
HENKI . JA AINE 
Viime viikkoina pohjoisten lehtien palstoilla ja kai 

vähän muuallal\in on keskusteltu kahdesta tärkeästä 
asiasta: leivästä ja "ei ainoastaan leivästä". Sen lähtö
kohtana on ollut kivikaudelta peräisin oleva väite, että 
ensin on saatava maha täyte~n ruokaa ja sitten vasta 
ruvettava harrastamaan henkisiä asioita. 

Epäilemme, että Lascauxin luolamaalaukset yhtä 
hyvin kuin Marraskosken kalliopiirroksetkin ovat näl
käisten miesten piirtimen jälkiä. Tällä tuulesta tem
matulla tosiasialla todistamme, että vain kunnon nälkä 
tuottaa kestävää taidett a. 

Keskustelu on tietenkin siihen osaaottaville kiinnos
tavaa ajankulua, kenties kehittävääkin - siinähän 
oppii antamaan toista nenille ja tietämään miltä se 
tuntuu. Keskustelu on omiaan synnyttämään päällepäs
märeitä ja syrjään vetäytyviä. Sillä tavalla ne akanat 
selviytyvät jyvistä. 

Pohjoisten Kirjailijoitten asema ja tehtävä on sekin 
saanut määrittelijöitänsä. Ennen kaikkea on todettu, 
että> tämä yhdistys olisi ainoa kulttuuriyhdistys Lapis
sa, .mikä - vaikka saattaa mairitellakin }oitakuitc. -
on suuri valhe. Toisaalta on todettu, että yhati polje
taan rämeikössä, mikä taas käytännössä tarkoittaa sitä, 
että me itse olemme se rämeikkö. On huudettu nuoria 
nousemaan ja nostamaan maakunnarr kulttuuritasoa. 
Eivät ole huutajatkaan olleet vuosill a pilattuja, mutta 
kasvattajat ottanevat varteen tämän hätätilan ilmoi
tuksen. 

Lienee kuitenkin kiertämätön totuus, se että ilman 
rahaa ei ulkoinen kulttuurielämä missään voi kehittyä. 
Uutta luovat yksinäiset taiteilijat ja kirjailijat saatta
vat kyllä päästä läpi harmaankin kiven. Mutta• kulissi
kulttuuri, juhlavat viikot ja rahaa keräävät kulttuuri-, 
rahastot efvät pääse puun tyveenkään ilman kannatus
ta. Jos tähän maakuntaan halutaan tuollaista Potem
kin-sivistystä, siihen on Potemkinien annettava rahaa. 

On helppo järjestää runsasohjelmaisia kulttuuriviik
koja, kuukausia tai vaikkapa vuosia, jos pystytään jär
jestäjille korvaamaan vaivat. Kustannusyhtiön perus
taminen Pohjois-Suomeen on yksinkertaista, jos yh
tiölle saadaan rehevä alkupääoma. Oma taidelehti tulee 
ulos painosta heti, kun joku maksaa kirjapainon las
kun. Konsertteihin saadaan esiintymään vaikka Sjatos
lav Richter jos musiikinharrastajat täyttävät matkakas
san. 

Mutta mikä on rahanomistajien kanta tähän ulko
naiseenkin kulttuuriin Pohjoiset Kirjailijat eivät ole 
saaneet virallista tukea julkaisutoiminnalleen, yhdis
tyksen kassa on tyhjääkin tyhjempi ja Reino Rinne on 
saanut näpeilleen laskun painatuskuluista. Kulttuuri
lehti Kaltion kohentunutkaan sisältö ei ole herättänyt 
luottamusta, päinvastoin: hälyttävät huhut tietävät jää- , 
räpäisten tehtaanomistajien kieltäneen entisenkin ta
loudellisen tuen. Tasavallan presidentin kuuluminen 
Kaltion kirjoittajiin ei ole hävittänyt sl:andaalin itket
tävää käryä. 

Kuusamon kuuluisan kulttuurikeskustelun teemois
ta on nostettu esille vain rahan ja aineen suhde,"minkä 
vuoksi keskustelu on jäänyt hedelmättömäksi. Toinen 
tuossa palaverissa esille vi lahtanut asia koskee sitä 
henkistä painostusta, jota eritoten tässä maakunnassa 
harjoitetaan henkistii kulttuurityötä tekeviä kohtaan. 
Edellämainittu Kaltion kohtelu on yksi hyvä esimerk
ki; kuka tahansa melkein voisi kertoa siitä korrupt ios
ta, jota häntä vastaan harjoitetaan tiiviimmin kotipaik-

. kakunnalla, väljemmin mutta kylläkin tuntuvas~i koko 
maakunnan puitteissa. 

Rahan ja vallan omistajien tarkoituksiin (Jotka 
useimmiten ovat tiedostamattomia) kuuluu ~avittaa 
kaikki siihen muottiin, 1onka he itse ovat valaneet. 
Poikkeavaa ei ymmärretä, sille ei anneta arvoa, se 
pyritään eliminoimaan pois. . 

