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Pitkänen: Senkuin r ipustaa 
housut kepin nokkaan, niin 
monet kuin niitä onkin. Ja jo 
vainkin maaherra, ennakkoluu
loton mies hän oli, sen tekikin 
Hyvähän siinä, tosi tulilla, oli 
paistatella sekä pöksyjä että 
pakaroita. Olivatpahan senj äl
keen kuivat taas ko1Jvan aikaa 
Ja passasi sitten - luikahut
taa harmittomasti .. . 

Taula-Matti : Eikä siinä muuta 
lmin tempasit tuppeen vaan 
sekä housut että paidan, tup
pcen kuin ankerijaannahan 
Höyrysivät pian vaatteet oksilla 
- - ja me !tse nyt kääntelim
me itsiämme ja vääntelimme 
tuossa tulosen herttaisessa 
huuteessa, ilki-alastomina kuin 
öiset kyöpelit. - - - Sitten 
puimme nutut päällenune taas, 
kruutikuivina. - - - Usein
pa kyllä putkahteli Heiskanen 
ylös, huutain korkealla äänel
lä 

Paavo Pitkäsen kirjaa lukies
sani oli mieleenmuistuma Seit
se~nän veljeksen Taula-Matis
ta niin selvä j a usein toistuva, 
etten maita olla siitä mainitse
matta; eräskin hyvä ja hau s
l<a rinnastus olisi Pitkäsen kir
jan niminovellissa esiintyvä 
noiduttu metso ja Taula-Matin 
kaverin, Heiskasen, Lapin noi
tien torj unta. Tätä en sano mi
tenkään pahalla, sillä "mielui
sasti muistelee ukko retkiä 
miehuutensa parhaista päiv istä 
ja mieluisasti niitä ker toilee", 
siteeratakseni Taula-Mattia 
kerran vielä 

muistelus suurista selkosista". 
Kirjan luettuani tulin siihe11 
tulokseen, että 'suurista selko
sis ta' olisi ollut oikeampa~ 
käyttää monikon ablatiivimuo
toa, sillä varsinaista luonnon
kuvausta Pitkänen vähemmän 
harras taa. Pitkänen ja hänen 
toverinsa osoittautuvat touhun 
miehiksi, jotka koko ajan ovat 
matkalla johonkin tavoittee
seen. Heidän olemisensa tar
koitus kair assa ei ole saaminen 
vaan ot taminen 

Pitkäsen kirjoituskieli on 
persoonallista ja kokonaan 
muuta kuin h änen puhekielen
sä, niin myös erätarinoissa -
sen verran olen kuunnellut 
pankinjohtajan juttelua myös 
t ilanteessa jolloin papereita ei 
ole edessä . Tässä eräs tyypil
linen näyte Pitkäsen 'kir j<llli
sesta Lapista ': "No. Ei ollut\ 
kovin k aukana. Onnikaan. Oli 
karh u päässyt taas ha ngen 
päällä. Ja kun yastaan sat
tui sopiva k anto. oli kaveri 
petannut kahdelle, teh nyt tulet 
ja ruvennut asumaan. Odotte
li kokkauksineen aikansa mi
nua, mutta kun en kuulunut 
tulevaksi, söi, joi, j a heittäysi 
havuille. Ja - nukahti. Hän
kin. Joten ei meissä ajo huk
kaan mennyt." Tämä Pitkäselle 
omina inen kirja-suomenkieli 
on viety johdonmukaisesti lä
pi alusta loppuun, kirjan kan
nesta kanteen. Ainoan poik
keuksen muodostaa ru onoasui
nen "Seranaadi", joka k uvaa 
karhun hiihtoa. Tarin akokoel
man kokonaisuuden kannalta 
se on vikapisto, mutta antaa 
kyllä oivan näytteen kirjoitta
jan runokäsityksestä. 

vassa. Terve näyttää olevan 
ja hyvin näyttävät pihkatikut 
maittavan." 

Siinä esitetään mu.uan luon
non ihmeellisyys, jota en minä 
ainakaan ole milloinkaan näh
nyt, en edes kuullut puhutta
van tätä ennen: metso syömäs
sä kuu s en hako ja. 

