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Aimo Moilanen: 

Miltä Pohjois-Suomessa tuntuu 

On vaikeaa kirjoitta pari kol
me, kuukautta sitten näkemäs
tään näytelmästä teatteriesityksi
nä. Vaikutelmat ovat väljähty
neet - ellei sitten esitys ole ollut 
poikkeuksellisen intensiivinen ja 
koskettava -. katsojan halu ärty
neensåvymen tai myötämieliseen 
kritiikkiin on laimentunut huo
mattavasti. Esitys täytti aikoi
naan parituntisen tyhjän tilan 
näyttämöllä ja katsojan ajassa -
tänään olen loitolla siitä ja sen 
luomasta tunnelmasta. 

t 
.. :r~sä on I?ieni~ vaikeuksia. Pi- sen poikkeavan ahdistavaksi työ. 
~-1s1 P~I:.ua. JOtakin, mutta ei tie. ympäristöksi. · 

da mtta oikeastaan. Minä otin . . 
kartan ja katsoin sitä ja silloin . Po.hJOlSsuomalainen lehdistö ei 
m~nusta alkoi tuntua' siltä, että Juun komn:entoi eikä informoi 
~mun OD:. määr~kin puhua jota. ~ulttu~~tastolta. Ett~i ~': .. ~~tä tee. 
kin ykstlokohtatsta Pohjois-Suo- vtJ seka syy kulttuunmtlJoon mah. 
mest;a. Ajattelin, että olen niin d.<?l~_tseen ... ~ape:-tteen että seuraus 
all~~Ja kirjai~ijana, kuin olen, ja suta. Taa~la llmesty.y pai_noksil
etta puhe JOstakin siitä miten t~an atkamolSla lehtla. Mlelestä
m~_nä .. ki~joita.? tai mitä minä ym- ili tilanne on lehtien kohdalla 
marran sellaisella kirjallisuudel. muutt.u~assa: Korostetun talou. 
la, josta minä pidän, olisi y levaa . delltsestl toumva lehti - tämä 
Kun katsotaan karttaa niin mmä koskee koko Suomea - saattoi 
olen tässä ja minun kuuluu sa- varheffil~n jättää ns. kulttuunil 
noa jotakin. siitä. Olen käsittänyt J~kseenkm käsittelemättä. Nyt 
asian sillä tavalla että tällaisessa mmenomaan pi tkän tähtäimen 
tilaisuudessa pitäisi olla vähan taloudellisenkm ajattelun olisi 
intiimi, niin että min'ä puhun \1avamava, että ajat ovat muut· 
jonkin aikaa siitä, miltä täällä t~.~as.~~· Kulttuyri_! ja. tahdon 
pohjoisessa tuntuu. Jos siinä tu· kas1ttaa sen tassa laaJasti, on 
lee muutama virke sanotuksi : wnastettavissa mihin tahansa 
pohjoissuomalaisesta kulttuurista tr,tformaauoon, tiedottamiseen. En 
yleisemminkin, niin se johtuu mkem . yrr:märrä, miten voi ta. 
vain siitä, että olen syntyjäni loudelhsest1kaan, en puhu muus
pobjoissuomalainen ja osallistu- ~~· mt~~~a talou~ellisestikaan olla 
nut täkäläiseen kulttuurielämääni Jar~evaa olla tiedottamatta jos. 
ja katson ~Voivani uskaltautua sa. takm verraten laajasta elämän
nomaan jotakin tästä Suomen alu~esta. Vaikka lähdettäisiin sli
osasta. takm, että niitä ihmisiä iotka 

Aikakauslehti Pohjoinen tie. tällai~ta .. info~maatiota ha'luavat, 
dusteli viime talvena muutamilta ~a vaha~ (mita ~u-~ten vumet. 
lähinnä eteläsuomalaisilta - jo. ~et tutktmukset ei':'<l:~ tue,>. _min 
ka tapauksessa sinne pysyvästi JOka tapauksessa. hetta on J.a JOka 
asettuneilta _ mt'ta" h t k. . "t tB;P_~ukse_ssa hektn ovat tilaaJia. e e tstva , Stta t . "h .. . . .. .. 
jos heidän olisi muutettava Poh- pai SI on n_a tavJssa, etta 

ta toivoa sopii, että kulttuuri
osastot yleisemminkin virkistyi. 
sivät. 

