja
sosiaalista muo<likkuutta. Iro-
nian kohteena on milloin Arto
Nor,r. joka "lulee kummallises-
sa asussaän heittämään onkea
'lhmmerkoskeen" (s. 90), mil-
loin Jörn Donner, joka (Esko-
lan mukaan) tuntee kauhua
kaikkea sellaista kohtaan, mitä

tuneetkin.

- Mutta kylla se lopulta niin
on, että itsestä tässä on otettu
mittaa. Oli vain pakko katsoa,

osaankoja kykenenkt; minä. Ja
kai sita jotain osasi, .jos vasta-
väittäjää on uskominen.

t\,tA'ril vtR'tANr,rN

hän kutsuu nimella "Bad Eng-
lish" {s. 92). rai jopa Lenita
Airislo ja "pölyisel kengät. joi-
hin LA on fetisoitunut kuin
naapurin Kusti naisten alus-
housuihin" (s. 92-93). Nama
rinnastuval Eskolan silmissä
American Psycho -teoksen kir-
joittajaan Palrir. Baternaniin.
joka käyttaa vain "yhta laaduk-
kaita merkkituolteita kuin Arto
Noron kalastusvälineet"': "- -
Patric sattuu olemaan loshiba-
televisionsa eteen polvistunee-
ntl syaimässä räJkkäämänsä t)-
liin uivoja: tärkeinlä on. ellei
mielIyttävässä sankarissamme
mikaen viesti inholtavasta asi-
asta nimeltä Bad English" (s.

e3).
Eskola kantaa'junttiuttaan"

ylpeästi, kunnialla. Eskola ym-
märtää sosiaalitieteellisen tut-
kimuksen isiltä opitun jarjes-
tyksen, varhaisen oidipaalisen
ratkaisun kautta. Tällä on selvä
substantiaalinen seuraus: Es-

kola irvailee nimenomaan yk-
silöitymisteemalla ja sen kan-
nattajien hahituksella (kysy-
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myksessä on implisiittinen mo-

raalittomuu<len arvostel u). Sen

tilalle aseteliran lieloinen isän

puolelle asettuminen. Sävy on

se, että - tällä perustavalla ta-
solla - "rnirri olen Lanlarti ta-
linnut". Vaihtoehtona on juop-

pous, hulluus taikka muorlik-
kuan paskun kirjoillamirrerr
hyvalla englannilla.

Jos nyt Eskola kerran on

kantansa valinnut, niin miksi
hänen pitaa olla vihainen muil-
le, joiden kanta on erilainen?

Minusta tuntuu, tttä Eskolan

tekslissä on ongelnra. joka tii-
vistyy Althusser-sitaattiin (s.

104). Jos nyt sosiaalitieteelli-
nen tutkimus yrnmärretään

kollektiivisen tiedostamatto-
man ymmärtämiseksi ja auki-
kirjuittanriseksi. roi kysyä.

minkä "minän" pohjalla kir-

loittaja seisoo silloin, kun hän

yrittaa kirjoittaa tätä sisällään

olevaa kollektiivista tiedosta-
matonta auki. Flskolalla on täs-
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tä mainio viittaus Lewinirn .;a

ajatus siitä, että pieni tyttö.
joka pitaa isosta kivestä kah-
,lella katlelll kiinni. ei roi is-

tahtaa kivelle laskematta siitä
ensin irti. l\4illä perustalla

liirnä l\ llö on silloin. kun hilnen

otteensa kirpoaa?
"l\4ulla suru. oidipaulinen

suru, jää, ja elämän mielek-
kyys kyseenalaistuu. Kannat-

taako tärnä, pystynkö minä,

kestänkö minä?" (s. 104).

Tukrkseksi syntyy hillitön,
kaikkea koskeva epävarmuus
ja viha sellaisia kohtaan, jotka

eivät ynrnrärrä samastua sa-

malla tavalla ja jotka sen lisäk-
si vielä kestävät ja menestyvät
joukolla. "lsien viitoittamalla
uudella tiella sita rakastuu
vaikkapa sosiologiaan.'" Sosio-

lugiasla kuirelaan sankareila.
joista sitten pidetään kaksin

kasin kiinni {s. 106): "l\4arx ju

l-reud, sankarini; te kaksi iha-

naa juulalaistu likaisine aja-

tuksinenne saitte kuten näkyy
lervern tulkkunalla ruokilun
maalaispojan pään pyörälle

ikiajoik'i. Koskaan en teilJ
hylkaa paskiaiset; mutta muut

hvlkaavat ilmun nrinkäänlaistu
kipua."

lli tallaisen tekstin jälkeen

voi nruuta sanoa kuin. että lu-
kerniserr jalkeen jotenkin jak-
saa paremmin. Noinhan se on.

On siis kuitenkin olenrassa sel-
lainenkin kolmas rnaailma,
jossa haluaa keskustella. Tulee
jopa hrrlu raslala kirioittajan
loppulauseeseen ja sanoa, että
älä vain perkeleen Ruhikainen
mene. lVIe tarvitsemme sinua.
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