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Mies tuli 31l'asti %\3/kennuksen katsomaan juuri sinua, juttele- ten. Monet kerrat hän oli näillä 
pääovesta. Hän pysähtyi portatl- maan ja kertomaan kuulumisia. vesillä soutanut. Paljon kalaa 
le ja t31l'ttui kaiteeseen. Piha oli Niin hänerlkm poikansa oli täällä hän oli ]ru[jettanut lähikylän ta
siisti ja täsmällinen: haravaidut pari kertaa käynyt. Mutta hän loihin ja kaupungin torille. Ka
hiekikakäytävät, lei:katut nurmi- oli, tullut tuosta järven yli suo- lastajaksi häntä sanottiin vielä
kot, säännölliset kukkaistutukset, raan veneellä, ja he olivat jutel- kin, vai!kka järvessä ei ollut 
maa:latut penkit, roskapöntöt, lip- leet pihalla kasvavan koivun al- enää kalaa. Suuret ruoppaajat sen 
putanko. Tuo näJky sai aina hä- la. veivät. Mies katsoi siihen suun
net hämilleen. Hän aikoi istuu- Mies käännähti taloon päin. taan, jossa ennen oli. kapea ja 
tua, mutta nousi kiireesti ylös. Loivan katon pääty kohosi rin- kivikkoinen koski. Nyt käy tu
Portailla ei varmaan saa istua. teen heinistä. Jotkut olivat siellä kinuitto helposti. Oli tullut oltua 
Saman tien mies lähti nahka
lipokkaiden alla rapisevaa hiek
kakäytävää pitkin rakennuksen 
nurka:He. Siellä kauempana ta
vallinen heinä sai vallan pihan 
järjestyksestä ja askeleet tunsi
vat savimaan. Rinne vietti alas 
ranta:an. Saunan ja vanhan pih
lajan yli näki järven toiselle 
puoletle. 

Pitkä pouta loppuu. Mies 
huomasi varmaksi sen, mitä oli 
eilen epäillyt. Taivaanranta oli 
ke1ler.tävänharmaa. Ylempänä 
levisi sinistä tummuutta, jonka 

oloonsa tyytyväisiä. Osalle asuk
kaista talo merkitsi rauhaa ja 
elämisen huolten loppumista, esi
taivasta ennen lopulliseen siirty
mistä Hän ha:lusi pois. Hänen 
paikkansa se ei ollut, mutta tois
taiseksi oli jäätävä. Oli elettävä 
ja oltava noiden toisten seurassa. 
Kun hän tuli, näytti kaikki hy
vältä. Ainaiset samat puheet, 
hiljaiset kinat mitättömyyksistä, 
lapsenmielinen kateus. Sellaiset 
olivat piilossa. Mutta ne olivat 
n0usseet huomaamatta esiin ja 
täyttäneet kaiken olemisen. 

niissäkin hommissa, mutta sitten 
olivat tulleet sairaalat, leikkauk
set ja nyt tämä toipilaana olo. 
Kunta kustansi leikkauksia, tääl
lä oli oltava kunnan hoivissa. 
Missäpäs muualla. Poika asuu mö
kissä suurenevan perheensä kans
sa. Hyvä kun heille riittää leipä 
ja asumi~tila. Mökissä ei kukaan 
pysty häntä hoitamaan. Mutta 
heti kun vain pystyy, hän muut
taa tuonne toiselle puolelle. Kyllä 
siellä jotenkin kituuttaa eteen
päin. Tämä on kyllä hyvä paik
·ka täällä, mutta vain oman mö-

reuna pursui raskaaksi pilvimas- Tuulessa tuntui suuren pilven kin partailta katsottuna. 
saksi. Se näytti uhkaavalta pou- läheneminen. Mies oli kävellyt Mieleen työntyi ajatus päin-

Martti Salo: 

sade 
dan haalistamalla taivaalla. Jär- saunalle asti ja katseli järven vastaisesta. Tuo punainen mökki 
veltä nouseva tuuli kuljetti mu- yli. Taivaanrannalla oli tummia järven takana on hyvä vain täl
kanaan s'aapuvan sateen viileyttä. seinämiä, jotka ulottuivat pil- Ui rannalta katsottuna. Sitä asiaa 

Kevät oli ollut vähäsateinen. vestä maahan. Siellä satoi. Tuu- hän ei ollut itselleen tunnusta
Poutapilvet ja sininen taivas oli- Ien voima oli kasvanut ja jär- nut. Hän tulisi o-lemaan täysin 
vat saaneet osakseen iloisia kat- ven pintaan ilmestyi vihurivano- poikansa varassa. Pelot olivat 
setta, mutta pian oli peltojensa 
pientareilla seisojiin hiipinyt le
vottomuus. Pölyävässä mullassa 
kituvien kasvien tuska levisi sa
toa ajattelevaan ihmi~een. Mies 
katseli vapautuneena taivasta hi
taasti peittävää synkkyyttä. Pe
runanvarret puhkaisevat tämän 
jälkeen maan pinnan. 

Järven takana paloivat pyykki
tulet. Mies siristi silmiään. 

- Huonon päivän se valitsi 
pyyl{jkipäiväksi. Kohta sataa ja 
ko·vasti. 

