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Aulis Akola: 

Kirjailijan tie 

ja kustantaian moraali 
Kirj ad!ijay'hdi,stys ten neuvotte

lupäivillä Rov8Jni,emellä sadn 
ilruulla j a kokea sen tosiasian, 
ettei kirjaliian ja taiteiUjan t ie 
o1e ruusujen ja kukikasten pä~
lä tanssimista. NY'kyinen li~ke
m;aadilima on otta,nut kaiken kir· 
j,atlllsen ja henkLsen toi:m!.nnan 
pal:velemaan siinä mäiLrin tarkoi
tooperiään, e ttei si9.le joka vaxsi
nai•sen työn tekee jää muuta kuin 
nimi - mLkä sekin ennenpLtkää 
huruhioutUJu iJ.ruj,n keväLnen jää 
vesiviJrt O>jen m tllkana massojen 
iSUJ1J7l.Jl;,tttomaan mereen. 

Kuunmeltu8Jni 'kusta·ntajten edus
taJj8l!l esi>ttämiä tUJ!evaisuuden nä
kymiä, toiveiota ja kirjailijoitten 
armO<tonta ta~i:stelua leivästä, 
mieleni !kävi kovin murheellLseksL 
Aja ttelim: lka,nmaltta:ako enää ke
nerukään hehikuvassa luomisi:nnos
saan valvoa öhtään, uskoa, toi
voa fa talh:toa elä.mä!Jtään jotadin 
uutta j>a luoyaa. Eikö ole parem
pi vain o11a j a elää kuin mato 
mudassa tad: loinen lammikossa, 
tekemättä, yri>ttämättä mi,tään, 
viemättä meille annettua kehi
tyikisen kapulaa eteenpäi-n siitä 
pisteestä mihin se on · isiltämme 
jäänyt. 

Kwt=tSJjan aJSenrteen kitrjatlli
seen tuotteeseen määrää raha. 
KU&t8l!ltaja ar"l!'ostaa ainoa-staan 
sellai..sia tuotteilta joista ka'n.s>a 
pitää, joista sa-a rahaa vaikkapa 
moraalin kustannukseLla. Nid.npä 
!lrustaJntajan edustajalta sain 
kuuLla, että l>V8Jnhemrnhlla, en-

Arja Kuusela: 

nestää:n ndmettömiJ11ä kitrjailijoilla 
ei ole mahdollisuutta saada tuot
teiJJ.,een kusta!Iltajaa, koska van
hempia ei voida enää kasvattaa 
kustantajan k~alta mieluisik
si ma.tri-oneeteik,si. Vaikk1a van
hempana työnsä alloittaneen kir
jatliian tuote olisi kuinka uusia 
uria aukova, kasv!llttava ja ke
hittävä tahansa, ei hänestä voi 
ol.la pttemmäik.si aja~ksi kustanta
jalle hyötyä. Si.lmi kustan.taj an 
on etsittävä uusia kykyjä.» 

Näitä .JruUiLlessaJil!!. tuli mielee
ni jo aiemmin minua askarrut
tanut kysymys: miksi kioskeista 
ja rautwtiemyymä.löLstä on saata
vilssa vain all.a-arv'Oista kirjalli
suutta? Ehikäpä s!Jksi, että vaiiil 
täJL!amen kirjallisuus vetää puo
leensa, ehkäpä vain tällainen 
kirjallisuus vetoaa erikoisesti 
nuorempaRin lukijruktmtaan, Lh
misessä oleviin a.lhaisempiin vais
toi:hin, ni.ihiiil vaistoihiJn, joita mo
nLSJatavuotinen sivistys on tur
P.aan ydttänyt ki:tJkeä pois. 

Nykyään ei ole enää eläll'Ilänko
kemusten kuvaaminen pop. Ei 
myöskään esi-ishltä perittyjen aja
tusten jatkaminen. Nyt on tär
keätä o11a täSISä ja nyt. Nyt on 
tärkeätä elää prLmituvisoo rau
ta1arukaräminän, seksin ja ruokot
tomuuden va,ltaamassa iJlmapii
rissä. Siitä p~tävM huolen eloku
vat ja j-opa rad!ookin. 