Katsoin asiaa myös tiet oktr
joista. Siellä sanottiin että 
metso syö männyn neulasia 
Kun kävin muistelemaan lu
kuisten a ukaisemien i m etsojen 
kivispiirojen tai kuvun sisäl
töä. niin totisesti en m uista 
tavanneeni yhtään kuusen neu
lasta yhdelläkään . Kysyin 
asiaa metsästystä h arrast avii
ta kavereilta. He sanoivat, et
tä siinä täytyy olla joku virhe 

Enkä m inä keksi muuta rat
kaisua kuin sen, että tässähän 
olikin kysymykse·ssä "se Lapin 
noita", kuten Kaapi sanoi 

"Niin ainakin." 
Teuvo Hahl-Marjokorven kir

jan sivuHla vilisee vain ka
loja, kaikenlaisia kaloja, suu
ria ja pieniä - jaa, olihan 
siellä krapujakin. Tästä huoli
matta on lukija kohta ensim
mäisillä sivuilla selvillä siitä, 
että kalat ja niiden pyydy<;tä
minen ovat pientä ja vähäistä 
kokonaan toisenlaatuisten ta
voitteiden ri n nall a. Kysymyk
sessä on k ir joittaja ja ihminen, 
jonka silmä on he r·kkä näke
mään ja mieli altis vastaanot
tam aan parasta mitä lu onto voi 
tarjota runsain mitoin - niin 
runsain, että se suures takin 
säiliöstä pursuaa yli, valuu 
kirjan sivuille, koituu lukijan 
hyväksi. Vaikka kirjoittajalla 
onkin paljon hyviä sanoja 
on koko ajan tunne että niitä 
on liaan vähän. Kirjoittaj an 
tuska siirtyy lukij aan, kirjai
lija saa luki jasta myötäkärsi'
jän, kun kirjan sulkee, on lu
kijan saaliina polttava kaipaus 
kesään, tuuleen, tuntureille 

KIRJALLISUUSLEHTI 

NYKYSOSIOLOGIAA M/ESKOLA st". Viitteenä siitä, miten 
"moderni" on ymmärretty, on 
se, että enemmistö pitää Hel

Aamua ••• 
Antti 'Eskola: JÄYKKYYS 
JA TAIDEKASITYKSET. 
YKK :n Tutkimuslaitos . 
Tampere 1963 
Sama: MAALAISET JA 
KAUPUNKILAISET. K!r ,ia
y htymä 1963. 
Uusi, amerikkalaisin esiku

vln liikkeelle lähtenyt sosio
loginen tutkimuksemme on 
vuosikymmenen kuluessa pai
sunut aika runsaaksi ja onnis
tunut kartoittamaan monia 
merkitseviä alueita ja ongel
mia nykyisessä yhteiskunnas
samme. 

Muinaiskansojen ja primitii
vis-barbaaristen yhteiskuntien 
pnnssä liikkuvan vanhan, 
"klassillisen" sosiologian vai
kuttaviin kehityshypoteeseihin 
(esim. Westermarck) tai suo
rastaan taiteellisesti tenhoaviin 
kuvaussuorituksiin (esim. Fra
zer) verrattuna arkisten ajan
aiheiden parissa askartel'"va, 
joukko haastatteluin, matema
tiikkokonein ja tilastoin työs
ken telyä ja tulemittaan usein-

k' lkk··· 1 . t' "t laakoskea, Mustapäätä, Katri 
. ~ pe ·. 1a. y ers~s 1. ~nnettu- Valaa ja Kajavaa "vanhan ru-1a t?srastorta vahvtst';l'Va ny- non edustaj ina". Koehenkilöi-
ys~srologra on. het~nkm p~oo- den asennoitumista (nyky) 

s~Jlrsta J~ usermmrten kurva: modernismiin selvitetään erillt-
kr~korstakm. .K_UJ tenkaan . . er sessä luvussa (s. 84 seurr); ht-
vor sanoa, etterk? se valars1SJ losten , nojalla voidaan teJ1dä 
yhte1sku?tamme Ja sen vasta t- yleistävä toteamus, että luvan 
sen .~{ehrtyksen kannalt·a· nu~- modernin taiteen "tekemise·2n" 
~enkunors1a ~{ysymyksra , .Ja antavat useimmat, hyvänä 
J Os~:rs se on . JOpa hau?kaak.in: taiteena pitävät m6dernia 

