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maan kafianokylän sosiaalista
kontrollia eika heita viela ollut
alistettu tehdastyön kuriin".
Kiinnostus vallan keskuksista
syrjään tuomittujen historiaan
tuottaa takuulla vaikeuksia.
Se. mitä selkeänä ja paljaana
menneisyydestä on jäänyt jäl-
jelle, tuppaa toistamaan valti-
aiden historiaa. Sinnikkaasti
Thompson kuitenkin pyrkii nä-
kemään myös historian vallat-
tomat toimijoina, joilla on oike-
us tulla todistamaan omisla
asioistaan omalla äänellään,
vaikka tuon äänen kuulostelu
ei kovin yksinkertaista olisi-
kaan.

Modernin, kurinsa sisäistä-
neen ja rationaalisen tyoläis-
tyypin synnystä kertoo kirjan
tunnetuin ja meillakin paljon
viitattu essee Aika, työkuri ja
teollinen kapitalismi. Kehirys-
kulku on ollut ristiriitainen. ja
ehtimiseen Thompson varoitte-
lee selittämästä tätä prosessia
ainakaan sen kautta, mitä me
lopputuloksesta tieflämme.
Monessa mielessä kello ja aika
nousevat modernin elämän
symboleiksi. Thompsonin aja-
tus ei jaa pelkaksi toteamuk-
seksi siitä, miten elämä tehtai-
den kautta tuli kellon säätele-
mäksi. Täsmällinen ajan hal-
linta oli edellytys myös sille.
että modernin tuotannon osaset
kykenivät vaivatta lomittu-
maan toisiinsa. Sama stanrlar-
doitu aika, joka toisaalla te-
hokkaasti kytkee tuotannon
etäisiakin osia keskenään, toi-
saalla myüs tehokkaasti katkoo
ja erottaa työn ajan muusta elä-
män ajasta. Thompson ei jätä
kehityskulkua leijumaan "ih-
misen" tai "tuotannon" sfaa-
reihin, vaan ankkuroi sen mm.
sukupuolten maailmojen er-
kaantumiseen ja tuotannon
kansainvälistymiseen.

**x

1700-luvun Englanti näytti
rikkumattomalta idylliltä, jos
sitä katsellaan kartanon veran-
nan horisontista. Kurittomat
alustalaiset näyttävät jollakin
kummallisella tavalla rikkovan
tätä kaunista patriarkaalista
idylliä vastaan. Jos selitettävi-
nä ovat rahvaan julkiset mie-
lenilmaukset ja kapinoinnit,
Thompson lausuu selvästi julki
tyytymättömyytensä ainakin
kahdenlaisiin selityksiin. Pe-
rinteinen virallisen historian
tapa selirrää naitä ilmiöita on
ollut viitata tuon joukon holtit-
tomuuteen ja henkiseen ala-
mittäisuuleen. Toinen versio
taas on johtanut kayttaytymi-
sen suoraan talouden suhdan-
teista.

Ruokaan ja sen hintaan kul-
minoituvien rauhattomuuksien
täsmällinen tarkastelu avaa
mellakointiin aivan uusia nä-
kymia. Edes torirettelöissä ei
kysymys ollut vain satunnai-
sista väkivallan leimahduksis-
ta, vaan uusien ja vanhojen
maailmojen yhteentörmäyksis-
tä. Paitsi tehdas myös tori oli
Iuokkataistelun näyttämö. Ai-
van analogisesti työläisen
kanssa myös modernin maail-
man toinen -ja nykyään yksin-
valtiaaksi nostettu - pooli,
markkinoiden logiikka. syntyi
vasta pitkan ajan, monen
kompromissin ja konfliktin tu-
Ioksena. Modernin palkkatyön
maailma ei ollut valmis tehtai-
den, kotienja torien nukketalo,
johon työläiset vaimoineen ja
perheineen vain eräänä päivä-
nä asettuivat elämään ja aher-
tamaan.

