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Tuskin minkään muun Suomen maakunnan kirjal
lisuus on jaksanut vuosisatojenkin kuluessa säilyttää 1 

omat erikoispiirteensä niin tarkoin kuin Lapin. Lappi 
on myytti, jonka varaan voivat rakentaa niin proosa
kirjailijat kuin runoilijat; se on yhtä täynnä salape" 
räistä merkitystä metsästäjälle, kalastajaJle, kansatie
tei lijälle, geologille, voimalaitosinsinöörille, valokuvaa
jalle, taidemaalarilh~, kankaankutojalle, matkamuisto
jen tekijälle turistille, reportterille, urheilijalle, sunnun
taihiihtäjälle ja vapaalle toimittajalle -vain muutamia 
esimerkkejä mainitakseni. 

Lapin kirjallisuus niin vaikea kuin sen rajoja on
kin määritellä, on runsasta, mielikuvitusrikasta, väri
kästä ja harvoin lukukelvotonta. Ol'isf suoranainen ih
me, jos Lapin kirjallisuudesta kootusta antologiasta sai
si. raskaan ja kiinnostamattoman. Erno Paasi 1 i n n a n 
toimittama "Tunturit puhuvat" (Karisto) käsittää liki 
kolmesataa isokokoista tekstisivua. Siihen ovat toimit
tajan lisäksi kirjoittaneet 20 kirjailijaa, mutta silti teop 
on yhtenäinen ja tasaisesti miellyttävä. 

Paasilinnan valintaa vas- Mukana antologiassa 

taan on monella varmaan ovat Ahtela, Martta Haa-

jotain sanomista. Kun jou- tanen, Jussi Hagberg, 

tuu nyhtämään niinkin Erkki Ilmari, Tuomo It-

suuresta peliosta kuin tässä konen, Arvi, Järventaus, 

tapauksessa, ei kaikkia oh

dakkeita saa millään · kä

teensä, ja varsinaiset 'kau

nokitkin näyttävät saman-

. . kokoisilta . ja · värisiltä 

kimppuna kylläkin häikäi

sevän värikkäältä ja · liikut

tava! ta. 

A. E. Järvinen, Annikki 
Kariniemi, Väinö Ka-
ta ja, 

na, 

Rauni Kiviiin-

Yrjö Kokk'o, Juho 

tynyt 
Koskimaa, Jussi Lainio, 
Saimi Lindroth, E. N. 
Manninen, Matti Palkis
pää, Samuli Paulaharju, 
Reino Rinne, V. E. Tör
mänen ja K. M. Walle
nius. 

Kunkin kirjailijan tuo
tannosta on otannat ' suori
tettu luontevasti ja siten, 
että näyte antaa hyvän ku
van tekijänsä asenteesta 
maakuntaansa samoin kuin 
hänen tyylistäänkin. Muka
na on tiiviitä kokonaisuuk
sia mutta myös romaani
katkelmia. Niiden valinnas
sa noudatetusta "tietystä 
arvokriteeristä" toimittaja
na ,..-- onneksi - ei anna 
tarkempaa määritystä. Ot
teet puhuvat kyllä puoles
taan. 

Paasilinna on varl'naan 
nähnyt paljon vaivaa kir
jailijoitten elämäkerrallis
ten tietojen keräämisessä. 
Meillähän ei ole olemassa 
kirjailijamatrikkelia (heitä 

on useimmiten tutkittava 
".P<Jrvarillisten" matrikke
lien lähteistä: lääkärien, 
ekonomien, juristien, pap
pien jne.) Nämä lyhyet. bio
grafiat ovat eräitten osalta 
ainutlaatuista lähdekirjalli
suutta; niistä on Paasilin
naa kiitettävä yhtä paljon 
kuin koko teoksesta. 

Teoksen liitteenä on 
moniväri- tai mustaval
kojäljennöksinä A. Tuh
kall, Matti Jaukkurin, 
Reidar Särestöniemen, J. 
K. Kyyhkysen, A. E. Jär
visen, A. Koiviston, An
ton · Lindforsin, Gabriel 
Engbergin ja H. Ahte
lan maalauksia. Painotyö 
on erinomaista. Teoksen 
ulkoasu on huolellisesti 
suunniteltua ja. tehtyä. 
Kokonaisilme on miellyt
tävä, yhtä miellyttävä en
nen ·lukemista kuin sen 
jälkeenkin: kaunis, ainut
laatuinen, arvokas (lahja') 
kirja. 

Jorma Etto 

Väinö Kataja 

' 
Rauni Kivilinna Yrjö Kokko Reino Rinne K. M. Walleniu!l 

Martta Haatanen Tuomo Itkonen Arvi Järventaus A. E. Järvinen Attnlkki Karinieml 

S itteinmln 
myös . puut. 

he hävittivät 

·-
Ja kaiken alkuna, liikkeelle 

panevana voimana, san01sm, 
oli heidän löytämänsä uusi ih-
misyyden suunta. Pyrkimykses
sään mahdollisimman suureen 
ihmisyyteen ~leensä mutta var
sinkin kilvoittelussaan kukin 
kohdastaan toinen toistaan täy
dellisemmässä uudessa ihmi-
syyden muodossa he olivat ha
keutuneet yhteen ja perusta

'neet yhteiskuntia - maalais
kuntia, tosi, mutta se oli vain 
eräs välttämätön vaihe kehi-

siinä: vaihe~ssa sopi käyttää 
tai kuin rutto. 

