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LAUANTAILIITE 

Lauantaina maaliskuun 9 päivänä 1963 

Kirjallisuus on mitä suurimmassa mäarin kaupallinen il
miö. Kustannustoimi on liiketoimintaa. Kirjoja painetaan, 
rnainosteta.an ja myydään rahan vuoksi: mitä enemmän nii-
tä painetaan, sitä enemmän niitä on myytävä ja mitä enem
män niitä myydään, sitä parempia ne ovat kustantajan mie
lestä. 

Toimittanut Pohjoiset kirjailijat r.y. 

KIRJAILIJAT KANIINEINA 
SOSIOLOGIT TUTKIVAT LUOMISTYÖN ONGELMIA 

Sosiologinen tutkimus on Författareföreningenin kanssa. 
aika isemmin kirjallisuuden Tutkimuskaavakkeet on lähe
alueella kohdistunut lähinnä tetty kaikille mainittujen liitto
lukutapoihin. Mutta nyt on jen jäsenille. Vastaukset käsitel
maassamme valmistumassa Jään Helsingin Ylitopistan Sosio
tutkimus, joka koskee kirjojen logian laitoksen valvonnassa. 
tekijöitä: kirjailijoita, kään- Kun työ aikanaan on saatettq 
täjiä ja arvostelijoita. Tutki- loppuun, antanevat tulokset 
:m.us on tiettävästi ainutlaatui- mielenkiintoisia vastauksia kir-
nen ainakin Euroopassa. jailijoiden yhteiskunnalliseen 

Kirjallisuuden kaupallisuus käy ilmi myös tilastoista. So- asemaan, tulojen ja apurahojen 
tien päätyttyä säännöstelyn (mm. paperisäännöstelyn) la- Kirjailijoiden t<!.loudellista jakautumista, käännös- ja ar-

' . . . .. . . .. .. . .. . .. asemaa sekä erinäisiä kiri alli- vostelupalkkioita ja -perusteita 
katessa, kaupallznen yrzttelzazsyys olz ymmarrettamsta syzsta seen toimintaan liittyviä ongel- sekä luomistapaja koskeviin ky-
kiihkeimmillään. Silloin julkaistiin maassamme ennätys- mia koskevan tutkimuksen jär- symyksiln. Koska vastaavaa tut
määrä kirjoja: uutuuksia 9 sim. v . 1946 1867 kplja v. l948 vie- jestää Helsingin Yliopiston So- kimusta ei tiettävästi aikaisem-
.. . . . . . .. . .. . . .. .. . siologinen laitos professori Ka- min ole missään suoritettu aina-

la 1843. K2r101en tekzJozta syntyz lzsaa samassa suhteessa, 1a levi Heinilän johdolla ja yhteis- kaan näin laajassa mittakaa-
kaunokirjailijoita löytyi tason laskiessa niin paljon, että uu- toiminnassa Suomen Kirjailija- vassa, on tuloksilla epäilemät
tuuksista oli tuolloin "mielikuvitusta" 'peräti 28 %. _ Tätä l~~to~, Su~men. Näytelmäkirjai- tä fo:l-YÖs kansainvälistä merki-

liJalnton Ja Fmlands Svenska tysta. kiihkokautta seurasi ymmärrettävä lasku samanaikaisesti ...:;.. _ ___;.;;....;:..;.;.. ___ ...;...___; _ _,;;....;...__:;,,.;....;..;___; _________ _ 

yleisen taloudellisen laskukauden kanssa. 

Viime vuosien tasainen nousu kirjateollisuudessamme on 
sekin yhteydessä yleiseen nousukauteen. "The Times Literary 
Supplement" totesi tämän vuoden ensimmäisen numeronsa 
pääkirjoituksessa, että vuotuinen kirjamäärän kasvu on nyt 
pysähtynyt. Englannissa olisi itse asiassa tapahtunut tuotan
non laskua, jollei englanninkielisten lääketieteellisten, tek
nillisten ja muitten oppikirjojen tarve koko maailmassa olisi 
voimakkaasti lisääntynyt. Lehti toteaa, että tietokirjallisuu-
den osuus julkaistavasta kirjallisuudesta on yhä suurempi 
ja suurempi. Samoin on meilläkin: uutuuksista on kauno
kirjallisuutta nykyään noin 15 %. 