Vaaleissa vaatteissa häärivä 
nainen erottui selvästi tänne as
ti samoinkuin rannassa juoksevat 
lapset. Metsän reunassa oli pu
nainen mökki ja harmaat ulko
rakennukset. Rakennusryhmän 
ympärillä oleva aukio oli mel
kein kokonaan mustaksi kynnet
ty. Ala oli varattu perunalle. 
Vihreällä sat·alla kasvoi leipä
viljaa. Niin oli poika täällä käy
dessään l'ertonut. Oli sanonut 
myös, että pellot olivat kuivat; 
ei tule mitään, ellei sada. 

ja. Hiostava kuumuus oli poissa, 
ja sateentuoksuinen viileä tulvi 
keuhkoihin. Mies tunsi virkisty
vänsä. Pitkä pouta-aika oli ollut 
rasittava. Rannassa oli veneitä. 
Mies tarkasteli niitä, tarttui eräs
tä laidasta. Raskassoutuinen se 
ainakin olisi kalaveneeksi. Hän 

pienet. Hänestä ei enää ole työ
hön. •Hyvä kun laiskana elät•, 
oli lääkäri sanonut. Jo työkykyi
senä hän oli tuntenut itsensä 
liiaksi suuressa perheessä. Ja sil
loin ei ollut vielä niin monta. 
Maria odottaa... Maria odot
taa. . . Maria odottaa ... vaalea-

astui veneeseen . j a istuutui etu- ll_lek~o~~.en nai~en liikkui häne~ 
tuhdolle. Käsi kopaisi tottuneesti Sl.~nllssaan. NaJse~ kohdussa .o!J 
taskua. Hämmentyen mies muis- ~almm,. vaidlhanulmiehen osa elm

tl asta. Sa e t ee, perunanvar-ti, e ttei hän saanut polttaa, ja 
siksi olivat piippu ja tupakka
massi olleet jo pitkän aikaa puu
kirstussa saunan eteisessä tuolla 
Järven toisella puolella. Mies 
katseli sinne. Rannalla ei ollut 
enää ketään. Heikko savu nousi 
pyykkipadan alta tuulen hajotet~ 
tavaksi. Haalistunut punainen 
väri mökin seinässä näytti mität
tömältä taivaan synkistyessä. Ra
kennus alkoi olla jo vanha. Hän 
oli itse sen rakentanut sillon, 
kun meni naimisiin. Hänen mök
kinsa se oli, tuo tuossa lähellä. 
Jokainen hirsi oli siitä tuttu. 
Kuitenkin täytyi olla täällä. Oli 
hän ollut rakentamassa tälläkin 

ret puhkaisevat maan, sato tu
lee .. . sade tulee... sato tulee. 

Mies tajusi myrskyn mukana 
putoilevat ensimmäiset raskaat 
vesipisarat Järven keskellä tuli 
kohiseva seinä nopeaa vauhtia 
hakaten lyhyessä ajassa noussut
ta aallokkoa. Hän ei liikahta
nut, voon katseli harmaan vai
pan hämärtämää vastarantaa. 
Vasta kun kylmä vesiryöppy 
pieksi häntä paljaalle päälaelle, 
hän pelästyi ja yritti nousta. 

- Hyvönen, Hyvönen .. . kuu
letteko. . . Hyvönen ... 

Tuulen repimää sadetakkia 

Takaa kuului ääniä. Pihaan tuli rannalla olevaa rakennusta. Ei 
vieraita. Kaksi naista astui por- aavistanut silloin, että täällä 
taille. Toisella oli kukkia kädes- joskus asuisi. 

kiinni pidellen juaksi nuori nai
nen rantatörmää alas. 

Tulkaa toki pois sieltä ... Hy
vönen, kuuletteko. 

Mies yritti nousta, mutta sa
massa jo vahvat kädet tarttuivat 
kainal{)iden alta ja vetivät hänet 
pois veneestä. Jalat eivät tahto
neet totella. 

sään. Joku talon asukas seisoi 
lähellä ja tuijotti uteliaasti. Mies 
käänsi katseensa pois ja lähti 
verkalleen laskeutumaan ran-
taan. 

Nainen tuli vastarannalle. Hän 
liikkui kiireisenä, käväisi tulen 
luona ja kääntyi sitten mökille. 
Mies katseli hänen jälkeensä. 

M · d 1 t 1. . - Ette olisi, neiti ... näettehän 
K kk. .k kk' s· 11.. •t·· - arm o ottaa as a o 1 po1- kyll"h.. . .. .t k. k h - u ·1a, u · 1a. 1e a s1 a k . k" d .. .. ' . . . . a an mma 1 se m o -

t ''kytell''" . t .. t 11 a sanonut ay essaan. t aas nyo aan Ja lliJO e aan. a ... 
Miehestä se oli kiusallista. Vaik· Miestä väsytti ja hän nojasi Toinen nainen juoksi heitä vas-
ka kyllä se men·etteUkin toisaal- seLkänsä veneen kokkaan. Järvi taan. Läpinäkyvän sadetakin alta 
ta. Elämä oli yksitoiidtolsta. Vie- imi taivaan tummuuden ja aal- kuulsi valkoinen esiliina. 
railijat toivat vaihtelua. Jo:ku tuli lot läiskivät veneen perää vas- (1960) 

