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TOSIN HARVOIN 
OLEN L,ASNA 

Ihmisen yksinpuhelu -
Ainoa omaisuuteni on yksmal

syys j a siitä olen mielettömän 
mustasukkainen . Joskus olen suo
rastaan pateettinen, mutta luu. 
Ien, että h uumorini, ironia oike
ammin, pitää heikkouteni kuris
sa. Olen surumielinen, ei, olen 
synkkä. Menneisyydellä on Of'an
sa synkkyyclessäni - joskus nau
dan itsemurhaa pelkästä tottu
muksesta. Vuosien pakkomielle 
- kuolema ... 

ta . Päivästä päiväan vaakitsin 
omia vaikuttimiani. En ole ihme, 
etten ollut henkisesti tasapamos
sa - elin vaakakupissa, joka tä
rähti jokaisen askeleeni alla. Elin 
valheen vaa'assa, sillä tahdoin 
olla puhdas, tahdoin kieltää ru
muttden. kosKa itse olin ruma. 
Sanoin rakastavani elämää, mut
teiJ tajunnut, että elämää ilman 
subjektia ei ole olemassa. Mi
tf.!n voisin elää, jos olisin kuol
J ut. .. 

Kommentaarej a 
'ihminen tulilinjassa' 

Yksinäisyyteni on olemassaolo
ni suojamuuri. Se on kuoleman 
esil<:artano, luulen. Kerran aiom 
tehdä sen koskemattomaksi, ai
oin hirttäytyä_ Pelkästä hienotun . 
t eisuudesta jätin sen tekemättä. 
Ajattelin, ettei olisi kovinkaan 
miellyttävää tulla huoneeseeni ja 
lukea tervetuloa sinistyneen ruu
miin ~mmottavista silmistä . . . 

Sanoisin, että olen pateettinen. 
Rakastan askeettista tyyliä ja 
karuja tunteita, mutta kuten 
kaikki, mitä rakastan, jää saa. 
vuttamattomaksi, niin nuokin. 
Usein käytän korulauseita ja vai . 
vun melantkoliaan Ehkä se joh
tuu siitä, että olen elänyt rak
kaudettomassa älyn maailmassa. 
- Luulen, että taas valehtelen, 
ehkä maailmassaJ,li olikin enem. 
män rakkautta kuin ymmärrys. 
tä .. . 

Lopultakin tiedän hyvin vähän 
maailmastani, tiedän vain itses
täni - ja minä en ole rakastanut 
ketään, enkä ymmärtänyt. En ole 
koskann ajatellut toisten tuntei-

Luulin, että rakastin elämää. 
Että haudoin itsemurhaa tai toi
voin kuolemaa, koska en votnut 
katsella, miten kauneus raiskat" 
tiin joka päivä. Ja kt,m huoma. 
sin, olevani raiskaaja mmäkin , 
inhosin itseäni ymmärtämattä. 
että juun inho oU se vuode, jos
sa kauneus maattiin. En tiennyt, 
että "rakastaa" on elämim en
simmäinen portti ja että se aina 
avataan murtaen. En tiennyt, '!t
tä "raiskata" merkitsee samaa 
kuin rakastaa . .. 

Niin kuin lapsi murtaa synny. 
tyksessä tiensä elämaän, niin lh· 
minen murtaa kaiken rakasta
mansa !<itä tavoitellessaan. Etstn 
kuolemaa, koska en hal unnut sil
vottua elämää. . . 

Yksinäisyyttäni varjelen kuin 
koskemattomuuttani; .ia harvom 
olin läsnä siellä, missä oli mo
nia. Tuskin missään olin läsn.ä. 
Vasta nyt alan olla mukana, vas
ta nyt kaikki on toriellista, p1. 
rullisen todellista ja köyhää. Nyt 
kun kaikki aito on kuollutta 

M otti A. Asikainen: 

Tunnen suorastaan ruumiillista 
kipua siksi, että kaikki rehelli
nen, liioitteluun saakka aito on 
poissa. Sekin teki kipeää. enkä 
lopultakaan tiedä Kumpi kipu 
on suurempi. Tämä Kipu tär<ään 
on ehkä lohduttomamlli, kaiklö 
reaalinen niin mielettömän tyh
jää, kaikki epäaito niin mielet
tömän reaalista. Tarkalleen en 
tiedä, milloin kaikki alkol muut
tua : toissapäivänä? eilen? vai jo 
vuosia sitten? 

En ole> mitään epäinhimillisem
pää kuin sielu, joka on tyhjä ia 
vaiti. Ellei sielu, joka avuttoma
na räpyttelee alemmuuskomp
leksin kynsissä. Tarpeettomuute
ni takia aloin juoda. Join us. 
kaltaakseni kysyä, mutten kos
kaan saanut vastausta. Sillä KY · 
symyksiä oli niin loputtomasti, 
että y hden esittiimineo oltsi ollu t 
naurettavaa. Yhtä tulokselllsta 
kuin korsi korrelta koota heiniä 
latoon ... 

