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LAPIN · KANSA 

Alli Liste: Syrjässä asuminen 
käsitetään ·nykyisin esteeksi kirjoittajan työlle. Aivan äsket

täin allekirjoittanutta on pyydetty kahdeltakin taholta vastaa-
Tässä huoneessa 

maan kysymykseen: mitä vaikeuksia ja ongelmia ja mahdolli- Tässä huoneessa . tapahtu~at sana: näin oli, näin kä.vi, nä.~n 
. . ... .. . . . . .. .. . . tulvivat kuin unet ta1 meren h1l- tapahtm. Ne puhuvat eilen, ta-

sla etuJa synassa asunusesta on kirJalliseen tyohon. Vaikeuksia jainen hengitys melkein tyynellä. nään, huomenna, ne olivat eilen, 
ja ongelmia pidetään siis luonnostaan lankeavina, etuja vain Ne kiertävät seiniä,, takertuvat tänään, huomenna, ne ovat, tu-
mahdollisina. ikkunoihin, unohtuvat jonnekin levat olemaan, ne katoavat ja 

. . . . . . . . .. . . :. . liki kattoa, . korkealle. Ne saapu~ pysyvät poissa, mutta synnyttä-
KUitenkin tunnemme kuJalhsla nmua, JOiden tyopa~kka on vat ovesta salaisina ja livahta- vät uusia tapahtumia kertomaan 

tai on ollut syrjässä. Kirjallisuushistoriasta heitä voi luetella ivat ulos julkisina, julkeina. Ne menneestä itsestään. 
montakin ja nykyisistä nimistä moni tuntee esim. Jouko Pu- ka~uavat tikkailla tapetin ku- Ei pitäfsi puhua niille. Ei pi-

. . .. . .. . vimssa, ne matelevat lattialla ... . 
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hakan Ja Emo Saisan. Omassa maakunnassamme on kaksi joskus pysähtyen maton alle t~l.SI p~~-ustaa 1 seaan ei a .~Y~.': 
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arvostetaan vieraissa maissa paremmin kuin heidän kotikyläs- meneva · ~ . u devta k .u~ ... ovat itseoikeutettuja ja viisaam-
voton uneksiJa e es a a1sm, vns1 . k . k y·.. ... · t !mä 

sään. askelta eteen, viisi asKelta taak- ~:na ~~ Y Sl aan Jll:r-.JeS _e ' 
t · · .. · .. .. t .. ... · · ·T' .... t" .. t .. 1.. l"h ll JOka nnden tuhoamiseksi on 

Tah OJsin kokemuksesta va1ttaa e ta ns. synasså asum1sta ~e .. A .~ .. pa.as ~- x::n a nan ll: e ~· suunniteltu. Ne ovat vielä, vaik-
. 1 k K" · 'tt · · 11 -1 "t "hd.. . k t k 11 ala paasta naita tapahtumia s1- . " t t e1 o e aan. IrJOI aJa JO a on s1 ma na a Ja orva uu a .... ..
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.. .. .. t" "t" l"ht .... ka huoneet muuttuvat, sema a-. . saan, a a paas a nu a a emaan, . . t 

ei koskaan tai missään asu syrjässä, vaan joka kerta erikseen sillä ulkona ne kulkevat kym- petmdaan uudelleen, Ikkuna 
. . . ... . . avataan ja tuuletetaan. Vaikka 1 Novellikilpailun voittaja opet-

maailman vllkkaimmalla paikalla, keskipisteessä. Jos jossain mema a~kel!a Ja p~uva~. vas- huoneesta muutetaan pois, ne ta ·a Martti Salo Voittajano-
k k ·tt k" 't ... .. · : t"ll k" 'tt 11 • 1 .. taantulevllle omasta aarettomyy- .1 k N" t" . .... J • on e s1 y as1 e »SYrJassa asummen» Ja a e as1 ee e v1e a d t".. N t 'tse akka!· ta 3.a ovat yha mu ana. ns a ei paa-
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velli oli julkaistu edellisessä • es aan. e ova I r . 'k 11 J · · . . . .. 
lastattu kielteisiä rasitteita, alkaa olla aika asioiden uudelleen~ täyttävät huoneesi. Ne jo ovat s~ ~um vai enem~ . a . a ... J~U~ KirJalbsuuslehdessa. 

