
Kritiikki (kreik. k r i t i
ke) = arvostelu (talto), 
tarkastelu, arvostelu, pun-· 
nitseva tutkimus. - Kri
tikasti, pikkumaisen tark
ka arvostelija, näykkijä. 
- Kritikoida, arvostella. 

Kri tisismi, "krii tilli
syyden kanta", eräs filo
sofinen tutkimussuunta, 
joka tarkastelee ihmisen 
tietokyvyn luonnetta. 

(Sivistyssanakirja) -* . 
Mitä se on? 
Että jokainen kirjan tekijä kirjoittaessaan joutuu 

tavallla tai toisella kritisoimaan aihettaan; m itä enem
män sitä kriitillisempi hän on, 

että jokainen kirja on kritiikkiä sinänsä, 
että jokainen lukija punnitsee lukemaansa, siitä saa

miaan tietoja ja arvo-arvostelmia, hyväksyy ja hylkää; 
se on kritiikkiä, 

että ns. kriitikko on tavallinen lukija, 
että ns. kirjallisuus- ja taidekritiikki on kirjoitta

jiensa tarkastelun, enemmän tai vähemmän perusteel
lisen, kirjallista esittämistä, koetun taiteen mittaamis
ta omilla mitoilla, 

että taidekritiikin lukija punnitsee lukemaansa, sii
tä saamiaan tietoja ja arvo-arvostelmia, hyväksyy ja 
hylkää; se on kritiikin kritiikkiä, 

. että kritikasteja on runsaasti kirjailijoiden, arvoste-
lijoiden ja lukijoiden keskuudessa, oletettavasti tasa
suhtaisestti kaikkialla kuten hölmöjä, viisaita, neroja, 
naurajia, naurattajia, opettavaisia, oppivaisia ja muita 
Luojan kylvämiä laatuja. 

että ihmisen tietokyvyllä on rajansa kunkin yksilön 
kohdalla ja rajansa myös tietokyvyn kehittämisellä, 

että tietäiminen j sen kritiikki (kirjoittaminen, lu
keminen, arvostelu) on leikkiä tietämisen rajojen sisä
puolella, 

että kaikki leikki on näennäisesti haudanvakavaa, 
juhlallista, rituaalinomaista ja •että leikillä on sääntönsä 
niiden noudattamista varten eikä leikistä pidä suuttua, 

että kritiikki on ihmisen taideleikin välttämätön 
osa, ja 

että leikin roo·]eihin on eläydyHävä kunkin omalta 
kohdaltaan mahdollisimman syvästi, ei kuitenkaan niin, 
että leikinomaisuus siitä kärsii; taide on teatteria, tie
toista leikk.,iä vakavin tarpein ja tarkoituksjn ; se on 
vakavaa, koska taide on pitkä, · elämä lyhyt. 

Jouni Pietikäinen: 

Luopum n 
Mies katsoi veteen, kuva oli 

hänen. Tosin väreilevä vesi 
muutti kuvaa, repi suuta, ve
nytti, pullisti pCJskia, silmät oli

-vat hetken viirumaiset, mutta 
loistivat kohta lautasen kokoi
sina. - Huomenta, sanoi mies, 
nosti kuvajaisen käsiinsä ja 
pesi kasvonsa. Kuva liukui 
pois, putosi pisaroina veteen 
ryhmittyen jälleen kokonaisek
si. 

Täällä hän nyt asui, pienessä 
hirsimajassa koskemattomassa 
korvessa. Eikä hänellä ollut 
mitään huolia täällä ollessaan, 
ei ' perheestään, ei tuttavistaan, 
ei yhteiskunnasta eikä sivis
tyksestä. Hän eli täällä oman 
rytminsä mukaan, jos hän oli 
väsynyt, hän nukkui, halutes
saan hän lähti kalastamaan 
suomaisen syvän joen rantaan 
t<li a le.mpana olevan kosken 
ät\relle uistinpuuhiin. Metsällä 
h än myös kulki, koira oli osit
t a in villiintynyt ja saattoi t uo
da ketunpoikasia kotiin milloin 
tahansa. 