Miten joku olisi voinut vastata, 
kun en ollut mitään kysynyt. Ja 
vain Jumala olisi vain .1t vasta:.a 
niin paljoon kuin hal>Jsin tietaä 
Halnsin tietää kmken, <>l'Ottan,at
ta hyvää pahasta, lji rn aama:ta 
yhtään etikettiä puoloen tai toi
seen vain tietää. Mutta kaikki 
tieto, mitä mi nulle :arjr>ttiin oli 
rnuovattu jotakin päämäärää 
varten. Vettä v äitettiin astian 
muotoiseksi. .. 

Olen syvästi uskonnollinen, ja 
se on usein sokaissut minut to
tuudelta. Nyt tahtoism muuttaa 
erään rukouksen näin kuuluv«R
si: anna meidän antaa antE'eksi 
itsellemme, niin kutn me anteek
si annamme meidän tähimmai 
sillemme heielän vajavuutensa 
Jätä minullE' inhirnilltsyYden lti k
kuma -ala ja se on Kyllin. Olt'n 
ihminen. - Tosin harvoin olen 
läsnä siellä, missä on moma, ja 
yksinäisyyttäni varjelen kuin 
koskemattomuuttani. 

Berliini ei ole alnnMtaan po
liittinen kiistakapula . se ei o le 
vain ihmiskunna n riitaisuuksien 
monumentti, vaan myös tämän
päi vän ihmisen ristiriitaisen mie
len symboli. Se on vanhoillisuu
den ja vapaudenkaipuun ristin
puu. Se on muuri. jonka r aken
simme henkisen elämän kentäl
le. muur i jonka ylittäjät saavat 
tuntea saman ammutuksi tule
misen pelon kmn Itä-Saksan pa
kolaiset. Eik ä kummallakaan ra
jalla ole laukauksia kaihdettu. 

Tällaisena kuvana Berliini tus
kin koskaan menettää ajan koh
taisuuttaan. Ei ainakaa n tällä 
vuosisadalla, jota on sanottu ih
misen v uosisadaksi Yhä useam
mat ajattelijat ovat Camus'n ta
voin korottane>et äänensä inhi
millisyyden. ihmisuskon ja va
pauden puolesta. He ovat kat
soneet muureja ja rajoja ja laa
jentaneet kuvan kosl,emaan ko
lw inhimil lisen eläll).än aluetta 
He ovat nähneet erilaisuuksien 
m uurit. jotka ylitsepääsemättö
mästi erottavat ihmiset toisis
taan Berliinin muuri on yksi 
niistä. se on pelon ia vksinäisyv-

MIKSI JOKAINEN EI SAA ESITTAA 
näkemyksiään, vaikka olemme vapaassa valtiossa? 

l{.u.intka paljon ihmisten tulee 
vielä kärsiä vääryyttä ja risti
riitaisu;utta ihrnisoi.keuksi i nsa 
uähden, ennen kum yleinen mie
lipide kypsyy näkemään se lvasti 
ihmisen luonnolliset tarpeet ja 
soveltautumaan niiden mu,kaises
ti? Näyttää joskus oikein paha.l
ta, varsinldn silloin, kun jo~u 
ihmisyksilö tajuaa elintärkeiden 
asioiden olevan rumasti pain 
seiniå ja näkee selvästi nii den 
korjaantumismahdollisuuden, 
mutta joku toinen a;rvovaltainen 
kansalainen tulee väliin .ia 
enemmittä perusteluitta leimaa 
edellisen henkilön pyrkimykset 
niin "vahingollisiksi", ettei niitä 
"voida" esittää, ei ainakaan jul
kisuudessa 

Korkea elintaso on jo näyttä
nyt meille mahdoUisuutensa saa
vuttaa paratiisi. Tulos näkyy 
~ehn.tasossa kamppailevien kansa
laisten henJdsenä rappiotilana 
Ihmisen luomnolliset , he-ngentar
peet ovat jä.äneet vaille niille 
k uuluvaa oi:keaa arvoa. Jäljelle 
on jäänyt se kai.k1ki t<xlellinen 
rooka. mil<:ä korostaa yksilön it
sekesl{eisyyttä ; jo-J,;.aisen pyrki
mystä "si.nm.ikkäästi taistellen" 
kohti huippua, missä tuntuisi 
olevan mahdollista tu.nt€a itsensä 
koko maailman navaksi. Sama 
egocentria panee ihmiset taker
tumaan jos niinkäJaisiin sovin
naisuuiksiin. 1\aavoihm ja sään
töihin, joiden ka ikkien lä htökoh
tana <J11 selvä terkopeli, se onne
ton väärinkasitys, että "ihmis
kunta ei voi elää ilman tehtyä 
sivistystä tai mitä tahansa kult
tuuria.'' 

