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Aihepiiri taiteiden luomisessa on val taisan laaja. Sen voi 
katsoa koostuvan kaikesta ihmistä ympäröivästä niin to
dellisista kuin kuvitelluistakin olemisista. Näin saadaan 
mitä erilaisimpia ja eriarvoisimpia teoksia luettavaksi, 

katseltavaksi ja kuunneltavaksi. 

Siitä miten pitkä- tai lyhytaikaisia innoittajia mikäkin 
aiheenantaja on, voidaan olla eri mieltä, mutta ainakin 
on yksi tekijä, joka on eri taiteen lajeissa säilyttänyt si
jansa kautta aikojen. Se on luonto. 

Lukeepa melkein miiä kaunokirjallista teosta hyvänsä 
tulee siinä ainakin jossakin kohden luonnon- tai maise
makuvaus: Tlimli osoi ttaa, että luonto on varsin lähellä 
kertomataidetta ja voipa vielä todeta senkin, että eräissä 
teoksissa koko toiminta pohjautuu luonnosta saatuihin 
vaikutelmiin, vaikka kyseessä ei olekaan jokin eräkirja. 

Kuvaamataiteessa vielä nytkin suositaan runsaasti mai
S~1JJ,{I,'fRaalausta ja kaikissa , näyttelyissä. näkee-monia !Jtai-'
sema""-aiheisia tauluja/ mikä on hyvin yinmärrett"ä:vä'ä 
etenkin meidän maassamme. Voisipa sanoa, että nekin 
maalarit - ei-muotoi lijat - jotka eivät sintinsä maalaa 
luontoa, ilmeisesti käyttävät luonnonilmiöist ä saamiaan 
vaikutelmia väreihinsä ja sävytyksiinsä. Tämä osoittaa, 
että myös kuvaamataide on saanut ja saa edelleen niin 
aiheita kuin vaikutteitakin ympäröivien näkymien väreis
tä ja muodoista. 

Eikä vain kertoma- ja kuvataide ole saanut innotteita 
luonnosta, vaan myös musiikki on pyrkinyt tulkit semaan 
sitä, kertomaan sävelin k esäisestä illasta, myrskyävästä 
merestä tai jostain muusta. 

Voisipa rohkeasti sanoen väittää, että luonto on se suuri 
kokonaisuus, josta eri taiteenhaarat versoavat. Se antaa 
aiheita ja innoituksia kirjoittajalle, maalaajalle, veistä

jälle ja säveltäjälle. 

Ja samalla, kun puhutaan luonnosta, on muistettava, 
että siihen kuuluu paljon muutakin kuin metsää, j ärviä, 
tuntureita, rnerta, taivasta ja pi lviä. Pienempinä osateki
jöinä ovat moneniajiset eläimet, kukat, kivet, erikoiset 
puut, purojen vaahto ja - ihmisetkin. 

Verrattuna kaupunkiympäristöön on su?lri luonto pal
jon rikkaampi ja värikkäämpi, joten on myös luonnollis
ta, että eri alojen tekijät ovat pyrkineet lähestymään luon
toa. Jotkut siinä ovat onnistuneet, mutta eivät läheskään 
kaikki , sillä pyrkiessään saamaan luonnosta jotain ehyttä, 
on sitä lähestyttävä hartaudella ja koko mielellä, ei pinta

puolisesti. 

Eräillä tahoilla nykyaikana väheksytään luonnon merki
tystä ihmise lle ja taiteille ja olisi kovin valitettavaa jos 
tällainen näkökanta pääsisi yleistymään. Eräät piirit hal
veksivat kertoa m i ten voimakkaasti vapaa luonto voi vai- . 
kuttaa ihmisen tunteisiin ja ilmaisua jostain värikkäästä 
maisemasta vain turhana sanojen hukkaamisena. Eräät 
maalarit pyrkivät epämääräisillä värisommittezuma tyr
määmään luonnon m erkityksen ja jotkut pitävät väkival-

. taista rämi'nää parempana musiikkina kuin sitä, mihin 

luonto on jonkun toisen innoittanut. 

111 eilläkin on harjoitettu luonnon suojelua jo kauan. 
Mutta sitä on t ehty toisessa merkit yksessä. Päämääränä 
on säilyttää jokin kasvi tai eläinlaji kuolemasta sukupuut
toon ja säilyttää joitakin alueita rauhoitettuina, luonnon
tilassa. Nämä tarkoitusperät ovat eittämättä hyviä ja kan
natettavia, mutta vielä tärkeämpää olisi saada kasvate'
tuksi ihmismieliin ajatus, käsite, että tällainen vapaa 
luonto on tärkeää ennenkaikkea ihmiselle itselleen, sille, 
ettei nykyajan koneellistuneessa ympäristössä kasvava ih
minen vieraantuisi kokonaan luonnosta ja sen lahjoitta

mista tyydytteistä. 