Kustantajan hyväk.symäUä nuo
rel:la k1rjai!lijalla ei ole mitään 
mahdollisuuksia toimia vapaasti 

Oodi heiluva-
varpaiselle 

tvtölleni 
Kuin lämmin, vastasyntynyt luomi 

Sinä suljet minut sisääsi 
ja minutle tulee tuntematon olo: 

Painan ihoni ihoasi vasten, laulu puhkeaa 
Mutta ei soi 
Ja minä laajenen ympärillesi 
Niinkuin lauha talvi on aamu 

Sinun suusi on hauraita kyyhkysiä 
Aivan täynnä 

Huultesi läp'i ui punaisia kaloja 
Ja uidessaan ne puhelevat toisilleen 

Minä kuulen, mitä ne sanovat 

Läheltämme nousevat syksyt lentoon 
Toi nen toisensa jälkeen, kauan 

Kuin tummat suomut 

Ja m e näemme toisemme niinkuin pilvet: 

Olen kanssasi yhdessä yksin 

TAHTO 

Kauko T asala 

Kaksi 
kävelyä 

Kadun pinta läiskähtelee jalkani 
alla. Vettä imevää kadunpäällistä 
ei kukaan viitsi ajatellakaan. Kä
veltävä on kuitenkin. Kalkki kä
velevät - ta.! ajelevat autolla. Jos
takin - johonkin - jonakin aika-

i na, kiireisiä asioita. Huomenna 
kaikki tuntuisi turhalta jos sen 
muistaisi. 

Kävelen, näen it seni selväst·i: ku
marat hartiat, kädet taskussa, kat
se lipuu puolentoista metrin pääs
sä jaloista. Katselenko maisemia; 
kuinka näyteikkunat loistavat 

, 1 houkuttelevina, ihminen etsimässä 
itseään, kyynärpäitä j a punakoita 
naamoja. Paskat, ne tietää katso
mattakin, en viitsi nostaa katsetta
ni kadun pinnasta. 

Se onkin mielenkiintoinen. Parin 
metrin päästä sen pinta näyttää 
siloiselta kuin paklattu naama. 
Läheltä se on kuin rokonsyömä 
iho, aivan kuin ihoa katsolsi suu
rennuslasilla. Tuntematonta ja 
kaukaista onkin hyvä ihailla, jos 
tutustuu tarkemmin, niin palvonta 
lakkaa. Tekokuusta katsottuna 
maa saattaa väikkyä lhmeellisenä, 
mutta mitä se on maan pinnalta ! 

Joka askeleella nytkähtää pala 
'· tietä eteeni. Joskus siihen ilmes

tyvät jalat, lähestyvät tai etäänty
vät. Kiilloittamattomia kenkiä, 
kanta lintassa, hienoa nautlkasta, 
läskipohjien loisketta. Korkeiden 
korkojen ilmestyessä näköpiiriin! 
katseeni kohoaa noin metrin ver
ran. 

Tulen puistoon. Ei minun tar
vitse katsoa ympä,illeni, tiedän 
sen muutenkin. Aion usein mennä 
tästä ohi, mutta huomaan ku!ten-

1

. kin pian istuvan! penkillä. Se voi 
olla märkä tai vastamaalattu, 
(huomaan sen jälkeenpäin) istun 

1 kuitenkin. Kuuntelen vesiplsaroi-
den putoamista lehdeltä lehdelle, 
kunnes ne menettävät itsensä ka
dun lätäkköön. 