Kulttuurityöntekijä saa rahaa, kunniaa ja työrau
han, jos hän antaa arvoa Vallitsevalle käsitykselle 
työnsä tarkoituksesta. Kun luova taiteilija, kirjailija tai 
rnuusikko ei hänkään tule toimeen ilman leipää, hä
nellä on vain kaksi mahdollisuutta: kuolla fyysillisesti 
tai kuolla henkisesti. Jälkimmäisen hän useimmiten va
litsee. Tästä luonnonvaJjnnasta taas on seurauksena, 
että luova kulttuurielämä kuolee heidän mukanaan. Il
man siis jäävät nekin harvat, jotka janoavat enemmän 
kuin muut, ne jotka eivät tahtoisi elää ainoastaan lei
västä. Heille ei voi mitään antaa, kun mitään ei ole. 

Tämä tietenkin on liioiteltua kerrontaa, se on selvä. 
Kaavapiirros on pelkistetty havainnollistaakseen, ei ol-
lakseen täyttä totta. · 

Pelkistettäköön siis edelleen loppuun saakka: 
Jotta kulissikulttuurielämässä näkyisi muutakin 

kuin kulissit ja sosiaalinen teatteri, on sitä johdonmu
kaisesti tuettava suurella rahalla. Jotta sisäisessä kult
tuurielämässä näkyisi muutakin kuin epävarmuutta, 
uskon puutetta ja jäljittelyä, olisi ,sitä jatkuvasti tuet
tava suurella rahalla. Jotta kulttuuriviljely ylipäänsä 
olisi muutakin kuin kotitarveviljelyä, olisi sitä varten 
suurella rahalla hankittava korpivainio, raivaustraktori, 
apulantaa, jalostettua siementä, kunnolla palkattuja 
asiantuntijoita työtä johtamaan ja heille y leistä luetta-

Sota vallanpitäjien taholta antamalla näille lahjuksia. 
Pohjoisen kulttuuriviljelyn sato pysyy pienenä ikui

sesti jollei sitä pystytä järkevästi ja kitsastelematta tu
kemaan. Etelässä on rahan voimalla päästy jo mi:tiste
lemaan maukkaita konditoriatuotteita, täällä - siltä 
näyttää - on tyydyttävä vielä seuraavankin sukupol
ven aikana pettuleipään; 

Kerran' 
' Suutl§llt kerran minua 

kädelle 
vanhan englantilaisen 
herrasmiehen tapaa11 
rupesin hihittämään 

sinulla oli pieniä hiiihtuvia 
ylähuulessasi 
ne kutittivat 
sanoit 

ah saanko kunnian 
leikit silloin gentlemannia 
sinä tuhma iso poika 

tunsin itsen tyylikkääksi 
ladyksi 
en tiennyt mitä vastata 
sanoin vain 
tämä tuli niin äkkiä 
nauroimme molemmat 

mukavaa 
onnellisten lasten naurua 
englantilaisen kreivin 
ja hienostuneen ladyn 
sivistynyttä naurua 

MARJAKAISA 
SUOMENKALLIO 

Jorma Etto 

Talvi 
liidas hiljainen kiih koton 
rauhallinen murheellinen 
apaattinen 

kilteytyy 

' kohoåa tyynesti korkeammalle 
kaikuu kevyesti 
kallioisissa kalloissa 

utopiaden utopiaden 

uskaltaa pelkoon asti 
k <!Svaa alemmas 
putoaa pois 

kyynellumi 

hidas hiljainen rauhallin en 
paleleva t ahdoton 
valkea pimeä 

ikävä 

jaksaa ,kauan katoilla 
liikkuu vaalentuen 
twnmuva pilvi 

' 
painostava 

ALLI LISTE 

A itaa, metsää, mökki. Aitaa, 
metsää. . . Puhe~n sirpaleita. 
Iloisia sanoja, katseita. Synk
ldä sanoja, - naurua. - Ma
nauksia. 

Juopunut matkustaja hoiper
tetee edestakaisin bussin käy
tävällä. 

Ajurin valppaat silmät ties
sä, sivulla, takana, vaunussa 

Matkustajia poistuu. Matkus
tajia tulee vaunuun. 

Peremmäll e sopii vielä. Teh
kää tilaa. Peremmälle, perem-

KIRJALLI SUUSLEHTI 

Juopunut riehaantuu: 
Käykää päälle vaan, jos us

kallatte, niin. Ahä, ettepäs, et
tepäs uskalla tulla kaupungin
omistajan kimppuun. Ettepäs, 
ettepäs uskalla, niin. 

Kaikilla oli hauskaa. Ohitse 
vilahtivat laitakaupungin valot. 
Ohitse vilahtivat matalat mö
kit. 

Nuoret tirskuivat. Vanhem
mat yrittivät rnuttistaa suutan
sa peläten menettävänsä jota
kin arvokkuudestaan. Tulikin 
äsken naurettua niin kovaa. 

tajuamatta ulkoilman raik-
kautta. 

Bussinkuljettaja hihkaisee 
etuovesta ulos: 

Puhu nyt herra, palvelijasi 
kuulee, 

Katselee ylimalkaan sanojen
sa vaikutusta matkustajiin, 
mutta kaikkialla ilmeettömiä 
ihmiskasvoja. 

Vaihde ykköselle, kytkin hil
jaa y lös. 

Bussi, vaill;;~ iloisi<!l sanuja, 
synkkiä saaoja, ma11auksia. 