KA UPUNKI KIRJAILIJANA 
Rovaniemen kaupunki - Rovaniemen virallinen opas 

kuten useammat muutkin ilmestyy näinä päivinä. Se on 
maamme kunnat - toimittaa matkailulautakunnan toimesta 
julkisuuteen teoksia, jotka ei- laadittu 70-sivuinen kirjanen 
vät suinkaan ole vähäarvoi- (A 5-kokoa), jossa esitellään 
simpiä eivätkä vähäkäyttöi- kaupunkia ja sen lähiympäris
siäkään. Niitä ei mainosteta töä paitsi matkailunähtävyyte
lehdistössä eikä niitä juuri ar- nä myös opastukseksi sellaiselle, 
vostellakaan- ainakaan siinä joka on jo kaupunkiin saapunut. 
mielessä kuin kirjoja yleensä. Siinä käsitellään lyhyesti kaup
Ne ovat yleensä realistisia, paa, teollisuutta, urheilua, kult
paikottain jopa natura1istisia: tuuria, seurakuntaa, Rajavar
ne kuvaavat olevia oloja na- tiostoa, sosiaalista ja nuoriso
sevan jobdonmukaisesti ja ob- toimintaa jne. Teokseen liittyy 

ten on etsittävä ja löydettävä uusia keinoja tuon valtavan jekti.iv.~se~ti .. ~.~e~~~~itukselle lisäks~ värikäs kaupungi.~ kart-
ne eiVat JUUri Jata SIJaa, mut- ta. Esittely tapahtuu myos ruot-

Kilpailu on "hiristymiissä. Kustantajien ]'a kirjakauppiait-

kirjamäärän markkinoimiseksi. Kaupan tehtävä on myydä. ta silti lukijalla on vapaus siksi, saksaksi ja englanniksi. 
Meidän suurin kustannusliikkeemme WSOY on myös mo- ajatella niistä mitä tahtoo. Oppaan alussa on Pentti Nor-

d 
· . · t· k 1z· h···k···1 ··t·· "tt Kaupunginkamreerin toimes- vasuon laatima lyhyt historialli

ernezn. se on avozmes z aupa znen, az az ema on, pu aa- ta ilmestyy vuosittain kaksi, nen katsaus. Kirjasen kulut 
maton, se myy kirjaa kuin kirjaa, se löytää oikeat iskulau- parhaina kolmekin teosta: Ta- peittivät osaksi mainoksilla, 
seet, mainontatavat, se tuottaa etupäässä sellaista tavaraa Iou~arvio, Til~npäätös ja joskus osaksi .. m~y~~ituloilla: .. ~ys.y-

.11 .. kk' ··· · t ···· 'kk l · ll' . Lisatalousarvw. Muutamana sa- myksessa ei SllS ole mlkaan Il-
rnz a on varma mene z, se 1ar1es aa amen a azsma zsta dankappaleen painoksina ne le- maiseksi jaettava mainoslehti-
mammuttikilpailuja unelmapalkintoineen, se luo myyttiä viävät lähinnä kaupungin vi- nen, vaan todellakiri ostamisen 
uusista härnmästyttävistä löydöistä, se sijoittaa tuottavasti rast?~h.in jll:. luot:amustointen a:~oine~ .kaupu~kiesittelr j.a 
. . . haltiJmlle seka mmhin kaupun- mm turisteille kmn kaupunki-
Ja k.tupallisestz otkezn. • keihin. Äskettäin painetussa laisillekin tärkeä opaskirja. 