Katseeni kiipeää vastapäisen ta-

I
lon hämärää seinää tuhruiselle 
taivaalle. Pilvien välistä näkyy 
tähti. Ajattelen, että se on elek-

ja itsenäisesti. Ka:ilkessa on nou
datettava tal1lroin kustantajan 
ohjeilta ja neuV'oja. On myös 
pidättäydyttävä myönteisistä ar
vostelu1sta etuj.en menettämisen 
pelossa. Jos a.r·vostelua sallitaan, 
sen tulee tapahtua siten, että se 
tapaa alirvan alkuunsa vasta-alka

Toimitukselle tullutta: 

Herra to.imittala 
jan yricykset tulla kirjailijaksi. 1 Suomalaisten ky'ky laajamibtaJi-

TällaiJnen on kiJ.pailun periaate siin farsseihirrl ja kan~~llista 
kaiki'Ha aloLlla. Ei •saa tuppautua luokka.a ol~vaan kuurupulotte
tuotteineen totsen toimi.a~lueelle. luun. Itsensa klans~~ ~n. saa_nu_~ 
Onko tämä oikea periaate vallan- va~v1stu!ksen~ vum~wun;m~ssa 
kiJn kun on kysymyksessä hengen k~rJaUisessa Ollk·eudentkaY?n~.ssam
tuotteita, on jo asia errkseen. me. On puh~ttu tekop~?asta kyy-

nisyydestä Ja voita.isun puhua 

sisällä ja ympärillä. Suusta suu
hun menetelmää käyttäen pys
tytetty kein.otekoinen rakennel
ma, jota ylläpitää jowk;ko teoreet
tisesti j,a esteettisesti orientoitu
neita kLrjaUisuusihmisiä. Vah
VSJsti naa'V'oittunetta ta[ nopeasti 
naavoittuvia eiliJSen ja tämän päi

Jos oli.si kysymys tavallisesta myös ä·lyllisestä epärehellisyydes-
tarvaratuotteesta, asian joten ku- tä. Nämä määreet voidaan olkeu- . .. . 
ten ymmärtä·Lsi. Ny't on kuiten- tetU&ti istuttaa hyvin monille elä- . J~ tässa »maai1massa» on ~all.-

vän ek5perttejä. 

k:i:n ncysymys henkisestä tuottees- mäm rulohlle. JOJJt! .blt~:~~in ~.SJkua. U~denla~~ 
ta jolle ei piJtäisi pystyttää ylit- )"ksbsiJLmaJJsyytta. TabuJen muo-
sepääsemäJttömiä r.aja-aitoj.a. Shl- . ~ä:J?.~ . .Päivän.. suoma:lain~ dostus,ta. ~einote!k-ot~en palvon
le pitäisi 8l!ltaa otkeus purk!'llu- kirJa~h}a kay kylla laatuu.n. Han t8Ja. Myym1,sen kyokya. Menestys
tua, kehittyä luonnollisella taval- on ~~a ~elenkidntoin':n· Sa~oi;t t::oden:ss.im ~~~a~.a·a kyyr:~~
la ja tu11a esiin vapaasti. Sillä luik.iJa. Hal_l on .. ~_urv~llvne.r: sik~l, ta. He1smkiila~syyt~a. Puolivillal
henlkinen toilffiin,ta ta·rvitsee va- ette1 ole mttenkaan hammastytta- suutta. Kupp~kuntla. Halua rat
pautta j.a a.iJkaa kehittyäkseen vä kästtyksissään. Uudempi suo- sastaa: a•aUon haTjalla kiinni jär
kypsyälkseen, tullakseen esiiU: mailai-nen proosa on ktinnostavaa. jesteLmään, siJSäUe yhtei;skunnal
purkautuakseen. Voik<> kO'kema- T8111k-oitu~serurm.llkaisella .valin- u~.e~ . asem~an ja ha,lua ~itää 
ton kiirjavilJsautta om!N:Wa nuo- nalla voidaan osoitta,a va~htele- krmm Ja haL11ta. Aallon harJalla 
ri fumi.nen valotta.a elämän:kysy- vuutt!i ja hedelmällisiä ääriTajoja ta.trvitaan näenmä~smoder~i,stis~a 
myk:siä reaalisessa va,J.ossa? Tus- Haav~kosta Sala.maan, Holapa5ta asennetta, se vLe nopeJ.mm~n 
kin, sL1Jä hänellä ei ole omia ko- Linna·a.n. Löytyy maailm8l!lkatso- eteenpäin. 'Davoitteeseen päästyä 
kemuksia va31n katkki on kuul- m'lll~se1Hsta omtna~sväriä jopa riittää k!Ovapäisyys ja ammatti-
tua, kuvissa nähtyä tai Iuettua pereoonallisuuttakin. yhdi.stysmiehen sitkeys. 