Ylimielinen supina tuttujen 

Oiva Arvo Ia 

tuultnen ••• pa1va 
ll//l///////l//l/ll //llll 

////////////l/lllllll//////l/ 
lse Luokkal 0 Ii tie ja puut ja pilv~t. 

Taivas smsoi kaiken takana 
kuin - jähmettynyt malmi. 

sellä ilmala, Seinäiän laitunssa 
oli valkoinen lasikuitupikakii
täjä, Se oli kiinnitett y paksulla 
köydellä koivuun. Sen v ieressä 
oli musta rautapata, jossa kei
tettiin pyykkiä. Syksyllä, kun 
teurastettiin eläirrliä ja tehtiin 
suolista makkaroita, ne keitet
t iin si inä. Pata oli tiiynnä vau
loja ja pylsyjä. Pylsyjen val
keat puutikut keinuivat kiehu
vassa l iemessä kuin valtaisa 
keihäsmetsä. Pylsyt olivat eläi
men mahalaukusta valmistettu
ja eri muotoisia pusseja. jotka 
oli sulj ettu tikull a, Vaulot oli
vat suolista ka tkottuja , pbiät 
oli sidottu narulla k iinni. Nyt 
pata oli tyhjä. Se seisoi kivien 
päällä ja se oli kuin palanut 
pääkoppa, joka oli korvien ta
solta irroitettu kallosta. Vene 
k eikkui rHnta an vyöryvässä 
aallokossa. Sen 1 iike myöhästyi 
aina ja näytti siltä kuin se ol i
si hillinnyt vettä. Musta ia val
kea olivat lähekkäin, siinä oli 
kuolema, vain vihreä koivu 
erotti ne toisistaan. ja taustal
la oleva lHtn, jonk"l yksi nurk
ka oli painunut alaspäin ja se 
irvis teli. 

suoraan päähän. Isä ei ollut 
puhunut mitään. Hän oli kle
rähtänyt hirren viereen ja las
kenut kätensä sen päiille aivan 
kuin olisi halannut sitä. Mis
täiin ei ollut tullut verta ja 
paikalle sattunut kylänmies oli 
arvellut. että hän oli vain me
nettänyt tajun tansa. Isän sor
met olivat kouristuneet nyrk
k iin ja silmÄt o li vat katso11eet 
pi\än yli taakscoäin. Kun häPct 
oli nostettu rattaille. olivat kä
det avautuneet ia sormet oliwtt 
olleet epätoivoisesti haralla<'n 
aivan kuin hÄn olisi tavoit·cl
lut, mi stÄ ottaisi kiinni. Pos
killa oli karheaa partaa ja hi
keen li11enneen lian muorlost~·
mia viiruja . Puukontuppi oli 
hal.iennut kärje~Hiän ia veit
senterä näkvi siitÄ kuin viha
mielinen kynsi. Nr~hkavvö oli 
kulunut kourulle, Se muistntti 
leJ.,rn"in kel lopant"'"· Kuoleman 
.iÄlkeen s<" oli irrnitpttu .ia pHn
tu , kuistin seinällä olevaan 
naulaan. 

u 

--
mälle. Tilaa on, 

Kytkin pohjaan, vaihto. Kaa
sua, Liikkeelle lähtö, 

Juopunut mies hoipertelee, 
täyttää monen matkustajan ti
lan. Hän puhuu itsekseen, ju
pisee ... Ääni yltyy, kiihtyy: 

Noh, pojat, tulkaa vaan, jos 
uskallatte. Tulkaa vaan. Tässä 
onkin semmonen jeppe, niin 
pojat, etten pelkää lehmiä, 
lampaita, enkä joutokarjaa lai
sinkaan. 

Naurua. Rohotusta bussin 
tävdeltä. 

Pentti Holappa: Tunto
sar·villa. Esittelyjä ja 
esteitä. WS 1963, 
Pentti Holappa: Perilli
sen ominaisuudet. Ro
maani. WS 1963. 

R anska - tarkemmin sanoen 
Pariisi - ei ole ensi kertaa 
suomalaisten kirjailija-moder
nistien pvhiinvaelluskohteena; 
sieltä importoivat 1880-luvun 
miehet J . H'. Erkosta ja Juhani 
Ahosta alkae(l realismin, na tu
ralismin ja impressionismin he
rätteitä, sieltä 1920-luvun tu
lenkanta .i at - Olavi Paavolai
nen, Arvi Ki\1\imaa, Mika Wal
tari ja muut - sodanj älkeisen 
a.ian uusia kirjallisia ismejä, ja 
1950-luvun alusta lähtien on 
ollut nykymodernistiemme vuo
ro etsiytyä samoille muotisuun
tien syntysijoille. Eikä kontak
tien tiheydessä tätänykyä liene 
valittamista, kun pänkaupungin 
valtalehdillä on Pariisissa omat 
vakinaiset kirjalliset kommen
taattoriosa ja kun y)1tenä ai
noana syksynä (1963) saattaa 
ilmestyä kaksikin pääosin uu
sinta ranskalaista kirjallisuutta 
ki:isittel evää esseekokoelmaa 
.Jaakko Ahokkaan "Esseitä 63" 
(Taio) ia Pariisissa jo vuosia 
asustaneen Pen tti Holapan 
"Tun tosarvilla" (WS). 