Aikaisemmin heillä oli .ollut 
mökki tiheään asutun järven 
rannalla, sinne vaimokin tuli 
joka lauantai, tos in myöhem
min kuin hän ja usein Anssin 
perhe mukanaan: vaimolla oli 
liike kaupungissa, hänellä · ei 
ollut yhtä pal jon aikaa kuin 

. miehellä. Mökissä oli hauska 
takka, siellä oli sähkövalot ja 
hellä, se häiritsi häntä. Mies 
seisoi vedessä, vatsa oli ison 
nä!{öinen ja hän muisti hymyil
len heidän harrastamaansa 
a lastomuuskulttuuria, aina he 
olivat järvessä ilman vaatteita , 

julkai-semaan myös e'l:i alo.ien 
e rikoissanakirjoja. Näistä ken
ties huomattavin on Yhteis
kuntatieteiden käsikirja, · josta 
muodostuu kaksiosainen kan
santaloutta, sosiaalipolitiikkaa. 
sosiologiaa. tilastotiedettä i:< 
valtio-oppia esittelevä artikke
limuotoinen hakuteos. 

Suomalainen sosiologia .ia 
yhteiskuntatiede on kansainvä
lisesti katsoen korkeatasoist"' 
. ia tunnustettua. Tämän teok: 
sen toimittaja- ja avusta.iakun
ta koostuu meamme parhaista 
asiantuntijoista, mikä on 
omiaan takaamaan sisällön pä-

tevyyttä. Kirjoittajia mainitaan 
olevan peräti 140. Artikkelie11 
sisältöön tulee yksityi"skohdin 
viittaamaan toisen osan lop
puun si joitettava h<~ kemisto. 

Ensimmäisen osan hakusa
noista mainittakoon iässä Am
matinvalinnanohjaus, Ammat
tiyhdistys, A violiitlo, Elin1;;:ei
not, Eläke, Hinnanmuodostus, 
Indeksi. Järjestöt. Kirkko, 
Kulttuuri, Markkinat, Naisky · 
symys, Oikeuslaitos. Or.iuus. 

Palkka, Perhe, Perusoikeudet, 
Politiikka, Propaganda, Puo

. lueet ja Pääoma._ 
Artikkelit ovat laa.ioja, asia-

p(toisia ja sellaisinaan hyödyl
lisiä luettavia; hakemista-osan 
ilmestyttyä on valmiina haku
teos, joka ilman muuta kuu
luu jokaisen yhteiskunnallisten 
asioiden parissa työskentelevän 
!käsikirjastoon. 

JORMA E'ITO 

niin olivat ilmeisesti toisetkin, 
oltiinhan lähellä luontoa. Ol
lessaan vielä yksin mökillään 
saunapuuhissa tunsi hän itsen
sä hikiseksi ja " käveli veteen. 
Poikaviikarit touhusivat vasta
päisellä rannalla, he olivat ase
missaan ja järven selkä kantoi 
selvästi kaikenlaista, kuten: 
missä akka viipyy, tai: paljon
ko kello on. 

Mies istui siinä mietteissään, 
hän vain oli. Muistaessaan vai
moaan hän hymähti ääneensä, 
ja sen kuultuaan muisti, että 
istui siinä. Vaimolla oli kauniit 
kädet. joku oli niin sanonut, ja 
käsiään vaimo yritti varoa no
keentumasta ja naarmuuntu
masta. - Katso käsiäni, vaimo 
sanoi aina, tai: kynteni lohkei
levat. - Miksi et pysy kotona
si, oli hän sitä tarkoittamatta 
kuin leikillään sanonut, ja vai
mo oli ottanut asian tervetul
leena vapautuksena. Sen jäl
keen hän oli ollut täällä yksin, 
j oskus Anssi tuli naukkuineeq, 
viipyi useimmiten vain vi ikon
lopun, joskus koko viikonkin, 
l<yllästyi ja lähti pois. Takan 
reunalla oli kappelon pyrstö j a 
seinällä näyttelijän kuva, ne 
oli vaimo siihen asettanut ]a 
siinä ne olivat. 

Hän istui siinä ja poltti sa
vukkeellaan kämmenselkänsä 
harvaa karvasatoa ja miet t i, 
että hänen vaimonsa ja lapsen
sa o livat kaupungissa ja hänen 
y litse kävi lyhyt vapisuttava 
tunne, se voimistui, täytti ja 
sai hänet hetkeksi hämilleen. 
- Illalla nostan verkot ja ri
pustan ne kuivumaan, ta ilne
nen taidan paistaa ulkopesässä. 

Mitään suurta riitaa ei ollut. 
Ensin he kinastelivat mökistä, 
vähitellen aihepiiri laajeni kui
tenkin . Vaimo puhui paljon ja 
ajattelematta, hän itse vähän 
j a harkiten. Useimmiten hänen 
sanansa sattuivat paikalleen, 
vaimo puhui yhä enemmän, 
sekaantui sanoissaan ja alkoi 
itkeä. Lapset hiipivät u,los, vii
pyivät myöhään ja haisivat tul
lessaan tupakalle. 