Vnme v uosma_ on en~orsest~ taidetta melko monet, mutta 
alan nuor~mp1 . t utkr]apohrr vanhaa parempana suhteelli-
o~.ortt~ut arhevalmnass~:m Ja sen harvat (s. 105) · ryhmitel-

Aamua kaipasi t 
itkien kerran 
niin raskas 

on 
srelusi taakka 

Aam ua katsoit 
tuokion verra n 
rask aampi vielä 

on 
katsoa 
valohon saakka 

PAAVO HALONEN 

nakemrstavassaan selvaa so- · . r "k · . d 
siaalista radikaalistumista, j a Ien. VOI.daan rsa sr . . to et:~· senäisempi työssään, kaupun-
samalla on alkan ut ilmetä oi- etta n?rset. suhtau~uva.t nyk)- k ilaise n taas työn ulkopuolella 
rei.ta "koulun" jakautumises- ~oderntsmun . m~ontetsemnun Erimielisyyttä on sensijaan 
t 1 ht. . h ·11· · kum mrehet Ja ylm yherskun- kummankin elämismuodon h. y-a ;:a ra, van 01 rsempaan Ja t 1 kJ~ .. t · · k · · · 
radikaalimpaan linjaan tai sa:- a uo ,a myon ersemmm uJ: väksi koituvista julkisista 

. . k All dt' ·. L' tt muut luokat. Totsessa yhtey edutsta· kaupunkr'lar'set kat~o-notsrmme o ar 111 Ja 1 u - ... 1 · · ·'tt · '[ei . ·• · ., 
sen koulukuntiin. dessa nno: aJa . "-· orr.:ansJ..l vat va ltiovallan suosivan maa-

J .. 1k. ... .h .. .. k (1 961) mukana toteaa, etta val- laisia (maanvi]J'ell']'a"r'n tul·r·-a rmmarseen ry maan uu- 1. · t· · t ( .. t · · · ' 
1 d tt. A tt· E k 1 rtsevrs a normers a myos ar- palkkiot') maalal·set taas k·•u-unee osen 1 n I s o a, ) . d f"' ... 1 · · · ' " 
ja samalla tämän hetken se- t~~ssa Pt. e aan Jay ;:u:nmm punkilaisille koituvan liidksi 
siologeistamme 'tuottel iaimpiin. kunnr keskrluokan punssa. etuj a . Käsitysten vastakohtai-
Paibsi t ieteellisissä v uosikir- A r vostelu (S. Suomi n:o 9/ 63J suus ei kuitenkaan esiinny 
joissa julkaistuja lukuisia tut- on ilkeästi huom a uttanut, Pttå jyrkkänä kah tiajakona: maa-
kielmia (niiden joukossa maan- Eskola on valinnu t tutki- seudun kuluttajaväestön asen-
p uolustusasenteiden suhdetta muksensa kirjalliset auktori- ne kaupunkilaisiin on tasapuo-
puolueideologioihin käsittelev~ teetit yksipuolisesti ja että h ?- ~isempi kuin tuottajaväestön, 
tutkimus Tiede ja Ase-vuosi- nen olisi pitänyt täydentää Ja ensJ polven kaupunkilat'>t en 
kirjassa 1962), englanninkielistä tutkimusmater iaaliaan testa<J- suh tautuminen maalaisiin taas 
väitöskirjaa (1961) sekä t:e- malla 150 modernismin piint y- tasapuolisempi kuin "pa!j:.Js-
teenalan metodiaoppia (Sosio- nyitä kannattajaa näiden suh- jalkaisten" (erikoisesti kotirou-
logian tutkimusmenetelmät I, teesta "vanhaan" r u nouteE'n: vien!) Yhteiskuntaluokkien tai 
1962 hän on viimeksi v l963, siinä vasta "jäykkyyttä" olisi -kerrostumien kanssa näma 
julkaissut k aksikin suurelle koettu ! Huomautus on dem.:t- asenteet korreloivat vain kat-
yleisölle tarkoitettua tutkimus- gogisuudestaan huolimatta 3i- kelmallisesti, ja poliittis~>sti 
ta, joista toinen. käsittE-lee heellinen (m itä epänsiallisuuk- tutkimus -:- eri puolueiden 
modernia lyriikkaa koskevia sia Karen arvosteluu n muuten kannanot toJa eduskun nassa 
as€nteila, toinen maala isten j a sisältyneekin), ja siihen voi>i koskevasta selvitykses tä (Ny-
kaupunkilaisten keskinäisiä lisätä, että Eskolan "jäykky.v- holm, 1961) esim. poiketen -
suhteita: kaiken kaikkiaan den" käsite (kuten nykysosi;)- osoittaa, e ttä porvarillisiin 
osoitus varsin monisuuntaisesta logian harrastama sopeutu- puolueisii n lukeutuvat ovat 
tieteellisestä mielenkiinnosta. vuus-pohdiskelu ylipäänsäkin) yleensä maaseutumyönteis.-•m-