Kulttuurin maakuntahallintoon 
•• enernman 

Valtion taidekomitean 
mietinnön johdosta jätti
vät äskettäin Lapin läänin 
kirj ailijoi tten, taidey hdis
tysten ja kulttuurijärjestö
jen edustajat fil.lis. Reino 
Mähönen, kirjailija Jorma 
Etto ja toiminnanjohtaja 
Otto Timonen kansliapääl
likkö H~ikki Hosialle ja 
taideosaston päällikkö Olli 
Närvälie kirjelmän, jossa 

\. 
he kiinnittivät huomiota 
siihen, ettei mietinnössä 
ole riittävästi otettu huo
mioon maakuntien kult
tuuritoimikuntien osuutta. 
Kokonaisuudessaan kirjel
mä kuuluu seuraavasti: 

Valtioneuvoston vuonna 1962 
asettama komitea, jonka tehtä
vänä oli selvittää miten taiteen 
eri alojen tukeminen voitaisun 
saada nykyistä vakiintuneemmal
le kannalle ja laatia ehdotus toi
menpiteistä taiteen kehittämi
seksi, sai työnsä valmiiksi viime 
vuoden marraskuussa. Tämän 
•Va:ltion taidekomitean mietin
nön• tärkeän merkityksen vuoksi 
kokoontuivat Lapin läänin eri 
taiteen alojen edustajat Kemissä, 
Kemin Taideyhdistyksen kutsu
mana, helmikuussa keskustele
maan mietinnössä ehdotetuista 
muutoksista ja niiden vaikutuk
sesta erityisesti maan pohjoisim
man osan kulttuurielämään. 

Tässä neuvottelussa, jossa oli
vat edustettuina Lapin läänin 
tärkeimmät taideyhdistykset ja 
-ryhmät. todettiin yksimielisesti, 
että komitean ehdotukset maan 

huomiota 
taide-elämän kehittämiseksi ja 
tukemiseksi ovat perusteellisesti 
harkittuja ja nykyiset puutteet 
ja epäoikeudenmukaisuudet pois
tavia. Komitean lakiehdotukset 
tulisi käsitellä mahdollisimman 
nopeasti, jotta maan kulttuuri
toiminta viimeinkin saatettai
siin kiinteäksi osaksi yhteis
kunnan ja valtion kokonaisuutta. 
Kokous valtuutti a llekirjoittaneet 
Lapin läänin eri taiteen alojen ja 
kulttuurijärjestöjen puolesta esit
tämään Opetusministeriölle nii
den puutteiden korjaamista, jot
ka komiteamietinnössä on ha
vaittu olevan. 

Tarkastellessaan komiteamie
tintöä ja sen sisältämiä lakiehdo
tuksia Lapin läänin taiteilijat, 
kirjailijat j.a järjestöj en edusta
jat kiinnittivät k uitenkin huo
mionsa siihen, ettei maakuntien 
kulttuuritoiminnan osuutta ole 
riittävästi otettu huomioon. 

Niinpä lakiesityksessä jätetään 
läänien taidetoimikuntien perus
taminen ehdolliseksi j a kaupun
kien kulttuurilautakuntien perus
tamiseen vain viitataan peruste
luosassa. Läänien taidetoimikun
tien ja kaupunkien kulttuurilau
takuntien perustamisen tulisi olla 
lakisääteistä, jotta taideorgani
saatio todella tehokkaasti palve
lisi koko maata. 

Lakiehdotuksissa ei myöskään 
ole 0soitettu, miten läänien taide
toimikunnat voiv-at tehokkaasti 
toimia. Välttämätöntä olisi osoit
taa näiden alueellisten keskus
elinten toimintaa varten vuotui
nen määräl'aha, muuten niiden 
olemassaolalla on vain ulkoinen 
kulissimerkitys. Ennen kaikkea 
olisi kuitenJkin lakisääteisesti jär
jestettävä kiinteä toiminnallinen 
konta:kti läänien taidetoimikun
tien ja taiteen keskustoimikun
nan välille. Tämä voisi tapahtua 
parhaiten siten, että kustakin 
läänin taidetoimikunnasta pu-

heenjohtaja tai varapuheenjoh
taja olisi taiteen keskustoimikun
nan jäsen. 

Lisäksi olisi lakiehdotukseen 
sisällytettävä erityinen määräys 
siitä, että taidetoimikuntia nimi
tettäessä olisi niiden jäsenten pä
tevyyden tarkoitettava paitsi a;m
matillista taitoa myös koko maan 
taideolojen tuntemusta. 

Kaupunkien kulttuurilauta:mn
tien ja läänien taidetoimikuntien 
lakisääteisellä perustamisella ja 
niiden toiminnan taloudellisella 
tukemisella sekä koko maan kä
sittävän taideorganisaation luo
misella voitaisiin muuttaa todelli
suudeksi valtion taidekomitean 
mietinnössä esitetty ajatus: •Ky
kyjen esiinpääsy ei saa olla riip
puvainen kotipaikkakunnan si
jainnista, vanhempien varalli
suudesta tai muista taiteemsen 
lahjakkuuden kannalta epäolen
naisista seikoista. 

Helsingissä, 19. päivänä elo
kuuta 1966 

Reino Mähönen Jorma Etto 

Otto Timonen 

AUNE VITIKKA: 

Kieli - sanat 
Tämä on aseeni, 
tällä todistan ja puolustan. 