.. .. .. · .. Sillom kuuluvat nuden JalJistä --------------
arviointiin. Ki-rjoittamisen aiheet tulevat kirjoittajan luo, ei tassa huonee~~a, pules~elev~t äänet tulevat hiljaisuuteen. Ei .. .. 
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-~ . .. . . . . tullakseen esnn nopeasti kmn .. .. • . kayton, ne pa ve eva SI a um 
hanen tarvitse matkata nnden luo JOhonkm tiettyyn P.aikkaan. elko. nnta VOI paeta. melkeintoteutuvilla utopioilla, 

»Syrjässä asuminen» tuskin on asujan keksintö. Sen ovat P Tässä huoneessa ne hyräile- mutta harjoittavat myös kiris-
tt t · .. k " t" t " .. ' · ·n · · · 1 t ·1 k h Ne eivät ole . hienotunteisia. vät vanhoja sävelmiä lohdutta- tystä ja kieltävät kaiken muun 

o anee ensmna ay an °011 ne, JOI a ei JUuri 0 e var ai u 0 
• Kun uni on aivan liki ja silmille valla nuotilla: oli kerran; mutta paitsi itseään. 

taa JOka koituisi syrjässäasujan tappioksi, siis vertaajan voitok- alkavat kasvaa syvemmät irik- ne osaavat myös pirullisen pii- Tässä huoneessa ei elämällä ja 
si- ennenkuin tuuli käy heidän molempien yli eikä heitä enää set, näkevämmät, silloin ne al- naavan puheen ulkoa ja käyttä- kuolemalla ole mitään muuta ni-
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kavat ·epäkorrektin kuiskailemi- vät tätä taitoaan hyväkseen yös- meä kuin tapahtuminen. Mutta 
sen. Ne Sl_l~~se~at nu~~-asta ~ur~.: tä yöhön. Ne osaavat sanojen jossakin ul_kopu~le:la seisoo hul_: 
kaan, semasta semaan k1ertaa dialektiikan kuin se olisi vain: lu romantikko Ja odottaa, etta 

yksi, kaksi, kolme, aina kymme- ovi avattaisiin ja kohtalo kut-r--------------------------------------------. neen asti. Ne eivät sekoa aja- suttaisiin sisälle, että se kutsut

Aarne Tikka: 

En- voinut lähettää tätä 
HUHTIKUUN 12. PÄIVÄNÄ KOLMAS KIRJE 

Nukuin taas huonos ti. Herä:tessäni ajattelin, että kirjoittaisin s·inulle pitkän kirjeen 
heti kun se on mahdollista.. Milloin se on mahdolli:sta, ei kukaan tiedä. 
Vaikka tietäsinkin, missä olet ja taorkan osoitteen, ja vaikka minulla olisi 
kynä ja rpruperia ja aikaa ja palJon kaipausta, ja vaikka olisi vielä postimerkkikin, 
ei se mitään auttaisi. Sillä meillä ei ole postinkanta•jaa. 

Olen nähnyt toisten ki•rjoittavan. Sellaistenkin, joi.Ua ei luulisi olevan 
n).it ään asiaa ulkopuolelle tämän maailman. Mutta varsinkin sellaisten . 
Jötka eivät enää I(>Uhele . Heille kirjeen kirjoittaminen on ainoa ilmaisutapa, 
välttämätön purkaus,kelno. Sillä me täytymme tääl.lä. 
Kuka mistäkin, myös tyhjästä voi pakG~htua. 