Puhuin aikaisemmin siitä, että 
jokainen vaatii suhteellisen sie. 
dettävän työympäristön toimm-~ . Esitysten kirjallinen ~ateriaali, 
nalleen. Tämä ei tarkoita sitä, naytelmat, ovat sen SIJaan ole
että keskustelussa pitäisi pelätä. massa muuttumattomia. Sen ta
Mutta keskustelussa pitäisi sallia 
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kia onkin helpompi kirjoittaa 
ja siinä tulisi olla vapautta. niistä. 
_Esim . . arvostelijan ~äytyy tietysti Maeia Jotunin kirjallisesta jää
l l.mai~ta_ erimte~ensa! peruste_eton mislöstä löytynyt näytelmä 
$llit:tamme~. et ~kt1vo1 knmkw ~ "Amerikan morsian" toistaa näy
lukiJaa, hanen ei tee m1eh tar. te lman ''Klaus Louhikon herra" 
lustaa omalta k_ohdolta~n, onk? ja romaanin "Huojuva talo" tee
hal! samaa mielta v~u en mtelta. maja : Vastakkam ovat minäkes
Tomen as1a on, ~.t.~a perustee.ton keinen. pövhkeilPvä, öykkärimäi
mone_ e1 ole yhtaan hedelmalll- nen mies, jonka kuvaan lisäksi 
sempt asenne. Mutta kun JOSkus kuuluvat julmuus ja piittaamat
~:rule_e 1 JO~kun .. l<udetapahtuman tomuus. - sekä vii~a$. kärsivälli
tumotlta esttettavan. latdasta lat: nen, sitkeä nainen. Näennäisesti 
ta~n . JUlkisena arvos.teluna, etta kuvio on mie>hen ja naisen tyy
kaikk t on mennYt enttat~. hyvw pillisen ja sovinnaisen roolijaon 
Ja k.ai~kl ovat olle~t entlam tyy. mukainen: M1es on aktiivi.nen. 
tyvalsta, nun et VOI sanoa muuta, . · · 
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k · tt" t"ll · h 0 1 . omaansa Ja na1se!) e amaa muo -
~~-~n e a a amen pu e n pe tl. kaava voima, nainen passiivinen, 

kaa val~tta Ja lavertelua, tay..;ln alistuva tpt htum1sen salliva sii-
turhaa s1ta paitsi. .' . . . · 

Miltä siis tuntuu? Minusta jos- hen osal!J_stum.aton... Ku.~lo o_n 
sakin etelässä olisi lähempäna todella vaw naenn~!Den Amen
Toisaalta Pohjois-Suomessa ta. kan morsJammessa : ~eskushah
pahtuu kaiken aikaa jotakw. ~o. suutan. Topias ~alonsave_l. 
Täällä on kaukana mu tta ei tW· Jonka akttvlteettJ purkautuu. ha
vin kaukana. Tied~tusvälineet Ja ne~ puhltam::~nsa torven mielet
liikennevälineet auttavat. K•r- töm iin tö1·ähdvksiin, naisseil'kHi · 
joittajana minusta ei ole kovw luihin. vhdistvstnimintaan . salaa 
suurta väliä, missä asun. Ttety::tJ nauti<kelt uun alkoholiin - nu-
kontaktien vähimmäismäärän soi- . · . · · .. 
si olevan turvattu. Mutta il1m1- Jerretaan naisen lempevdella. 
sethäil ovat kovin erilaisia. J.\lh. 

!aan. Se pysähtyy välillä jahkai
luun ja tochan venytettyihin 
monologelhin. Muutenkaan ei 
näytelmä ylllä Jotumn parhaiden 
suoritustten tasolle. Matti Aro on 
muokannut ja täydentänyt teks
tin teatterikelpoiseksi. Lieneekö 
hänen osuutensa liian korostu
neesti esillä? Joka tapauksessa 
on tunnistavinaan "Amerikan 
morsiamessa" hyvin runsaasti 
mattiaromaisuuksia. En ole niin
kään varma, onko oikein vetää 
esiin tekijänsä jäljiltä puolikun
toisia ja viimeistelemättömiä kir
jallisia tuotteita. Tuskinpa ne 
kovinkaan merkittävästi täyden
tävät k irjailijan kokonaiskuvaa. 

Nikolai Gogolin "Rev!!sori", 
jonlm ensiesitys ajoituu 136:n 
vuoden taakse, on monessa suh
teessa "Amerikan morsiamen" 
vastakohta. Siinä, missä Jotuni 
pohtii yksilön ja ihmissuhteiden 
ongelmia, Gogol piirtää yksityis
kohdissaan rikkaan kuvan oman 
aikansa venäläisestä virkakoneis
tosta ja sen inhimillisten esateki
jöiden kehnoudesta, jonka leikil
linen ja kohtalokas sattuma pal
jastaa: Pikkukaupunkiin majoit
tunutta rahatonta pietarilaista 
keikarin ja tyhjäntoimittajaa. 
Hlestakovia. pidetään pääkau
pungista tulletma tarkastajana. 
joka saa kaupungin virkamiehet 
ja laitosten päalliköt yltymään 
vlenrnääråi.,;een liehakointiin ja 
lnh justen jakeluun. 