Tämä on terävä, 
he hiovat sen ilmaiseksi. 
Tämä on timantti, 
koru kunlngatarten. 

Tähän olen myynyt 
taivasosuuteni. 

Kirjan ystävä kertoo ystävästään : 
Eräs mahdoton kysymJJ .· . 

Onko kaunokirjallisuudel 
lestänne jokin määrätty 1 
Mikä? 

Opettaja Maija-Liisa Isojärvi 
Tuohon tuli tavallaan 

tuksi jo tämän kyselyn et 
mäisessä kohdassa, jossa lue 
Iin mahdottomasti hyyiij. asioit; 
Toivon, odotan siis kaunokirjalli
suuden pystyvän tekemään tuon 
kaiken itselleni, t.s. henkilökoh
taisesti kai sitten pitäisin sen 
tehtävänä kaikkea tuota. - Saul 
Bellow sanoo mielestäni sattu. 
vasti 'Herzogissaan': - 'Evoluu
tio on tietoiseksi tulemista'. -
Voisiko tässä olla yleisesti ot taen 
se 'määrätty tehtävä': Inhimilli
sen evoluution edesauttaminen 
tietoisuutta lisäämällä? Herk
kyyden lisääminen? Tai niin 
kuin Saarikoski sanoo: 'Taistelen 
epäjärjestystä ja kuolemaa vas
taan'. 

Rovaniemeläinen 

sakoulunopettaja 

kan

Maija-

Liisa 1 s 0 j ä r V i on luke

nut kirjoja ikänsä kaiken. 

Kirja on tarjonnut hänelle 
juhlaa, seikkailua, järky-
tystä, uusia oivalluksia, 

synteesejä . . Kirjasta on it

seasiassa muodostunut hä
nelle perheenjäsen, lähei

nen ystävä, tuttu, joka 
osaltaan on auttanut hän
tä selvittämään suhdet
taan ihmiseen, aikaan, 
maailmaan, itseensä. Siitä 
kertoo jo hänen rikas 
ja persoonallista valintaa 
osoittava · kotikirjastonsa, 
mutta myös ja olletikin 
oheinen haastattelu Kir
jallisuusliitteemme sarjas
ta: Kirjan ystävä kertoo 
ystävästään. 

Aili Liste: 

Pidättekö kohdallanne tär. 
keämpänä kaunokirjallisuuden 
kuin tietokirjallisuuden Iuke. 
mista? Miksi? 

lukemisen tarve jopa. Se kirja!. 
lisuus taas, joka kertyy kirjahyl. 
lyyn, lienee paljolta valittu van. 
hojen mieltyinysten mukaisesti: 
Kun joku kirjailija joskus on al
kanut kiinnostaa todella, lukee 
häntä jatkuvasti. Ja siihen taas, 
kuka kulloinkin on alkanut tai 
alkaa kiinnostaa, lienee osittain 
vaikuttanut arvostelu, enemmän 
kuin arvostelu kuitenkin ennak. 
kotiedot, referaatit, kaiut maail
malta. Tiedottomasti meitä kai 
aina johdetaan, harvoin valinnat 
voivat olla täysin itsenäisiä. Eräs 
valintaperuste: Ei kirjoja, joita 
syötetään sensatiohälyn saatta. 
mina! · 

Entäpä runou's - luetteko sitä? 

Kyllä. Koska se parhaimmil. 
laan voi merkitä juhlaa, seikkai
lua, järkytystä, uusia oivalluksia, 
synteesejä. Koska se voi saada 
minut lähes haltioitumaan, her
kistymään. Koska se voi särkeä 
ajatustottumuksiani, auttaa sel. 
vittä:rnään suhdettani ihmiseen, 
aikaan, maailmaan, itseeni. Kos
ka sen taustana on ihmisen ilo 
ja mUl'he. Siinäpä se: Tietokir
jallisuudessa olen tekemisissä 
faktojen ja hypoteesien kanssa, 
kaunokirjallisuudessa puhuu ih
minen ihmiselle. Sitä puhetta 
sieltä ainakin haen, kuuntelen. 

'Runo on tapa elää' - eräs ta
Kiinnostaako Teitä enemmän pa kirjojenlukijallekin. Eli: Ru
kotlmainen kaunokirjallisuus nojahan minä vasta luenkin! Mi
kuin ulkomainen - tai päin. nusta runon lukeminen on nopea 
vastoin? -tapa siepata itselleen jotain olen-

. . . .. naista, silti häilyvää, tarkkaan 
Taidan us~m1m1ten men~a .mer- rajaamatoota tietoa 'siitä, mikä 

ta . e~em~as kala~n. ~1ella ne on.' Runo itse on minusta hieno, 
enstkst Uivat . uusten. virtausten 'hyvä kaunis surullinen tai ilki
sll.:m.~aan - ta1 _v~nhoJa ~a~~aan; kurinen tapa' sanoa hyödyttömän 
ta~~la tullaan hilJaa yer.assa. f!a tärkeitä asioita. Pidän siitä. 
eta1set vedet ovat laaJat Ja syvat! 

Kysymys: Mikä vaikuttaa kir. Mielipiteenne ns. provinssikir-
javalinlaanne? Onko arvostelulla jallisuudesta? 
siihen osuutta? 