Tuon kulttuurin korkein saa
vutus on näköjään ydinpommi, 
mikä tavallaan symbolisoi ihmi
sen korkeim pia pyrkimyksiä; 

hävittää ja tappaa teho~aasti! 
Mitä pitemmälle joku asioita 
ajattelee. sen selvemmäksi käy 
se. etta mitä tahansa kultivoitu 
ihminen pyrkii tekemään, sisäl
tyy hänen toimenpi teeseensä an
nos kuolemaa. Sen kaiken pä;Ule 
on vain lahjakkaasti vedetty kun 
nioitettavuuden vaippa, ettei 
tyhmempi heti huomaisi.. 

Olemme luomassa yhteiskun
taa kodeissa. kouluissa ja mitä 
moninaisimmissa muissa paikois
sa. Kodin ja kuolon taholla ta
pahtuu kai,ken tärkew ja vaikut
tavin. missä uudet ihmisyksilöt 
muovataan "soveltu.maan" yh
teiskuntaan. En mitenkään osaa 
ymmartää sitä. ett€i vieläkään 
ole niin monta näihin asioihin 
pa.neutunutta, el tä VOiSimme 
yleisemmin jo siirtyä sovelta
maan käytäntöön kodin ja kou
lun yhteistoimmtaa, jolla on 
l<iistattomasti saavutettu monin 
paikoin varsi n kauniita tuloksia. 

Miksi kenenkään pitäisi sovel
tua sellaiseen yhteiskuntaan, jos
sa jatkuvasti tapetaan ja sorre
taan, kykenemä tta sitä näke
mäan, ei ainai,;.aan niillä tahoil
la, jotka "katsovat'• lähinnä ole
vansa vastuus..sa yhteiskunnasta? 
Jos joku rehtori esim. on valin
nut linjan. minkä mukaan koulu 
tulee toimia juuri kuten jokin 
tehdas. missä on vissit tuotanto
tavotteet, mitkä on toteutettava 
ennalta laadituo kaavan mukaan 
ja missä QfJpilaat käsitetään tuo
tantoyl<:siköi ksi. on se kaikki ha
nen mielestään ihan oikein, 
vaikka todellisuudessa voidaan 
osoittaa. tuollaisen asennoitumi
sen merkitsevän sulaa vääryyt
tä e l äville ihmisyksi
l ö i 11 e! Ihmisa;rvon mukaisem
paa suhta utumista ei rehtorimme 

varpaille, jolloin ihmisen paikal
leen jähmettyneessä mielessä ja 
voi sulattaa. Siitä hän ei edes 
suostu keskustelemaan, joten ti
lanteet jäävät mieluummin enti
selleen. 

Siis koulu jää edelleen "tuot
tamaan" moninkertaisesti sidon
naisuuteen peloteituja kääpi öi tä, 
joita on · opetettu vain seuraa
maan tiettyjä kaavoja, mutta 
jotka eivät todellisesta elämästä 
ja niin tuiki väJttämättömästä 
ihmistuntemutksesta tiedä tuon 
taivaallista! Heidän kohtalonaan 
on astua yhteiskuntaan pelkäs
tään "tiedoilla lastattu.ina aasel
na", kuten Rol Arnkil oo mai
ninnut. Kuinka he siis yksin
kertaises•ti osaavat suhtautua 
toisiin ihmisiin luonnollisesti ja 
terveeesti, kun he eivät yleensä 
lainkaan tiedä, että on olemassa 
jotakin selJaista mikä tekee ih
misten välisen vuorovaikutuksen ' 
hedel.mäl..l.iseksi ja kykenee aut
tamaan käytännössä heitä saa
vuttamaan rikikaamman ja to
della on111.ellisen ihmiselämän! 

Kun näistä asioista tulee na
putelleeks! juttua, tarkoituksella 
saada se lehden jUtlkaisemaksi, 
ei lehti puhu mitään. Mitä vaa
rallista siinä on, jos joku omal
la nimellään osoittaa avoimen 
kirjeen jollekin avainasemassa 
olevalle henkilölle? E~kö hän itse 
kanna mahdollisen vastuun ju
tustaan? Mitä pelkäämistä siinä 
lehdoo p~ätoimittajaJla on? Eikö 
sanomalehden varsinaisena tell.
tävänä ole rakentaa yhteiskun
taa ja edistää ihmisen asiaa? 
Eikö sanomalehden. varsinaisena 
tehtävänä ole rakentaa yhteis
kuntaa ja edistää ihmisen asiati? 
Eikö päätoimittaja estäesssään 
lehtikeskustelun viriämisen ase-

Linnuilla valta 
On olemassa Tuomareitten kir

ja ja Lalcikirja, on myös Latn 
aika ja Tuomareitten aika. Ehkä 
joskus tulee aika, jolloin kaikki 
valta on delegoitu /.innui /.le, se 
on lintu j en aika ilman mitään 
kirjoja. 