Syvä kapea joki- virtasi hä
nen edessään. Veden liike ttä 
tuskin näki. Kohdissa , missä 
joen pohj a oli kirkas, ja val
koinen, er.ott.ui uivia kaloj a. 
Mies ajatteli, miksi kalat olivat 
kalan näköisiä, miksi ne olivat 
vedessä. Hän halusi käsittää 
kalan ja veden , mutta ei jak
sanut tehdä sitä. Muistanlw 
entistä elementtiäni, hän ajat
teli, mutta hylkäsi aja tuksen 
kohta. 

Siinä hän istui, kuunteli kais
Jojen viileää huojuntaa. Hän 
k ~'tsoi kuinka 'sumu nousi ve
destä kuin pilvi ja viile:vs las
keutui lämpimän päivän jäl
keen. - En palaa Uiällä, <t:iat
teli .1 hän äkkiä. tunsi itsensä 
väsyneeksi ja paneutui pitkäl
leen. Hän nukkui, kukat kas
voivat hänen ylitseen ja ruo
ho, kevyt tuuli humisi kuin 
myrsky. Kun hän heräsi, huo
masi hän makaavansa joen 
pohjassa; kalat uivat, hänen 
ylitseen ja hän makasi aivan 
hiljaa kun veden läpi kuulsi
vat kulkijoitten v~jot. 

Jarl Sundquist: Läskikapi
na. Pohjolan Punainen 
Sissipataljoona Lapissa 
helmikuussa v. 1922. 
WSOY. 172 s. 

Me tsäneuvos Jarl Sundquist 
on kirjallisen maineensa hy
vin ansainnut Kairankiertä
jän pakinoillaan: niiden suo
t·asukainen , kansanomainen 
ja usein rehevän uskalias 
kielenkäyttö j a aiheisto ovat 
löytäneet auliit vastaanotta
jaosa ja arvostajansa. 

"Läskikapina" aiheeltaan on 
ominta SundqulStia. Kenen
pä muun k uin hänen saattai
si luulla hallitsevan kapinan 
Kemiyhtiön työmailla? Kuka
pa toinen taitq.isi siihen yhtä 
asiantuntevasti ·syventyä? 1 

On niin muodoin aiheelle 
melkoinen vahinko se, ettei 
Sundquist ole malttanut 1 ain
kaan suorittaa varsinaista 
kirjallista luomistyötä. Hän 
on kovin karkeasti tyytynyt 
tuomaan esille pelkät doku
men ttinsa : lainaukset paine
tuista lähteistä tai asiakirjois
ta, haastattelujen tulokset. 
kootut huhut ja vlhj aukset. 
Vain muutamin kohdin on 
l;womaavinaan tekij än omaa 
m ielikuvitusta , ja ne kohdat 
sitten ovatkin parhaimpia, 
mikäli teosta on arvioitava 
kaunokirjallisena tuotteena. 

Mutta romaanihan "Läski
kapina." ei ole. Alköön sitä 
siis sellaisena punnittako
kaan. Historiateoksena kirja 
e i kuitenkaan ole sen sel
keämpi: hän ei mainitse läh
teitään, kertoji aan eikä tosi
seikkojensa tietäjiä, hän ei 
pysy objektiivisena selastaja
na vaan jossittelee j a värit
tää oman poliittisen ja yh
teisk unnallisen vakaumuksen
sa mukaan tapauksia, hänen 
sanavalintansa on sympatioi
den ja antipatioiden määrää
mää . 

Es:seenä tällainenkin sub
jektiivisuus olisi ollut toteu-
tettavissa. Mutta esseeksi ' 
"Läskikapinaa" ei hymyile
mättä voi nimittää. 

Ja kuitenkin Sundquistin 
kirja on mielenkiintoinen, 
elävä ja lukemisen arvoinen. 
Mistä se johtuu? 

Paitsi tietenkin kirjoitta
jansa hieman naiivista esi
tystavasta ja rehellisyydestä 
ennen kaikkea itse a i h e en 
tuoreudesta, tär keydestä ja 

Janne Myyryläinen eli Jahvetti 
Moilanen, joka järjesti suuren 

"läskikapinan" Sailassa. 

