
LAPIN KANSA - KIRJALLISUUSLEHTI 

Liinahamarin talvisatama. Valok. rajavääp. Eino Nurmela v. 1923, 

NIINKUIN HIIHTELISIT 
TUNTURIMAASSA 

Pitkä työpäivä ja kiivas työn- jaan juontuvat yhteen ja hou- lisempaa kulkea tätä mutkaista 
tahti kiihoittivat minut etsi- kuttelevat tietoisen minänkin ja vaivalloista t ietä kuin sitä 
mään lepoa tuntureilta. Niin seuraamaan samaa kuvaa, joka tasaista ja suoraa? 
pian kuin talven synkin pimeys on tämän kehitysvaiheen tulos. Kui!llkahan onkaan! 
antautui auringon vallalle pis- - Tunturi on aallok"koa. ha- 1 Kun saapuu elämän ehtoo
täy~yin m~lkei~ jokain~n._Päivä v~lhduin kerrankin, kats~lless.<J- puoli, mitä minä sil.loin teen? 
pann tunmn hnhtolenkil!a tun- m tuota mahtavaa maise:naa. Kun ponnistU!S lLpsahtaa ja 
turissa. Sen puron lumen täy•,- Ja elämä on kuin tämä tun- henkeä salpaa. _ Muistelen 
tämää uomaa, joka asuntoni turiaallokko. Ja elämä kuljettaa mennyttä elämää 
vieritsi laski suven aikana kuo- niinkuin hiihtelisit täällä tun- K 
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Sinne tuntureille kiipesin ai- tuttaen, vuoroin antaa hujau- ms · ~un Ja myo aise e m. 
na kun aika salli. Suksien kera teUa vaitoimenaan myötäistä. Kukapa t ietäisi. 
tai jalan. Sieltä löytyi aina jo- Väliin on kulkuni vaikealla, a1;- Mut ta sittenkin! Kun verbta 
tain mielenkiintoista. Rielwt rinkoisella pinnalla, väliin se tätä mahtavaa aallokkoa valci.
oUvat lyllertäneet kurujen viti- painuu kurujen tummaan har- neen ja väreineen johonkin 
koissa, kettu jättänyt keveät majaan, jossa leviävistä viida- unettavan tasaiseen, elotto
jälkensä riekkoja jahtaille.>- koista on vaikea päästä nouse- maan maisemaan ja näiden 
saan, kesällä kirkuivat lukuisat maan ylemmäksi .. . jälleen mllikaista elämän taipaletta toi
lintuparvet puroissa eli ta.m- kohti aurinkoa ja lämpöä. To!- siinsa, niin: olkoon aallokkoa. 
mukka ja· kiJ.'kkaissa tunturi- sinaan piiskaa minua 3:irpeä Olkoon ponnistusta ja ryteik
lampareissa punamahainen: .. u- tuuli ajaen etsimään suojaa, köä, oJkoon kurimu:ksia ja var
tu. Ei tunturi ollut kuollut! toisinaan hengittää leppoisa joja. Niistä kun selviydyn, on 

Tuollainen laaja, siniseen viri kuivaillen hiostunutta ot- jälleen ainakin hetki myötälstä 
hämärään sulautuva tunturi- saa. Mutta koko aikana, koko ja valoa. Huikaisevaa.kin kuin 
maa on kuin paikoilleen jäh- taipaleella ei ole tasaista Jikä auringonpuoleisella rinteellä! 
me,ttynyt valtainen aallokko, suoraa. Sitä elämää kannattaa elä-
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HIMIRI ti maailn1al 
joka avaruuden värejä heijas- Jo säikähdän! Onko niin, män ehtooUrukin muis·tella! 
taessaari saa. va~k~i~-~en kuo- ettei koko elä~äni ~i~~na mi- Suksi lipsahtaa ja havahdun. 
ree~a harmaita: Sl?lSla, pune_:- r:ul~~ ole tasais~a e1ka suoraa Täällä on niin raulhaisaa. Tai
ta~I~~ r~ke?tav1a Ja muun sa- t1e~a? Onko se _ama tu~~a tun- vas on korkealla, mutta sitten
vy~Ia _pmtoJa. . . tunlla kulk~m1sta.: ylo~. alas, kin olen täällä sitä lähempänä 
.. s:elh m:ohtaa h~lpostl 1ts:n- valoa, harmaJaa, pu~~aa Ja Joh::- kuin tuolla satamassa, jonka 