Ota va - toinen suuristamme - on vanhoillisempi tässä vuoden 1963 talousarviossa on Rovaniemen kaupungin his
suhteessa, joskin tuotantonsa laadun puolesta edellistä mel- n?i~ .18? suur~kokoista ja pieni- toriaa on valmisteltu jo niin 

k · ti d · · Ot r. · t 'd ··tt ·· · • kirJaimista s1vua. . lmuan, että ko)_{o )lanke lienee 
otses mo ernt"!;PZ. aua maznos aa pz a yvammzn. se Rovaniemen kaupunkia esit- hautautumassa omaan histo-

etsii puolen tusinaa tähtikirjoja, joita se rummuttaa yJ.eisön televän kuvateoksen julkaisemi- riaansa. Ilmiö on erittäin ikävä, 
~ietoisuuteen tuhlailevasti, melko hienostuneesti, mutta yh- nen ?n myös suunnitteilla. Sitä sillä tällä hetkellä ei ole saata-
t·· k ·kk · · k tt tt t 'ki Ot t. tt valmistelemaan on asetettu toi- vissa minkäänlaista edes sup-
a at z usem a. ee omas z n. ava myy vaa zma o- mikunta, joka kokoonpanaltaan peata kaupunkihistoriaa. An-

rnat kirjat suurisuisten kustannuksella. on sama kuin kaupunkielokuvia derssonin pitäjänhistoria vuosi-
Tam men (kuten Kirjayhtymänkin) takana on osuustoi- valmistanut. Toimikunta ei ole sadan alkupuolelta on kallisar
. . . . . .. . . . vielä pitänyt ainuttakaan ko- voinen harvinaisuus ja kaupun

mznta. mahdollzset tappzot petttyvat orgamsaatwon, mah- kousta, joten tuota tarpeellista kineuvos Lauri Kaijalaisen laa-
dollinen voitto merkittäneen tyydytyksellä tiedoksi . Korkea- teosta saataneen odotella vielä timaa historiikkiä on vain mo-
laatuison käännöskirjallisuuden mahdollinen huono myynti parisen vuotta. nisteina joi!lakuilla. 

1 •1rnr1.taan ala-arvoisella käännöskirjallisuudella. Tavarata
lo- ja kioskikirjakauppa on Tammen tulevaisuudenturva. 

2'oinen osuustoiminnallinen kustantaja Kirjayhtymä on 
toistaiseksi ällistyttänyt filosofisella käännöskirjallisuudella, 
jota tuskin voi sanoa kaupalliseksi hyvällä tahdollakaan. 

Gummerus lennättää Jyväsk.ylästä tavaraa, joka myy itse 
itseään pornogratiavivahteisella punavärillään. Mainonnas-
sa ei liene valittamista eikä ainakaan myynnissä: notkeasti 
kaupasta kuluttajille sujuu sen keskitason lukijaa tyydyttä-
vä muotitavara. 

Karisto on kustantajistamme ällistyttävin vaatimatto-
muudessaan: se ei ilmeisesti lainkaan tahdo myydä kirjo-
jaan, ei se ainakaan mainosta niitä kuin joskus sattumalta. 
Ehkei Hämeenlinnaan asti ole vielä yltänyt tieto siitä, että 
kustannustoimi on liiketointa ja että jos tekee hyvää tava-
raa, sitä olisi myös pyrittävä myymään. Vahinko on myoo 
Pohjoisten kirjailijoiden, jotka mu.utamaa poikkeusta lu
kuun ottamatta ovat tämän liikkeen tavaran valmistajia. 

Pohjoiset Kirjailijatkin yritti viime vuonna markkinoida 
kirjallista albumia ULTIMAA. Kävi ilmi, ettei se ollut yksin
kertaista. Rehevästi rahaa liikuttavat pääkustantajamme 

oiva arvola: 
valn1istautukaa lehtinta jan juhlaan 

oi patrick lumunba 
o.i lumumba 
runoilija 
kans2njoukot :aulavat 
kuol1utta sydames::ici.ån 
kantavat 