T ä~äkään syksy ei tieten
kään voinut ~jäädä ilman kohua 
ja Ioiskiehuntaa. Puolenkym
mentä sansaatiota putkahtaa 
sum·en yleisön ns. tietoisuu
teen kaiketi pelkltstään tilas 
tollisen lain pakottamana. 
Suunnilleen saman verran löy
tävät korkeakirjalliset kriiti 
kot " taiteellisesti täysipainois
ta"' tavaraa, joista normaalisti 
yksi on runokokoelma. - Seu
r<~avassa ebdotelma sensaa!iu
listan kärjeksi. 

N:o 1 

Maria Jotuni: Huojuva 
talo. Romaani. Otava. 

Historialliset tosiseikat ovat 
jotenkin estäneet kustan-
tajaa mainostamasta "Huo-
juvaa taloa" asiallisesti. 
Jo pelkästään sen löytyminen 
oli sensaatio. Kiehumisarvoa 
oli omiaan lisäämään vielä se, 
e ttä romaani oli ottanut osaa 
a ikoinaan kirjoituskilpailuun, 
jonka voitti itse Nuoli
vaara (Paimen, piika ja emän
tä). Kriitikot ovat ristiriitaisin 
tuloksin kokeneet kuoria tätä 
syksyistä sipulia. Jotkut ovat 
saattaneet jo päällisin puolin 
vilkaistuaan (so . tekijän nimen 
luettuaan) tode ta kyseessä ole
van mestariteoksen, toiset taas 
ovat vesissä silmin tunkeutu
neet kohti ydintä luopuen kui
tenkin tosikyyneliä itkien. 

' 

Kir jallis!Juslehti 

Läskik • n 
., 
JO ae 

merkittävyydestä. Tällä se
karotuisella menetelmällä 
mistä tahansa muusta ta
pauksesta laadi ti~ teos olisi 
epäilemättä saanut osakseen 
yksimielisen teilauksen jo 
(normaalin) kustantanjan en
silukemisissa. 

Tahtomatta ruveta eritte
lemään Sundquistin kielelli
Sia ja tyylillisiä hairahduk
sia (joista , kaamein on s. 67 
tapahtuva yhtäkkinen siirty
minen kolmannesta persoo
n asta minämuotoiseen k er
rontaan) totea n vain voivani 
edelleen naultia parhr,ista 
Kairankiertäjän pakinoista 
pohjalaisen kansantyylin saa
vutuksina, mutta "Läskikapi
nasta" vain sekavana näyi
teenä aiheeseen liittyvistä si
nänsä erittäin kiinnostavi sta 
dokumenteista. 

* Pienenä lisäyksenä doku
mentteihin sallittaneen tässä 

· lainaus Ornulf Tigerstedtin 
teoksesta "Vastavakoilu is
kee", joka on omistettu Suo
men Valtiollisen Poliisin et
siville ja virkamiehille heidän 
"helli ttämätöntä taisteluaan 
bolshevismia vastaan kun
nioittaen ja ihaillen " vuonna 
1943. 

Sundq uist on käyttänyt 
teosta lähteenään. Ei kuiten
kaan esimerkiksi seuraavia 
Läskikapinan syihin liittyviä 
rivejä Valpon et sivien pöytä
kirjasta, tehty tutkittaessa 
Värriön savottoja 1921-22: 

"Jalkamiehen palkka kohosi 
urakkatyössä 35-40 mark
kaan päivässä, kun taas he
vosm ies pääsi 100- 150 m ark
kaan. Ruoasta. joka oli lei
pää. amerikl{alaista kylkisi
lavaa ja voita, ja joka mak
sua vastaa n saa tiin yhtiöltä, 
laskettii n 27 markan vähen
nys päivältä. 

Jos työläinen sitäpaitsi joi 
kahvia kaksi kertaa päivässä 
ja poltti, niin päiväansiosta 
suurin osa meni pelkkään 
elantoon, eikä paljoakaan 
jäänyt vaatteisiin ja mahdol
lisen perheen ylläpitoon. 

Mutta jos palkat olivat 
kehnot, niin asunto-olosuh
teet olivat vielä k ehnommat. 
Yhtiö oli Värriön piiriin ra
kentanut 20 tukkiparakkia, 
jotka monessa tapa uksessa 
olivat usean kilometrin pääs
sä varsinaiselta iyömaalta. 
Ne olivat miltei poikkeukset
ta va illa valaistusta j a talvi
pakkasilla äärimmäisen kyl~ 

miä. S itäpaitsi niitä oli vä
hän , ja ahtaus oli suuri. Tä
mä ahtaus _ kävi y hä tuntu
vammaksi kaikkieh liikojen 
vieraitten_ yhtiön hiljaisella 
suostumuksella yöpyessä pa
rakeissa. Välistä saattoi täl
laisessa kämpässä olla ne! i
senkymmcntä yövierasta sa
m<~lla kertaa. Suuren osan 
työläisistä täytyi sen v uoksi 

Tuomas Anhava yllätti i tsen
sä Ja ystävänsä kehumaila tä
män Dickens-mäisen mustaval
komaalaul{sen viileään korke u 
teensa. 