Voisiuhan minäkh1 kiDjoittaa varastoon, odottamaan sitä ' a ikaa, 
jolloin y>hteys entiseen maahan on saatu järjes tymään. 
Sinä saisit sitten koko päiv.än lukea. J-a olisit iloinen, olisitko? 
et yhtään surullinen, ethän? Minä muistan kerran kun sinä sait 
kuusi kirje-ttä samalla kertaa. En ollut kaskaari nähnyt sinua sellaisena. 
Yritit kyllä selLttää, mutta en oikein ymmärtänyt. Taisin loukkaantua, 
kun melkein unohdit minut, joka kuitenkin olin enemmän kuin sata kiriE'ttä 
Enkö muka ollut? - sinä naurat ja pudis tat päätäsi, mutta huomaa, että sanoin 
»Ollut~, silloin. Nyt olen vähemmän kuin ·oma ktrjeeni. Siksi tahtoisin, · 
että saisit sen. Tiedän s inun tahtovan, että jatkan olemassaolo'!llni. 

Mutta minä ~n kir joita. En ah\akaan vie! ä tänään. Olen heikko raukka 
Suo anteeksi, en tarkoit a että sinä olisit sellainen, mutta sinulta kai sen opin: 
odotan vastausta. Odottaminen täällä on kidutusta. 
Joskus tuntuu että täällä ei muuta olekaan. 
Iltaisin kävelemme seurusteluhuoneen ja hyttimme väliä kuin eläimet häkissään 
levottomasti edes takaisin . Enää ei kukaan istuudu pianon ääreen soittamaan. 
Kuuntelijat kuuntelevat omia sydämenääniään, omaa yksinpuheluaan. 

tuksissaan koskaan, eivät kom- taisiin sisään omalla nimellään, 
pastu äänteissään. Ne hallitse- eikä siitä sanottaisi: ennaltamää
vat myös hiljaisuuden hyväksi- rätty. 

Kantaesitykset ·Rovaniemellä 
Rovaniemen Teatterissa on sen Annikki Setälän kirjoittama oli 

viidentoista toimintavuoden ai- seuraavakin Rovaniemellä kanta
kana ehtinyt olla tiettävästi kuu- esityksensä saanut näytelmä 
si kantaesitystä ja viisi niistä on Tilkkupeitto, joka muuten Yleis
ollut pohjois-suomalaisten kir- radion toimesta käytiin äänittä
jailijoitten kirjoittamia näytel- mässä rovaniemeläisiltä esiinty
miä. Viittä kan taesitystä puolen- jiltä. Se esitettiin Risto Vesteen 
toistavuosikymmenen aikana aikana syksyllä 1954. Annikki 
voidaan pitää teatterin kannalta Kariniemen Morsi\.ismaa sai puo
saavutuksena, mutta yhtä paljon lestaan 'ensi-iltansa Sirkka Met
kantaesityksjä voidaan pitää sasaaren ohjaamana keväällä -57. 
pohjois-suomalaisten kirjailijoit- Seuraavan pohjois-suomalaisen 
ten saavutuksena. kirjoittaman näytelmän esityk-

Ensimmäinen kantaesitys oli seen ehtikin vierähtää sitten vii
t eatterin ensimmäisenä esittämä tisen vuotta. Kirjoittaja Carl 
näytelmä. Teatterin silloisen joh- Frey ohjasi vuoden 1961 syksyllä 
tokunnan jäsenen Annikki Setä- näytelmänsä Velipuolet. Lapin 
lä-Sundquist oli . kirjoittanut läänin kirjailijoille julistettu 
näytelmän Karhunkierros ja se näytelmäkirjoituskilpailu tuotti 
esitettiin Rovaniemellä 16. 3. -50. viimeisimmän kantaesityksen. Se 

l
tuksineen todellisuuden ja nyky- WLADIMIR: Mitäs me nyt teh
hetken apean ja lohduttoman dään? 
verhon edessä. Vielä kun edelli- ESTRAGON: Odotetaan. 
siin komedis-traagisiin henkilöi- VLADIMIR: Niin, mutta odot'
hin liitetään rikas paikalla kul- taessa. 
jeskeleva maanomistajaisäntä ESTRAGON: Mitä, jos vedet-
Pozzo ja laukkujen kantaja Luc- täisiin itsemme hirteen? 
ky, jota edellinen kiskoo kaulan VLADIMIR: Siinä olisi keino 
ympärille sidotusta köydestä, ja päästä roikkumaan. 
joka on osaansa tyytyväinen sii- ESTRAGON: (Kuin uhattuna) 
nä määrin, ettei halua laskea Mennäänkö hirteen? 
kantamuksia koskaan käsistään VLADIMIR: Oksaanko killu-