iq ,( ,<

Kysymys toiminnan jarkevyy-
den määrittelystä on monella
tasolla koko kirjan keskeinen
juoni. Thompson havainnollis-

taa tätä kysymystä nokkelalla
analogialla: Itsestään selvästi
tiede (= antropologia) löytäa

polynesialaisen "villin" maail-
masta hyvinkin monimutkai-
sen ja hienosyisen sosiaalisen
järjestyksen ulottuvuuden,
jonka valossa hänen toimin-
taansa on tarkasteltava ja ym-

märre11ävä. Samaan aikaan tie-

de (= 61.1o.iu; on valmis kuit-
taamaan ja selittämään I700-
luvun tinakaivosten työläisten
yhteiskunnallisen toiminnan
pelkkana kehittymättömyytenä
tai lyhtjanteisten purkausten
sarjana.

Thompsonin ajatuksia suu-

resti oikoen voi sanoa. että rah-
vas näyttää järjettömästi pouk-
koilevalta holmolta nirnen-
omaan silloin, kun sen toimin-
taa tarkastel laan valtaapitävi-
en ja kaikenlaisen "modernin"

näkökulmasta. Naiden nakti-
kulmien vallitsevuus on eli-
mellinen osa tieteen omaa ide- j

ologisuutta, jota Thompson vä- 
]

symättä haluaa raastaa esiin.
Hänen valttinaan on luja ja
karsivallinen historioitsijan
ammaltitaito yhdistyneenä
kekseliaisyyteen nähtla pie-
nessä. epäselvässä ja hajanai-
sessa tärkeitä ja suuria asioila.

Olematta opettavainen type-

rys Thompsonilla on koko ajan

herkkyyttä myös nykyajalle.
Nykyaika tai tulevaisuus ei

näissä esseissä ole moraalislen
tuomioiden lahde tai esikuva.
Pikemminkin lukija jaa ihmet-
telemään oman ajan ilmiöiden
vähaistä uutuusärvoa: Jousta-
van luotannon retoriikan yti-
menä on vaatimus tuotannorr
eri osien ajallisesta kytkemi-
sestä toisiinsa'Just-in-time".
Vähän varhemmin se kai sa-

nottiin yksinkertaisemmin:
"Time is moneyo'. Joka tapauk-
sessa unelma yha taydellisem-
mästä ajan rationalisoinnista

AIKOHOIIPOIITIIKKA
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elättaa edelleen konsulttien ja

liikkeenjohdon opPaiden kir-
joittajien leegioita. Toisaalta

Thompson valittaa, että eng-

Iantilaista 1600- ja l700lu-
vun hallintotaPaa ei voi Ym-

märtää alkuunkaan. ellei tajua

politiikan tekemisen seremo-

niallista ja retorista ulottuvuut-

ta. Politiikan viihteellistYmi-
sellä siis saattaa olla tv:tä ja il-
tapäivälehtiä vanhemmat juu-

ret.

Kirjojen o, ,:;***n arvoa

ei pida mittailla mitä-hyötyä-

tästä-meille-on-lo gi ikalla.
Kuitenkin kun polttoPisteessä

on irtain väestö, jonka moraali

ja yleinen oleminen on vallan-

pitajille arvaamatonta ja Pel-

SARKY

Kirjailija Liisa Laukkarinen on

kannustanul ja rohkaissut

Elma Liimataista kirjoitta-
maan omaelämäkertansa. Kir-
jana Ellun stoori on harvinai-

suus: yleensä tämänkaltaisesta

elämästä voi lukea eri viran-

omaisten ja sairaalahenkilti-

kuntien raportteja. Mutta Ellu

on siis tässä oman elämänsä

subjekti, ja se tekee kirjasta

mielenkiintoisen.
Ellu aloittaa tarinansa siitä,

kun isä oli laittanut dYnamiitti-
nallin korvaansa ja amPunut

itsensä. Kuukauden Perästä

äiti synnytti kYmmennen laP-

sensa. Ellu oli itse lässä vai-

heessa 12-vuotias, vuotta van-

hempi veli oli ollut jo vuoden
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