Teoksessa "Jäykkyys ja tai- näyt tää .suosiva~ .. ihmis.tyyppiä. piä kuin . työväenpuoluei~iin 
dekäsitykset" Eskola kirj::.lli- JOka . myos ryntaa ]okarsen ul- kuuluv.at Ja et~a maaseudun 
sena lähtökohtanaan Ortega y k.ona1sen muoh~~psutuks-on sosiaaltd~mokraatrt.. ov~t maa-
Gassetin taidefilosofia sekä saldupuvun, vestpaakampauk- seutu.myonte~sempJa kutn !< Hu-
eräät nykymoderni~min kot i- sen, kattorännihousujen, pii!c- p~nk1:n sos1aalidem?kraatit ~e-
mai,set ohjelmakirjoitukset (Kai krk~rk?-. Jä ka~lnkenkren ~ne) k~ .. kans~ndemokraaht asum-

Massakultt • 
In 

runomaassa 
Tyyne 

KAINEN 
Saastamoinen, 
VUODENAIKA 

J O-
s. 

123 Otava 1963 

Se oli ilma, avar uus, maa, 
maailma, vesi, tu li, el'ämä ja 
kuoleman kuvajainen. Se o li 
syksynlehti Boulognen metsäs
sä, kurpitsa, puu, y öperho, kot
ka, obeliski ja r aam atu n vii
meinen luku. kerto- . j ako-. yh
teen-, ja vähen nyslasku, hau
takammio Moskovassa ja suku
polven i verinen kaivo, kaikki 
avaruuslentäjät Laikasta Gaga
riin koirat ja a pinat muka<m 
luettuna. Se oli silkiperbosen 
toukka, Oxfordilainen soutaja, 
tie teelliset aivot, Ranska n suu
r ivallankumous ja kaiken maa
ilman valla nkumouk set, ki il<
kulauta ja maihinnousu. me l
koinet:J läjä kuoll eita sieluj a, 
vaalennei ta luit a, synti , itsepin
tainen re re , Isr ael ja ju uta
laise t. r auha nkyyhky ja r anne
rengas. itsekäs-omistava .ia 
epäi tsekäs-uhrautu va rak kaus, 
raskas yö j a köyhä t keng~i t, 

putoaminen ja tie. r oskapön t tö 
ja nauru, itsemurha , mätäne
minen ,ia pi~net m itat. paljas
jalkain en la ulu. tuuli, la psi, 
meri; ilta. a jatus, sana , alaston, 
huone, ääni, muurahainen, käsi, 
mies, mara tonjuoksu ja . ty h
jyys. Ja tie tenkin se oli omena 
.i a omenan putoaminen. tämä 
trauma on vaivannu t S aasta
moista jo hammasta esikoisesta 
(1954 Ikon i ja om ena) lähli E'n 
.ia näyttää vaivaa van yhä. To
distetaanko yksin kertaisesti 
si tä, e1 tei "omenapuusla ka uas 

Paavo Pitkäsen kirja koos
tuu erätarinoista kalavesiltä ja 
riistamailta. Hän itse sanoo, 
E>:ttä kir.ia»sa on "muutama 

Tuntuu siltä että on viela 
palattava kirjan nimitarinaan 
"Noita ja neljätoista -". Sii nä 
sanotaan s. 78 noin puolivälis
sä sivua : "Silmään tummatak
kista ruokailiiaa kuusen lat-

Teuvo Hahl-Marjokorven teks
ti on niin haltioitunutta, että 
se ottaa pakolla m ukaansa 
Minulle jäi sellainen yleisvai-

Laitinen 1958, Osmo Hormia perassa Ja on srten kaupallrsE:n P~lk.a~~.~ ruppumatta. (Osrn yl~ 
1858, Pekka Luonela 1959), so- mainoshumpuukm tmvemass3a. lattavaa tulosta E. . s.~htta~ . . 
siologisena työhypoteesinään Enn~kk~luulottomuu~ on. ~Ul- - ss. 108-109 - ... s Jlla, etta ~okamen vuode n;u ka on 10-

putoa?" 