Kalle Heikki,nen: 
Sinä aistit tunnelman painos

tavuuden ja luonnossa vallit-
. sevan uhkan. Se kaikki tuli 
kesken kirkF;aan päivän, eikä 
se ole tahtosi ulottuvilla eikä 
määrättävissä. Sinä vain myk
känä vastaan otat hetkiä, ja 
odotat. Ympärilläsi olevat 
odottavat hekin, mutta he vai
keroivat, nuo ~inulle vieraat, 
joiden parissa sinä maailmaasi 
vaella~. 

Synkät pilvet kattavat tai,
vaan. Raskaat mainingit vyö
ryvät mereltä rantahietikolle 
ja yksinäinen palmu taipuu vä
rähdellen ulapaita puuskittai
sena syöksähtelevän tuulen al
la. Katselet palmun kouristuk
sia ja vaistoat sen sitkeässä 
kam1>pailussa jotakin säälimä
töntä elämäntäyteisyyttä, jo
tain luonnon kylmää ja tiedos
tamatonta laskelmallisuutta. 
Kauempana horisontissa, jon
ne he ympärilt'äsi olevat tui
jottavat vaikeroiden, taistelee 
kaksi merilintua tuulta vas
aan. Niiden pesä on riutoilla. 
Olet nähnyt niiden hautovan 
siellä ja epätoivoisesti ne nyt 
pyrkivät sinne. Turhaan. Tuuli 
heittelee 'niitä ja vie ne väjää
mättömästi, samalla kun se 
pieksee hiekkaa pilviksi ran
nan dyyneista. 

Katselet tätä kaikkea ruohoi,. 
selta kukkulalta ja kuulet vai
kerrukset kuin kaukaa. Merel
tä on useita kalastajia. Heitä 
odotetaan. Sinä aavistat: tur
haan. Veneitä ei näy. 

Pieni kylä levittäytyy taka
nasi kukkulan suojanpuoleisel
la rinteellä, joka päätyy puoli
ympyrän muotoiseen, luonnon 
suojaiseksi muovaamaan lagu
niin. 

Akkiä raju salama halkaisee 
ilman ja taivaankansi ikään
kuin räjähtää. Mustaan pilvi
mattoon revähtää aukko ja 
auringon sädekimput syöksäh
tävät alas. Synkän uhkan ko
rostamana säteiden hehku on 
sanoin kuva.amaton. Mielesi 
täyttää ;värähdys. Samll$Sa pil
virepeämä kuroutu.u ·umpeen 
ja säteiden loimu sammuu. Il
man täyttää paine ja ontto hu
mina. Raskas kumu vyöryy yli 
taivaan. Rannan yksinäinen 
paluu taipuu liki maata. Sala
mointi räiskyy jo kaukana ta
kanasi. Kumu kiirii sinne se
kin. Mutta näet että mereltä 
lähestyy vielä pahin, myrskyn 
keskus. Se syöksyy kohti pau
haten, rajuna, vettä korkeuk
siin ryystäen. Eikä ainutta
kaan venettä näy. 