Hetkellisen valinnan kai sane- Ei sellaista olekaan! Minusta 
lee mielenvire, määrätynlaisen koko nimitys on keinotekoista 

rajanvetoa, johon liittyy joten. 
kin vähättelevä vivahdus. Kysy. 
mys on aina tasosta: On hyviä 
kirjoja, huonoja ja keskinkertai
sia kirjoja, joita kirjoittavat hy. 
vät, huonot ja keskinkertaiset 
kirjailijat - kuka missäkin: pro. 
vinssissa tai ei, miljööseensä si. 
toutuneina tai ei. Vastakysymys: 
Miten Te luokittelisitte esim. 
William Faulknerin? Tai Juan 
Ramon Jimenezin? Ja heidän 
tuotan,tonsa? - Linjalle: Missi. 
sippi - Andalusia - Savonmaa 
- Perä.Pohjola- Lappi mahtuu 
monenlaista pr ovinssia ja mo. 
nenlaista ei.provinssikirjallisuut. 
ta! 

Tarkoitan provinssikirjallisuu. 
della kirjallisuutta, jota myy. 
dään kirjallisuutena ilman, että 
se sitä on. Siis kuriositeettikirjal
lisuutta. On olemassa kirjailijoi
ta, jotka elävät provinssinsa tur
vin; Faulkner ja Jimenezi elävät 
provinssista huolimatta. - Muu
ten, Pentti Saarikoski on sano. 
nut, että 50-luku oli teeskentelyn 
vuosikymmen". Tällä hän tar. 
koitti, että 50-luvulla luettiin 
kylpyammeessa Haavikkoa ja 
Manneria, vaikka monetkaan eL 
vät heitä ymmärtäneet, Saarikos
ki itse vähiten. Oma komment
tinne? 

Kuka kenenkin kylpyammee
seen lie kurkistellutt Jos Saari. 
kosken yhtälö teeskentelyn mää. 
rittelemiseksi hyväksytään, niin 
eikö lie 'teeskentelyn vuosikym. 
men' yhä vain menossa'! Aina 
jossakin joku istuu ja lukee ym. 
märtämättä ihastellen, tällä vuo
sikymmenellä esim. Saarikoskea, 
tulevalla vuosikymmenellä jo. 
tain muuta. No, ehkä 50-luku 
kuitenkin oli erityisen vaikea 
tässä mielessä, kun uusi tapa sa. 
noa asioita teki tuloaan meikä. 
läiseen runouteen; oli meneillään 
ilmaisullinen murros; ehkä niitä 
'todellisia runonynunärtäjiä' oli 
siinä vaiheessa tosiaan vähän -
kylpyammeen ulkopuolellakin . . . 

Joku toinen on sa.nonut, että 
nykyrunoilija ei saa paljastaa 
itseään. Mitä Te tähän sanotte? 

Sanoja lienee tarkoittanut lä. 
hinnä sitä tapaa, millä itsensä 
paljastaa: Ei tunnu olevan ajan 
kirjallisen maun mukaista huu. 
taa suo;raan, asiat avoimesti ni. 
meten, · julki tuskaansa; epätoi
voaan, kauhuaan, vierastamis. 
taan, rohkeuttaan, yksin'äisyyt. 
tään, hellyyttään, hilpeyttään 
j.n.e. Ne sanotaan komplisoiduin 
kuvin tai ne peitetään arkipäi
väisten ilmaisujen alle. Tämähän 
loppujen lopuksi on hyvin r ehel
listä: pateettisuus vältetään. 

Jos taas sanoja on tarkoittanut 
väitteensä kirjaimellisesti otetta
vaksi, olen hämmästynyt ja vas
tustan ilman muuta: Saa · ja pi. 
tääkin paljastaa! Sillä ei kai ru
no ole pakoa, vaan tiedostamista 
ja tunnustamista, olkoon sen il. 
maisu vaikka hupsu ja leikki
mielinenkin. - Muussa tapauk
sessa se on pelkkää konstailua. 

Julkilausuma j ulkilausu tusto 
Olen löytänyt itseni, mutta 

kadottanut toiset. Tahtoisin olla 
vilpitön, mutta en tiedä ketä 
kohtaan. Tahtoisin olla uskolli
nen, mutta en pääse selvyyteen 
kenelle. J umalalle, isänmaalle, 
kodille? Ystäville, vihamiehille, 
alistetuille? Älymystölle, pääl
lystölle, päiväkäskylle? Itselleni? 
Julkilausumat ja päiväkäskyt 
ovat mielettömiä, koska ne kuu
lemma hautaavat yksilön mas
soihin. Teesit ovat kumottavissa 
ja kirjat voidaan polttaa, ihmi
nen uhrata mielettömästi ideal
le ja idea ihmiselle. 