Aapo Junkola on lakimies, 
tubmari. Mutta myös kiT}aitija. 
Kumpaa enemmän, sitä hän ei 
aina tunnu itsekään tietävän. 
"Älkää tuomitko, ettei teitä tuo
mittaisi". Kuinka usein me tuo
mitsemme tuomarin väärästä 
tuomiosto? Junkota on kirjoitta
nut puolustuspuheen ennakko
lu.uloJamme vastaan kaikille tuo
mareilte, mutta erityisesti itseL

merin typologian puhtaita tyyp
pejä. Näin saattaa usein sattu a 
myös "elävässä elämässä", mutta 
tässä kuvauksessa sillä on setvä 
tarkoitus: osoittaa, miten vai
keaa, miten väsyttävää, mit~n 
valheellisen tuntuista on yhden 
ainoan kaikille kelpaavan totuu
den etsiminen monien mahdolli
suuksien joukosta, miten suuresti 
asian ratkaisuun, tuomioon, vai
kuttaa se, että tuomarikin on 
v ain ihminen, nimenomaan sub
jektiivisesti ajatteleva ja tunte
va ihminen - eikä Tuomiosun
nuntain er ehtymäön Jumala. 

Nuorin tuomareista, Rannholm, 
on h elposti tunnistettavissa Jun
kolaksi itsekseen (tämä on jopa 

Me sanomme hymyillen puoti- jul kaissut kirjan ja saanut siitä 
l · k · tl". s 1 · t ·' t palktnnon). Kuvauskulma onktn 
et t a. a omontn uomw, _mu • useimmiten joko Rannholmiin 

leen. 

ta nnlle atkeastaan hymytlem- päi t · h " t" h" · "lt .... 
me? Katsomossa on helppo hur- n ~~ an~s a, anen stsa aan 
r t · · h lt .. .. J . k . k _ ulos patn, vatkkakaan mwa-muo-
a a JO Vt e aa. os JO u m eu toisa kenantaa ei ole käytetty. 

demstunnossa tuntee olevon.sa Teoksen jakaantuminen lukui
otkeassa )a olonsa sen vuokst h · .. t .. k .. · .. d ·· -
kotoiseksi, niin kai se on syyttä- ,m. nay .0 stm, Ja . ntt en stsalla 
jä. Vaikkei hän olisikaan "sadis- kohi_auksnn:: tuo 17tteleen ~- patt-

t
. h' . .h . st naytetman, myos laktktr)an Ja 
_men, veren __ tmomen 1 mmen, raamatun. 1 luvun m i elenkiin
)Ota tyydyt taa vam vtattoman toisille asiakirJ'oille 1·otka m uo-
valttus." . . • · 

Tuomarit _ "vain he saattoi- dosta~at vam _swuteeman, vot 
vat ymmärtää, m i ten lähellä syy - maalllkko . enstlukemalto vatn 
t tt l' t .. t.. t tt nauraa ( lttenotuntetnen hymytt
e Y o t syy on a, . . uomz ova lä) : kuka hullu se tuommotsta 

tuomaTta, vank.t vartt]aansa. n - kirjoittaa ! Mutta tuomari Rann
kos JO rankatstJa totstaan; otkeu- h 1 · · 1..... -- l · .. 
d t ht 

.. .. .. 
1
. t' t"" ., .. 1. om JUO mtettetaana astn vetta 

en e avana o 1 te aa, mt 'a o t . k ' t l t -- .. l' ' k .. 't'' k' H .. tt ' " t .. t.. .. Ja ysyy t se aan: o tst o nan 
mt a tn:: · e nay .wa P0 1! ?-nsa sittenkin halunnut mieluummtn 
ta,kaa _lzt lckumatttomtUa! valtnpt- olla lääkäri ? ll luvussa on ainut-
tamattomtlta, vasynet lta , . a}atto~ /.aotuinen lähzkuva tuomonen 
mtlta, he katsowat ob}ektnvtseslt .. z· t " ·ak m ll b t ' · · 

11
. . . .h . ;.JOyc as a, J a sa a a sym o t -

)a w.nteettoman asta tsestt z. mt- · h · h d .. t --1 .. .. 
sen hyvän ja pahan läpi, mutta sot ynn et an yo aan. 
eivät häneen itseensä, m ikä JUU- Juttu, jonka käsittely m uoaos
ri oli tunteet tomuutta: he näyt- taa ki.rjan rungon, on tavallinen 
tivät työskentelevän k okonaan miehentappo, ei s~n kummempt, 
mu'iden asioiden parissa kuin ainoastaan sikä l i "erikoinen", et
se.n, JOta juuri käsiteltiin." tä asianosaiset ovat mustalaisia. 