Rannan· yksinäinen palmu 
tempautuu juurineen maasta 
ja häviää näkyvistäsi. Ilma 
pimenee. Jättiläishyöky syök-

syy ja paiskautuu kohisten 
kauaksi rannikolle pirstoen 
hiekkadyyneja, jotka hetkessä 
ilukeneva kuohuina velioviin 
vesimassoihin. Kumarrut suo
Jalseen maakuoppaan kuten 
toisetkin. Kuoppia on useit:J,. 
Ne ovat tätä varten kaivetut. 
Paine raastaa maata ja tempoo 
vaatteitasi. Myrsky kiitää ylit
se ja jatltaa riehuvaa mat
kaansa elottomana, ja kuiten
kin niin dynaamisena. N ouset 
ylös. Katsot kylään ja näet 
sen ehjänä. Sen talot ovat lu
jiksi rakennetut, ja veneet sa
tamassa ovat lujasti kiinnite
tyt. Näet kuinka hyöky valuu 
takaisin mereen ja muotoilee 
hiekkadyynit uudelleen. Meri 
asettuu vähitellen ja pilvet 
ajautuvat pois. Aurinko paistaa 
jälleen ja lokit kirkuvat tyyn
tyvällä rannalla. Ilma on rai
kasta ja kevyttä. Tunnet sen 
vapauttavana. Se on uusi het
ki. Aistit sen ikäänkuin katse
lisit vastasyntynyttä lasta, 
puhdasta, viatonta, jonka syn
tymisen vaivat ja tuska on 
nuot, jotka koskaan eivät pa
laa ja nuo, jotkl valittavat 
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mamme. 
Tuskassa ilomme. 
Mitä emme voi määritellä, 

aistikaamme se. 
Kauneutta on kun elää työ, 

ei työn luoja . 
Unohduskin on kuolemaa. 
Mutta sinua ei ymmärretä, 

etkähän sinä ymmärtämystä 
etsikään vaan unohdusta, sillä 
sinähän ymmärrät itse, sinä 
vaeltaja. Opit ymmärtämyksen 
menetettyäsi kaiken. Yhtey
denkin tason, ihmisyhteyden. 
Siten sinä sait - ja koetat 
myös antaa. , 

Silloin, kun voitit surusta 
surun, muistathan, olisit voi
nut tulla julmaksi, säälimät
tömäksi, mutta sinä et tullut, 
et siten kuin et tahtonut. Sinä 
rakensit sieluusi m'uurin. Oi
keammin se rakentui, ja siinä 
on osana tiedostamatonta val
hetta. Ei, et tiedä sitä, aistit 
sen. Aistit siteenä olevan myös 
ikuista totuutta, ja juuri se 
maustaa valheen sinussakin 
siedettäväksi. Sinä et vaikeroi, 
sinä seisot mykkänä kaikelle 
mikä va.atii vaikeroimaan, sil
lä sinä tajuat: luonto on laki 
ihmiselle, ihminen omille teoil
leen. Sinä näet uudet tulevat 
hetket, ja odotat. Ne tulevat 

et-ke·t 
ympärilläsi. Sinä tajuat kaikes
sa jotakin väjäämätöntä ja 
siksi sinä et 'valita. Sinä tah
doit vain uuden hetken - ja 
sait. Tämän, juuri nyt vallit
sevan, jälkeen äskeisten, jotka 
hetkiä olivat nekin, kuten uu
det tulevat ja jo ammoin ol
leet, nuo elämän monin muo
doin kerrostuvat silmukat. 

näet kuinka pirstoutunut ve
ne ajelehtii kumollaan kauka.;. 
na ulapalla, ja rannan yksi
näinen palmu on pois. Myös 
merilintujen pesä poikasineen 
on pois - tiedät. 

Vaikertajat ympär.illäsi ovat 
vaienneet. He \ovat tuskasta 
mykät. 

Mennyt sitoo väjäämättö
mästi tulevan, kuten nyt, tä
mänkin hetken, vallitsevan, 
turmelle. Sinä hetkinä mittaat 
ajan. Tuokioina. Ne on sinulle 
kuin teräksen sointuisaa he
lähtelyä, kipinöitä kalliosta. 
Mutta sinähän kauan jo sitten 
pusersit tuskan metallisiksi sa
nojen kuvioiksi. 