"Huojuva talo" riittänee an 
tamaan yllin kyllin sekä tai
teen punnitsijoille että kyynel
mmantiikan ystäville. Siitä voi
vat nauttia naisasianajajat yh
tä hyvin kuin tahattoman nai
vin huumorin ystävät. Siinä on 
puhumisen ai hetta avioliitto
neuvojille, sivistyneis tön k ai
paajille, miesvihaajille ja kaik
kien arvojen virnistelijöille. Se 
on oikea suomalaisen yleisön 
sensaatio: täynnä !radioita, ta
buja, tunteita; jokainen sen 
ymmärtää omasta mielestään 
oikein, toisen mielestä väärin; 
siitä voi keskustella sivisty
neesti tai riidellä rahvaan-

Svk 
omaisesti; siitä voi puhua ja 
kirjoittaa kirjaa edes lukemat
ta, sillä se liäy tutuksi kaikille 
kuin sää josta kaikki puhuvat. 
"Huojuva tal"o" on sensaatio, 
jonka menestys on kalliolle ra
kettu, kun se on rakettu kan
sallisten peruspiirteitten va
raan. 

N:o 2 
Paavo Rintala. Sissiluui
nantti. Proosaa rinta- ja 
kurkkuäänille. Otava 

Yhtä vankka pohja on syk
syn '"rakkaan lapsen" menes
tys. Se on sananmukaisesti kir
joitettu r intaäänisiä kenraalei
ta ja kurkkuäänisiä vapauden 
puolustajia varten. Siitä on so
pivaa puhua kovalla äänellä j a 
vakaumuksesta, kiihtyen ja so
taisesti. Kirj a• tunnetaan myös 
nimellä "Tissiluutnantti" tai 
"Sussuluutnantti", ja kirjailija 
nimellä Rintoilija, Törkeilijä 
tai Lottien panettelija. 

"Sissiluutnantti" romaanina 
on sopivaa jatkoa tekijänsä ta
saiselle alaspäinmenolle sitten 
"Rikkaan ja köyhän". Ei niin, 
etteikö se yhäkin olisi muuan 
tämän syksyn vahvimmista kir
joista. S iinä on näet ajatull:sia 

· ja filosofiaa enemmän kuin 
monissa muissa yhteensä; ja 
juuri ajatuksettomuuttaan suo-

viettää yönsä vetoisella lat
tialla. Likaisuues oli suun
naton. Mitään laitteita vaat
teiden kuivaamista varten ei 
ollut. NukulUin yksinkertai
sesti pukeutur.eina, ja seu
raavana aamuna mentiin 
vielä vaatteet kosteina työ
hön. Ilta-ateria kesti tunti
kausia, Parakeissa oli ai
noastaan avotakka, minkä
tähden vain mies kerrallaan 
saat toi keittää ruokansa. Sen
tähden sattuikin usein, että 
vuorossa viimeinen vasta 
kesk iyöllä saattoi olla val
miina kömpimään makuulle. 

Työläisten henkisestä hy
vinvoinnista yhtiö vähät vä
litti, ei edes niin palj oa, että 
olisi hankittu sopivia sano-
malehtiä". · 

Tähän pitkään lainaukseen 
on ollut aihetta siksi, ettei 
Jarl Sundquistin teoksen lu
keneille jäisi kovin yksipuo
l ista kuvaa Läskikapinan 
syistä. Kapinaa e ivät nosta-
neet vain Osuuskauppa, 
"loikkarit'' , ''huligaan1t' ', 
"kommunistit", "suupaltit", 

ma!ainen kaunokirjallisuus on 
ohut. 