moisE" tshompe 
juudas rautanyrkkincn 
kavalsi musta-kristuksen 
ved huutaa \erta 
YK:n lapsenkengät 
teråsanturoillaan 
katangaa polkevat 
yhdistyneen kongor.. hallitus 
seuraa tuomaria 
imettäväinen 
kolmi-hampainen neli-päinen 
ruppu-rintainen 
nälänpiika 
AF-RIK-KA-- AF-RIK-KA 

s 
Toimittaja: JORMA ETTO 

Kiriaia•• n leva h ·selin suu Ia 

NEUVOTTELUPÄIVIEN OSANOTTAJAT kirjailijaliiton huoneistossa. Kirjailijaliiton puheenjohtaja Martti Santavuori sei
somassa akkunan edessä oikealla, hänestä toinen vas. sihteeri T. A n hava. Istumassa keskellä kirjailija Anu Kaipainen 
Merikoski-Kerhosta, oikealla laiskanlinnassa kirjailija Matti H ä II i ja hänen takanaan kirjailija Reino R i n ne Pohjoisista 

Kirjailijoista. Äärimmäisenä vasemmalla tri Aimo Hormia Turun Kirjailijoista. - Valok. Vilho Uomala. 

Suomen Kirjailijaliiton joh- jat, Savon Vestäjät, Pohjan-Jlijain taholta korostettiin, että ta. Tällainen neuvosto tulisiko
tolmnnan kutsumana pidet- maan Kirjailijat, Keski-Suo- kirjailijain työskentely lähinnä koontumaan kerran tai kaksi 
tiin . helmikuun 2--3 päivänä men Kirjailijat, Merikoski-~ taloudellisia mahdollisuuksia vuodessa eri puolilla Suomea. 
Helsingi.ssä liiton huoneistos- Kerhon kirjallinen jaosto ja ajatellen on varsinkin kaukai- Maaseutuyhdistykset saisivat 
sa neuvot.telutilaisuus, johon Pohjoiset Kirjailijat. Sen si- semmilla seuduilla, kuten Poh- näin yhteyden toisiinsa ja voisi
eri puolilla maata toimivat jaan karjalaisten kirjailija- jois-Suomessa, huomattavasti vat entistä paremmin työsken
kirjailijayhdistykset olivat yhdistys Ukri ei ollut lähettä- vaikeampaa kuin Helsingissä ja nellä koko suomalaisen kirjalli-
lähettäneet edustajansa. Kir- nyt edustajaansa. muutamissa muissa Etelä-Suo- suuden hyväksi sekä erikoisesti 
jailijaliiton johtokuntaa edus- men suurissa kulttuurikeskuk- kukin alueellaan nimenomaan 
tivat , puheenjohtaja, ldrjailija Neuvottelupäivillä keskustel- sissa. .. . . nuorten kirjallisten yrittäjien 
Martti Santavuori, sihteeri, tiili monista kirjailijain· Y.htei- · ., " ·' · innostamiseksi ja auttamiseksi. 
kirja:ilija ' Tuomas Anhava ~'ja sistä asioista ja ongelrn1sta, Keskustelujen tärkeimpänä, Yhteiselimen lopullisesta perus-
johtokunnan jäsen, kirjailija mutta erikoisesti kautta laajan tuloksena on pidettävä kaikkien tamisesta päätetään myöhem
Matti Hälli. Neuvottelupäivil- Suomen asuvien kirjailijain yh- mukana olleiden kannattamaa min Kirjailijaliitossa ja kunkin 
lä olivat edustettuina Pirkka- teistoimintamahdollisuuksien p ajatusta vakinaisen neuvottele-Jmaaseutuyhdistyksen omassa 
laiskirjailijat, Turun Kirjaili- parantamisesta. Maaseutukirjai- van yhteiselimen perustamises- piirissä. 

st·· •• a 
Lukijan rippituoli II: Juhani Järvenpää 

Antaaksemme "tavalliselle lukijalle" oikean arvonsa kustantajien, 
kritiikin ja kirjakauppiaiden ohella kirjallisuuden suunnanmääritteli
jänä jatkamme haastattelusarjaamme. Tällä kertaa on Reino Rinne 
saattanut rippituoliin johtaja Juhani Järvenpään Kuusamosta. 