Sinulta kysytään, sinä ha
vahdut ' ja vastaat, metallina 
kuvin sanoin: 

Elämä on täynnä hukkuvia 
ja oljenkorsia. 

Olosuhteet luo sielun; sielu 
olosuhteet. 

Sokeudessa on valomme ja 
voimattomuudessa voi-

1' 

uuden tulevan tasossa, joka 
sekin on vain yksi tasojen het
ki, ja se aikajaksona mitataan. 

Suusi puree metallisia sano
ja, joita ei ymmärretä ja sinä 
aistit mykistyneiden vaikerta
jien nousevan kapinaan itseäsi 
vastaan nyt, kuten tuhannesti 
ennenkin. 

Olet kyyniilinen, huutavat 
hekin kuten kaikki kaikkialla 
huutavat . . . Nautit kenties 
tuskastamme, huutavat he ... 
Imet meistä kuin varas. sairas, 
inhoittavan ilon. Kuks. oikein 
olet ja miksi tulit. Oletko ole
vinasi viisas. 

Alkää sanoko - tyhmät ja 
viisaat, se on väärii1 sanot si
nä ... Harhautustc. on. ylern
myytemme. On vain tajuar#.! 
sen tasoja, ja kukin on viisas 
tasossaan. 

Mutta he syytävät pääliesi 
herjauksia <tuskaisin katsein ja II 
hamuilevat käsiinsä kiviä. 

Otat sauvasi ja lähdet ai
niaaksi kylästä, kuten niin mo
nesta tätä ennen. Vaellat au
tiomaahan, yli sen polttavan 
paahteen, kohti kaukaisia vuo
ria, joiden huippuja kattaa vii
leä lumi. Vuorten taakse kohti 
uusia kyliä sinä vaellat, ja hoet 
metallisia sanojasi kuin isku
lauseita itsellesi. Sinä tahtoisit 
olla yhtä kaikkialla, mutta oi, 
sinä et voi .. • 

Suur i pala peli on saatu valmiiks i. Sitä ei hajoiteta enää, se on tehnyt tehtävänsä. 
Eräänän iltana otin yhden palan taskuuni ja katselin nukkumaan mennessäni 
kuin pyhäinjäännöstä tai muinaislöytöä. Min ulla on pieni suurennusla.si. 

l

miellyttääkseen omistajaansa, maan? (He astuvat lähemmäksi 
niin beckettiläinen näkemys elä- puuta ja katselevat sitä) En mi-
. mästä sen järjettömyydestä, nä oikein luottaisi siihen. oli nuoren kemiJäisen Juhani Sa- suomentamana esitettiin Rova- varkaisiin olivat ensimmäiset 
l ohime~evisä ilonailahduksista ja ESTRAGON: Voisihan sitä jonka Rovaniemen Teatteri esit- niemellä ensimmäisen kerran esitykset maamme teattereissa 
1 pelosta on valmis. edes yrittää. ti myös vierailunäytäntänä Ke- ranskalaisen Georges Simenonin Ylioppilasteatterin jälkeen. Joka 

Sen avulla sain palan näyt tämään vielä tärkeämmältä. ' Kuten myöhemmässä Leikin- VLADIMIR: Yritä. missä. kirjoittama näytelmä Lumi oli Ii- tapauksessa ne olivat ensimmäi-
lopussa, tässäkin ikäänkuin "käy- ESTRAGON: Yritä sinä ensik- kaista. Lisäksi Ensio Niirasen set esitykset maaseututeattereis-Tuntui kuin se olis i ollut inhimillinen olento, salaperäisiä voimia omaava henki. 