Ne kolme tuomaria, jotka Jun- Ehkä Junkola on halunnut tt· 
kalan kirjassa muodostavat raas - matsta vain oman myönteisen 
tuvanoikeuden erään osaston, suhtautumisensa romaaneihin, 
ovat ihmistyyppeinä täysin totsts- mutta luultavampaa on, että hän 
taan poikkeavia. - lähes Kretsch- tahtoo näin kiinnittää huomio-

tomme siihen, miten rotuennak· 
JGoluuloisia meilläkin ollaan, mi
ten hallitusmuodon yhdenvertat
suusperiaate on vain periaate, 
miten herkästi yksityistapaukset 
yleistetään koko vähemmistöä 
koskevaksi. "Kyllä minä sentään 
ihmettel en, että suomalainen asi
anajaja rupeaa mustalaisen ast
anajajaksi." 

Koska tuomari Rannholm on 
tavallaan kirjan päähenkilö ja 
- niin kuin uskoa sopii - edus
taa päämiestään Junkolaa, muo
dostuvat hänen sisäiset m i etiske
lynsä jutun käsittelyn aikana si
nänsä erittäin m erkittäviksi, 
vaikkakaan ne eivät millään ta
voin pysty vaikuttamaan varst
naisen asian ratkaisuun. ''Valtio 
lähti oikeussuojan antamisesta, 
mutta keskittyikin sen sijaan ri
koksentekijän persoonaan: oti 
tärkeämpää, että rikollinen sai 
rangaistuksensa kuin se, että ri
koksella loukattu ihminen sai 
korvauksen kärsimästään vahtn
gosta". 

Suurimman osan "sanottavas
taan" on Junlcola kuitenkin si
j oittanut ldrjan loppulukuihin, 
Rannholmi n kiihkeän sub je ktii
visi in puheenmwroihin (keskus
telu illalla v i eraisilla ystävän 
luona), sekaviin ja selvi.i n muts- I 
teluksiin, kokemuksiin (myöhem-

1 min illalla juopuneena, toril la), 
ymmärtämykseen. Sivutessaon 
t.ällöin mm. Salaman tapausta 
.lunkola yrittää tosissaan oLla 
objektiivinen ja onnistuuki n sii· 
nä - ei tä.ysin, mutta niissä ra
joissa kuin se yleensä toiselle 
k irjailijalle ja tuomarille on 
mahdollista. 

"Siis se tarve mikä ihmisillä 
on se on tarve painaa toinen i/1 
minen alas matalaksi tuomtta 
toisin sanoen huonona i hmisenä." * Aapo Junkola: Lintujen 

aika. Kirjayhtymä 1965. 

Aune Vitikka 

tu puolustamaan yhteiskuntaa 
turmelevien voimien ylläpitämis
tä? 

On aivan selvää, että kohte
liaisuus ja solidaarisuus ovat it
se asiassa hitaasti tappavaa 
myrkkyä. Meidän on ehdotto
man väl ttämätöntä r yhtyä, kaik
kialla ja yleisesti, puimaan ihmi
sen asiaa. Muuten hukka perii. 
Kohteliaisuus ja "hienotuntei
suus" vain pitävät ihmiset j a 
heidän asenteensa paikallaan. Yh
teinen asiamme vaatii meitä us
kaltamaan polkaista toisiamme 
totunnaisuudessa yleensä tapah-

tuu jotakin. Vain tunneperäinen 
mielten liike saa asioissamme ta. 
pahtumaan merkittävämpiä muu. 
toksia. 

Päätoimittajillakin olisi vaka
vaa aihetta tarkistaa kannanotto
jaan. Siisteys saattaa olla pinnal
ta viehättävää, varsinkin kun 
sille on opittu pienestä pitäen an
tamaan n iin yli kaiken käyvä ar
vo, mutta tosiasiassa se sisältää 
tappavaa myrkkyä. Meillä on 
laillinen sananvapaus. Olisi kovin 
suotavaa jos se saataisiin käy. 
tännössäkin vastaamaan tarkoi
tustaan. 

Ei lwkaan tähän maailmaan, 
itse synny Tahallaan 
ketään Vaivaamaan. 

Monta kyllä Toi votaan 
paljon t·ulee muuten vaan, 
ilman aikojaan. 
Mutta jokaiselle annetaan, 
mitä kantaa mukanaan 
tänne tullessaan. 
SE täällä l<yllä Tutkitaan, 
mitataan ja punni taan, 
mitä kantaa matkassaan. 
Jos rohkeasti A ntejaan, 
alkaa täällä Jakamaan, 
niin kantovaivat Pa l kaksi saa. 