- En pidä aihetta enkä sen 
kotipaikkaa tärkeänä. Muutoin 
olen kyllä sitä mieltä, että tun
turien ja erämaan käsittelemi
nen »perinteellisessä» mielessä 
on täällä syytä jättää jo pe
rinteeseen. 

RUNO VAI RUOKA •• • 

TIETÄÄ VAI TUNTEA . • • 
5. Luetteko runoutta 

tään yleensä ehkä liian sup- millaista? 
peasti. Siinä on suuntauksia, L · k t · · t · 1. Pidättekö omalta kohdal- jotka eivät varsinaisesti »sovi» -:- uen, 0 lmai~ a Ja rans-
millekään aikakaudelle eivätkä kalalsta. Luez: myos parjattua 
sukupolvelle, vaan ainoastaan Saari~os~ea, JOka »taht?o Pl!
pienelle piirille kirjallisuuden hua lh~I~llle, sanoa . JOta~I~ 

· · · h t .. · B mahdollisimman momlle e1ka - Luk1essam es1m. Franz arras a]!a (esim. eckett), .... 1 . . . .. . . . 
Kafkan novellia miehestä, joka mutta siinä on myös suuntauk- ~1?-.a~ Po ~ pa~o:. ~n~a f.mlle . ~~-

tanne tärkeämpänä kauno
kirjallisuuden kuin tietokir
jallisuuden lukemista? 

muuttuu hyönteiseksi en todel- sia, jotka nimenomaan vetoa- tJSI u u~ u Is a Ja ~nnms a, 
.. lakaan voi kuvitella suorittava- vat jokamiehen nykykielellä. Sa- u~tl~sta J~ huokiauksista~. t~n 
ni jotakin tärkeää tehtävää: malla kun tiede pyrkli avaruu- er~_?Isemmi~ P~.. »~mmar ~-
siis tietokirjallisuus on tärkeäm- teen, pyrkii osa modernisteista mta.ataunle» pruhno3a eikatmitonullep Slti-

.. .. E k ·te k . . . tel m hd 11' . ..11 'h . a aa omaa un a. er -paa. n m n aan vo1s1 aJa _ a o Isimman syva e 1 m1- ti Niemi k" 1 . te . 
la elämääni ilman kaunokir- seen, alitajuntaan ja yleensäkin kokoelm~en I~na a~s n ru~?.Je~ 
jallisuutta: siis se on tärkeäm- »näkymättömään». runossa ss.ah etr~o .aakn eralakssa 
pää. . .... m1e. ~s.a, JO a » u ee 

R k k. · ll" KYLÄ VAI KAUPUNKI m1elellaan kirJOJa, mutta ei yri-
- mnan auno ~rJa I~uu- · • ' täkään päästä selville hämärien 

den kan~sa on a~n3:km mu:mn 4. Mitä ajattelette ns. pro- ilmaisujen merkityksestä. Kun 
lm;ttava J.atkuvas.ti tlet?puol~s~a vinssikirjallisuudesta (esim. hän ymmärtää jonkin kohdan, 
vo1daksem nauttia ensmmam1- h · · k' · 'l' ) h.. ·· ·1 · tt·· tusta. sanotaanhan, että uusi po JOznen trJa• zsuus ? On- an on .. n~.m 1 o~?en, e. :; ~noh-
kirjallisuus on :~>oppineiden ru- ko sellaisella nykyaikana mer- taa syoda». Nun mmakm. 
noilijoiden» aikaa. Maailman kirjat ja kirjailijat- kitystä? KISSA VAI HIIRET .•• 

teoksessa ei ole vielä edes mai- - Uskon voimakkaasti tai-
KOTOA VAI KAUKAA · · · nintaa kirjailijoista, jotka seu- teilijaan yksilönä. Vaikka hän . ~· .o:"ko Teillä ns. mielikir-