Olisi vielä kasvatettava ihminen huomaamaan, ettli tlil
lainen suuri, vapaa luont o on ehtymätön perusta kaikelle 
taiteelle ja se on pohjaton lähde, mistä niin tai teentekijät 

kutn muutkin ihmiset voivat aina ammentaa uutta: sano

ja, säveliä, kuvia. 
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PN:n kirjallisuus palkinnon voittaja 
helmikuun pohjoismainen kirjailija 

Kirioittanut MARIA LAURSEN 

Pohjola-Norden liiton kirjakomitea järjestää v. 1964 
»pohjoismaisen kirjavuoden» SUI~messa. Joka kuukausi kiin
nittävät lehdistö, kirjakaupat ja kirjastot huomiota »Kuu
kauden pohjoismaiseen kirjailijaan ». Tammikuun kirjailija 
on Harry Martinson . Helmikuun kirjailija on Tarjei Vesasas, 
Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkinnon voittaja, 

ilmestyi 1962 - sen käännös 
tuli samana vuonna kuin alku-
teaskin - ja siinä kirjailija on 
antanut maailman mennä pirs
taleiksi: pelko, kaUJhu ja häpeä 
ovat jäljellä kun esirippu las
kee. Eräs arvostelija on nähnyt 

Tarjei v esaas kuuluu Norjan vat kohti t ummia vesiä, auriD.- tässä rom~nis~a läpileikkauk-
hooma.ttavimpiin ja kiinnosta- gon:kilossa hohtavassa hirsisei- s~? ny~y~Istoria~me . k~uhu-
vimpiin kirjaHijoihin: hän on nässä tai mets~kön purossa. -~a.- ~aytelmJ~ta k~skitysleiremeen 

Kaipaus soutaa illan viileydessä 

etsien lohdutusta laskevan auringon säteistä. 

Epäonnistunut maalaus tuhkanharmaata 

taivasta vasten. 

Uhkuva jää, valtavat lumimassat luovat 

synkkiä varjoja taulun pintaan. 

Lähinnä muuta on alaston puu 

yksinäisyyttä riippuvilla oksillaan. 

Vaitavan suuri ja valtavan pieni 

yhtyneenä kokonaisuudeksi. 

Eeva Heikkilä yllättävä, rohkea kokeilija hie- pio kädessä h~n ,OPPi loppmak- Ja ato:r:u~?mmemeen: tois~t - \ 
nostunut tyylitaituri. Hänen n i- seen ta}onpoikaisen maan ar- en~mmJSto -:- ~e~aasm ommta- '-._ 
mensä mainitaan keskusteluis- vastuksen. Ja kun hänestä tuli keisen pamaJaismuunnelman, '---------· 
sa Nobelin palkintoehdokkaista, kirjailija, hän antoi luonnolle . jul~a? . I?utta ru~ollisen. ... ------------------------
hän on votttanut noveHeillaan tärkeän osan _teoksissaan, ~i- [ · ·· · . KirJailiJan u~ teos >>~aa-IYRJö NIEMELÄ: 
1952 paLkinnon paxhaana eu- menomaan kotiseutunsa nor~a- · lmna:. - pal.ki~toroma~ru -:-
rooppalaisena prosaistina. Tänä _aiselle luonnolle. Ensimmäisis- o~ .. ku~laampi Ja levoll!sempi. 
vuonna hän vastaanottaa Poh- sä kirjoissa se oli jopa paikal- Snna han kertoo kahdesta pw-
joismaiden neuvoston kirjal~i- 11stettavissa, myöhemmin se nestä tytöstä - laps~t ja nuc-
suurspalkinnon ja samalla hä- esittää ihmisten välisen draa- ret edustavat Ve~~asm _tuot-an-
nestä tulee meillä »helmikuun man taustaa. nossa · sen valmsmta Ja ral:k-
pohjoismainen kirjailija». Suu- Vesaas aloitti 26-vuotiaana, kainta osaa - ja näi~en !aste_~ 
ren pa-lik.intonsa kirjailija saa. hänen esikoisromaaninsa ilmes- vasta orastav.a~a ystavyyde~t~. 
uusLmmasta teok&estaan »Jää- tyi 1923. Tähän päivään men- tuntee outojen voimien uhkan. Tuoho~ aaviste~evaan on!ole,ll-
1. (I lottet) t 1 illeen .. t ,,n· k b N" .. t · k t t Se€11 tilaan sekOJttuvat kmten- . . . mna» ss - a v nessa eol\.Sla on oossa mu - ama sama ame· se apaam- k. 'tk_.,, tto - se on tuo Lev1tunturrin syvyyteen hänen tover1nsa vm-