' 

troni kuten maakin, mitäUin ato- jo ensimmäisen kuukauden jlll
min osa, joka kiertää aurinkoa, keen. 
ydintä. Aurinkokunta on atomi - Älähän turhia, ihan vähän 
jossakin tuntemattomassa ainees- otin, kaveri tarjosi. En Gle edes 
sa. Kannattaako riehua ja tehdä humalassa. Kävelen vaikka latti
muka suurta, mitä suurta voi olla anrakoa myöten, enkä takuulla 
atomin osasella. horju. . 

Tuollaisia minä vain ajattelen, - Älä viitsi, pääasia on, että 
vaikka tunnen itsen! levottomaksi. olet ottanut, on kysymys periaat
Palaan takaisin savupilppuun, teista. Äläkä lähentele, en halua, 
räystäälle, ylimpien kerrosten ik- että tongit paikkojani viinan val
kunalle. Harmaat seinät palautta- lassa. Mene sinne mistä sait vii
vat ajatukseni maanpinnalle. Kat- naakin. 
selen ikkunoita jonkinlaisen levot- Hetken kuluttua ulko-ovi rap-
tomuuden valtaamana. sahti ja ihmishahmo työntyi hä-

- Missä ne saatanan kakarat . märään. ' 
taas ovat enkö minä ole niille Kuu oli mennyt pilveen kun pa
moneen kertaan sanonut, että on lasin asunnolleni. Kuljin sinne 
tultava kotiin ennen kymmentä. toista t~.~tä k:Xin pal~tessani. Mat
Ala painua köntys hakemaan nii- kalla nam miehen hvahtavan ka
tä makaat kuin sika läävässä Ko- pakan ovesta. 
k~ päivän olen raatanut t~idän - Kuule, ~i~ä . ryyppään jos
edestä enkä saa rauhallista hetkeä kus. En ole silta smulle puhunut. 
edes tilalla. Mitä sinä ajattelet siitä? 

... - Kyllä sinä sen pystyt jättä-
.Olen kuu~lut tuon a~nen ennen- mään, m inä autan~ 

kn~. Se vaiku~aa . . proJekto~i~ ta- _ Mutta jos en pysty. 
vom kelate~. ~~Imi~. taaksep~~.n:. . _ Varmasti, ei puhuta siitä nyt 

.- . Olen vahan . vasynyt, paat.m~I- Ethän ole ollut kertaakaan huma
k;n ?omottaa. '!a:.~an lähteä vähän lassa seurustelualkanamme. Tu:e 
aikaisemmm tanaan. tänne, olen jo sinua odottanut. 

- Minulla on tabletteja, ota Hetken aikaa sängyssäkin muis-
niitä, mutta älä lähde vielä. Kulta, tin kävelyretkellä kuulemaoni, 
emmehän ole vielä kerinneet kun- mutta en kauan, siitä hän piti 
nolla suukkoa vaihtaa. huolen. Mielessäni välähti k'Jva 

- Tehdään se huomenna, läh- miehestä joka oli seisonut piha;la 
den vähän jaloittelemaan. Annoin korvat kuumina. 
jalkojen pelata ajattelematta sen 
kummemmin suuntaa. Kävelin tä~ 
tä reittiä, jonka kulkeminen on 
tullut tavakseni. Meidän piti men
nä naimisiin, mutta en ollut var
ma ·itsestäni. Ajattelin poikaelä
mäni valoisia puolia, joita tuntui 
löytyvän paljonkin. Käve!m ja 
yritin tehdä päätöksen. Märästä 
kadusta heijastuivat mainosvalot 
kyllin voimakkaina sotkemaan 
ajatuksiani. Olin usein lähellä 
ratkaisua, mutta se ei tullut tietoi
seksi. Tien päät näyttivät yhty•1än, 
enkä voinut valita. 