Barronin ja Welsh in 1952 esit- t~nkm .~n as.w I;,um kntnl-:1- sd . edusku.nt~r~hmaan .. Imu- kamen vuode.n.a1k a on ma~ema-
tämä "Persoonallisen jäykkyy- ton hyvaksymmen. , ku~en Es- lu~ huomatta.vasti . :-rahem- t11kkaa, pol!tnkk a a, etukkaa, 

kansa on hyvien ihmisten puo- gesiota kuin johtavan jazz-täh- tä . . . " Hänen käsityksensä den" (rigidity) käsite sekä' kola Its.e " Ma:'llarset Ja kau- man talonpOik.aLsedusta)ra kum maan tietoa. luonnon tie toa, bio-
lella pahoJa vastaan." den esiintymistilaisuudessa Iän- mukaan runoilijan tehtävänä kenttäaiheist onaan 155 Helsin- punkrla1set" - lnnansa loppusa- SKD:n ryhmaan, mutta kulu~- logiaa, historiaa j a esteti ikk<~a 

.Epäsuosioon. j?utuneet taitei- simaios~a. . on : sanoa se, mitä muut ajat- gin yliopi·ston jä 51 Hels ingin n..zissa (s. 182) korostaa. taJakes~!luokkaan . . .kuuluvia Se on sana tt_omuudesta syytc-
li.]at menettJva~ . tunnus~etun Mrhm perus tuu Jevtusen- t~le:vat, m utta eivät us kalla tai sair aan hoitajaopiston oppilaan Tässä tutkimuksessaan C:s- e~lemma? kum ka l.~krm mut- tyn nykylyriJkan runsassanaJ-
asemansa Ja herhm kohdrstet- kon puhutun runon suosio'? e1vat osaa sanoa ! Sekä toisaal- haastattelut pyrk ii valalse- kola tuntuu ylipäänsäkin liik.. h.m edu:skuntaryhman yhteen- sin kokoelma. mutta h uorn atta -
tiin julkisen sanan lamauttava Peru steellisesti tällaisen ky- ta historiallisten tosiasioiden maan asennoitumista nykymo- k uvan vankemmall a asiapnh- sa !) . . koon. että '<e hän onkin ·_ proo-
rumputuli, jonka seurausta oli, sym yksen käsittely ei näin välittäminen lyr iikan avulla! dernistiseen lyriikkaan. ".jäyk- jalla ja vakuuttavammin .lja- Maaseudun ]a kaupu'lgrn sa runoa ! Läpi kirjan r äpiköi 
että monet "tunnustivat henki- suppean suomennoksen perus- Hän sanoo sikermässään 'Kol- kyydellä" tarkoitetaan täll öin tuskehittelyin. Siinä m yös vCI- vastakoh taisuuksien klrJO!l ta.1a luki,i a sellaisessa runsauden 
lök?.ht~isen erehdyksensä" Ja teella ole mahdollista, eikä se mas lumi': "Historia ei. ~le kutel~a, että .. kirj~ . o.n paras "ajattelun joustavuuden puut- laistaan todella tärkeää a.i:ln- to:eaa . p~r~ustuvan . su~ relt'l meres-;ä, e ttä h u kkumisvaa ra 
tretaman mukaan useiden tor- ehka ole mttenkaan yksrseltt- vam soh a tekoJa Ja keksmto- monnn vuosun kH.JOttetursta tumista" ja "en tisissä kaavoiss3 kolltal·sta probleemra, onhan osalta ennakkoluulorhm .Ja tor- ·on lä llellä. Arvos teluksi vo1s1 
tä on ... jälleen. puolivuotisen tein en. Ilmeises.ti monet piir- .iä 1 se on myös ääniä 1 maan erä- ja luonnonkirjoista. Se pysymistä" (minkä lisäksi sen maaseudun ja kaupunkien (tai saalta yleisen ennakkoluulot- ottaa vaikkapa runoliian omia 