~a. ?.a maailman. AJ~tu~set lah- dutusta: Jok~ihan mm _on, e~ta melukaan ei kuulu tänne saak
oevat kul~emaan ~o~ain om.aa se. tasamen . Ja suor~, J~ka JO- ka kuin joskus vaimeana, mi
ra~aan:sa, JO~a ne e1vat ole tie- ka~ella on JOSkus, amakm lap- tään Sanomattornana äänenä.. 
tms:s~~ t~vo1tell~et. ~e h_!ppe- suudessaan, on ~hdalt~ni .~op.~ Mutta kun käännähdän, näen 
lehtlva~ SI?n.e tan~e Ja aJatus- p~ut. Onko mm. ~tta elama sulan lyijynharmajan, raskaas
ten lelkikimmen Ja omavaltai- kulJettaa vain mutk1en kautta, ti eiåvän Jäämeren Sen ran
n~?- lii~ehti~inen .. on .~epoa. rinteit~ ylös ja al~s, tu~turin nalla tehdään työtä ja sinne ~n 
Nun kmtenkm kay, etta kun kurua Ja lakea, varJossa Ja va- minunkin jälleen jouduttava kiehtov tam ajatuiSten mielikuvat ovat a\- Jossa? · 

• • ••• aameren 
• Niin usein kuin ajatukseni ne miehet, jotka särkevät luon

vaeltavatkaan vuosien taakse, non alkuperäistä kuvaa, ovat 
Petsamoon ja Liinahamariin, sen vihollisia. He vain joutuvat 
liittyy sattuneeseen mieliku- olemaan välikappaleita, joidP.n 
vaan tunturi. Jo·kainen kerta. avulla teknillistynyt yhteiskun
Vaikken siellä ollutkaan ensim- ta levittää valtaansa ja rikkoo 
mäistä kertaa tekemisissä tun- sitä herkän 5a jyhkeän harmo
turin kanssa, tuntuu, ettei se niaa, joka alkuperäiselle ku-

kansa telmineet ne omia aika- Ja onkohan ihmiselle onnel- Tiera 

en rumaa 
M I KÄ O N 
in asema ? 

mu~al~a. ole niin voimakkaa~ti valle ?TI olee_llista. En usko et!ä Toisen maailmansodan jälkeen on maailmassa syntynyt 
mUistmhin takertunut kmn ne mi-ehet, JOtka Liinahamarm ns. uusia aaltoja melkeinpä kaikilla taiteen eri aloilla; näky-

!
vain Eiffel-torni tai Napoleo
nin hauta, toisin sanoen muuta 
kuin vain maantieteellinen kä-

~uuri Petsamosta. Tuntuu kuin satamaa rakensivat, j_ot~a sin~e vimmät ne lienevä t elokuvan, teatterin ja romaanin piirissä. 
siellä olisi tunturi liittynyt Lii- tunturin kupeeseen tieta uursi- Useimmiten kansakunnan valistuneimmalle osalle tarkoitet-
·1ahamarin sataman elämään- vat ja kallioita räj äyt~eliv~t tuina teatteri ja romaani eivät ole koskaan erikoisemmin pe-
::in n iin läheisesti, että ilman olisivat olleet luonnon V.lholli- länneet loogisen järjestyksen ja ajatuksen muuttamiseen täh-
sitä olisi jokainen kuva sielt,ä s~~ enemp~ä kuin nek~än, jotka dänneitä taidesuuntia, sillä kaksi- ja puolituhatvuotiset pe-
vajaa. Pohjanlahde-n~,xannoilla vnme vposma ovat vmmatalou- --=---~ "'-=----- ·rinteet ovat antaneet sekä romaanille että varsinkin teatte~ 
on jokisuit~ ja la.J:d,~1mia: ~~m~ ~en :•:: päl:ve~i~aksi , v::n~ir:nect" . - ----- i·rllle'riittävän·v'oiniakkaåp':P_bhjan jatkuvan elämän ta,kaami;;;-
t untureita Ja ne ov.a.t ~heitaJ~'U- JOukon~~e~~J9..1fnko~~~ll-· .~I, !:e·•§ '· seksiJ•Hetkellisesti ovat··eri''taidesuunnat voineet saada. ylivall" 
via kuitenkin mutta Liinaha- vain tayttavat talouselaman --- lan, mutta paluu entiseen on kuitenkin aina tapahtunut en-
marin vuond ei olisi, elleivii..t käskyä, joka vaatii kaiken sen nemmin tai myöhemmin. 