Suunnilleen noihin aikoihin 
monissa kaupungeissa valli tsi 
tyytymättömyys ihmisten kes
ken ' ja eri kaupunkien k~sken. 
Suurista ' kaupungeista tuli 
suuria kaupunkeja pienempiin 
kaupunkeihin vierailijoita, mi
kä liikematkalleen, mikä muis
sa merkeissä. Heidän joukos
saan oli yhä useammin hen
ki löitä, jotka koko ikänsä oli· 

MA1TI JAUKKURI 
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· A.TUHKA 

mättöminä tuumailtiin. sellai
nen kelpasi ihmisyyden uu
den suunnan johtotähdeksi. 
Kenties puiden sukupuuttoon 
hävittäminen ei nyt olisi kor
keimman ihmisyyden tunnus
merkki, mutta välitavoitteeksi 
se sentään kelpaisi. . . Puiden 
tuhoaminen oli kyllä vaivalloi
nen ja sitkeyttä vaativa yritys. 
Ei sukupolvessa, ei kahdessa-
kaari sitä saataisi loppuun vie
dyksi. Mutta he olivat sitkeää 
ainesta. He olivat uskollisia 
pyrkimykselleen. Tuhannet ja 

Tässä toimessa heitä auttoi 
suuresti yhä teknillistyvä ai
neellinen kultt1,1uri. Elintaso
käsite pesiytyi jokapäiväiseen 
kielenkäyttöön, ja vuosi vuo
delta, kuukausi kuukaudelta, 
lopulta jopa päivittäin siihen 
sisällytettiin uusia yksityiskoh
tia. Aluksi henkinen puoli oli 
mukana, hengen ylevyys, sydä· 
men sivistys, humanismi, mie
lenterveys ja sen sellainen. 
Mutta vähitellen tuo tuollainen 
jäi pois ja elintaso-käsite laaje
ni pelkästään aineellisella ta
holla. Vesijohto, viemäri ja pe
sukone, jääkaappi, vesiklosetti 
ja kylpyamme, oma auto ja 
henkivakuutus, baarikaappi ja' 
iltapuku, tukkapinni, haka
neula ja huulipuna. Tupakan
sytytin. 

r Veikko Haakana:--

Tarvittiin viljalti sähköä ,ja 
sähkön kulutuksen lisääntymi
nen toi ·matkassaan uusien ja · 
entistään tehokkaampien voi
malaitosten tarpeen. Niiden ra
kentaminen ja taloudellisuus
näkökohdat loivat maisema
kuvaan suuria pato- ja sään
nöstelyaltaita. ,Nuo satojen ja 
tuhansien hehtaarien laaju iset 
keinojärvet olivat entistä met
sää. Mutta metsä ei hävinnyt 
ainoastaan veden peittämiltä 
alueilta, vaan 1laajalti myös 
tekojät·vien ympäristöstä. 
Maasto vesiperästyi ja soistui, 
puut kuolivat. Vesi ihmisen 
palvelijana sanalla sanoen. 
Kahdessa merkityksessä. 
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tyksessä - sittemmin päädyt
tiin kaupunkeihin. Oli huo
mattu, että tällaisissa yhdys
kunnissa, erittäinkin kaupun
geissa, korkeaan ihmisyyteen 
pyrkim'isellä oli suuret onnistu
misen mahdollisuudet. Huomat
tiin hyvin helposti yleistä, jos-
ta voi pyrkiä yksi lölliseen 
suuntaan, a ina uuteen j;a uu
teen . kunnes kaikki mahdolli
suudet yksilöllisyyteen käytet
tiin ja käytettiin nopeasti eikä 
enää ollut mitään muuta kuin 
yleistä ja yhtäläistä. Vilkas 
keskinäinen kanssakäyminen 
sai aikaan sen että ihn1isyys 
levisi kuin metsäpalo - jos 
nyt tätä vertauskuvaa enää 

vat asuneet kaupungissa; keh
dosta hautaan, synnytyslaitok
sElta krematorioon oli heidän 
askeleensa johtanut kaupungin 
katuja. Ja kun he näkivät 
puun, olletikin puita, siis 
mets_än, he kysyivät, mikä tuo 
on . . . Tosin he tiesivät mikä 
puu on. Olivathan he sentään 
luken-eet historiankirjoja ja 
kuvauk~a ~aunaisaikoj en kas
vimaailtnasta. Mutta he sanoi
vat silti niinkuin sanoivat. Ei 
heillä ollut muuta sanotta
vaa. 