Istun puiston penkillä. Kuulin 
veden tippuvan katuun. Kuu livah• 
ti pilvien raosta. Vanha kuu, jota 
satelliitit eivät olleet arklpäiväis
täneet. Se tuntui kaukaiselta ja li
säsi yksinäisyyttäni. 

- Oletko sinä maistellut. Sinä
hän -l.upasit vasta kuukausi sitten, 
kun menimme naimisiin, aioit jät
tää viinan kokonaan. Syöt sanasl 

- Hei kulta, olen pikkuisen 
ryypännyt, kaveri tarjosi. Harvoin 
minä otan, et kai siitä välitä. 

- Sinä olet ottanut tahallasi, 
muka kokeillaksesi minua. En ole 
kuitenkaan mi!{ään lwe-eläin, 
muista se. 

- Älä kiihdy. Mielen! on raitis, 
vaikka henkenl ha:iseekin. Yriiåm
me yhdessä, niinhän sinä muis
taakseni sanoit. 

- Tuhma poika, olin vain aja t
telematon. Minä unohdan koko 
asian. Tule tänne, minulla oli niin 
kylmäkin sinua odotellessani -
tulet 

Hän oli todella hyvä sängy~sä, 

eikä minulla liioin ollut kokem,lk· 
sia niissä asioissa. Vahinko, ettei 
sängyssä vietetä (puoltakaan elä
mästä. Siinä saa moni asia helpon 
ratkaisun. 

Nyt, kun kuulin tuon äänen, 
muistan selvästi ensimmäisen kä-

harmaiden ~>i1mälasien lävitse Mutta tämän UsäJksi on ~k!r- Luova kLrj aHijia kirjoilttaa. Se 
jossaikin teatterissa, romaanin pa- jallinen maailma». Se ei ole kir- on hyvä. Hän ei hoida kirjallLsta Kirjamsta elämää säätelevät 
rissa tad lukutuvassa . . Voiko täl- jaiJ.i}aJt. Se on joktn kerrostuma, elämää. Sekin on hyvä. Työnjako tätä nykyä toimittajat kriitikot ja 
Jä isen nuoren kirjallinen tuote joka seilaa ka1ken yllä ja alla ja tässä suhteessa on pai,kallaan. erimuotoiset pop-pojat. Hehllä on 
olla kehitystä eteenpäin vievä, Mutta se on mätää, että luova käsityksensä 8JS~oista ja he !ei-

seään. Joka tapauksessa nä,iden 
kahden (kaLkin mokomin hyvän) 
kirjai:li.ian varaan on raik:ennettu 
ties ketä palveleva temppeli, jos
sa messutaan ja painetaan kaUoi
hin evaillkeliumia, jonka mukaan 
Uetty »tosiklkomaisuus» on ainoa 
tapa luoda ans'Lokasta kaunokir
jaLlisuutta täll'Ilän pährän Suomes

mora-alia Jrohottava j-a kasvatta- kiirjaiUja liukuu systeemin uliko- maavart: kai!kiki itseään va:nhoilli-
va? Olemmelro nyt menossa tähän puolelle vaikka tahdotaankin an- si1mmat tai modernimmat taantu-

Vain tode!Uset elämä<nlkoke- suuntaan? Havai>nt!)jeni ja kuu- taa va~kutelma, että hän edelleen mwkselLisiksi. Kiirjallis·en julkis
mukset ja niistä kertominen luo len;tani .perusteel~a silt~ .nä~ttää. on k~Sikeinen. .. Mutta ~än .. e! ole maaiLman kärkimiehet pitävät 
kehitykselle oikean ja todelllsoo Tatteell~sella Ja klrJa-lhsella k~.~ke~nen. Han o~ tot~.I~ai~en. käsissään sektorinsa va-!Jan kah
pohjan. Sen sijaan jos nuorten adalla JOka. tapauksessa laSJku- Han on va,ska.an tyon tekt~a, J~ka vaa va~kava•sti ja huumori.tto-
kerrontaa olkoonpa se miten su- suuruta vaJJ.1tsee. joko :wettt;Lu ta.i e~ a.s~tu tiettyJen masti ja tärkeästi. 
juvaa, mojovaa ja sattuvaa ta- Kosilm rahasta ja taloudellisten kupptkuntJen ohJ.~mia pa.Jvele- S 'tä" 11 . .tf 
hansa, pidetäåln o~keaan osuneena etuJ'en taJvoittelusta on tullut pop lD;!i'an. Ede!Us~s'a tap.auks.~ssa V . ~komest~~11 .. PI . a 

1
°, a JUkn La. 