Siina missa Jotuni luo moni
l<erroksista kuvaa muutamista 
ihmisistä. Gogol levittää eteem
me monenki r.}:'IVan. laajan pinta
kuvion. iolta koostuu lukuisista 
ihmi.styypeistä vailla V'ksil;)1li.;;;ä 
piirteitä. ''Reviisori" on joukko
nävtelmä. mutta SN' joukossa ei 
ole syvällisyyttä, tehokkuutta. 

jois-Suomeen. Tavallinen vastaus k~!~tu_uri-mform~a~~ot~. haluavien 
oli, että he lähtisivät mahdolli- m~~:a ~asva_a e~_l,~ vahene .. Vot
simman pian pois En h 1 · tatsun sus lah~ea tha.n astallt~es
puuttua siihen, ollko tällafn~~ t~ .s~htatutumisesta. Leht.i väli t
kaikissa suhteissa kyllin harklt- takoon .. ky_Um _laaJat ~~e_dot. K,at: 
tua puhetta. Mutta se on selvä kilta. elamana~Ol~.ta. Tata p!taJsJ 
että Pohjois-Suomi itse - kaik: vaat~~ . nykytsta ~ontevammin, 
kineen: henkisenä miljöönä _ at. passnvtsuus on valitettavaa. 

nusta ei ke..;kJ-Suomessa ollut 1 M . . L .. 
sen kummempaa kuin tää!läkään 01)0- 11 so 
teatterissä ei paljoa käyty , hyv1~ 

Iso järvi: 
elokuvia ei katsottu, keskustelua i 

Kemin 
keskustelusyksy 

Siirtymiseni liki kolme vuotta täällä ollut sen helt)ompaa kuin 
sitten etelästä Ouluun oli kuin Lauri Kokkosella OUI!ussa. 
mikä tahansa pitkäksi venähtä- Mitä si tten kulttuw·ipalveluk
nyt bU?:sunatka. Hels1~g~.n keskus. •i.i n tulee val ikoin itsell eni ne. 
~sta h~~osalue~lle. V1el.a kuukau~ joissa otetaan kantaa ja sano
sm. myohemm~n saato1.?. ~rehtyä taan asioita. Näist ä tilaisuuksista 
~a1kas:ta. T~tktttu~ni ~a1yan -~eh · merkittävhnmät ovat olleet K•'· 
tlS&all.tn paatm lahtea tltakave- min Työväenopistolla Syväkan
lyJ.!e Ja havahdwn huomaan:aan. kaan Toivolassa , jossa on syksyn 
että Haagan yalot oli ":at. vat_htu- m.i ttaan järjestettv kaksi keskus
nee~ Iskoi? Pimey~ekst Ja. ~!~te~ telusarjaa. Toisen teemaksi o ll 
myohemn:m kelmeJkSI kevatOJksJ . valittu kasvatus erilaisi in asioi
Oulun 0:11 .. nll_nulle nukkumakau- hin, kuten demokrat iaan. jos ta 
~un~1 e1l'a t_1lannetta m~uttanut al.usti Hannu Taani la klassises ta 
J UUI'l muuksi _ne onne~h~et yh· ja modernista h umanismista pu· 
teensat~umat, JO~ka v~ryat mu- hui Esko Ervasti. kansainvälisyy
ka_an atkak_uslehti Poh;mseen . . Ja ·destä Martti Ursin ja perhekas
~~nun l{ästtyksenl_ ~ukaan ~o~- vatuksesta koetti · prm·osoida 
Jomen Erno Paas!l~nnan tom~It- roolikeskustelun Ryhmä 9:n .iä
tamana oli samanlamen 0~!-0 Lm- sen Kit-sti Wartiovaara . Teemat 
tu Oulun 1ln;astossa. Myos __ sy~ olivat siis mahdollisimm:Jn ak
sen _menestymiSeen on .ollut Sl l~~; tuelleja ja tilaisuuksiin onn.~ ~u t 
ette~ se ollut. oululamen etka tiin saamaan sen verran 'lkust is
poh]OJssuomalam.en vaan vaita- ta innostusta, että ajoitta in s ie1li:i 
kunnallmen lehti. . . viihtyi oikein hyvin. Kemiläis iä 

.. En ta Sitten Kemi? Tullessam nämä svstemit eivät. .,;uuresti 
tanne vuoden a lussa sam_ vuo_k- kiinnostaneet ja kosJm erltyL;,esti 
t'atul{Sl nukkuffilsttark01tu1~;m nuoriso puuttui. pohditu lla ei o le 
soveltuvan . kookka~npuolelSei! suurta merkitystä kaupungin tu
as~nnon ~e~~k~:lU_Pl:mgt~ta. Al~1 Jevaisuutta ajatellen. mutta ny
~mun oli tkava JOlta.~ll! oulula1- kyisyydessä ne tekevät l<aupun
s ia campus-keskustel!Jolta mutta gin viihtyisämmäksi ni ille. joita 
kertaakaar:. e~ . . erehtynyt . ~uul:- ajankohdan aatevir taukset kiin 
maan, .. että :ral!mat.ka ? lisJ v~: nostavat. 
hemman kUin sata ktlometna. . . ,_. 
Lähdin Kemlin samassa hengessä Kun kas\ah.Istee'?.:a .l?:V!'"l muo-

puhua paljon ja alustusten jul
kaiseminen siirsi kul man mieli
piteenvaihdosta lehtienkin pals
toille erään SDP:n piiriin hakeu
tuneen sensuur imielisen taantu
musrylunän ilm0ittaessa mieli
pi teensä jUilkilausumassa, josta 
perustel ut oliva t tietenkin unoh
tuneet pois. - Näistä tilaisuuk
sista on syytä lausua erityinen 
tunnustus Toivo.lan toiminna.n
johtaja Eino Jestilälle, . joka tätä 
ti e tä on ilmeisesti onnistunut 
tuomaan jotaki n olennaisesti 
uutta Kemin e lin tapoihin. 