Aamulla kun her·äsin . ei sitä enää ollut. Vain suurennuslasin löysin lattialta. 
Olin huitaissut sen alas tuolilta liikkuessani tavanomaisesti yön aikana. 
Etsintäni oli t urhempaa kuin jos olisin mennyt kyselemään tovereiltani, 

vötetään" absurdisen olemisen si. Mutta nämä eivät ole ainoat ja Aale Mantilan viime syksynä sa. - A. H. 
1 ja olemattomuuden raja-alueel- VLADIMIR: Ei, ei sinl ensin. kantaesitykset, sillä tiettävästi ohjaamat Albeen Hiekkalaatikko 
!Ja, josta on. jälkimmäiseen vaih- ESTRAGON: Mitä varten? teatterinjohtaja Ristb Vesteen ja Fon Kaikki vorot eivät tule 

kuka heistä oli sen ottanut. Arvaatko mi' tä se löytyi? 
Sillä löy-tyähän sen t äytyi, muutenhan olisin jäänyt siihen luuloon, 
e ttei sitä ollut ollutkaan. 
Tietenkin se oli omalla p~ikallaan. pala pelin osana, täydentämässä ku vaa, 
joka muuten olisi ollut muotopuoli. 
Kosketin sitä hyväillen, kuin anteeks ipyytäen. En ihmetellyt, sillä n ä in sen 
t äytyi olla. Maailma on kokonaisuus. Jo., otamme siitä pois jotakin tärkeää 
t ai väh(!mmän tärl{eää , se täydentää itse itsensä samanlaiseksi uudelleen. 
Niin sen täytyy olla. Me tiedämme sen. 

Rakas ihminen , haluaisi tko sinä kin kirjoittaa minulle kirjeen 
jonakin aamuna kun heräät~ Minä en tiedä missä sinä he•räät aamulla. 
Mutta minä ti edän erään keinon. Me voisimme kirjoittaa joka ilta, 
ja yöllä unessa vaihtaa kirjeitämme. Onko sinulla aikaa, 
minä en tiedä mitä sinä teet illalla nyt kun minä olen poissa. 
Sinä vois1t kertoa postinkantajalle, että me teemme nyt pciin, 
jos hän ihmettelee. Tai kenties postinkantaja on vaihtunut 

• 

Pikä tiedä mitään minusta . Tietääkö kukaan siellä minusta enää mitä än ? 

1 

toehtoonkin vain mitätön hyp-
päys - ainakin se siltä saadaan Huumoria missään mielessä ei 

1 
tuntumaan. Estävien pikkuseik- puutu, sillä tavallaan tämä ap

! kojen (oksien heikkous, köyden surdi hölmöläistunnelma on it
kestämättömyys ) vuoksi hirttäy- sassään jo hymyilyttävää. Mutta 
tyminen ja tiedostamisen lak- näytelmää syvemmältä katsot
kauttaminen jäävät kuitenkin taessa huomaa sen olevan peite
päivästä toiseen. Draaman tra- tyn tuskallista ja väkinäistä nau
gedisuus perustuu näin qllen it- rua :,audan reunalla. Eikä se an
se elämän traagisuuteen, siihen na vapautusta mihinkään. 
tosiasiaan, että olemisen, tiedos- Näytelmä kirjoitettuna tarjoaa 
tamise~ ja siitä johtuvat hetkit- nasevan ja nyansoidun tekstin, 
täiset onnenhetketkin katkaisee mutta vaatii samalla myöskin 
väistämättömästi kerran kuole- näyttelijöiltä paljon, ehkä mei
;ma. M;ukana on aimo annos ek- käläisittäin ajateltuna liian pal
sistentialismia - ei kuitenkaan jon. Ainakin se meikäläinen tuo
ratkaiseva osa, sillä suhde pe- teenomainen ja maneerinen 

· ruskysymyksiin on eriävä. Us.L eläytyminen olisi tätä esitettäes
koota ja sen merkitys nykymuo- sä heitettävä kylmiltään nurk
dossaan tehdään riittävän seiväs- kaan. 
ti kyl!llllen~laiseksi. Kirjan etukannen suunnitte-

Henkilönsä Beckett tuo tyyp- luun ei liene uhrattu paljon ai-
' .. .. . .. .. peinä: esille ilmaisten siten par- kaa eikä _ voimia. Niinpä se tuo-