lsite tai ympäristö; se on eräs 
elämäntapa, toimintojen seka
sortoinen ja kuitenkin järjestel
mällinen ykseys. Tätä ajatus- · 
·suuntaa,. edustavat nimenomaan 
Mi,~llei :,~uto'?,, ,Claude Mauriac, 
.:::.- Francois Mauriacin poika -
ja Claude Simon. 

sitä olisi tunturit puristam".ssa. tehtäväksi, jotta ihmisten ja ROBBE-GRILLET 
Eikä vuodenaika merkitse muu- kansojen välistä hyödykkeiden Romaanin historia on tosin yrittää tunkeutua todellisuuden puolestaan lähtee täysin päin-
ta kuin värisävyjen vaihtelua vaihtoa voitaisiin jatkaa ja - huomattavan nuori; itse asias- sisään sen sijaan, että kuvaisi vastaisesta .d.sityksestä: henki-

• Luuleii että kaikki ihmi- lisätä. sa vasta 1800-luku oli sen suuri sitä pinnalta, kuten tähän asti lön alistamisesta esineiden tai 
set ovat ainakin jonkinverran • Liinahamarissa, tässä suu- ..... ---'""'"'""~-- ·· .· x&·•:· __ ,_,_ v~osisata.ll:'f~tta klassillinen kä- on tapahtunut. Kokonainen uu- ympäristönsä valtaan. Hänen 
luonnonystäviä. Luulenpa että ressa, villisti hyörivässä jou- ~-~~-~_-k'cf2~"' ~~-~ ~ -""~""· -.-~- - -~ _ "··-"''"~-= . c· •· _,;~%~5":""-· _ "'-'"'" . sitys henk_Ilo-, luon~e-, ~oro- si __ kou~u~:unta ~?- kerännyt tä- romaaneissaan henkilöt ovat 
ka.ikilla on silmää si.lle kauneu-, kossa oli varmasti moniakin '.-.. -~.·"'.~-.-.... -.- ... ·""''' '".'.=.·c:·· .~~··. · ... -.· .. -:.··· ... · ··• .. ··.'·····.··.··· ··.· .. , ···='.'".-.--• ..,;.·· . . . · .. · .. ··= .·;__.:,·.cc. ~-.-... -.. , y~'"'". .,o- ?uhelu- Ja . tapaka~ittemeen, n:.a~ sisaL ·n nakemyksen ym- täysin ·iippuvaisia ympäristös-
delle ja mahtavuudelle, jota luonnonystäviä Vaikkakaan ei- ~'_;o~""c•c ~- - '':?' ~-~~Ji.~,z:~-:: ~"~c:..,=~""'f:-".;-= .:..'-'-"""--'--~ _ , . ,,~.;o-f- JOtka rom~a?-.~ tu.? ~~-~lle k~va- panlle. tään, he :1j attelevat silmät auki, 
suuri luonto etenkin tunt\1ri- vät ehkä pysähtyneet suoritta- ' · takseen elavaa elamaa, on JOU- jokainen vähäinenkin detalji 
maa, tarjoaa' nii.n talvella kuin,maan vertailuja kauneusarvo- Petsamon Suolavuono. Valok. rajavääp. Eino Nurmela v. 1923. tunut. nii~ v~i.:nakk~_asti .. el~ku_- ~:Jt:!:A~:~~AISTA ympäristössä on kärsivällisesti 
kesälläkin. En usko, että kaikki jen kesken. Varmaan oli sie!lä va~ Ja t levis~.0~ kayttam.~ksr, . . kuvattu ja tutkittu. Kyseessä on 