Kemin k ir jastossa järjestyi n iin 
ikään syksyn mittaan kaksi ker
taa mahdollisuus kuulla toisten 
puhuvan, jos itse oli hiljq,a, Toi
nen tilaisuus. jossa E1·kki Vala 
alust i tavanomaisesta joskin erit
täin merkittäväs tä aiheestaan, 
Tulenkantajista. kuuluu o!Jeenkin 
peräti hiljainen. 

Kemin teatteri on koko syksyn 
va ronut ottamasta oh jelmisto!· 
\aan kantaa mihinkään, mutta 
joul ukuun 1 päivänä sen on ollut 
pakko tehdä poikkeus. Silloin on 
Lapalaisoopperan ensi -ilta. Kosk a 
tämä katsaus on kir·joi tettu mar
rask uun puolella, tuota a inut
la atuisuutta ei ole vielä nähty. 

heuttaa tällaisen suhtautumisen. 
Ellei täällä olisi sellaista ja sel
laista, niin miksi täältä pitäisi 
lähteä'! Stis millaista? 

Ihmiset suhtautuvat muukalai. 
seen ystävällisesti. Mutta jos al· 
kaa herättää keskustelua jos 
yrittää saada aikaan jookirilaista 
liikettä yhteisössä, muuttuu mo. 
nessa suhteessa epäilyttäväksi. Ei 
nähdä sitä, että ke!}kustelu, liike, 
vaikkei se olekaan itsetarkoitus, 
on kuitenkin kulttuurin osa, ja 
aika tärkeä osa. Yhdentekevää, 
ovatko sitä keskustelua, pohdm. 
taa, kommentomtia tekemässä 
muualta. tulleet vai ''paikkakun
nan vakinaiseen väestöön" kuu. 
luvat. Henkisestä syrjinnästä, vi
hasta, jopa eräänlaisesta vainos
ta on esimerkkejä joillakin tun
temillani, pohjoissuomalaisilla 
paikkakunnilla. Tällaista voi tie. 
tysti olla muuallakin, sehän kuu. 
luu jotenkin asian luonteeseen 
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Kun ei kulttuurin alueelta tie- ei juuri sallittu, mielipiteen II- \ Yh • • 
dottamist~. katsota ~ovin tärkeäk. ~aisem~nen . koettiin use.n henki-I te-1 sm.1tattomat. 
si, jää tyo satunnaisten Ja usetn lokohtatseksJ loukkaukseksi. Pa. • 
erittäin heikkojen tilapäisavusta· hin inhimillisen elämän este on 
jien varaan. Aluett~ .. ei välitetä Y.~se~s. .Lentokoneet lentäv~.t 1 J • G 141) / 

kuin Pentti Tuovinen a ikoinaan d~stun:aan esJ telmoitSJ ~otden ;.oo
Oulusta Liminkaan: hän ilmoitti, lm~uk.s1 s~ntYJ kollektil_yJsta m:t:
että Liminka tarjoaa samat kult- lipJ~eenv~1htoa enemman torstai
tuuripalvelukset kuin Oulukin ja IltoJen . kirkkokeS>kust_elu_ussa, .,JO;S
pyyhki vielä harjalla jalanjäl· sa kuUluu olleen pa.rha1mm1tlaan 
kensä kaupungin rajalle pääs- ka~deksan~y~menta kansala1sta 
tyään . patk~H~. T~latsuuk~lssa ~aalukot 

Koska en siis Kemiin tulles- syytt1vat kirkkoa _Ja papit v~,;t~
sani odottanut mitään, en voi s1vat. Syksyn mtttaan ehd1tt1m 

E1·äästä kuulemastani torasta 
päätellen Veikk o Svinhufvudin 
ra uhanasian puoles ta pitämä pu
he on oll ut ihan pail<allaan keml
lä isillekln. Aivan ilmeisest i Kemi 
oQ tar:ionnut syks.vn kuluessa 
muu takin merkittävää, mutta 
tässä e i ole tarkoitus ant aa mi
tään kokona iskuvaa ja vielä vä
hemmän myöntää, että kysymyk
sessä olis i muuta kuin vastaan
sahaava alku sillä tiellä , joka -
kuten tunnettua - vie kansakun
nan kadotuks.een Huomattavin 
tu levaisuutta koskeva tieto on se 
huhu. jol<a kertoo Kemin teinien 
puuhaa van uutta leh teä, joka jo 
ennen ensimmäisen nwneron il
mes-tymistä on herättänyt närkäs
tyst.ä j a irtisariou tumisia. Voiko 
m issää n niin jo r iemuita etu
kät.een? 