Tuollainen tosi kaupunkilai· 
nen joka ei tiennyt, oli kadeh
dittava henkilö, niin . tyyty-

taas tuhanneet kuolivat. näke
mättä . edes tämän väli tavoit
teen saavuttamista, mutta ei
vät he siitä välittäneet. He ' sa
noivat että heidän lapsillaan 
olisi paremmin. Heidän lasten
sa ei tarvitsisi hävetä vieraista 
kaupungeista tulleiden ihmisten 
edessä puiden takia, niin he 
sanoivat. Ja se uskoivat tä
hän. 

Näin he 
puut. Tästä 
keinoin. 

hävittivät myös 
syystä. Erilaisin 

Nykyisin korkeasta pohjolas
ta puhaltav;;.t tuulet pääsevät . 
esteettä heidän luokseen ja 
~evat heidän .lävitseen. 
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JOKAMIEHEN KORKEAKOULUA 
Edward HaUet Ca.rr: Mitä 

historia on. Englanninkielisestä 
suom. Sirkka Ahonen. Otava. 

Englantilainen historiantut
kija Carr on pistänyt !drjE.,:~ a 
n·.i.ctok:.i Morlandin sanat histo
r!r,G'l:a: Kumma että se on niin 
ikävää, vaikka sinä on niio 
pal.ion keksittyä. 

Morland olisi tuskin päässyt 
noin sanomaan, jos olisi voinut 
aikanaan lukea esim. Carria 
tai Fridelliä. Ikävät historiat 
ovat oppineita, ylen oppineita. 
IJ~ävät historioitsijat u.skovat 
olevansa oppineita, ylen oppi
neita. Ikävät historioitsijat us
kovat olevansa oikeassa, löy
täneensä ehdottomia totuuksia, 
objektiivisia tosiasioita. Histo
ria ja koko elämä käy tylsäksi 
ja merkityksettömäksi, jos luu
le:~ sen kokonaan ymmärtä-

- vänsä. 
Carria on sanottu vasemmis

tolaiseksi historioitsijaksi. Oi
k·ein tai väärin, mutta väite 
pohjimmiltaan johtuu siitä, et
tä Car r pystyy näkemään elä
mää siellä missä on muitten 
silmissä vain dokumentteja 
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lakeja. Maailma muuttuu ja 
historia sen mukana, mutta 
silti enemmistö - porvaristo 
- uskoo, "että vanha Ford 
kyllä pysyy tiellä kunhan 'S itä 
vähän korjaa sieltä täältä". 

.Pysy eli ei. "Mitä historia 
on" on joka tapauksessa oi
kean historianymmärtämine:J 
ensimmäinen tienviitta joka
miehelle. 

Margaret Mead: Sukupuoli 
ja luonne kolmessa primitilvi
sessä yhteiskunnassa. Englan
ninkielestä suom. A.arne Sip
ponen. Otava. 
· Tunnettu amerikkalainen so-' 

siaaliantropologi esittelee tässä 
monille jo kurssikirjana tutuk-

si käyneessä teoksessaan kol• 
men Uudella Guinealla asuste
levan heimon eroja .ia yhtäläi
s~-yksiä emwn kaikkea suku
puoliasivihin }iittJ-vien us·ko
musten valossa. Mead kuvaa 
yksityiskohtaisesti ja elävästi 
arapesien, mundugumorien ja 
tSambulien sukupuolista kas
vatusta, tapoja, lakeja ja so
phnuksia päätyen suurin piir
tein seuraavaan lopputulok• 
seen: 

Eri sukupuolten välillä ilme
tuksesta j a yhtei skunnan aset
nevät erot eivät ole synnyn
näisiä, vaan aiheutuvat .kasva-_ 
Iamista ihanteista . 

Tämän jälkeen lVIead mittaa 
omaa yht~iskuntaamme tulos
teosa valossa. Näkymä ei ole 
lohdullinen , kuten jo entuu
destaan tiedämme. Monet kei-

notekoiset raja-aidat pysyvät 
pystyssä vain itsepin taisen 
kasvatu'ksen avulla. Ihmisten 
:tksilöll iset lahjat ja taipumuk-

set eivät pääse ilmenemään 
luontevasti ja rakentavasti. 
Meadin mie!estä pitäisi olla 
tarjolla monia käyttäytymis-

kaavoja maailmassa, joka todel
la olisi yksilön Juonteen la 
humanismin periaatteiden mu
kainen. Mead kaipaa. uutta yh
teiskuntajärjestystä, suurempaa 
vapautta, eikä hän kaipaukses
saqn ole yksinäinen. 

"Sukupuoli ja luonne" kiin
nostaa jokaista, jota kiinnostaa 
sukupuolisuus, Uusi Guinea, 
yhteiskunnan sidonnaisuus, so
siologia, ns. kulttuurielämä ja 
- hyvä kirja. 

Yhteiskuntatieteiden käsikir-
ja I. Aatesuunnat-Pääoma.. 
Otava. 

Yleisen ' tietosanakirja 
Otavan Ison Tietosanakirjan -
ohella on ku~ntaja ryh~ 