· k h't st" t ·· · · .. .. • h~,n on sopusoo~~u~sa Ja hanet all"' a aa a ei o eKaan ov m Ja . e I Y a e eenpai:l vievana s3Ja kailkerulain·en henkinen kult- =• .. •u: ~ .. . . .. paljoa juntattavaa. Täällä pitää 
ohJenuorana, ollaan ta.aJntumuk- tu1lll'i väistyä. Vanhojen ja vii- lunastetaan. ~a~klmmausessa. ta- JJ k >ltt . l't''kk e .. 
sen tiellä. KaLkiki henkinen kehi- saiden katlklkeutunut hyttysen pauksessa ~anen mahd01lhsuu- 0k ~ kuu ltuturi1~0 IT1~.äl. _1~!1 t~P tmmat 
t · 1k · · 1 · 1 ... h r· tensa ovat pienet mn UUJria. a a ay YY o YS a -~;. rus~a a a~am . u-o !- ääni saa vaieta nuorten radikaa- ' .. 1 · Ja tarkkana. Nuoren sivistY'neLs-
matt~ Sllta, ~ä t.ek~k~a J.a. a.1- lie rmpujen räminään seurauk- ~.0~ ~an as~tt;ru. V'a.stu:s-tam~an tön pi

1
tää olla falangeLssa ja sen 

sa. 

Pää1kaupunkila~ne;n keskenäisen 
kehumisen ruletti surraa sen kal
taisell-a verhottomuudella, että 
takana voi ol~ vain yksi ajatus: 
ei 'ne Jandella bonjaa. Ei ne bon
jaa kumminkaan. Suosikkipojat 
n.ostelevat toi.nen toisi•aan ja sel
västi vastoin parempaa ti-etoaan. 
KriitLkoi,ssa on rohkeutta yleises-
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velyn! ja &e!l seuraukset. Se ei yk
sin vaikuttanut päätökseen!, mutta 
antoi sysäyksen epäröiville ajatuk~ 
silleni. 

Olen viettänyt yksinäistä, va
paata elämää. Kun olen tullut ka
tuvaiseksi, olen kävellyt tätä reit· 
tiäni löytääkseni vahvistusta s!ile, 
että elämäntapani on oikea. Ki!
tän mielessäni tuota marisevaa 
ääntä, jonka kohtalo, niin arvelen, 
oli sattumalta tuonut korviini. 
Tuolle äänelle olen rakentanut 
maailmankuvan!, m!kromaailman, 
jossa ei perhe-elämällä, eikä suu· 
rilla saavutuksilla ollut merkitys
tä. 

Mielestäni olen kuullut tarpeek
seni ja voisin lähteäkin. Minulla 
ei ole kuitenkaan kiirettä, siksi 
jään istumaan penkl!le. 

- Joko te viimeinkin tulette. 
Näettekö, mikä tämä on? Sitä on 
oltava kotona silloin, kun käske
tään. Minä en jaksa teidän kans
sanne. 

- Äiti, älä lyö, kun meillä el 
ollut kelloa, niin emme tienneet, 
että se oli niin paljon. 

- Mistä niitä kelloja, hyvä että 
seinälle on yksi saatu. Menkää nyt 
pesulle ja nukkumaan! Eiköhän 
mekin, ukko, jo mennä omalle 
puolelle. 

Valot sammuvat yhdestä ikku
nasta syttyäkseen toisessa. Äänet 
häipyvät hetkeksi, kunnes ne kan
tautuvai avonaisesta ikkunasta. 

- Sinulla on varmasti rasKasta 
päivät noiden lasten kiVJSSa. 