Juhani Leino 
valittaa pettyneeni palvelusten 
suhteen. Nukkumakaupunki
asenne on kuitenkin nyt murtu· 
massa ja tilanne pyrkii nouse.: 
maan tuhoisia pikkukaupunki
ambitioita. Mahdollisesti Kemi 
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organisoida. MerkkeJa muunla1. taalta Ja Junat kulkevat. Nul,a 1 C. 
sesta suhtatumisesta on havaitta. ~ääsee.! joka hal~a~. Y,oi .. katsella 1 otuni-· ogo . 

Aivan tavallisesta kulttuuri- niin kuin itsekin tekee. Jossakm 
vtssa. thmisia, JOtka elavat tassa )a nyt, 

1 
asioiden tiedottamsiesta. ot;. vi~ä on _ matkaradio auki . .. Iskelmä spt: 
~)itkä matka kommentomtim, JO· Ma1sem9. Tulee hyva olla. S!ta 1 muuttumattomuudella, kestävyy
ka on yksi tärkeä päämäärä, palaa tänne niin kuin mihin ta- dellä. Hänen suuri unelmansa 
mutta jota on turha toivoa~aan, h~nsa ja toivoo, et~ä. asiat täällä Amerikan morsiamesta, jonka 
·niin kau·an kuin perustaa ei ole. vahitellen kuntoutms1vat. . kanssa hän on ollut kirjeenvaih· 
Toinen päämäärä on se, ett-ä Tulee tottua siihen, että jota. dossa "sielujen svmpatian" mer· 
kulttuuri käsitetään kiinteästi ta- kin tapahtuu, että ihminen vo1 keissä romahtaa kun morsian 
vall!seen elämään kuuluvaksi u. tehdä jotakin ja uskaltaa j~ta- osoitt~utuu liian' vanhaksi ja 
miöksi, josta on . info~~oitava kin ... Pohjoi~-~uomi siin~ .. kui~ rujoksi. Topias kääntyy avutta
siinä kui~ ~uu~tak:n. etk:a T.!k· etelakt.? . vots~. ku.~kea ka:Jess~. mana jälleen viisaan aviovai
sikään er1ty1sastaks1. Yks1 ~~a11· Ellei t~_tä .. ~yvak.syta, yksi Ja toi· monsa, Martan puoleen. Maria 
nöllisemmin kommentOiva palva. nen Jattaa nousematta paluUJU· Jotunin luomaksi kuva olisi liian 
lehti on tietysti hyvä sekin. Mut. 'oaan. yksiviivai nen, jollei sitä tasapal-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 notettaisi toisaalla: Siihen kuulu-

vat myös Topiaksen tahdoton, 

meillä, mutta pohjoisessa se vo1 • , 
saada merkillisiä muotoja: el ar. T1mo Mukka. 

näytelmässä täysin repliikeittä 
jätetty poika ja tämän kova, 
ahne, itsekäs, pinnallinen vaimo. 
Näviclmäri henltilöt .· tyypp~tnä, 
myös sen tapahtuma-aines voisi
vat olla kansankomediasta. Mut
ta tässä ollaan kaukana kansan
komedian rehevyydestä ja lep
poisuudesta. Henkilöt sanailevat 

vostella sitä, mitä joku on teh
nyt tai esittänyt, vaan sitä, että 
hän yleensä on sanonut jotakin. 
Luultavasti tietynlainen henki· 
nen paine kohdistuu pohjotssuo. 
malaisiin taiteilijoihin raskaam
min kuin etelässä asuviin. Heitä 
on täällä vähemmän ja heidät 
koetaan siten turhan poikkea· 
viksi. Ei kaiketi aina nähdä, että 
ihminen joka paikassa tarvitsee. 

. tekipä mitä hyvänsä, normaalin 
siedettävän työympäristön. Sii
hen el kuulu arvostelematto. 
muus, vaan ainoastaan tietyn ta
soinen, ja olen tässä suhteessa 
hyvin vaatimaton, siis tietyn ta. 
soineo asiallisuus. Muutama ihan 
tuulesta tempaistu esimerkki. 
Mukan asema noin virallistun. 
nustavassa mielessä on vähintään 
merkillinen siihen nähden, että 
hän on maakunnan lahjakkain 
kirjailija. Kun Matti Kuusi vie. 
ralli Rovaniemellä, saatiin lukea 
lausuntoja, joissa paheksuttiin 
sitä, että hän etelästä tulleena 
yleensä uskalsi jotakin sanoa ja 
ehdottaa. Jne. Palaan alkuun. Il
meisesti - viittaan em. haastat. 
teluun - monet kokevat pohjoi. 

Etsimättä 
En enää selitystä etsi ikävääni, 
pois syyn ja seuraamuksen 
jätän etsinnästä. 
Lannistumatta, etsimättä etsimääni 
tuon tuudituksen 
löydän ikävästä. 

Hymyillen enää itkuun taipumatta 
hautuusmnan ristirivit 
ohi kuljen. 
Pois täältä .-: tahtoen tai tahtcmatta 
elon murheet huvit 
sul;en. 