2. Kiinnostaako Teitä raavina vuosina saivat Nobel- käyttääkin jonkin -ismin muo- JatltJOZta? 

ovat siinä määrin iskeytyneet kirjakauppiaitten tajuntaan, 
ettei yhtä pientä vihkosta vaivauduttu kaikin paikoin edes 
tilaamaan, puhumattakaan että sitä olisi pidetty esillä ja 
asianmukaisesti tarjottu. Tuli tietoja, joiden mukaan siellä 
ja siellä oli ilmoitettu ULTIMA jo loppuun myydyksi, vaikka 
sitä on yltä kyHin varastossa. HeLsingin suuret lcirjalcav.pat, 
jotka pitävät kyllä varastossaan ulkomaista kirjallisuutta 
Amerikkaa ja Japania myöten, eivät tunteet kotimaista UL
TIMAA lainkaan: sitä myytiin pääkaupunkiin suoraan Kuu-

enemmän kotimainen ka·n- palkinnon (Pasternak, Quasi- toja ja keinoja ja vaikka hän - On, mieluisimmat Dosta
nokirjallisuus kuin ulkomai- mod? ja Perse). Tilanne o~ kui- luo~i~ te?kse?sa ympäristön ja jevski, K~J~a. ~~ .camus. Tämän 

1 k 1 t tta t 
nen _ tai päinvastoin? tenkm parantumassa, es1mer- ystav1ensa vaikutuksen alaisena h~~ken kirJailiJOista erityisesti 

0 0 e rummu Va . kiksi Otavan sarjassa »moderne- niin luomistyössään hän on täy- Gunter Grass, jonka Peltirum-

AF-RIIK-KA 

samasta. 
va}koisten - ~otimainen kiin~os.taa ja kirjailijoita» on ilmestynyt sin yksin, yksin kirjansa kans- pu sekä Kissa ja hiiri olivat mi-

enemman, mutta varsma1set erittäin hienoja kirjoja. sa. Koulukunnan jäsenyys ei nulle elämyksiä. Lisäksi toinen 
Kaupallinen ajattelu on siis - siltä näyttää - aivopessyt kylvämä kirjanautinnot viime .. v~~si~a VANHAA VAI UUTTA tuota taidetta eikä sitä tuhoa. saksalainen Heinrich Böll. Koti-

kirjakauppiaat · heidänlcin mielestään on hyvää vain se kir- unikko olen kokenyt kaannos~Ir]alll- · · · Hyvä kirjailija kirjoittaa teok- maisista Haanpää, Valtari ja 
. . . · . . .. .. .. _ suuden panss~_. Mo~e~~I proo- 3. Luetteko klassillista ja sensa missä vain ja voi viedä ai- Ri~.tala, lisäksi odotan jotakin 
Jalltsuus, JOta emt~n maz~ostetaan. Vahan tu~t~av~a, muus~ repeaa samme. on ehka VJela lnan kan- modernia kirjallisuutta? Kat- hee~sa .. oma~ta ?.r?.vinssis~aan VeiJO Mereltä .ia Pentti Saari-
sa kuin ansaztsemzstarkoztuksessa tuotettua kzrJallzsuutta, ez ke~ .J a kalpeaa, .. ko~lukunta- sotteko modernin kirjallisuu- ~els.mkun tai Parust~n .. yleise~- koskelta. 

. .. .. , .
1 

t , . k . J k t t . t . . . . . . maista. Se kylla ruttaa avaa- . . ti aJatellen on taitetllJan tie .. 
kannata pztaa varastossa pz aan umassa. 1a st. a us an a1a on arvannu ozkezn . kyrnmenessa paz- maan silmät uudelle kirjalli- den sopwan paremmm nyky- kuitenkin hel om 1 kulttuuri- HUVI VAI HYoTY ... 