Monet hymyillen kulkee, 
aina leikiten käy. 
Surun portit h e sulkee 
on onni edessäpäin. 
Mutta kuil u on jossain, 
ylipääsemätön, 
kun matlwasi jatkat, 
niin tavoitat sen. 
Jos itseesi luotot voit ylit tää sen. 

Kaisu Tuominen 

den vertauskuva. hyvän ja pa
han raja-aita, pakon ja vapaan 
tahdon kynnys. 

Berliinin muurilla kohtaavat 
toisensa kaksi ideologiaa, jotka 
sotivat toisiaan vastaan. Ihmis
ten keskuudessa törmäävät toi
s iinsa tuhannet aatteet ja maa
ilmannäkemykset Ja ku ten 
Branclenburger Tor'illa historian 
vaunu t hyöl,käävät nykypäivää 
vastaan. min ihmissuhteissa men
neisyyden kokemukset iskevät 
peistä nykypäivän näkemysten 
kanssa. 

Kuten Berliinin muuri on va in 
osa m aai lmankartasta. niin nä
m ä kuvat ja syysuhteet ovat 
vain osa ihmistä .ia nykyhisto
riaa. mutta symbolina muuri on 
ajaton. Katsottiinpa muuria 
abstraktisesti tai kon lueettisesti, 
yksi on varmaa . molemmin puo
lin rajaa elää thmisiä. Tämän 
päivän kysymys on ihmiskunnan 
ikäinen : kenellä on oikeus am
pua rajan ylittäjää - toisinajat
televaa? 

Vietnam on sytytyslankana 
suursodan dynamiitissa, sytytys
lankana jota ilmahyökkäykset 
lyhentävät uhkaavasti. 

Yhtä tuhoisa kuin atomin ha
joaminen atomipommissa. on nl
lut ihmisen, ihmiskunnan perus
hiukkasen hajoaminen, r istirii
taisuus. yhteiskunnassa. 

Yhteiskunta on kuin väärin vi
ritetty piano, sävellyksessä ei ,.,Je 
vikaa, vaan virityksessä. Yhteis
kunnan idea on elämän turvaa
minen, mutta tulokseen pyrittiin 
väärin keinoin kteltolakeja ja ra
japylväitä rakentamalla, ei ym
märryksen ja yhteistunnon poh
jalta. 

Tunnetun hallitsi.ianousukkaan 
lause: hajoita ja hallitse. on ~itä 
valtiollista selvänäköisyyttä, _ios
sa ihmiseksi kasvamisella on hä
viävän vähäiset mahdollisuudet. 
Jos hallitsijat ajattel isivat kuten 
itserakas Ludwig XIV · valtio 
olen minä: ja yrtttäisivät sama l
l a, käyttää Selvänäköisyyttäiin 
oman tilansa ja olemu ksensa 
ymmärtämiseen, he ehkä lope>t
taisivat hajoittamishallitsemiset>
sa ennen kuin on liian myöhäis
tä. Sillä m iten jakomielitauti
n eo hallitsee itsensä? 

Ennen kuin ihmiskunnassa ta
pahtuu tuhoisa . ydinräjähdys, 
meidän olisi tajuttava, ettei vaa
ra uhkaa ulkoapäin, vaan yti
mestä, olisi tajuttava yksityisen 
ihmisen merkitys yhteiskunnas
sa. Ja sen sijaan että pyrimme 
muuttamaan yhteiskunnan pe
rustaa kaikeniaisin poliittisin 
puolueohjelmin, muutettava ih
misen suhtautuminen. 

Kaikki yhteiskuntamuodot pyr
kivät onneen. mutta mielettö
mästi saavat a ikaan samean by
rokratian. valtiovallan, koska on
ni-käsitteestä on eliminoitu ke
hitys. 

Jo lapsena meille yritetään 
syöttää staattinen maailmannä
kemys ja istuttaa sitten meidät 
tuohon valmiiseen maailmaan 
toimivana, mu tta ei kehittyvänä 
yksilönä. Meidät käännetään it
seämme vastaan, sokaistaan nä
kemästä omaa luonnettamme, 
edellytyksiämme ja mahdolli
suuksiamme kaikenlaisten eti
kettien, Iuvattomlen ja luvallis
ten tekojen, tapojen ja tottu.mus
ten verhoin. Verhoin, joihin jo
kainen kansa ja rotu on paina
nut oman maailmannäkemy k
sensä kaltaiset silkkikuviot -
lait ja kiellot, tabut ja rajat. 

Jotta välttyisimme viimeiseltä 
räjähdykseltä, olisi rajat ylitet
tävä, ei valtioiden rajoja kosto
ym. h yökkäyksin, vaan ne rajat, 
jotka on aset ettu ihmisen aja
tukselle ja kehitykselle. 