Vastauksen oui paksun mullan alle 
avataan arvaamatta joskus 
ehtoohetkeen. 
Rukoilen kiitostani jumalalle 
- Oi ota ltaltuus 
unen kätkyeeseen. 

1 

kokonaan toisella tasolla. Koomi
sesta tapahtumisesta irtoava dia
logi leikkaa syvälle ihmisen olen
naisiin asioihin - !rakkauteen, jo
ta Jotuni tavallisesti käyttää ih-
misen todellisten k asvojen pal
jastajana kuoleman lisäksi, - ja 
elämään, joka on paradoksi: 
"Elämä olisi hauskaa , jollei se 
olisi niin ikävää ja naurettavaa," 
kuten tekijä antaa Martan määri
tellä. Juuri tämä käsittelytapa: 
Viillot koomisE:>sta traagiseen te
kevät Jotunin tekstin monitasoi
seksi ja sellaisena mielestäni täy
sin moderniksi. Toisaalta se 
myös huomattavas ti vaikeuttaa 

1
. oikean -esitykselllsen tyylilajin 
löytämistä oikukkuudessaan. 

1 
Yleensä J otunin dialogi on no
peaa. iskeväå, terävää, armotto
masti ja kylmä:;ti Ihmisen heik
kouksia paljastavaa ja erittele
vää. "Amerikan morsiamessa"· se 
ei suinkaan ole loistokkaimmH-

pakottaa ottamaan kantaa, mutta 
tunnetta. Ihmiset ovat kuin t.ruta- en ole vielä vakuuttunut, että 
vasti leikattuja siluetteja. He pakote olisi täällä voimakkaampi 
kulkevat ohitsemme: Ulkopuoli- kuin missä tahansa muualla. Jos 
nen voima liikuttelee heitä Kemiä verrataan Ouluun, huo
eteenpäin, he suorittavat taitavat n;~ttav~ ero näy_tt;rusi olevan _sil
nyökkävks.ensä, kumartelunsa, ja n~, että palkaJ.liststa ~nge~~s~a 
jähmettyvät paikoilleen. Sellaisi- kunnostt;.n-een kult~m~naktlV!stm 
na he ovat oivallista materiaalia luonnollinen reagotmJStapa Ke
näyttämön visuaalisen kokonai- missä ei ole oppositioon asettu
suuden luomisessa. Kukaan ei minen vailla neuvottelumahdolli. 
lopultakaan irtaudu joukosta, suuksia. Jos kohta Ra?ul Pal~~
yksilöiden lihaa j~ verta olevaksi renllla ei liene katkin aJOID 
ihmiseksi - el Hlestakovkaan. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
Kirjallisuudentutkijat ovat puhu
neet Gogolin henkilöiden "kau- tauksessa hän kuvittelee, miten 
hlstuttavasta keskinkertaisuudes- uutinen siitä, että kaupungin 
ta".. :J.'iill)i,in .· k~kinkertaisuuden virkamiehet ovat joutuneet Hles
~läpuölelle hänen henkilönsä takovin petoksen tihreiksi., l~viää 
yltävät -silloin, kun Gogol lah- yhä laajemmalle, miten siitä ·kir
joittaa heille kuvittelukyvyn. joitetaan yhä useammassa sano
Tämä kyky on hetkittäin Hles- malehdessä, miten siitä tehdään 
takovllla, joka puheissaan loih- pilajuttu, miten nauru kantau
tU esiin joukon mainehikkalta ja tuu yli maan - juttu on paisu
lahjakkaita ihmisiä, jotka e-lele- nut suuren Venäjänmaan laajui
vät Pietarissa, ja joille näissä seksi. Tämäntapainen mieletön 
puheissa annetaan paljon enem- paisuttelu kuuluu myös Gogolin 
män yksilöllisiä ominaisuuksia kirjailijakuvaan. 
kuin näytelmän varsinaisiHe hen- Lähdin liikkeelle siitä ajatuk
kilöille. Tämä on näytelmän toi- sesta, että Jotuni ja Gogol ovat 
nen taso, joka useimmiten sivuu- täysin yhteismitattomia. Huo
tetaan lähes ~ohtaen. Sen mu- maan erehtyneeni. Heissä on yh
kaan ottaminen toisi näytelmään teistä ainakin kyky piirtää kuvaa 
henkeä, loistoa, liikkuvuutta ja inhimillisestä pienuudesta - ol
runollisuutta. Rovaniemen Teat- koonkin, että heidän käyttämän
terissa vieraillut ohjaaja Martti sä keinot ovat kokonaan toisis
Kainulalnen oli keskittynyt niiy - taan poikkeavat. Yhteistä on 
telmän visuaalisen puoleen, teh- myös heidän näytelmiensä yltä
den tällä tavoin täysin oikeutta minen koomisen tapahtumisen 
eräälle Gogolin olennaiselle p iir- tasolta toisaalle: Jotunilla se 
teelle: hänen tarkkasilmäisyyde1- tapahtuu syvyyssuuntaan, traagi
leen, erittäin hyvälle havainto- seen as-ti. Gogolilla . se nousee 
jentekokyvylleen. Kuvittelemi- ylöspäin, saa siivet: myös unel
senlahjaa· on myös "Reviisorin" ma ja kuvitelma ovat hänen to
kaupunginpäälliköllä. Hänen ku- dellisuuttaan. 
vitelmissaan ei kylläkään loihdita O ikeut ta tekee sekä Jotunilie 
esiin ihmisiä, vaan kasvatetaan että Gogolille se ohjaaja. joka 
pientä asiaa lähes mielettömään kykenee tuomaan esiin kaikki 
kokoon: Näytelmän loppukoh- nämä tasot. 