Pahinta. on, että suuri yleisö on markkinointirähinöinnissä vässä näin harhautetut ostajat ovat kiirehtineet hankki- suudelle, mutta jatko~ ?n haet- aikaan kuin pe:inteellisen? keskuksissa. ~n ~iis parempi 7. Onko kaunokirjallisuu-
tullut sekin harhaan johdetuksi. Käsitteet ovat menneet ai- maan jokainen omansa. ta.v~ muu~lta. -::- vai .Johtuuko . -. ~ue~ molempm,. mutta uu- muuttaa Helsinkiin ja opiskella den lukemisestä mielestänn 

. . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . . kas1tyksem snta, ettei kukaan s1 ktr]all1suus on mmulle huo- Ollin suosittelemaa ihmistunte- . .. .. . . e 
van sekazszn, arvostelukyky on hamatty kokoszvun maznok- Vakavastz tyohonsa suhtautuvat k211azl2Jat vatkenevat ma- ole profeetta omalla maaliaan. mattavasti läheisempää. Ero musta: tulla tuntemaan kritii- todellzsta. h~otya zhmzselle? 
silla, vilpillisen kilpailun kieltävän lain vastaisilla takakansi- sentuneina: mainonta on tehnyt tehtävänsä myös apuraha- Käännetystä hyvästä ulkomai- modernismin ja klassillisen vä- koita ja kirjailijoita. Palon pu- - ~n t~eda. Tulen. kyllä pa
teksteillä ja h.ämäävillä myyntiluvuilla. Kustantaja ilmoittaa lautakuntiin, kriitikoihin ja kustannusvirkailijoihin. Kirjal- sesta on ollll:t yllättävä:.r suurta li~l~ ~~. o~e ratkaisevaa suurten huttu Helsingin kirjailijaklikki remmm tmmeen sella:tsten kans-

... .. .. . . . . . . . . . . .. . puutetta. es1m. Camus m teok- kirJalhJmden kohdalla, mutta on nyt kuitenkin huomannut sa, j?tka luke·vat. Toisaalta mo-
kymmenen pawaa ennen JOUlua JOnkun hyvzn mark1cmotta- lzsuus on kaupallzstunut, kznazl21at ovat kaupalltstuneet - sia ennen hänen äkkikuole- jos kirja on keskinkertainen ja että seura on tehnyt kaikki kal: d.~rn~ .mo;nimielin~n ja hämä-
vaksi tarkoitetun teoksen painosmäärän nousseen esim. lu- miten käy sanataiteen? Onko taidekin uskottu managerien maansa ei ollut saatavissa, ei sen 1 isäksi vielä perinteelli- taisekseen: kirjoitetaan liiaksi r:; klrJ~lhsuus yha korostaa si
kuun 17.000: s tuhat. Ilmoitushetkellä teosta itse asiassa lie- ja impressaarioitten käsiin? Kuka kirjailija silloin enää voi myöskään Faulkne:i~ Kaf~an nen, niin_. säälin_ kirjailijaa:. . samanlaista. Ehkä provinssista ta ahdistuksen ja irra~~onaali-

. .. .. .. . . . . . . .. .. . .. tuotannosta on kirJakaupoiSsa - Epailematta modermsmi nousee kirjailija luomaan eri- suuden tunnetta, minka sano-
nee myyty 6-7000 kpl. Mutta maznos tekee tehtavansa: tuol- J·Ulzstaa totuutta? Ja vazkka vozszkzn, kuka hanta enäa us- vain novellikokoelma ja Saari- sopii paremmin nykyaikaan, 1 a i s ta, ei modernismi ole taan o:e~an ajallemme ominai-
lainen menestys. noin monet ovat ostaneet, lukija ajattelee, koisi? Totu:tdetkin ovat kai rahanrz ostettavissa. koski suomentaa ensimmäistä avartuneempaan, moniselittei- pelkkää muotoa, tyyliä ja ku- nen, eika tuo onnea eikä mie-
sen täytyy olla hyvä ostan sen jollekin tai itselleni joululah- Jorma Et t o. Joycen ror_naania . Ota~an viisi semJ?ään tai -mu?toi~e~p~an v~.?.ita vaan nimenomaan sisäl- lenrauhaa. En muutenkaan ha-

' vuotta sitten JUlkaisemassa maailmaan. Modern1Sml kas1te- toa. Jatk. siv. ~ 
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