H n a h a• • n t 1 e e naytoksisessa, kahtena perak- haiten omaa näkemystään ja ku- kin lähinnä mieleen Helluntaihe-u 0 me n u käisenä iltana samass~ paikassa, vaansa tästä elämästä. Sitäpait- rätyksen laulukirjan; varsinkin 
· ' JOSsakm maaseutut1ella, tapahtu- si yksilöt ja heidän ominaisU:u- kun nimi vielä sopivasti · tukee 

Samuel Beckettin näytelmä. lottomammin, kun ei ole joutu- v~ss_a näytelmässä o_n ~dotus ja tensa eivät saakaan uskottavaa tätä ajatusta. 
Ranskmtl,iclestä suomentanut 'nut ottamaan tietynlaista asen- snna ohessa absurdi a]ankulut- merkitystä, sillä tärkeintä on se Mikä Iie muuten syynä siihen, 
Aili Palmen. Otava 1964 netta tai suhtautumistapaa sisäl- taminen. Päähenkilöt Estragon tila, joss~ ollaan ja se, mitä, sii- että suomalainen valtayleisö ei 
On hieman yksipuolista lähteä töä kohtaan. (Tämän olisi. voinut ja Vladimir odottavat erästä her- nä vielä pystytään tekemään. oikein jaksa sulattaa tällaista 

arvioirr,aan näytelmää pelltäs- saada Kansallisteatterin Pienel- ra Godot'a, joka ei kuitenkaan Kaikki toiminta on oikukasta ja modernia draamaa·. sinne Virgi
tään kirjana, siis eräänlaisena lu- lä näyttämöllä v. 1964, jolloin si- saavu kumpanakana iltana, vaan refleksinomaista, eräänlaista nia Woolfin paikk'bille se ym
kudraamana, varsinkin jos ei ole tä tietääkseni ainakin on esitetty lähettää palveluspoikansa ilmoit- unielämää, jossa välillä hätkäh- märrys tahtoo loppua. Mielestä
nähnyt k.o. kappaletta edes kos- suomalaiselle yleisölle, mutta tamaan tulevansa varmasti huo- täen tyypit ovat joko liian yk- ni kyky omaksua uusia virtauk
kaan esitettävän näyttämöllä, siinä vaiheessa mielen täyttivät menna. Näin kumpanakin iltana sinkertaisia tai sitten sivuuttavat sia ja kokeilu - jos absurdi teat
mutta koska aihe ja kirjailija vielä muut asiat ). ja luultavasti aina, toive ja odo- asioiden liian pohtimisen hyö- teri enää sitä on - tuovat he
tässä tapauksessa ova t niin mie- Ongelmiltaan ja aiheeltaan tus jäävät täyttymättä. Ratkaisua dyttömänä. Sensijaan kaikkea delmöittäviä vaikutuksia uudis
lenkiintois ia ja polttavia, niin Huomenna hän tulee on tyypil-~ei tule, q1utta jokå ilta Vladimir mahdollista jahkataan pinnalta taessaan ehkä käsityksiä ja esi
otan riskin. Sitäpaitsi eräs etu listä Beckett'iä. Mistään varsi- ja Estragon tulevat saapuroaan ja joka puolelta siten, että ih- tystekniikkaa. 
edellämainitusta puutteesta on: naisesta juonesta ei voida puhua. paikalle. Siinä ihminen ikuisine mislogiikka alkaa tuntua nauret-
syventyminen käy ennakkoluu- Tärkeimpänä teemana tässä 2- tulevaisuudentoiveineen ja odo- tavalta. T.-B. Orsmaa 

• 

Carl Frey ehti Rovaniemellä asuessaan kirjoittaa hänkin kaksi julkisuuteen tullutta näytelmält, 
joista kuitenkin vai~ toine~, Velipuolet, on tähän menm·-si\ päässyt t.eatterissa esille. Velipuolet 
liitettiin Rovaniemen ohjelmistoon syksyllä 1961. Kuvassamme näytelmän roolihenkilöinä Maiju 

Jokinen, ~nsio Niiranen ja Kari Alajääskö. 

• 