Me vaahto.amme revoluution 
puolesta, emmekä enää huomaa 
omaa kasvuamme. Joku puhuu 
evoluution puolesta ja kasvattaa 
itseään ·väklnäisin keinoin. Ki
vusta voi kasvaa paljon, mutta 
sairaus on rappioilmiö. 

noisiksi, ellei ympäristö ole har
moninen; jotka eivät voi orien
toitua, koska koko maailma ym
pärillä hapuilee epätietoisuudes
sa. On harvoja jotka pystyvät 
erottautumaan ympäristöstään ja 
elämään itsenäistä elämää hen
kisesti ja materiaalisesti. Ja kui
tenkin ihmiskunta löytää tasa
painon vain, jos sen yksityiset 
jäsenet löytävät oman tasapai
nonsa. On harvoja ihmisiä, jot
ka elävät itsenäisesti, riippu
mattomasti -suvereenisti enem-: 
män egossaan kuin valtioissa. 
On harvoja ihmisiä, jotka elä
vät intensiivisesti tässä päiväs
sä, mutta niin, ettei heitä har
mita, jos he huomenna herää
vät. Ei ole olemassa mitään elä
män logiikkaa, filosofia on jäl
kiviisautta. 

haa siinä, että ihminen tahtoo 
säilyttää kasvonsa, _päteä, pitää 
paikkansa, olla totta? Roolikes
kustelu on ihmisen peittämistä 
kuviin. Ei kuva paljasta persoo

Tahto tulee täytetyksi jo p yrk i
myksessä, kun taas halut vasta 
kun ne on tyydytetty. Jokapäi
väinen leipä tyydyttää tarpeem
me, muttei tahtoamme. 

naa, eikä rooli ole elämää. Jos Tahdolla on monta päämäärää, 
romantikka oli liioittelua, niin eikä ole olemassa yleispätevää 
sitä on realisrni.kin. Ihminen on kysymystä, johon tahto olisi 
enemmän kuin ulkonäkö tai unet. vastaus. Mestari Ma ei milloin
Eeva-Liisa Mannerin Spinoza kaan löytänyt kysymystä, johon 
hioi linssejä yötä päivää ja tar- ihminen olisi vastaus. Eikä Ee
josi .Jumalalle mielensä sirpalei- va-Liisa Manner vielä tiedä 
ta. Hiljaisuus. Ja kaikki ne tait- kuinka kysyä, jotta vastaus olisi 
toivat väärin. Olisimmeko · me elämä. Ihminen tekee useat ky
parempia ilman kirjoitettua tie- symykset vasta löydettyään vas
tämättömyyttä? Ja tietäisimme- taukset ja siksi epäilee molem
kö mitään, ellei kukaan olisi sitä pien todenperäisyyttä. Ja näin 
kirjoittanut? Minä luulin joskus, kaivettuaan maan jalkojensa 
että etsiminen ärsyttää ihmisiä. alta, väittää, että mitään maata 
Ei etsiminen ärsytä, hapuilu är- . olekaan. Eikö kesää sitten olisi 
syttää ja löytöjen löyhäpäisyys. ollut, jos aurinko koko ajan oli
Milloin me pääsemme aavistelus- si ollut pilvessä? - Kumpi sit
ta edes mielipiteen varmuuteen. ten on tärkeämpi, kesä vai au
Mielipiteet voi jokainen pitää rinko, päämäärä vai tahto? 
ominaan. Mutta ihminen on niin Kumpi tekee puusta suuren, tuu:.. 
ahne, että tahtoisi pitää yleiset- hea latva vai voimakkaat juu
kin totuudet ominaan. Happam ia, ret? 

Mielipiteenne tapauksesta 
Christer Kihlman? 

Minusta hän ensinnäkin alkoi 
tavallaan olla -'tapaus Christer 
Kihlman' jo kirjoittaessaan an
siokkaan puhee~rvuoronsa raclika
lismista joskus viime kevättalve
na. Muistaakseni hän sanoi siinä 
niinkin, että radikalismi kuolee 
siellä, missä asiat ovqt hyvin, 
missä ei ole enää mitään, mitä 
vastaan taistella. Suomessa eivät 
asiat ole vielä niin hyvin - ai. 
nakaan mitä tulee huolenpitoon 
luovasta kirjailijasta, runoilijasta 
-, etteikö Kihlmanin nyt julki
suuteen saattama radikaali kan
nanotto sattuisi oikeaan kohtaan! 
Murheellista vain, että tässä 
maassa, missä kirjantekemistä 
suvaitaan paheena ja harrastee. 
na, jokapäiväisen elämän ja. 
aherruksen ylijäämänä, joutuvat 
lopulta lahjakkaimmat ja ehdoL 
tomimmatkin tekemään kompro
missin leipätyön ja kirjoittami
sen välillä. Sillä minusta Kihlma. 
nin jyrkkä 'lakkojulistus' on al
kua hänen pakolliselle kompro
missilleen: En näet usko, että 
luova ihminen saattaisi ykska]J:s 
jyrkästi kieltää laatunsa ja lo~ 
pettaa. Mutta luovakin ihminen 
elää myös leivästä, se on hänel. 
lekin jopa välttämättömyys. 

Mielikirjailijanne? Miksi? 

Kuka kulloinkin. Se on sem
moinen häilyvä asia! Tällä keT. 
ralla puhuisin mieluummin 'mie
likLrjastani': se on Saul Bellow'in 
'Herzog'. En kykene lähestymään 
sitä m inkään esteettisen arvioin. 
nin tietä. Minusta sen lukeminen 
on kuin seurustelua ihmisen 
kanssa - hyvin lahjakkaan, hN
kän, hämmentyneen, avuttoman, 
epävarman ja viisaan ihmisen 
kanssa, joka on sekä intellekti 
että runoilija, joka impressionis. 
tisesti hahmottaa maailmanku. 
vaansa kokemansa monitahoisen 
todellisuuden sirpaleista. - Ca. 
mus on kauan ollut mielikirjaili
jani, ehkä tuosta samasta syystä: 
hän on sekä intellekti että r u
noilija ja eräänlaisen 'ynunärtä, 
misen etiikan' edustaja; tyyli on 
lisäksi selkeää ja kirkasta. 