::-.,.· :-..,:-, · -~~~~~ 

Oiva Arvola: 

ikävä kuoli ha skat hautajaiset 

. kello yhdeksältä joka oll 
täen kutsuna ilmoitettu 
sukulals1lle ja tuttaville 
kokoonnuttiin urheiluseuran
talolle hautajaisia juhll-

, maan. Kaukaiset tulivat ajallaan kaukaisimmat myöhästyivät ja 
lähinaapurit ja lähinaapurit jaksoivat odottaa vähän. Vainajan koti 
oll saaressa mikäli vielä oli kattoja näkyi jääröykkiöiden yli. Vii
me!~enll sieltä olivat lähteneet vainajan Isä ja äiti myöhään edelli
sen! iltana kulkivat niskalta poikki siinä oli kantavaa jäätä ja juurl 
slltll johtui jäiden röykklintymlnen saaren yläpäässä ja veden· 
nowu. Tiedettiinhän se jo mar-

raskuussa kirvespohjapakkasia 
Iski kirren lumettomaan ja 
jäädytti vähävetisen joen 
pohjia myöten. Tietty se 
juu lujassa se juu juu 
el aikoihin nähty moista juu. 
Ikävä yön selkään lähteä ja 
lehmät hautajaisiin mutta 
jäät ruskas karjaladon ja 
yön · mittaan puuta tuli 
nlln pirusti ilmeisesti tu-
li muutakin kuka tietää ei 
vfittitty lähteä kattoon ja 
minkä paskan ·sille teki yka ·· 

tai kaksi Ihmistä. 
mutta ei sattunut 
ei sitä pyhän ai
hyvin mennä kau
kokousjuhlia saa-

lumisohjossa ia tör
vat koipensa ensi 
vasikat surkeasti 
hen takana ja 
vastasi kaiku. 
kotona oli tulivat 
viimein suojaan elu
nuuhki ovenreikää 
raosta tiesikö tuo 
haisi ei sen }tummem
oli yöt mutta kevät
onhan sitä. Veljet 
junatlapa tietenkin 
kun oli kehnossa kun
läähätti mutta lää
halvautunut. 
raskas oli hommia os
tilattava pitovärkit 
tava ja leivottava 
ja tarjoilijat sovit
lehti-ilmoitus kello 
itpäähän sitä ehtiä 
ei matkaa mutta se 

No p anoksl11a kyllä 
olema" n j a nimismies 
kana lupaa ja saattoi 
punkiin herroilla niitä 
tana. L ehmät kilost elivat 

mällä pelotti jos katk o
kertaa ulkona möökivät 
ja raavaat ammu ivat rii
ruumisriihen seinästä 
Naapurin ä mmä ja ketä 
auttamaan saatiinhan ne 
kat. Pässit juroi ja 
ja tukki päätä laudan
että se Ville siellä 
mln lämmennyt koleat 
tä kuiten toukokuussa 
hakivat ruumiin Turusta 
viety oli lentokoneella 
nossa rautakeuhk ossa 
hätti v ielä vaikk a oli 

Viikk o oli ollut 
tettava mustat puvut 
ja kukkalaitteet leivot
nisut tingattava em äntä 
tava siunauksesta ja 
yhdeksäksipä tiet enkin 
ennen haudalle menoa no 
on niin sukkelasti kuluvaa 

aika. 