Mutta Rintalan vahvuiselta 
kirjailijalta olisi. jo korkea ai
ka saada teos joka jäisi eloon 
muutenkin kuin vain kirjalli
sena dokumenttina. Sit.ä on 
odotettu ja mielellään ollsi jo
kaisen uutuuden ilmestyessä 
va lmis sormella osoittamaan, 
että tuossa se nyt on. Mutta 
kun ei ole . Rintala tyytyy 
huiskimaan pi nta vesiä , roisku t
telemaan kuohuja. Hän var
masti itsekin tahtoisi olla tosi , 
mutta mikä sen estää - Ra
hako, Sosiaalinen paine? Kun
han ei vain Kykyjen puute"? 

N:o 3 . 
Pidot Aulangolla. Viisi 
keskustelua. Toiln. ~rno 
Paasilinna. Karisto 

Ennen vanhaan sana t olivat 

olemassa yksinomaan puhumis
ta varten. Sittemmin ldrjoitus
taito tul i väliin ja edisti sano
jen lmlkeutumista kauasld n 
p uhujaslaan. Silti esimerkiksi 
runo säilyi aivan viime ailwi
hin saakka enemmälti karvan 
runona. Kirjoitettu runo oli 
luettava, lausultava, jotta se 
tulisi oikein havainnoiduksi. 

Nykyään sana kulkee puhu
i alta kuulijalle ilman ääntä. 
Sanomalehteä ei tarvitse lukea 
ääneen, ei romaania, eikä edes 
runoa. Sen vuoksi on idea kes
kustelujen julkaisemisesta pai
nettuna kirjana ajastaan jäljes
sä ja tarkoitukseton. Keslwste
lu on mielipiteitten va ihtoa 
puhumalla (jollei sitten "kes
kustella" lehtien palstoilla), sii
nä pyritään vaikuttamaan toi
siin korvan kautta, käyttäen 
hyväksi hetki sitten sanottua, 
tilannetta, nopeita statuksen 
muutoksia, ilmeitä, painotta
mista ja sävyttämistä. 

Kun Paasilinna on pannut 
kirjaan viisi keskusteh.ta1 ei ole 
jäänyt jäljelle muuta kuin sar
ja muistiinpanoja ajatuksista, 
jotka jaksavat olla eläviä vain 
mukanaolleille. Vieraaseen ne 
eivät pääse tehoamaan kuin 
harvoin. Vaikutelma on sama 

-
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Läskikapina.laisia l•ämpällään. 

epäedulliset puutavaramark
k inat, "kuona-aines". r a ja
vartioston heikkous, "vasten
mielinen, moraaliton tyyppi'" 
Eino Rahja, "nokkela , järjes
telykyinen ja toimintatarmoi
n en" Jahvetli Moilanen, "ete
läs tä tull eiden heikko työtai
to", sen rajan läheisyys "j on
ka takana vienankarjalaiset 
kävivät vapaustaisteluaan 
suom alai sten vapaaehtoisten 
avustamina" ja Valtion jää
räpäisyys yhtiötä kohtaan. 

Mutta ei ni in pahaa ette1 
jotain hyvääkin. 

Läskikapina syttyi, valaisi 
ja sammui - joksikin ailwa. 
On todellakin ollut paikal
l aan sytyttää raketti uudel
leen, vaikka yksivärisenäkin. 
Valaisua Suomen kansalais
sodan aikuinen ja j älh:einen 
historia tarvitsee; toivotta
vasti on mahdollista saada 
yhtä huomiota herättäväst i. 
julkisuuteen muiden toimes
ta koottu aineisto, jota l<yllä 
on enemmän ku in riittävästl. 

Olen r akenta nut selostukse
ni tosiasioiden pohjalle, jos-

teeri on unohtanut pois pää
tökset koska niitä ei ole tehty
kään) . 

Puheenvuorojen käyttäjät on 
joutavan naamioleikin vuoksi 
kätketty salanimen taakse. Se 
on omh1an vieroittamaan luki
jaa entistä enemmän. Vain uu
ras etsij ä jaksaa löytää tästä 
tilapäisaja tu sten h einäsuovasta 
jotain pysyvää . Jos kesku steli 
jat ja Paasilinna voisivat ja sai
sivat tehdä Suomen kansalle 
palveluksen, pitäisi kokousten 
ääninauhat kokonaisuudessaan 
esittää Yleisradiossa. (Sävelra
dion sijaan saisi muutenkin ai
nakin joka toinen päivä sijoi t
taa Puheradion, jossa kul{a ta
hansa saisi käydä puhumassa 
mistä asiasta tahansa miten 
pitkään tahansa). 

k uin jos lukisi turhantarkkad 
kokouspöytäkiri aa (mistä sih-

Teoksen k ehnous ei ole kes
kustelijoiden eikä Paasilinnan 
vika. Vika on idean vanhan
aikaisuudessa, naivissa sensa 
tion tavo ittelussa. 