* * * 
"Elämä on pohjaltaan tilai

suuksien taidetta", ilmaisee Mat
ti Kurjensaari käsityksensä sat
tumien ja mahdollisuuksien 
osasta historian ja henkilöiden 
kohtaloissa. r Eikä. sitä vastaan 
käy väitt ämin en. Ei ainoastaan 
poliittisten suurmiesten, vaan 
myös tieteen parhaiden kek>I.iöi
den kohdalla voimme muotoku
van taustalla nähdä sattuman 
hymyilevät kasvot. Kuuluisin 
esimerkki lienee Arkhimedes, 
jonka ammeeseen sattuma laski 
liiemmälti vettä. 

Tilaisuus on varteenotettava 
tekijä, siihen sisältyy mahdolli
suus, sattuma ja sovelias aika. 
Mahdollisuuksia ja sattumia on 
aina, tilaisuus on hetken ja joko 
katoaa olemattomiin tai siirtyy 
h.istoriaan. Mahdollisuuksia ja 
sattumia on kaikkial la luonnos
sa, on ollut ennen ihmistä ia il -

Voivat olla .sodan uhreja. 

man ihmlstä. ja jää ihmisen jäl
keen. Tilaisuus luo tilanteen. 
Tilanne ei ole käsite luonnolle, 
vaan ihminen luo mahdollisuu
den, sattuman ja kykyjensä 
avulla sopivasta hetkestä tilan
teen, jonka vaikutus on joko ra
kentava tai hajoittava. F~räs 
tunnettu Adolf loi kerran sietä
mättömän t il anteen oivallet tuaan 
väärin. Hieman myöhemtf\in 
l iittoutuneet loivat tilanteen, jo
ta on vaikea oivaltaa: he loivat 
jaetun Berliinin, kylmän sodan 
Vietnamin. Paikan, jolta hu
manistit kuuluttavat y liromanti
soituja idealistisia ohjelmajui1S
tuksiaan; jossa materialistit te
kevät rahaa humanismilla; Jossa 
kommunistit katkerina toteavat 
amerikkalaisen kapitalismin ja 
kapitaalin voiman ; jossa demo
kraatit ja vapausintoilijat pus
kevat voimaansa ja päätään 
muuriin; jossa käsite kätkeytyy 
käsitteeseen ja inhimillisyys ja 
epäinhimillisyys aaltoilee kuin 
vuorovesi meressä. 

Jokaisella ilmiöllä. Ihmisellä
kin. on monet sivunsa ja omi
naisuutensa. Alkuaineet ov.at 
harvoin luonnossa sellaisinaan. 
yhtä harvinainen on ihminen il
man vastakohtaisuuksia omassa 
itsessään. 

Monista ristiriidoistamme ehkä 
m erkittävin on tottelevaisuuden 
ja oman tahdon toteuttamisen. 
Se on vanha tuttu Paavalin huo
kaus; henki kyllä tahtoo, mutta 
liha on heikko. Se on ytimenä 
pelossa, toivnssa, uskossa ja epä
luulossa. Se on johtanut ihmis
kuntaa läpi aikojen ja- ajanjak
sojen. sodassa se on tehnvt roh
keasta pelkureita ta i mielisai
raita ja raukoista sankareita, 
rauhassa se on askarruttanut pe
dagogeja, psykologeja ja filosofe
ja sekä kiusannut jokaista, joka 
ei vielä ole tajunnut omantun
non ja oman tahdon välistä eroa. 

Tuon ristiriidan monumentit 
(pysyäkseni vain karkeissa esi
merkeissä) ovat keskitysleirit ja 
muuri. Molemmat ovat tottele
vaisuuden tuotteita. tuhanten 
kyynelten ja katumuksien muis
tomerkkejä, eilisen rakennelmia, 
jotka tänään tahdomme saada 
olemattomiksi. Ainoa suunta tu
levaisuuden tiellä mielekkään 
tottelemisen ja sokean kuuliai
suuden erottamiseksi on tajuta 
ero päähänpinttymien ja todelli
suuden, oman tahdon ja oman
tunnon välillä , omantunnon, jos
ta on sa nottu mm.: älä tee toi
sille, mitä et itsellesi tahtoisi 
tehtävän. 

Ihminen luo tilanteita, ihmi
nen voi myös kuvitella itsensä 
luomaansa tilanteeseen ja siltä 
pohjalta arvioida tekojensa oi
keutusta (mikäli teot ovat hu
maanista laatua). Mutta sattu
ma on leikkinyt pilkallisesti ja 
antanut tilanteiden kasvaa yli 
ihmisen. Historian jossakin vai
heessa ihminen ohitti itsensä ta
juamatta, että useimmiten vielä 
on l<:ysymys ihmisestä eikä ih
misen pidä olla liian kiinnostu
nut kysymyksistä. jotka eivät 
ole humaanist.a laatua. 