Toistaiseksi tämän kirj alli
suuden - nimenomaan uusim
m an, eksistentialismin jälkeisen 
- tuntemus on meillä lähes 
pelkästää!'l esittelyjen varassa, 
sillä sen kääntäminen on -
muutamien näytelmien teatte
riesitykset sekä aikakauslehdis
sä julkaistut runo- ja proosa
näytteet sivuuttaen - rajoittu
nut vasta ilmP.styneeseen Clau
de Simonin "Flanderin tiehen" 
(La route des l"landres, 1961, 
suom. Tammi 1963) sekä Sa
muel Beckf't:tin mmaaniin "Mil
la ista on" (Comment c'est. 1961, 
suom. Otava 1962), mikäli tämä 
ranskaksi kir.ioittava irlantilai
nen emigran tti halut<> _n rans
kalaiseen kirjallisuuteen lukea. 
(Hiukan enemmän on saatavis
~a ruotsiksi: ~ aitsi Beckettln 
1951-53 ilmestyneen romaani
trilogian kahta osaa mm Si
monin "L'herbe" (Gräset, 1963) 
sekä tämän rinnalla suunnan 
kahden muun johtavan pro
saistin teoksia : Michel Butorin 
"La modification" (1958, ruots. 
"Resa mellan kvinnor", Bon
nier 1959) ja Al<1 in Robbe-Gril
let'n "L a j alousie" (1957, ruots. 
"Jalusi", Bonnier 1950); neljä t
tä "suurta", Nathalie Sarrau
tea, ei liene vielä myöskään 
r• 1ntsin nettu.) 

A ,ia sinä nsä on. mitä kanta
vuutta moderneimmall a rans
kalaisella kirjallisuudella - ni
menomaan "uudella romaanil
la" - on, mitä uutta, merkit
tävää sillä on annettavana län
simaiselle kirjallisuudelle sitten 
m odernismin "klassikoiden" -
sa noka"lmme vaikkapa Giden, 
Proustin, Joycen, Kafkan ja 
Faulknerin - tr~i lähimpien ek
siBtentialisti-edeltä jien sÄ (Sart
re, Camus) ja missä määrin si
tä näin ollen on syytä kääntää 
suomenldelelle ja ennen kaik
kea ottaa siitä herätteitä omaan 
kirjallisuuteemme. Mainittujen 
"klassikoiden" rakenteelliset j a 
tyylikokeilut nämä uusimmat 
näyttävät vieneen entistä pi
temmälle; niinpä ns. t a junnan
virta-telmiikka on esim, Simo
nin "Flanderin tiessä" tehty jo 
typografisestikin (virkkeiden 
jatkuminen sivukau palla, v u o
~·osanojen merkitseminen ilman 
tavanmukaisia lainausmerkkejä 
tai viivoja) niin hankalaksi, 

.e ttä sen lukemine n omalla -äi
dinkielellä palauttaa vaivailoi
suudessa mieleen ensimmäisen 
"tavallisen" romaanin lukemi
sen vastaopetellulla v ieraalla 
kielellä. Holapan selostuksesta 
päätellen Sarrauten romaanira
kenne muistuttaa repliikkien 
vaikeaselkoisuudessa Simonia, 
ja mitä Butorin "Degres"-ro
maaniin (1960) tulee, niin suo-

-

s1liikenne """) ~ 
kaupunkun 

Joo poiat, teidätkin n1inä 
ö1'nistan ja siutkin likka, joo. 

Bussi liukuu liikenteessä. 
Kaupunginomistaja takasillal-
la - pahoinvoipana. 

Hvi, se oksentaa. 
Sen huudahti äskeinen kau-

punginomistajan mainitsema 
tyttö. 

Jarrutus ja äkkipysähdys. 
Takaovi lennähtää a uki ja 

kuljettajan käsi tempaisee kau
punginomistajan alas passissa 
olevan konstaapelin eteen. 

Humaltunut mies toikkaroi 

malainen esittelijä tunnustaa 
joutuneensa laatimaan erinäisiä 
sukutauluj a sen ymmärtämi
seksi, minkä lisäksi tekijä itse 
on antanut lukijoille ystäväl
lisen ohjeen hypätä sen eräi
den toistuvien jaksojen yli! 
"Vaikea" muoto ei ole tieten
kään tuomittava sinänsä - se 
on ensiksikin lukij an kanna lta 
jossakin määrin subjektiivinen 
käsite, se voi myös olla "vai
kean" aiheen j a ' sanottavan 
väistämätön seuraamus, ja li
säksi voidaan näennäisen itse
näisillä muotokeinoilla joskus 
dialektisen hyppäysmäiseRti po
tensoida aiheen, sanottavan te
hoa. Totean omalta kohdaltani, 
että miten Simonln "Flanderin 
t ien" muodolliset hankaluudet 
minua aluksi ärsyttivätkin (ja 
vaikka en jälkikäteenkään voi 
olla vakuuttunut kaikkien nii
den tarkoituksenmukaisuudes
ta, saati välttämättömyydestä) , 
niin kaikenkaikkiaan tämä teos, 
kaiketi suurel ta osalta juuri 
rakenteensa (joskin ratkaise
vasti sentään aiheensa, kerron
tansa j a valtavan visuaalisuu
tensa) ansiosta, muodostui mi-

keskM: 
Kehtasikin antaa poliisill!! 

sen. Kaikkihan tuntevat Kitu
sen Eetun. Rentun, mutta hy
väntuulen tuojan. Että sen li
kan pitikin huutaa ... 