'h' · · 1 t i'o't k · · r k 1 k t" 11.. · d · T ' m ennen p1 aa onne muu-fi JOlsmmsee~ u.o~ oo~ s ~ .. ~1'-:- ~~ nVI: Y 1 o me y~mekn:a ~~ \r a uu~1ssa ~-~o o1s:::.a .. r- den enteet ja sittet katastrofi · kyhmy ja Kätkätunturrin kyh- mattomana katsellessa miehen 
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13~at Jter t esaasm myo emmassa m kuolema Varsinaise•t tapahtu~ my ja Pöntsön Pekan kyhmy ja menoa. Tuomas jatkoi nyt yk

YY a a mo aa s1e u 1s .. a Ja nove I o oe m1a. ay .e ma uo annossa. . .... ·.. .. . . . • Si-rkan .Aatamin kyhmy, ja jos sinään epätoivoiselta tuntuvaa. 
kokemuksia vaikuttavak.si na- ja. kuunnelmat vielä. lisäksi. ·.Ensimmäinen suomeksi kään- ~~t Ja.~vat läh~ t~!B~rvo~~l~t, ne kaikki kyhmyt pantas yht- kamppailuaan elämästä ja kuo
kemykseksi ihmisen y:ksinäisyy- Vesaas aloitti realistina ja ku- netty kirja oli romaani »Kevät- mm vormakk~~1 varJttrat Jt hen, siitä tulis mailman suurrin lemasta. Silloin sattuikin joku 
destä ja yhteisyyden e-tsinnästä. vaili usein norjalaista maalais- yö» ja se ilmestyi meillä ky!l'l- kasvavat ... ~.a. levat .. ~;nne_- kyhmy. englantilainen laiva huomaa
Professori Lauri Viljanen, Poh- elämää. Varsin varhain kerta- menen vuotta sitten (1954). mat. It:se JaäJ~:rm.a 0~ n:lsta. vai- Tämä on Sätkänä -Tuomaan maan veneen kölillä keikkuvan 
joismaiden neuvoston palkinto- muksissa oli kuitenkin havait.- Seuraavana tuli »Lehtokurppa», ~uttavm - suna VOl nahda Sft - saarna, miehert, joka meneil- miehen, ja Tuomas pelastui. 
komitean jäsen, nimitti teosta tavissa selittämätön, tumma, sitten »Palo» ja uusin niistä en dun, . ku.oleman. kauneuden Jään olevan vuosisadan alussa Niin järkyttävä oli kuitenkin 
ennen muuta runolliseksi ro- poh,iavirtaus. Se·lvästi se näkyi »Jäälinna». Kaikki nämä teok- symbolm.. . eleli erakkona ja ihmisten kum- ollut kokemus, että miehen jär-
maaniksi. »Jäälinnan>> suomen- ensi kerran maailmansodan &et ovat kirjailijan viime vuo- Tu.~tur.lmaa~ vaara~lme:; P~~ mana Sirkan ja Kittilän ,kir- jen valo sumeni, ja hieman 
nos on jo valmistumassa ja ro- aattona kirjoitetussa teoksessa sien tuotantoa, jonka erikoi.o'. - naul!km voi V€saas.n~ nlfuda. kenkylän välillä Sätkänävaa- omituiseksi muuttuneena hän 
maani ilmestyy meillä ensi »Kiimen» (Itu) joka oli tutkiel- piirteensä on kiinnostava, pai- ~un kys~ys on T~r~e: Ve~aa- rassa, pienoisen 'lammen ran- vetäytyi eroon ihmisistä ja 
kuussa WSOY:n kustantamana. ma murhasta ja massapsykoo- koin moniselitteinen symboli!'- sm ~a.lt~~esta momvi~Ihteise~- nalla, aivan maantien varressa. muusta maailmasta. 

· t · ·· k t T 1 · K -- t .. -- k" · ili- ta kirJailiJasta on vaikeata ·a Tarjei Vesa.a;s on -~yntynyt s1.s a ... ~.~use~ 1 J?Or· ~e » ( a o m1 .. » eva yossa:~> ~rJa . Ja an- ehkä turhaaki~ koet.ta saada Tuomas oli lähtöisin Sirkan- Sätkä?ävaa~~an, .. . ka:uaksi 
189J ~~eJ?arkissa. Han .. asuu PI·~eassa) oli_ k~Iter~m ensiJ?- taa kahd:n ~uoren Ihmise~ ko- häntä si ·oittumaan .~honki kylän Pekk~lasta, m~tta nl!o- a.;>utu~sista! ~a~ k.yhasl pi~ne~ 
yha v1elakm samassa etelan.or- mamen varsmatsest-J symbol·s- kea merkillisen, salaperaisen . tt J k ~ .. .. 