JORMA ETTO 

k n 

k in paikoitellen olen esittä
n yt omia näkemyksiäni. 

JORMA ETTO. 

Sodan arkea 
Niilo Lauttamus, Saappaat 

edellä romaani 226 s. Gummer
rus 1963 

Tapahtumia seura taan sani
täädryhmäsUi päin, kuvauslmi
ma on monella tavalla kiitol
linen, jouluuhan lääkintäm ies
ten joukko tehtävänsä e rikoi s
laat~isuudesta johtuen liikku
maan ja toimimaan koko rinia
mavyöhykkeellä , etulinjasta ai
van taakse saakka. Tämä laa
jentaa mahdollisuudet jonkin
laiseen kokonaisleikka ukseen 
kussakin tilanteessa. Tätä mah
dollisuutta kirjassa käytetään 
kuitenkin yllättävän vähän, toi
m inta pi i rtyy dominoivast i etu
lin jaan. Aikaisemmasta sotakir
jallisuudesta tutuhkot tt·aagiset, 
mutta sodan luonteessa kuulu
vat taistelutapahtumat seuraa
vat toisiaan. Tässä suhteessa 
.ei liene enää paljon sanottavaa, 
rintaman arki on karkoitettu. 
Tutut vääpelityypi t , sotahullut 
majurit sun muut on painettu 
paperille jo kaikilla mahdolli
sissa nyansseissaan, lot[slakin 
on veistetty kaksipuolinen muo 
tokuva, jonka toista puolta (sitä 
takapuolta) väläyttää Lautta
mu skin sii nä ainoassa lottaku
vassa, mikä esille sattuu. Yri
tys on kuitenkin niin neutraali, 
ettei se herättäne edes evp . 
kenraaleita. 

"Saappaat edellä" on traagil
lisuudestaan huolimatta voitto
puolisesti koomillinen, hirtehi
nen hymy sodan mielettömyy
delle, tulee . jopa mieleen, et
teivät lääkintämiehet enempää 
kuin muutkaan ole kirjan pää
henkilöitä , vaan se on hurtti
huumori, mieleen palautuvat 
pakosta vänrikki stoolin koo
milliset jä~i räpäät, suursyömä
ri Mörön ä lykkyysosamäärä on 
tuskin paljon sven duffaa lwr
keampi. Koh talon groleski oi
kullisuus sodan muuntuvissa 
til;mteissa tulee hilpeästi esille 
lääki.ntämies Oikosen kohdal1a, 
hän joutuu vihollisen sieppaa
maksi, on vanki tullessaan ta
juihinsa, mutta muutamae~ het
keä myöhemmin vihollisten 
jouduttua motitetuksi hän pite
lee komppanian vahvuista van
kijoukkoa hallussaan, luulee 
saavansa urateosta kunniaa, 
mutta joutuukin epäilyksen-

• Jatk. siv. 9. 

Auk', auki tehtaan 
portit 

Toivo I. Palo, Kirkko kään
rcekohd:: ss<L K;;risto 1963. 
Teologi;m lisensiaatti Palo 

on erikoismies, S uomen kir
kon teollisuussihteeri. Tässä 
virassa ollessaan hän on mm 
johtanut pappien teollisuus
kursseja, joitten aikana on 
sekä t eoreetti sesti tutkittu 
teollisen maailman ilmiöitä 
että käytännössä osanistuttu 
teh dastyöhön. Pappien kou
lutuksessa tälla inen on Suo
messa varsin uutta, ulko
mailla sitä on harrastettu toi
sesta maailmansodasta läh
tien. 

Teol. lis. (vai pitäisikö kir
joittaa teoll. lis.) Palo esittää 
kirjassaan näkemyksiä kir
kon asemasta nykyisessä yh
teiskunnassa ja kuvailee eri 
kirkkojen uusia työmuoto.la, 
joiden tarlwituksena on teh
dä evankeliumin sanoma ny
kyajalle ymmärrettävämmäk
si. 