_;. No onhan heistä puuhaa. On 
kummallista, illalla haluan päästä 
heistä eroon mahdollisimman pian, 
mutta kun he nukkuvat, niin tun
tuu oudon haikealta. Joskus tun
nen halua herättää heidät. 

- Sinä pidät heistä kovasti, ku
ten minäkin. Vieläkö sinä minusta 
pitäisit? 

- Vanhoja me jo se,llaiseen ol
laan. Mutta jos haluat esiintyä 
nuorena miehenä, niin enköhän 
minäkin jonkinlaisesta pimusta 
käy. 

Lamppu sammuu, on hämärää ja 
hiljaista. Taivaan ja rakennuksen 
välillä on vain mitätön tummmts
ero. Kävelen katulampulta toiselle. 
Näen varjon! voimistuvan ja hä
märtyvän, voimistuvan ja hämär
tyvän. Sitten se katoaa harmau
teen, joka on pimeän sukkulainen. 

3Jjatuksen vapauden 'kaJehdilllJtaa. 
Se on vain muodoltaan vaikeam
min havaittavaa kuin selväpiir
te~sen supisuomala•tsen isäntämie
hisen taa,ntumuslin.nruklkeen tuli
tus jossa sUnäkin CYlisi tarpeeksi Se 
on kuitenkin eilispäivän linnake 
ja häviää kwvasta, mutta mtllä 
pidetään aisoissa uus-ahdasmie
lisyys? Luultav8Jsti ei mhllään. 
MeHlä rämmitään aina v~ihuksi
na ja puhumaan opette1evina pa
pukaijoina lumessa kaksi- tai 
kolmekymmentä vuotta jäljessä. 
Tuskin tabut saadaa,n nurin kun 
jo toiset ovat pystyssä. 

Aina on syy·tä pelätä pientä 
m iestä, jos hänellä on vyö ta-i 
kokardi ja aina on syytä vastusneellbn~? hy~r~yo!?l't;. edtstylS'lktn s~lla, että kehitys pys~htJ;Y. ~en- k~uhk.?l~!~~ ~lrJallLsuusf:~~S>Ofia.a, pitää olla kevyempää ja nurk

ennenna~kemattomalla tavalla. kmen kasvu ~SJk!kaa Ja 1h111;men h~!l .~aviaa t~t.stelun. Krut!'kot J.a kaJkunta·Lsempaa kuin vanhempien 
AtneellLnen hyvin.vointi ei mer- palaa taka!sr~ aJ.Ikukant~~see~ pawanpo.leermkot ova.t V?Itta.~J- kulttuurimaiden sivistyneistön. 

kitse sitä, että ihmine11 olisi hen- olotil.aansa. Ha>n saa .P~sahtya sen . maa·ulmanm~~tare;t!;l Ja vOit- Tämä maa,ssa, jonka kansanmies 
kisesti kehittynyt. Sen todtstaa sUhen tedmilseen probottuukak~u- t~.1ruen. t1y~yttaa h~lta . . He .ov~:t valiostuksess aan edust~a: korkeata 
meille historia. Missä aineell1nen teen, jossa kaLken ajatte~7v~t tie- my~s. klTJall~sen . .P~~~~~~m.on OI- kvaliteettia eurooppalai.s-en kan
hyvinV'Oi.nti on noussut, siellä tokoneet. Ihmisen ttsensa ei tar- vallLSLa ruletmpyonttaJia Ja ma- sanmi.ehisyyden joukossa Memä 
hen.kin,en kulttuuri on laskenut. vLtse enää mitään ajatella. nagereja kehän äärellä. on ha,Illki ja jää ja poppis. J .a 

!i ottaen .. he tuomitse;va.~ helppo- •Hyvää yötb 
Ja maaleJa, mutta he1s-sa ei nay- _________ ..;_ ___ _ 

taa kupp~kuntia. 

1

1 

ilmeisesti tulee olemaan. 