1 
? rempana han retkeJli palJon kampan hirsJsta Ja turpeista. 

jalaisessa Vinjen kylässä, jopa tinen romaani. Se ilmestyi 1945, näytelmän, jossa pelko ja hur- raka· uun. ,
1 
aa~~· . t r~an t!ii- Norjan vesillä ja Jäämerellä ka- kaksi pientä huonetta osittain 

samassa talossa, joka on 300

1

muutama viikko sen jälkeen ma, . kuolema ja syntyminen se .81 a~amna 0 s1. arJO~ 'lll Jan-pyynnissä. Kerran käv,i niin, maan sisään rakennettuna. Sii
vuoden ajan siirtynyt suvussa k~n NorJa oli v:apautunu~. Siin~ J, ov~t ~ieto~~'\ll.~,t toi~iiJ:V?a '.hä-:. ~wte~k~n. tu.o n~enn~ld~ll ~-~~o- että. ;h~idän v~ne~?sä, jossa oli nä ~~mm.~~~s~-~ . hän. sit~~- ' 
isältä poja-lle. Nuoruutensa vu~J- esitetään ~ a.hdistava naytelma~~y1sen .-kevätyo_runttapahturms:-~11, ,Je:;-kierveleva sOittome~Ka . Jp.~a ttakslitOista m1esta, ankarassa asust~ Jf1. &u~a kasm teki retkia • 
sina Tarjei Vesaas teki töi~ä talos-Sa, jossa pime:Ys virtaa läpi »Lehtokurppa» on realistisempi, ?li kyk_y lu.:nota ku~l~Jans~ ~ a myrskyssä teki haaksirikon : kyliin elatuksensa hankkiak
pelloilla ja oli talonpoika siinä huoneiden yötä päivää. Kysy- se on kertomus yksinkertailles- JOlla oh myos vaa.7alliSia vmm;a vene kaatui ja miehistö hukk~i seen. 
missä muutkin. Mutta välistä mys on katastrofitilanteesta ta, lapsen asteelle jääneestä hallus,saan. J.u~m Tel:markm lukuunottamatta Tuomasta Ja Kun Tuomas tuli t aloon, luik
viipyi silmä tutussa maisemas- (sota ja miehitys ovat tällaisia miehestä. Mutta siinäkin en_- seu~~-Illa, TarJ.ei ,V~saasm. ko.ti- Y:h~~ hä1.en toveriaan. He ~~~- kivat lapset heti johonkin suo
sa, Vinjen Jumi.peitteisissä tun- tilanteita) - lukijaan tarttuu nus-tet?-an tuhoa, linnut tuovat ky~I~la, on. v.I.elakt.~ . ta.n~o:ta s~y-~t kaatuneen v.eneen .kolm jaisaan piiloon, josta käsin sit
tureissa jotka hiljalleen aleni- pelko ja ahdistus ja hänk:n siitä ensimmäiset viestit. ~Pa!o» n~IS~a. Pam.I?: .. J~!kelatsista, JOlta pa~lle .~urva~n. TO!.sen m1ehen ten tirkistelivät tätä kumma-

. ~~ pita~yt .. Jaada kuun telemaan hyisessa menvedessa kylmetty- jaista, pyöreäkasvoista pitkä-
luan pltkaan. neet jäsenet eivät kuitemkaan partaista ukkoa, joka oli kuin 

lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItiiiiOIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflMIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll!l!!l. Harv"'J. _____...yhtehe-yh'"m e ajan pitkääkn pditäneketi.kout et+tvtuaaaann, mikäkt in metsätont tu.: -~irtt!in = ä 'V n n J. m , vaan vuoro au en e astut uaan Tuomas vahan lau-
~ ~ saamme toinen toisih1mme J;;ölin varassa jäisessä vedessä laa jorautti ja piti lyhyen, mut -
:;;;; ~ näillä raukoilla rajoilla, ankarassa merenkäynnissä hä- ta voimallisen saarnan koko 
~ ~ k . . k ~ poloisilla Pohj an mailla. nen ~ohm~.t~u:;e7t .. kynte.ns~ maailman kyhmyistä. Tuntien 
- Å--' ' l lflf ** • = (Kalevala) ruopesiVat ko!Ista Ja han va1pu1 Tuomaan mielentilan ja hänen 
= ~~ _ P~ m ~~ lA ~~ 11AS 1 1 r ' ~ vaikean asemansa ihmiset mak-
- ~ ~ .,.. EY 8. ...,.. V" ...,. ~ soivat hänen esiintY'misestääri 
- . r ~ jonkin kolikon tai antoivat 
~ ~ evästä ja niin er ak'ko t uli toi-= ~ = = meen. 
= Kehräs' kohtalo eloni säikeistä ~ Kerran sattui niinkin muka-