Kun kehi tyksen teräsreu
naiset pyörät ovat kääntyneet 
teollistumisen lavealle <lsf:;Jt
titielle. näyttää kirkko joutu
neen ku1·vissa uloimmaksi ja 
olevan vaarassa lentää irti 
yhteisestä joukosta jonneldn 
savisel le kylätielle. On näet 
todettu, että kirkon vaikutus
piiriin ovat jääneet ne ryh
mät, joihin yhteiskunnallinen 
muutos on vähiten vaiktttta
nut. tTuden kulttuurin tyy
pillisimmät edust<~jat, teolli
su ustyöläiset, telmikot ja tie
demiehet ovat kirkkoon 
useimmiten enää muodollises
sa suhteessa. Tähän on Suo
m essa oll ut syynä etenkin 
kirkon johdon yhteiskunnalli
nen vanhollisuus ja ta
lonJ?Oikai.sen elämänmuodon 
ihannointi. Kun maaseudun
kin elämäntyyli on muuttu
massa, kapenevat kirkon vai
kutusmahdoll isuudet jatku
vasti. T ämä on Palon mie
lestä valitettavaa, ei siksi et
tä hän h aluaisi ylläpitää kir
kon mahtiasemaa, vaan siksi, 
että nykyajankin ihmiset tar
vitsevat kristillistä palvelua 
sielun ja ruumiin asioissa. · 

Aikojen muuttuessa ovat 
vaikeudet muuttunee t. Enää 
eivät h uolta aiheuta nälän
hädät ja kulkutaudit, mutta 
kaupunkilaistuminen ja teol
list uminen on tuonut muka
naan omia ongelmiaan. yksi
näisyyttä, kiirettä ja sosiaa
lisia ristiriitoja. Myös näitä 
"uudenla isia taakkoj a" ovat 
kristityt kutsutut l<:antamaan 
ja keinoja niiden keventämi
seksi miettimään. Palo täh
dentää voimakkaasti, että 
kristittyjen velvollisuus ei ole. 
vain auttaa vaan myös osal
listua yhteiskunnan suunnit
teluun, lainsäädäntötyöhön ja 
muihin yh.teiselämän velvol
lisuuksiin ja yrittää raker.taa 
perustaltaan tervettä ja oi
keudenmulmista yhteiskuntaa. 

Hyvin kiinnostavia ovat 
selo stukset niistä yhteyksis
tä, joita k irkon edust3jat, 
maallikot ja papit ovat eri 
ma issa työväestöön ja muihin 
ammattiryhmiin solmineet. 
(Nykyäänhän ovat ammatti
ryhmtit ja työyhteisöt ihmi
sille useasti paljon merkittä
vämpiä kuin al ueelliset yh-· 
t eisötl. Eniten on huomiota 
herättänyt Ranskan katoli
nen työläispappiliike, joka oli 
Englannin teollisuuslähetystä, 
Saksan evankelisia akatemi
oila ja Hollannin Kerk en 
Wereldiä ym. huomattavasti 
radikaalisempi yritys, Työ
läispapiksi ryhtyminen mer
kitsi siirtymistä kokonaan 
työJäiseksi (eliniäksi) ja elä
mistä työläisen palkalla (jo
ka Ranskassa on papin palk
l<aa parempi) . Liil<:e alkoi v. 
1941 ja joutui kriisiin kym
menen vuotta myöhemmin, 
jolloin siinä oli mukana noin 
90 pappia. Jo a ikaisemmin 
oli työläispappien liittyminen 
työväen ammatillisiin järjes
töihin herättänyt arvostelua 
k irkon piirissä. Kun sitten 
pari pappia osallistui mielen
osoitukseen, joka oli tähdät
ty Atlantin liittoa vastaan, 
paavi vaati liikkeen lopetta
mista silloisessa muodossaan. 
Kirkon johto halusi rajoittaa 
tehtaissa työskentelyn sivu
to imeksi ja kieltää osallistu
misen vastuunalaisiin tehtä
viin ammattiyhdistysliikkees
sii. Lopulta vaadittiin työ
läispappeja jättämään koko
naan työnsä. Kuusikymmen
tä pappia kieltäytyi tottele
masta kirkollisia esimieh iään. 
He vastasivat: "Emme voi 
ymmärtää, kuinka voidaan 
evankeliumin nimissä kieltää 
pappeja jakamasta miljoonien 
sorrettuj en ihmisten elämän
osaa ja liittymästä solidaari
sesti h eidän taisteluihinsa". 

Näyttää si ltä, että pyhä 
savu saattaa sokaista pahem
min kuin fehtaan noki. 

Teollisuussihteeri Pa tolla 
on mielenkiintoista kerrotta
vaa. Vahinko vain että työ
läisten rehevä kielenkäyttö 
ei ole päässyt eUivöitlämään 
hänen varsin veretöntä1 sa-
nontaansa. . 

VESA KA"U'l"iQ. 
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