Mitä toivotte tulevalta kirja: 
syksyhä? ~ 

En osaa toivoa palj on mitään, 
kun 'Herzog' on jo suomennettu! 
Kyllä sentään jotakin: Enemmän 
hyvien näytelmien suomennoksia 

halpoina painoksina! 

nattuina ovat vahingollisia. Ei 
viha sinänsä ole pahasta. Maail
massa on olemassa paljon asioi
ta, joilla on niin alhainen luon-
ne, ettei Jumalallakaan · ole mi
tään sitä vastaan, että niitä vi
hataan. Herra varjelkoonkin 
tunteitamme tulemasta frigi
deiksi. Jokaisella tunteella on 
meille merkityksensä. Eiväthän 
aistitkaan ole turhaan olemassa .. 
Hyttyselläkin on tarpeensa, jos 
sen tarkoitusta emme tietäisi
kään. Hyttynen ei vain käytä 
tarpeitaan itseään vastaan. ·on
kohan ihmisen itsetuhoamisvietti 
todellinen vai onko se vuosit u
hansien väsymystä, puolinaisten 
pyrkimysten ja totaalisten uto
pioiden katastrofaalinen kylvö. 
Vaikka tarkoituksen tajuaminen 
ihmiselle olisikin . hetkellinen 
turhautuma, ei elämä ole mie
letöntä. Mieletöntähän on mm., 
että ne jotka voisivot toimia pi
tävät juhlapuheita, ja ne jotka 
osaisivat puhua tuhlaavat aikan
sa toisarvoiseen toimintaan. Jos 
Tanskassa teurastajat sotivat 
kulttuuristipendiaatteja vastaan, 
ei se ole sen järjettömämpää, 
kuin että rikkaat väittävät köy-· 
hien olevan väärässä tai päin
vastoin. Ryhmä ei ole olio si
nänsä, vaan koostuu yksilöistä 
kuten massakin. On olemassa 
vain yksi ihmiskunta ja sen ai
noa eläinlaji on homo sapiens:· 

Aion sanoa, että myöhäisetkin 
kerrat astuvat samalle askelmal
le, jonka 'me ohitimme. Mutta 
tajusin, ettei porras kuitenkaan 
yhdistä meitä. Kun toivo on 
mennyt, voimme alkaa elää to
dellisesti. Joku sanoi, että taide 
on elämyksen ilmaisemista. Jos 
joskus voisimme elää ilman tai
detta - ehkä i1maisisimme vä
hemmän ja eläytyfsimme syvem
min. Kipu kuitenkin synnyttää 
ensin kivun tunteen. Eivätkä 
sanat sitä toiseen siirrä. Eikä 
iloa voi jakaa tavuttain. 

Löytämisen määrä on suoraan 
verrannollinen etsimisen kiih
keyteen. Mutta ihmiset mielet
tömästi vaativat, että niiden 
olisi oltava samanaikaisia ilmiöi
tä. Jos kuitenkin taiteilija tie
tää kadottavansa unensa herät
tyään, eikö hänen ole maalatta
va näyn hetkellä? ,Jos ihminen 
t ietää menettävänsä mahdolli
suutensa huomenna, eikö hänen 
ole toimittava tänään? Ei kaik
ki . toiminta ole vallankumouk
sellista eikä kaikki kritiikki te
loitusta. Vain fanaatikoissa pii
lee vaara ja absoluuttisessa aja
tuksessa tuhon siemen. 

sanoi kettu. Ihminen väitti fraa
seiksi. Kirjaviisauskin on ajatte
lun tulos ja fraasit ovat lukijan 
valittavissa. Ei kaikki siteeraus 
ole mielikuvituksettomuutta. 

Minusta on mieletöntä, että ih- ~ 
miset tuijottavat korkeuksiin 
näkemättä syvyyksiä, Ja kau- • • 
heaa on. että ihmiset katsovat Edestakaznen hetkz 
kauas eivätkä näe, mitä lähellä 

Aioin myös ·sanoa, että on 
tarpeen uskoa johonkin. Mutta 
unohdin, ettei uskoaan pidä tyr
kyttää. Aioin sanoa, että ihmis
ten pitäisi ta istella toistensa 
puolesta. Mutta ketä vastaan me 
sitten taistelisimme. Amerikka
laiset kohtelevat vietkongeja yh
tä raa'asti kuin vietkongit ame
rikkalaisia. Ihmiset keksivät 'ai
na sodalle jonkin puolustuksen. 
Ja jotkut sodat ovat kyllä olleet
kin tarpeellisia. Ihmiset luotta
vat liian vähän toisiinsa ja tur
vautuvat toisiinsa liian paljon. 

Aioin sanoa, että kunkin tulisi 
elää itse. Että elämä on subjek
ti eikä sitä pitäisi ottaa näytel
mänä. Muutoin meidän käy ku
t en suurissa draamoissa - löy
tääksemme vaikuttavan lgpun 
tapamme esiintyjät näyttämölle. 
I.ähtö ja hyvästijättö ovat kaksi 
eri asiaa, enkä pysty ratkaise
maan, kumpi niistä olisi ki
peämpi. 