Vetäydyn auktoriteettien 
vaan, annan ensin puheem 
ron Cicerolle: "Mikään ei 
kurjempaa kuin vääristyneet 
misarvot, mikään ei ole ale 
vampaa kuin olla käskyJäin 
Ja sitten Antti Eskolalle: '" 
telemiskasvatusta on yhteisi' 
nassamme tarpeeksi, liikaa 
Kuka kasvattaisi meitä ter• 
seen tottelemattomuuteen?" 
taatti on artikkelista. joka 
sittelee Amerikassa tehtyä 
kimusta, jonka mukaan "tot1 
misalttius voi tehdä tämän 
vän ihmisestäkin Eichmannir 
tai Ulbrishtin, joka ei tahtt 
tehdä muuria, vaan suojan 
pitalistista imperialismia ja 
sismia vastaan saaden aH 
keskitysleirin miniatyyrin ; 
tahtoessaan säilyttää ihn 
ideologiansa valtiolle riisti ht 
ihmisarvoista tärkeimmän: 
pauden ja oman tahdon totet 
mismahdollisuuden. 

Tilaisuudet ovat meistä 1 
pumattomia, meidän tahdost 
me riippuu, tuleeko tilaisuul 
ta todella elämän taidetta. 

... * • 
Taide on saanut Berliinissä 

liittisen leiman. Eikä ainoas 
täällä eikä tänä ainoastaan 
aikakautena. Taide on amme 
nut lähteensä uskonnosta tai 
litiikasta - melkein aina. Ta 
lisesti taide poliittisesti on 
sytellyt arvostelevalla linj 
mutta täällä taiteesta ja tait 
joista oo tullut politii-kan ap1 
li neitä - molemmin puolin n 
ria. 

Esimerkkinä olevan tapaul 
juuret juontavat aina uudeoi 
denaattoon, jolloin itäberliinilä 
näyttelijättären Gisela May~ 

mUncheniläisen näyttelijättäre 
kabaretistin Hanne Wiederin 
suunniteltu esiintyvän samassa 
jelmassa Kongressihallissa. H! 
Wieder irtisanoi sopimu.kse 
koska ei omantunnon syistä vo 
esiintyä yhdessä henkilön ka1 
joka on Ulbrichtin suojeluks 
ja julkisesti tunnustanut mu 
rauhan ja oikeuden välikappal 
si. Hanne Wieder näyttää ol1 
sitä mieltä, että muuri oo S<:l 
tujen arvojen esirippu. Kumrr 
puolelle sitä nuo abstraktiot 
vät? 

Kiivas ja kitkerä avoin kirje 
kahden intelligentin näytteliji 
ren välillä on tällä erää pää tt: 
Hanne Wiederin voitoksi. Hi 
viimeisimmän kirjeensä voitoi 
muiset sanat kuuluvat: "LuL 
että minun on oltava lojaali h 
tustani ja maatani kohtaan; m: 
jossa e län ja työskentelen, m; 
.i oka suo minulle vapaudeo ilrr 
ta itsenäni aina avoimesti ja 1 

tillisesti eikä tartu takinrintar 
si ini tai sulje minua vank!l 
mikäli ilmaisuni eivät sitä !] 
lytä." Kieltämättä kauniita sa 
ihaillavien asioiden puolesta. 1 
ta valitettavasti osaltaan vain 
sieurooppalaista sinisilmäistä i 
llsmia, joka estää meitä huol 
masta malkaa omassa silmäs 
me. 

Maa antaa meille kyllä tie 
vapauksia vai san oisinko va1 
ta tiettyyn rajaan saakka. l\ 
sitten: stop, tai saksalaisit 
gesperrt. Meidän ei pidä un< 
tuhatvuotisessa tilassaan uin 
byrokra tiaa, jonka n äkymätt 
käsiraudat ja ,ialkapuntit huo 
tavasti rajoittavat ihmisen 1ii 
mavauhtia ja -alaa. Meidän e 
dä ummistaa silmiämme enna 
luuloilta ja piintyneeltä kons1 
tismilta, jolle jokainen uusi a 
on kauhistus. Meidän ei p idä 
mistaa silmiämme myöskään 
tosiasialta, että sanavapaus (e 
on liioiteltu käsite ja itse as 
olisi puhuttava osittaisesta sar 
paudesta. Ja etteikö täällä \ 
(tai muu esivalta) tartu takinr 
muksiin tai· suorastaan julista 
keustuomiota epämiellyttä vistä 
selmista. 

Länsi-Saksan hallitus on syr 
tänyt ministeri Ernst Lemm 
koska hän tunsi olonsa kabinE 
liian varmaksi ja ajoi omaa 