k h 
.. ' ·· tt ' "l' k .. k ~ vasti, että Lakson talossa oli 

_ e ras var 1na an . aa nnn ummaa, ~ juuri menossa Pelastusarmei-

p alJ' on tuli siihen paikk oja harmaita ~ jan tilaisuus, kun .Tuomas saar-- · · 1 namatka!laan osm taloon. Ken-
vain a l k upää o h valkoista nuuksissaan nuoret miehet 

;;;;; J. a loppu oli aivan tummaa § ~~l~~~sivat Tuomaan myös pi-
: • • • ~ tamaan saarnansa kokouksen 
= ~ lopuksi. Tuomas lauloi laulunsa 
s 51 ja saarnasi saarnansa. Nämä 
= Ne olivat säikeitä valkeita 1 Pelastusarmeijan ihmiset olivat 
= .. . . . kuitenkin niin hyvin tilanteen 
;;;;; kun emo naki mmusta Vaiva n , 1§ tasalla, että he soittivat kita-

m utta e l ämä teki niistä harmaita ~ rakappaleen vielä Tuomaan 
- · k ·1 k lh' 1· · fi saarnan . i älle, joten mainltta-
= Ja un maa1 rna o 1, tu 1 mustia, ~ vaa kömmähdystä ei syntynyt-

m hiilenmustia aivan • • • ; käi~ikenlaisiin houkutuksiin 
~ Sätkänä-Tuomasta ei sentään 

= fi saatu hullutetuksi. Läskikapi-
= Loi elämän kankuri puihinsa nan aikoihin joku ehdotti Tuo-
= .. k · · 1 · maalle, että tämän pitäisi teh-
= nnn u m man, nnn tumma n mmen, dä uusi saarna pölyhousuista = käytti kohtal on lang at sen k uteiksi (suojeluskuntalaiset) ja puni-
§ · · · kk ' · · keista. Tähän Tuomas vastasi: = Ja tamppasi tm aan n e tmmasti _ Em mie sitä ota. siitä tui-= J. otka kehräsi une lmoiden lee kankea saarrna. Ja on se = • · • vähä vaarrallinenki. 
~ Vaikka lapset hieman kam-
~ moksuivatkin Sätkänä-Tuo-
~ Kun kohtalo ohjasi kulkijaa masta •. ia a~e.mma.t n~i~ihm~set.~ _ 
s k ·· · l · · •t kin m1elellaan valt t1vat hanta 
§ OVIn VaiVa OlSia ma1 a, kohtaamasta, ei Tuomaan eri-
~ ja meri oli a ina niin myskyine n koisuus ollut millään tavalla 
iii • . . . . . muille ihmisille vaarallist a la-
~ Ja Sil ta yh u se1tten kuilujen, jia. Ohikulkijat kävivätkin ta-
§ oli paikoin niin kaita - vallisesti jallwjaa~- le.~~:utta: 
2i · . · massa Tuomaan kampalla tai 
g mm kaita • • juomassa ukon kaltiosta. Jotkut 
§ lkeität tivät Tuomaalla kahvitkin 
~ K udo kankuri , k udo - pientä maksua vastaan .- vaik-
~ k d 1 .. " h " ka ei sitä k-ahvia kuulemma juu-
~ U 0 opppup:ta a n ri voinut juoda, se oli niin suo-
§ vähän v aal eamman harmaja laista ja väkevää - ja yllytti-
~ raita vät .ukon kertomaan tarinoi-
§ • • • taan Ja saarnaamaan. 
~ J a pidä, pidä pirtasi tiukalla, . Us~i~ T~?In:~s _k~llä s~~1taut~i 
~ " · · · ' 1 ' t VIeraihin areast1 Ja epaluulm-
§ e tta tasa1semp1 OlS a1 a : • • sesti, jopa karjui kämppänsä 
§ edustalla ja heilutti kirvestäkin. 
~ a . Monet ilkimykset näet tekivät 
~ "Marjaana" ~] t l! ukolle kiusaa •ja joku kerran 
~ • ~ 11 1 , ryösti t ämän kaikki rahavarat-
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