Takasillalla matkustajia lä
hekkäin, limittäin, 

Kuljettajan kylmät silmät 
edessä, takana, sivulla, bussissa 

Kaupunki, täyhnä taloja, elä
mÄä, ihmisiä toisiansa tuuppi
via, 

Bussil iikennP. k~uounk i in. 

taneen siihen " taiteen irtautu
miseen inhimillisestä", mitä es
panjalais-aristokraattinen kult
tuurifilosofi Ortega y Gasset 
äskettäin (1961) Suomeksikin il
mestyneessä teoksessaan oli jo 
20-luvulla julistanut. Aihe vail
la inhimillistä merkitsevyyttä 
ilmaistuna konstikkaalla raken
teella j a tyylillä: pelkkä vai
kea muoto, jonka takana on 
tvhiää! 

T yypillisten nykymodernis
tien rinnalla Holappa ranska
laisen kirjallisuuden katsel
muksessaan esittelee toki myö1l 
toisentyyppisiä kirjailijoita: 
Camusin ohella mm, vasemmis
toradikaalin Jean Caun, joka 
on leimannut "uuden romaa
nin" edustajat pakoilijoiksi, 
jotka pyrki'(ät kiertämään in
himillisen ongelman omistautu
malla esineille, tai Goncourt
palkinnon saaneen Annd Lang
fusin, joka ei ole u jostellut 
tunnusta a romaa nille jopa viih
detehtäviä. Eräissä suomalaisen 
esi ttelijän selostavissa äänen
painoissa on myös erottavi
naan "uuden romaanin" äärim-

Ajatukset putosivat tummina 
palloina alaspäin, huulten vii
va oli levossa, Ilma liikkui kas
vojen edessä, menä paisui, 
kurkku kähisi tyh.iänä ja kui
vana. Sekunnit jyskyttivät r in
nassa, rengasmainen lihas 
pumppusi verta suoniin . jotka 
olivat jännittyneet leiriöiksi. 

- I sä kuoli tänä aamuna, 
Aurinko oli vaaleankeltainen, 

laihantuntuinen ja se paistoi 
kuusen takaa, niin että kuivu
neet oksat näyttivät törröttä
viltä kylkiluilta j a ryhmyinen 
runko oli kuin selkäranka, 

Mummo etsi vir sikir jan, 
pyyhki silmänsä ja veisasi. 
Kissa naukui väsynee~ti. mutta 
kukaan ei antanut sille ruokaa. 
Se töpätteli hellan luo, nuuhki 
kuppiaan ja naukui mon ta ker
taa. Sitten se meni komuti n 
vieressä olevalle solkkuämoä
rille. nosti etutassut ämpärin 
reunalle ja latki ruonantiihteit
ten päälle kaadettua maitovel
lin loppua. 

Järvellä kävi kova aallokko 
j a kylänmies sanoi, että tohto
ri on h1I1lu. io~ liihh"P. tÄ mmö 

mini-ilmaisua - jää arvailta
vaksi, kenestä "hänestä" mil
loinkin on kysymys, Itse aihe 
voisi olla mielenkiintoinenkin : 
suomalainen tehdasyhdyskunta. 
jossa tehokas sosiaalipolitiikka 
on luonut hierarkista tyytyväi
syyttä. kunnes tuotannon laa
jennukset ja niiden edellyttä
mä ulkopuolinen lisätyövoima 
rikkovat sopusoinnun ; kaikki
valtias tehtailija . joka vanhuu
den kynnyksellä, oman piJ jan 
etsiydyttyä kokonaan toiselle 
alalle, lääkäriksi, havaitsee ole
vansa vailla seuraa jaa ja peril
lisiä ja valitsee sell a iseksi teh
taansa portinvartijan Pojan, 
oppimattoma n nuorukaisen; tä
män perillisen pikakoulutus 
teollisessa tekniikassa, tuotan
to- ja myyntisuunnittelussa, 
ulkonaisessa käyttäytymisessä 
ja - avuliaan kemisUnrouvan 
avulla - myös erotiikassa; 
tehtaan johtoportaassa - kont-

' toripäällikkö. insinööri - esiin
tyvät vastakohdat ja ristiriidat; 
tehtaili_jan suhde alaisiinsa. nii
den joukossa työnjohtaja Kivi
seen, ent. vasemmistolaiseen, 
jne, jne, Romaan in kerronnal-