paljon myöskin niitä - niin- seen satamaan kuin Liinaha- kuinen Liinaha,marl. Sen k.o- c_~ta ku~a ~n vahitellen syn~yt- 0~ hava1tt .. v_1s~~ uuden romaa- melkein salapoliisin pikkutark
kuin jokaisella suurella työ- mari, kertyi myös palj.Jn muu- hyksenä jylhä tunturi, talvella tan~t k:rjoit~k~~n .~1"?eelta, J 05.~ maall?n P.~:nst~. . . ka tutkinto, ja on huomattava, 
maalla - joille kauneusarvon ta ainesta, sellaista, joka ei valkoisen hangen pehmittämä, sa Ihffil~et Vlela ':llSikyn:men~a . ~~simm2-1sena ~n m~lm~~a~a et tä salapoliisina ei ole tekijä, 
määrää se markkamäärä jonka suinkaan kovalla työllä 11artioi- kesällä harmaanruskeina kal- vuotta Sltten 1.~ott1vat vam paz- 818818t;n monologm k~yttamz- vaan lukija. Se, mitä Robbe-
he voivat hankkia. taan kipeytä, vaan hankkii elä- ~ liorinteinä ja louhikkoina. Ja nettuun ~~k-~tun. S~uraukser:a nen, ~.on~. :'VUlla k~~t_oJ~ koet- Grillet in sankarit näkevät, 

. . . iSe . .. k .. .ll.. k ino·11 a . . . . .. on ollut talla hetkella, Nathalle taa kayda suoraan kas1ks1 katk- muodostaa loppujen lopuksi 
Se oh m~eastaa~ ~elkmscn n: . . ~sa. eveamm
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:· · ank.~ra, suolamen Ja kylma Sarrauten sanoja lainatakseni kiin ongelmiin sellaisinaan kuin heidän omien a ·atustensa suru-

mukava~ aikaa sill?~n Petsa- S~~nak JOu~o~sa oll kort~lhal~~· men. epäilyk"en aikakauden nouse- ne esiintyvät; kertoja tuntee man, mitään ~i ole olemassa 
~ossa J~. etenki~ ~nn~ha~~- vllna ~~PPial~,. sal~ulJ~ttaJl:t Enpä ihmettele, jos kaikki ne minen kirjallisuuden piirissä: vain epäsuoraa kiinnostusta heidän katseensa lisäksi mutta 
nssa. Nnn oli Silloin Ja nam Y~· N~I~_en . enlaisten ~hn:Isryh- henkilöt jotka välirauhan al- kirjailijat joutuvat tekemisiin henkilöhahmoihin. Pääasiassa toisaalta hekään eivät ohsi ole
kaukaa muist~llessa tunt1_JU :U1

en .~1sa~s1 a.s~i sie~la Vlrast~- kana niin Liinahamarissa kuin uusien ongelmien kanssa etsi- on esittää se, mitä he eivät tie- massa ihr1.n ulkopuolista elä
kuin siihen aLkaan mahtmsi )en, lnkk_ei~en Ja lait~sten ~ol- muuallakin Petsamossa asuivat, essään uusia ilmaisukeinoja, dli. itse itsestään joutuessaan mää. Juuri tä:nä subjektin ja 
monenlaisia muistoja enem- ~en.?~.tiJ~~ta, jot~a olivat ''al.~- mielenkiinnolla muistelevat sirä jotka olisivat vain .:omaanille jokapäiväL=en elämän automa- objektin välinen kesk:näinen 
mänkin kuin tuon pituiseen ai.- ta:nattomla yhteiSkunnan ela- aikaa. Ja jos -Hamari olisi jää- ominaisia ja joita eivät toiset t ismin piiriin. Se vastaa suurin riippuvaisuus muodostaa Alain 
kakauteen, kuin välirauhanaika manmenolle. nyt Suomelle niin luulenna taidem .. odot enää voisi itse!- piirtein samaa, kuin jos yrit- Robbe-Grilletin romaanien par
oli, kohtuullisesti ajatellen voil'li • Oman kuvansa välirauh~n että melkoin~n joukko hei~tä leen anastaa. Kirjailija ei enää täisi tutm · ua Pariisiin pariisi- · imman arvon . 
mahtua. Mutta se aika oli se