J oskus tuntuu siltä, että esi-
merkiJksi muutamilla johtaviLla 

1 kriitikoille olisi produktiviteettia 
ensisijaisiunkin tehtäviin, k irjojen 
kirjoittamLseen. Silksi viJmmatulta 
näyttää heidän halunsa luoda 
krttH-kin kautta kiöa:1Jisia suun
tia, ohjelmamsuutta, elävän elä
mäJn kymmenlukuihtn pirstomista 
ja /'IlULstomerkkejä itselleen. Yhä 
va~ke!llmmaJta tuntuu heidän py
sym!Jsensä lestiJSsään. Tämä sup
pea tähdi:stö mainostaa puhein, 
kritilkoi kirjoitUJksin, keskustelee 
televisi-ossa, esittelee näytelmiä, 
ha:astattelee kirjailijoita ja kom
mentoi uusLa kiJdamsuuden ilmi
öitä yhtä suurella kyvyllä kuin 
aamuhartauden pappi raamattua. 
Touhukikuus on hyvä, mutta jos
kus tuntuisi mukavalta tietää, 
mttä kirjailijat ajatteleva1t. Kai 
hei-tä on? · Mutta hei-tä ei juuri 
näy. Kirjalltsen elämän kanSISa 
hehllä ei tunnu olevan mi,tään te
kemistä. 

He ovat mukana siinä toissi
jaisesti. Heistä luodaan kipsiku
vastaa sivistyselämän tarpeiJSiin. 
»Antti Hyry uudistaa kieltä». 
Hän uudist!lla s~tä yhä vaan. Ku
k1aan e i kerro, miten hän sitä 
uudistaa ja on:Iro hän mahdolli
sesti edes ttse sitä mieltä. Veijo 
Meri puolestaan on aina sama 
kunnon vanha. Meri. Se alkaa 
tuntua luva:lla sanoen tylsäJtä. 
ELkö joku voi,si. edes muodon 
vuoksi sanoa, että hä:n toistaa i>t· 

tä oJ.evan l'Dhkeutta purkaa mo
nien tuttavuussuhteitten ko!IliD·ro
misseihin pakottavaa kierrettä. 
Tän:nä on vaa•ralli:sta sLJt,si, että 
Helsi>nki on pieni kaupunki ja 
riivatun ma,akuntahengen läpi
tunlkema. Ja vaarallista on myös 
ylei>sesti se, että krH>ti1ko1la on 
ortodoksinen kiTja.lltnen ohjel
mansa t1man kirjaa. 

Menete1mä toimii monin t81Voin. 
Yksi on se, että tuttavan hei
kohko teos »es~tellään» laajasti, 
häone!JJ.e toki taataan swhdetoLmin
nal:linen hyöty. Jos taas teos tun
tuu vahva•lta puhj-etaan tyyliseik
kojen vaatimuksesta tyhmäntun
tui.siin ylistyksiin. Sanotaan esi
merkLksi, että joku kirja on niin 
vahva että s;e kestää mi.tä vain. 
Läpäläpä. Ei sella·Lsia ·kirjoja ole
kaan. 

Luova ki>rjallinen työ on luon
nollista toimint!lla ja st~lä on 
luonn,oLUset si,säis>et syyn-sä. Kilr
jal1i.sen maaHman keskuksessa 
huseeraaminen on toisenl-aista 
luonnollista toimintaa toi-senlai
sin luonnollisi'n syin. Kritiikkiin 
tarvitaan esteettistä koulutnsta, 
oppLneisuutta j'a suhteellisuutlen-, 
tajua. Tämä Jroulutus ja opp[ on 
saa.tu ja an,nettu siksi, että sitä 
käytettäisiin la,ajentamaan e~kä 
supistamaan. Ei puhumaan 60-
lukulai•sLsta, ei puhumaan vain 
tämän päivä·n merkHUsyy.Jt,sistä. 
Tosia;;ia ni:mittäLn on, että .suuri 
osa tästä opi-sta ja kyvystä käy
tetään 1oistaviiJn poleemiJsiLn ja 
voi-ttamattomi•in sanakteputtelui
him, joiden ta.rkoi.rtuksena CJtl pi
tää yksi.o]koisesti vali-ttu formu 
tiu.ka,stl kaiken yllä. Tämä on 
n!Jmenomaista v.alllhoi.MLsuutta j a 