On olemassa ihmisiä, jotka ei
vät. :voi tuntea itseään tasapai-

Mieletön uhri on menetys. J a 
parempi on ottaa elämisen riski 
kuin uhrautua. Kaiken vihaami
nen on järjetöntä ja kaiken ra
kastaminen mieletöntä. Ymmär
täminen on valikoimista eikä 
sokeaa hyväksymistä. Menettä
minen tekee kipeää, mutta hyl
kääminen on usein tarpeellista. 

Ihmisiä muokkaavat vaistot, 
vietit ja pettymykset, tunteet, 
emotiot ja kokemukset. Kuka ai
heuttaa pettymyksen? Vai toi
vooko ihminen itse mahdotonta? 
Kohtaloako syxt,tää kokemuksien 
laadusta? Etsiessämme syyllistä 
unohdamme usein murhatun ja 
tutkiessamme tapahtumia syr
jäytämme kokemukset. On vai
kea erottaa käsitteet toisistaan, 
vielä vaikeampaa tajuta niiden 
yhteys. Kesä tapahtuu samassa 
maisemassa missä talvi on ollut. 

Pätemisen tarve on positiivi
sinta mitä psykologia on löytä
nyt. Miksi sille annetaan nega
tiivin~n ~tumerkintä? OnkO. "pa-

Hyvinvointi edellyttää mate
rialismia ja korkea elintaso ah
neutta. Tiedonjano on henkistä 
ahneutta ja ideologiat ajattelun 
materialismia. Ensin permamen
tattiin tukka ja sitten järki. 
Pyrkimyksessä massojen onneen 
ihmiskunta etsii jotakin mitä ei 
ole olemassakaan. Onni on sub
jektiivinen käsite. Ihmiset ovat 
kuin lapset, jotka eivät tiedä, 
mitä todella tahtovat ja tarvit
sevat ja siksi kiukuttelevat toi
silleen. He eivät osaa iloita ole
massaolostaan, koska eivät ole 
ymmärtäneet olemassaolon sie
lua, kaiken olemassaolevan ai
nutkertaisuutta ja oman persoo
nansa itsenäistä elämää. (Eivät 
ole ymmärtäneet - tai eivät ole 
pyrkineet siihen.) Ihminen irroi
tettuna ympäristöstään ja ystä
vistään on kuin kasvi vailla juu
ria, kuin väär ä peili joka ei 
heijasta todellista kuvaa:. Yksi
nään ihminen on ihminen ilman 
kasvoja, hänen sanansa itselleen 
pitkästymisen mieletöntä mono
logiaa, sen sijaan että hän juuri 
hiljaisuudessa kokisi todelliset 
kasvonsa . ja kirkas~aisi yksinäi
sessä · dia1ogissa eläm'änsä arvot. 
Ihminen joka tietää päämäärän 
ei kävele .va~a~~en.suuntaan. 

tapahtuu. Yhtä typerää on näh-1 Olen solminut menneen ajan 
dä vain omat lehmät laitumella 
ja jättää huomioimatta naapurin 
karja. Vahingonilo voi olla puh
tainta riemua maailmassa, mutta 
minusta on ' hieman häkellyttä
vää, että länsi taputtaa käsiään, 
kun Moskovassa rikollisuus le-
viää yhtä hälyttävästi kuin New 
Yorkissa; että kommunistinen 
satu paratiisivaltiosta ilman po
liiseja ja väkivaltaa on raunioi
tunut; että nuoriso nauraa idäs
sä yhtä sairaasti kuin lännessä; 
että pitkästyminen ajaa ihmiset 
illegaaleihin iloihin ja nautinnot 
muuttuvat mauttomiksi. Werner 
Sikorski, Berliner Zeitungin po
liittinen pääkirjoittaja voi ehkä 
kirjoittaa vain anunattinsa uh
rina hymistystä lännelle näke
mättä, mikä vaara vahingon
ilossa piilee. Mutta porvarin ja 
proletaarin pitäisi tietää, mille 
asialle aplodinsa antaa. Sota ei 
koskaan ole alkanut sotilaasta, 
eikä juhlapuhe pelasta maailman 

auki: 
päinvastoin ja umpimielin 
rai koin eiliset· ja tämäzwäiväiset 

ilot 

. N ar kissoksen 
kehtolaulu 

Pilanpäiten 
ja itsekseni 
puran kerälle tarttuvat säkeet 

ja aukipäiset hetket 
yliviivaten vihamiesteni 

paikalliset eleet 
ja unohtaen ystävieni 

huomaamattomat lauseet 
hyräilen unohdettuja oodeja 
laulan ansioitani miellyttävänä 

äänellä: 
40 miljoonaa nälkäistä kuolemal-· hellävaroen asetun uneen 
ta. · Eikä rikollisuutta lopeteta minä~! keinoin . . 
puoluepolitiikalla. Että joku te- h''' .. t ··tt•• 
kee työnsä hyvin ei merkitse aJrim yma a 
sitä, että hän tekisi hyvää. paljaiden luomien taakse 

On olemassa hyviä keihäitä, 
jotka väärään kohteeseen ~uri- ' .ARJO KUUSELA . 