VAINAJAN ÄITI KANTOT RIIPUKSISSA PÄÄTÄ 
MUSTASSA HUlVISSA NUTTURAN ALLA RYPISTYNEET 
NAHKAT LUITA VASTEN 
VESI VAOSSA JA HARMAAKAIHI TULEHTUNEET LUOMET. 
VAINAJAN ISÄ KÄSKI TULOKAHVILLE 
SAIHAN NIIT .Ä KASKEA VIERAITA 
OSASIVAT KÄSKETTÄÄ KUN OLIVAT VIERAITA. 
VAINAJAN ISÄ JA ÄITI OSASIVAT OTTAA SURUN 
YMMARSIV Ä T EIVÄT ITKENEET HILLITTOMASTI 
HILLITSIV Ä T ITSENSÄ 
JA MUUT OLIVAT VIERAITA SIIHEN, VAIKKA NÄENNÄISESTI 
SURIVATPA TIETENKIN JA PIDETTY MIESHÄN VAINAJA OLI 
NUORI JA KEUHKOVIKAISENA ENNEN LEIKATTU RINNASTA 
PARANTUNUT HYVIN 
VOITTI VIIME KESÄNÄ PITÄJÄNMESTARUUDEN KUULAN
TYONNOSSÄ 
OLI SILLÄ VILLE-VAINAJALLA KASIA JA PÄÄTÄKIN. 
NO SE RYHTI RUMAPA TIETENKIN MUTTA HENKILAIDAKSI 
OLI HYVÄ JUOKSIJA VOITTI SEMINAARISSA SYKSYLLÄ 
MAASTOJUOKS UT 
ETTEI SE SIITÄ PAIKASTA MITÄÄN 
ARMEIJAAN EI KELVAANNUT KEHTASIVAT ILKEYKSISSÄÄN 
HAUKKUA KRUUNUNRAAKIKSI JA TURHAAPA HÄNTÄ 
OLISI OPETETTU 
SEKÄSITTELYSSÄ KUN NYT OTTI JA KUOL I EI KUITENKAAN 
OLIS 
TAPELLUT SEURAAVASSA SODASSA VAIKKA OLI PORVARIS
MIELINEN 
JA EHKÄ PIETARI JÄRKKÄÄ SIJ;_..LE MUITA HOMMIA JOO 
JA SIELULTAAN OLI AIKA VEIJARI NAURATTI NIIN 
KOMEITA NAISIA 
ETTÄ HARVA KOMIAKAAN MIES. 

TUNNUSTIVAT HÄNET 
KUOLTUAPA TIETENKIN KETÄS ELÄISSÄ OLIHAN HÄNELLA 
VASTUSTAJIA 

KUN TOHTI SANOA MITÄ AJATTELI JA JOSKUS 
ENEMMÄNKIN. 
INTTI VILLE-VAINAA ELÄISSÄÄN TOTISESTI LEIKINPÄÄLTÄ 
TOSISSAAN HÄNELLE OLIS VOITU ANTAA JOTAKI SIITÄ 
INTTÄMISESTÅ 
TOHTORIN HATTUREUHKA 
MUTTA ETTÄ SE SUUTUTTI MELKO YKSINKERTAISTA 
MUTTA EI SILLE MAHDA MITÄÄN 
ISOTKIN PAMPUT JA VISKAALIT LENTAÄÄ RETKUUN KUN 
ON OIKEA 
OTATTAJAJA VILLE OSASI JA VIITSI MUTTA SEN NE NYT 
USEIMMAT TUNNUSTI OIKEAKSI SE VILLE OLI EI VILPILLI
SESTI INTTÄNYT ASIASTA AINA VAAN 

VAIKKA JOSKUS ASIATTOMASTI 
KÄRJISTI KUN HALUSI INTÄTTÄÄ. 

JOTEN 
TOSI 
MIES 

SE VILLE SANOTTIIN KUTEN ÄÄNESSA-OLIJAIN-TAPA. 
KOLME VUOTTA EHTI KOULUTTAA POIKAANSA 
PUHUIVAT VAINAJAN ISÄSTÄ HYVÄPÄISTÄ 
OPETTAJAT TYKKÄSIVÄT JA NUMEROILLA VOI KOMEILLA 
JOSKAAN NIILLÄ EI NYT OLLUT MITÄÄN TEKEMISTA SEN 
VEKSELIN KANSSA EI KÄ kop:N LAINAN KANSSA. MuTTA 
MITÄS NOISTA VELOISTA VELJET MAKSAVAT 
JOS JAKSAVAT JA LOPUT SUJUTETAAN JOTENKUTEN 

JÄÄMISTÄ KUN EI 
EI JÄÄ MISTÄ OTTAA 

JA PERUNKIRJOITUS PELKKÄ MUODOLLISUUS MUTTA 
PIDETTÄVÄ TIETENKIN JA ONHAN SITÄ TAKAUSMIEHILLÄ 
JA HEILT.Ä KYLLÄ VOI OTTAA EIKÖS NE JUURI SITÄ 
VARTEN SITTEN HÄH? 
IHMISET PUHUVAT 

YHTEEN ÄÄNEEN HAUTAJAISISSAKIN 
HETI ALUSSA 

JOS EI OMAISET VOLLOTA ETTÄ SIINÄ ON MIETTIMISTA 
TARPEEKSI ' 
JA NÄKEE ETTÄ ON TULLUT TODELLAKIN IKÄVÄÄN 
J UHLAAN TAI JOS TAYTYY TOTELLA JOTAKIN USKOVAISTA 
NAISTA JOKA KOLKUTTAA 
VOI TEITÄ MAAILMAN LAPSET TE SIKIOT HEITTÄYTYKÄÄ 
KRISTUKSEN HELMAAN SYNTEINENNE KAIKKINENNE 
TÄNÄPÄNÄ OI PLOTTIS JA AAMEN 
SILMÄT KORVAT TÄYTEEN ETTEI KEHTAA OSALTAAN MUU
TA KUIN OLLA JA OLLA 

JA SIINÄ ONKIN 
OLEMISTA. 

t 