Hirsi oli pudonnut melko 
krwkeHlhol iA ~<" oli S>ltf:ll f'lll( 

asiantuntemuksen ja elämänko
kemusten ihmiselämään ja yh
teisl}:unnalliseen tapahtumiseen 
avaamien nä köalojen sijasta ra
kenteita . asetelmia, kuvia, ty
pografisia erikoisuuksia. Ikävä 
vain, että tämä , ohjelmallisesti 
rakennettu romaani ei elä eikii 
syvemmässä mielessä kiinnos
takaan, Vastoin kustanta.ian 
kansimainosta en voi pitää 
"perillisen ominaisuuksia" Ho
lapan mestaruuden näytteenit 
päinvastoin näen sen teoreti
soivan hedelmättömänä vaihee
na kirj ailijan proosatuotannos
sa, jonka sekä psykologista ih
miskuvausta ja viimeisteltyä 
tyyliä ("Yksinäise t". 1954) että 
luovaa myytiilistä kykyä 
("Muodonvaihdoksia", 1959) 
olen aikaisemmin suuresti ar
vostanut. Tapaus yllyttää laa- t 
j emoiinkin, nykymodernismia 
ylipäänsä koskeviin johtopää
töksiin. Se "uusi muoto". jon
ka toteuttajana Holappa onnis

>tui "Muodonvaihdosten" no~ 
vellei'isa, . ei olekaan kestänyt 
romaa nin mittasuhteissa; liekö 
sitten niin. että nykymodernis
mi, joka suoritti läpimurtonsa 

Ranskalainen · "uusi romaani' 
1 

lainen sovellutus • 

J uom 
nulle voimakkaaksi kirjallisek
si elämykseksi, jonka olen val
mis lukemaan suurten sotaku
vausten joukkoon, Mutta sel
viö on toisaalta "vaikea" muo
to ilman "asiasta" johtuvaa 
pakkoa, muoto muodon vuoksi 
on enemmän tai vähemmän 
konstailua, jolla on pelkästään 
tekotaidollisen harjoittelun tai 

-kisällinnäytteen merkitys, ja 
joka useinkin on vain peittä
mässä sitä, ettei mitään "asiaa" 
tai sanottavaa olekaan. 

"Asiaan", aiheeseen siirtyäk
semme: lähimmistä ajallisista 
edeltäjistään eksistentialisteista 
- erikoisesti Sartresta - rans
kalaiset nykymodernistit näyt
tävät eroavan selvimmin siinä. 
että he taiteen Su vereenisuud en 
ja itseriittoisuude n nimissä sa
noutuvat irti yhteiskunnallises
ta dokumentaarisuudesta, po
liittisesta ja aa tteellisesta t eh
tävästä, moraalise~ta vastuusta. 
Niinpä Sarraute "yleispätevää" 
psykologista aineistoa tavoitel
lessaan korvaa ihmiskohta loi
den "aatehistoriallisen" selitys
tav8n pelkkien sattumien ket
julla ja leimaa yhteiskunnalli
sen ympäristön "toisa rvois_,eksi 
r ekvisiitaksi", Yves · Ber.gerin 
"L e sud"-romaanin henkilöillä 
ei ole tekemistä psykologisen 
'todennä köisyyden eikä ylipään
sä todellis ten ihmisten kanssa 
vaan pell,ästään "kirjallinen 
merkitsevyys", ja myös romaa
nissa konservatiivis-ohjelmalli
sesti kuvailtu 1800-luvun alku
puol~n Virginia on "pelkkää 
kuvitelmaa, pelkkää kieltä". 
niin että <'sim. sellaista olen
naista a janilmiötä kuin neeke
rioriuutta ei ole välitetty mai
nita. Robbe-Grillet'n "Labyrint
he"-romaanissa (1959) on ih
miskuvaus tietoisesti korvatt u 
esinekuvr~uks~lla - -siitä uutta 
kertomaproosaa yleisemminkin 
luonnehtiva nimitys esine - L 
objektiaalinen romaani - , ja 
jo 30-luvun alussa on nykymo
dernismin ed elläkävijä Francis 
Ponge esittänyt saman oh.iel
man lyriikan osalta ("runoili
jan ei pidä tarjota ajatusta 
vaan esine") käsitellen sitten 
tuotannossaan sellaisia merkit
seviä ja antoisia teemoja kuin 
etana, äyriäinen tai vesilasi. 
Luopumus aatteellisesta ja so
siaalisesta näyttää lopuksi joh-

mäisyyksiin kohdistuvaa ico
niaa, ja kun hän "Sanojen pa
ratiisi"-esseensä alussa (s. 89) 
pohtii romaanin jäämistä vii
meiseksi ajan taiteen tunnus
omaisessa siirtymisessä muoto
va lta isuuteen, hänen on pakko 
todeta, e ttä syynä on kirjoitt<t
j ien "huonosti kätket ty tieto 
siitä. että roma<tnilla ei ole 
kaikkea taiteen vapautta". että 
romaanin kirjoittajalla on "vas
tuu suhteessa yleisöön". (Täs
sä voisi muistuttaa myös Victor 
Svanbergin 1961 esittämästä to
teamuksesta, että kirjallisuus, 
nimenomaan romaani, pn aina 
ollut muutakin kuin muotoa: 
sisältöä ja ideoita. iotka liitty
vät ihmisten vitaalisimpiin t ar 
peisiin. Ja ilmeinen pÄtevyy
tensä on edell een kin Yrjö Hir
nin sosiologisen estetiikan lop
putul ema lla. ~ttii kaikki taide 
on noussut käytännön tCJrpeis
ta n.vrkien luonnostaan niistä 
inoittautuen itsenäi ~tymään 

mutta menettäen elinvoimansa 
mikäli ti\ssä pyrkirn.vksessii täy
sin onnistuu,) Holapan kiinnos
tus on yhtäkaikki selvi:istikin 
"uuden rorna<m in" muotokokei
luien suunnalla, ja havainnol
lisimmin tämä tendenssi ilme
nee hänen omassa romaa niuu
tuudessaan "Perillisen omina i
suudet", .ioka yksinkertaisesti 
osoittautuu r anskalaisen "uu
den romaani.n" suomalaiseksi 
sovellutukseksi. 