1
- ajan Liinahamarille antoi myös olisi sinne takaisin vaeltanut voi tyytyä vain kertomaan yk- laisten välityksellä. katselemal-

Iaista kuin oli ja Liinahamari se kansainvälisyys jonka siellg, Tiera sinkertai1:esti tarinansa tai tut-~ la ja tarkkailemalla kaupungin NATHALIE SARRAUTE 
varmaankin maaanme ihmeel- tapasi. Paitsi eri maiden viral- kimaan henkilöittensä luontei- asukkaita, .i olloin h uomataan. nuolestaan tuo esille todellisuu-
lisin kylä ja satama siihen ai- lisia edustajia kohtasi siellä jos • ta normaalilla tavalla. Hän että P9-riisi on muutakin kuin rlen ja banaalisuuden keskinäi-
kaan. Se oli varmasti sen pitä- minkälaista kulkijaa, joidf'n 
jän ja ehkäpä maammekin vä- tarlwituksista ei suinkaan aina 
rikkäin asuinpaikka. voinut mitään sanoa. 

e J o luontonsa puolesta Lii- Villi työntahti, yötä-päiv::iä 
nahamari oli erikoinen. Ympä- huutavat vinssit ja jyrräävät 
rillä paljaat, kallioiset tuntu- autot, salakuljetus, korttipeli )a 
rit ja niiden keskellä. satama- tappelu sekä laiturissa suuna 
allas myrskyiltä suojattuna. valtamerialuksia. Siinä sen 
Tunturin ja meren välisellä ka
pealla kaistalla luikerteli maan
tie, jonka rakentamiseen oli 
uhrattu paljon hikeä. ja räjä:1-
dysainetta. - Tunturikuruissa, 
laaksoissa ja kallioitten kapeil
la, siellä täällä ilman minkään
laista suunnitelmallisuutta -
vain tuulen suojaa hakien -
köhötti erinäköisiä ja - kokoisia 
parakkeja ja kopperoita, joissa 
väestö asui. Kaikkeen tuohon 
liittyvänä oli siellä valtava lii
kenne ja kiihkeä työnääni 

• Mutta Liinahamarille oleel
lista ei ollut yksinomaan mah
tava luonto ja katkeamaton 
työ. Yhtä kiinteästi sataman 
elämään liittyi sen ilmapiirissä 
henkivä jännitys, joka valloit
tavana työntyi ihmiseen. Liin2.
hamarin asema ainoana maam
me henkireikänä ulos muodosti 
sinne kiihkeästi huhkivan työ
maan ja autoliikenteen päät-E'
paikan. Keskeytyksettä ponni~
televa lossaus ja lastaus sekä 
kaikki muu toiminta tarviki 
työvoimaa. Sitä sinne virtasikin ~ 

Mieleni minun tekevi, 
aivoni ajattelevi 
lähteäni laulama:han, 
saa'ani sanelemahan, 
sukuvirttä suoltamahan, 
lajivirttä Iaulamahan. 

(Kalevala} 

runsaasti korkeiden palkkojen Vuorema, Suomen ja Norjan rajalla. Valok. rajavääp. Eino 
l'elsamon r!l-ntakallioita. Valok. rajavääp. Eino Nurmela v. 1923. hollikuttelemana.. Mutta tuolla1- Nurmela v. 1923. 
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• 'LerCJei"iä v-a•1·t 
Aurinko on ohikulkumatkalla erämaan 

asutuskeskuksiin 
kautta 

Tuokoon se tullessaan siivettömät terveisemme: 
Lähettäkää meille " kulttuuria", tuokaa valoa 
erämaan pimentoihin 

Me olemme uupumaisillamme erämaan rauhaan 
ja hilj aisuuteen. 

Sillä ei ole meille mitään sanottavaa, koska 
emme olleet runoilijoita, emmekä taulun maalaajia. 
Me emme itse tahtoneet erakkokämppiämme rakentaa 
meidät osoitettiin jänkien laidoille 

auringonpalvontaan. 

1 EEVA HEIKKILll, 
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