A im1kin eräiinä innoittava
na esikuvana - Holapalla näyt
tää .tässä olleen Simonln "Fl<~n

derin tie", jonk'l poikkeukselli
sen vaikean suomennostyön hän 
on suorittanut yhdessä Olli- , 
Matti Ronimuksen kanssa, Si
monin tavoin . myös Holappa 
kerrontatekni ikassaan sekottaa 
tapahtuvan, puhutun, ajatellun 
ja muistetun liikkuneen siten 
ajassa edestaka isin, E:;ikuvaa 
noudatetaan niin p itkälle. eHä 
myös Holappa s ijoittaa henki
löittensä repliikit kertovan 
kappaleen sisään merki ten ne 
vain isolla alkukirjaimella, Lu
kij aa askarrutetaan myös sillä, 
e ttä päähenkilöstä, tehtailij as
ta, käytetään vain yksikön 3. 
persoonaa (joskus tosin lisäksi 
"ukko"), jolloin - kun sentään 
muistakin henkilöistä joudu
taan käyttämään samaa prono-

Iinen runko hajaantuu kuiten
kin sarjaksi melko irrallisia 
episodeja; henkilöistä tuskin 
kukaan saa todella eliiviä. per:. 
soonallisia piirteitä; koko teh
dasyhdyskunnan kuvaus on jol
lakin tavoin paperisen teoreet
tista. vailla elävää kontaktja 
todellisuuteen, vailla aiheen 
edellyttämää asiantuntemusta , 

Ohjelmallisesti. "uuden ro
maanin" omasta näkökulmasta, 
kaikki kenties on kuten ollakin 
pitää: k uvattu tehdasyhdyslwn
ta "pelkkää kuvitelmaa, pelk· 
kää kieltä". kuvatuilla ihmisil~ 
lä vain "kirjallinen merkitse
vyys" ja heidän kohtalonsa pel
kästään ''sattumien ketjua"; 
"~irltu~tP.n" !'i ii ~~~~ "~sfneitÄ" 

Ia on saavuttanut kiistattomim
mat voittonsa lyriikan piirissä, 
on sitä tehottomarnpi (tai vaa
tii onQistuakseen sitä enem
m~in) , mitä laajempiin kirjalli
s iin muotoi hin sitä sovelle taan : 
novelli sillä vielä pystytään 
hallitsemaan, mutta romaanissa 
- kuten toisaalta myös näytel
mässä. niin kuin on koettu -
sen edustamaa keinotekoista 

' rakrntel ua uhkaa paljastumi
nen, hajoaminen ja murtumi
ne n Ei kylläkään aina, kuten 
osoittaa ~imonin "Flanderin 
tie". Mutta l--. silloin tarvitaankin 
taal~se jotakin muuta, enem
mäll! kuin pelkkä ohjelmalli
suus ja esikuva, 

RAOTTT, PALMGRF.N 

f2~tpapäivä 
' Poikani istuu 1 ukemassa 

pörrötykka ja pisamanaama. 
Harvoin näen häntä 
toivon ettei hän murehdi 
vaikka sai kol{eissa ne losen. 
Katselen sinua Poika 
Kun olin sinun ikäisesi 
minulla ei ol lut isää joka olisi kats~llut 
- niihin aikoihin isät kuol iva t nuorina -. 
Sinul la on tietoja joita minull a ei ollut 
Toivon että t ietosi ovat oikeita 
väärä tieto on tehnyt monesta lapsesta 
väärämielisen aikuisen. 
Pitäisiköhän sinun ruveta omaksi isäksesi? 
Kuuliaisuusehto pitäisi hy lj ätä 
on monta suurempaa syntiä kuin olla tottelematon 
kuuliaisuuden palkaksi ei aina saa hyvää 
tottelevaisuus johtaa kuten olet nähnyt myös rikokseen, 
Havaitset joka päivä miten aiku1set 
ovat pahoja saalistavia ja sotaisia. 
Useimmilla heistä on ollut isä -
jota on täytynyt uskoa ja totella. 
Kaksi miestä on samaa kuin kaksin verroin virheitä 
Rupea sen vuoksi omaksi isäksesi 
ja havaitse itsekohtaisesti syyt 
miksi ihmisyys niin usein on lomalla. 
Nä.en että käännät viimeisen lehden esiin kirjastasi 
pian sinun on mentävä. 
Jätän sinut nyt Poika 
kerrothan sitten taas miten Vastuksen kävi. 

03110 AALTO 

Kun naul a ol i lyöty, ~e oli 
halkaissut hirHÄ muutr<m~n 
sentin kumpaankin suunt:o1an. 
Naulan kannassa oli ristikkäi
siä h"lrPoukuvioita . . ettei vas<1-
ra luistaisi. Naulassa oli p idet
ty ennen hevosenvaljaita. mut
ta kun hevonen oli kevä~illä 
myyty, valjRat o,li viety vinti lle 
ja naula oli jäänyt toimetto
maksi. Joskus si ihen oli pil!tet
ty v~iliaikaises ti joku jn•Jtoka
lu. "' joka sitten si ivouk~en yh
teydessä vietiin aina pois. 

Äiti itki hellan luona ia pu
risteli esiliinaansa. Kylänmies 
koputteli piippuaan. kaivoi 
koppaa etusormellaan .ia oli 
omissa ajatuksissaan. Hän oli 
isää pal.ion vanhempi, hän oli 
nähnyt isän syntymän, nähnyt 
hänen kasvavan, tulevan mi e
heksi. perustavan perheen ja 
rakentavan talon. Hän huokasi 
ja sanoi itsekseen. 

- Sali vielä nuori mies. hyh. 
Tuuli riuhtoi ja telmäsi. vil

japelto lakosi yhtä mittaa ja 
kuistin ovi pau'kkasi. ilmavirta 
pääsi jostakin sisäpuolelle ja 
työnsi sen auki. Se levähti se
lälleen. josta tuulenpuuska heit
ti sen jiilleen takaisin. Oli k uin 
siinii olisi ollut jatkuvasti kul
kiioita. kuin sankat vierasjou
kot olisiva t vaeltaneet edesta
kaisin kynnyksen y li. 

Ruumis vietiin riiheen. ~e 
asetettiin puiselle lavalle, niin 
kuin taikina leipomapöydälle. 
Riihi oli hämärä, toisella puo
lella oli olkikasa ja vieressä 
silppukone. Siinä isä oli kat
k.:~ issut pikk urillinsä joskus 
nuorempana. Nyt silppukone oli 
ruostunut, eikä sitä enää käy
tetty, se oli vain ja täytti erään 
tilan, johon ei voinut muuta 
panna. Riihen ikkunalla olivat 
hevosenkuolaimet, punaiset ku
mirenkaat olivat halkeilleet ja 
niihin oli kuivunut vihreää li
maa .. Vainajan jalkapohjat nä
kyivät ovelle. varpaat olivat 
kopristuneet tiukkaan toistensa 
vier~ert. Niillä jaloilla oli kä
VPlty paljon, Nyt ne olivat jäy
kät. 

Ri ihen saranat kitisivät ja 
kylänmies rasvasi ne kärryn
voiteella. Sitten hän sulki oven 
panemqlla la udanpä tkän sen 
päälle. 

Raitilla soivat tiu'ut ja hely t. 
Vieras a joi mustilla kieseillä 
ohi. Se oli rikkaan mustalaisen 
näköinen, sen, jolla oli valkoi
nen v .imo, mutta se ei ollut 
mustalainen. Hevonen oli lii
nakko, Se yritti kääntyä taloon, 
mutta mies husoi suitsenperillll 
ja ärjyi, ääni vaikutti humalai
selta. 

Tohtori tuli kaupasta ja py
sähtyi katsomaan. Hänellä oli 
selässään s8tulareppu ja kädes
~ään jenkkikassi. Hän laski 
kassin maahan ja korjasi re
pun asentoa, pisti peukaloosa 
viillekkeitten alle ja heilautti 
reppua ylemmäs. Reppu näytti 
painavalta. Sitten hän kaivoi 
nenäliinan taskustaan .ia pyyh
ki kasvojilan. Hän kääntyi kat
somaan kylää, otti baskerin 
pääst"iÄn. pyöritti sitä sormjen
sa välissä aivan kuin olisi et
sinyt siitä lippaa, mut ta huo
masi, ·että se on pvöreä ja pisti 
takaisin päähÄnsä. Hän otti 
k::~ssin ja lähti kävelemäiin 
rr~ ntaan, Tuo valkosorminen äi
jä ~e oli sanonut, ett ä isä oli 
kuollut! Tuntui kummalta aja
tella, että se oli juuri tuo. jo· 
ka oli puristanut isän rannet
ta, konautt:mu t rintaan ja 
kuunnellut, tökännyt sormella 
~ilmämunaa ja sanonut lvhyes
ti. miltei tylysti: "Valmis!" 

Tohtori laittoi tavarat venee
seensä . Sitten hän palasi muu
taman askeleen laituria ja me
ni koivun luo. Hän pysähtyi 
hetkeksi kuin miettiäkseen, mi
tä hänen pitikään tehdä, katsoi 
puuta ja kurotti kädellä alim
pia oksia. mutta ei yltänyt. S i
v uill een vilkuillen hän alkoi 
päästellä köyttä. Hän oli siinä 
kuin hevosmies syöttöpaalun 
luona, löysäsi marhaminnan ja 
valmisti lä htöön. 

Valkea huvila päilyi saaren 
selällä kuin kuvastin. Ympäril
lä nojailivat männyt pohjoiseeu 
ja kareissa hakkasivat vaa~ 
aet pänkeet. 
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