tauon Jalkeen Ilmestynyt iul- teet yhdessä muodostavat tuon hajuja 1 väriseviä silmuja 1 ja se1kka , että teoksessa er kerro- todetaan korreloivan mm en- " tuotta jien" ja "kuluttajien") suuden -:- ennakk()lu~lmsen sanoja 
kisuuteen. Ja mm Jevtush en- mielenkiintomomentin. kukkia . . .. se on' myös suudel- ta pelkästään Lapin luonnosta nakkoluulois uuteen ja ryhm;i- etuvastakoht ien keinotekoi'lcn suhta~tumrse1~ .\T1er:arsun Ihmrs- · 
k.o piti taas joulun ai,~ana suo- Er~änä ~ei kkana panee !wi- m.a suulla, 1 nauru 1 j uominen ja s~n .. piirissä ko~t~ i sta elä- keskeisyyteen, s . 25)·, ja Esko- kärjistäminen journalistiik- ry~mn~ .. - llsaav~~ k<:saantl!-
SlOta saavuttaneen lausunta- tenkm merktLle, etta - Jevtu- 1 Ja laulu. myksrsta, antaa k rnalle laa- lan perustavana olettamuksena kamme (ei vain puoluelehdis- mr~teonan . mukmsesb m~o~ 
iltansa". Mikä osoittanee si- senko on ajankohtainen runoi- • . . juutta, mutta myös keskitty- 011 että "mitä jäykempi hen- tön. kuten E. toteaa, va,,n m.aaseudun Ja k~upungm vali-
tä, että ideologinen prässi oli lija. Hän tarttuu mielellään ~evtusenkon run.o1lle on onu- neisyyttä nimenomaan ja vain kilö on ja mitä huonommi,1 myös ja er ikoisesti eräiden ns. s1a enna~koluuloJa : Vastakoht~ 
itseasiassa vain "ojennus". poli ittisiin kysymyksiin, hyök- na.rsta eeppts_vys, J.ossa on t:rt- luonnonläheisessä m ielessä. hän sietää m onimerkityksisy.v t- puolueettomien uutislehti:m) eJ ole ku itenkaan JY.rkkyyd'!s.sa 
. Jevgeni Jevtusenko ?.n kek- kää .kiihkoilijoita j a tekopy- t~u)a . . ame~;:sra kay~ett?' rar~- Teos on kuvitettu. Kuvat e i- tä, si tä kielteisempi on hän~n mätäpaiseita. YKK:ssa suori- ~erra.ttav~ssa murhrn. yhtE'I~-

smyt ruonudelleen epatavalll- hyytta vastaan. Hanen r.ou- l:aastl. Nnll e on ommarsta va- .. 1~ 't k· . . 1 t " . t suhtautumisensa modernisti~Jin tettu tutkimus perustuu He i- k unnalhsu n vastakohtu n el :; t-
sen pur~aytumistien : h än on sunsa ~apahtui . juuri julistlfk- llttomyys ?a ~el?.eys, toisaa l~a ~~eut~~ ~~r~~n s~~~:~~~~~~ K~~ piirteisiin runoudessa" (s. 27) . singissä, Jokioisissa, Iisalnies5a 11_lenomaan luokkavastakohtn~l 
tehnyt snta suurten m asso.)en sensa aJankohtaisuuden vanol- Jullstukselllsuus J.a persoon~lh- k . fk . 'kk k tt· (S. 16 olevalla 17 kysymykse!'l ja Valtimossa 1961 koottull': .Ja tutkrmuk.~~nsa IX. lu vussa 
yhteisomaisuutta! Joskus aikai- la. Hän k äsitteli pelottom asti suuden upottammen laa]Otllm uvrshsa. me tem. plol ehu set a sar· ]· alla lukt'J·a vot' huviks,..on haastatteluaineistoon (kul l·,kin Eskola esrttaa lukUISia keh l-

. h. '11 ' .. t ·h· H" on 1 mmen a1 JO nn 1 m1s en ·' t t k ' ... ' t" · ik t · semminkin on sattunut, e ttä eräitä arimpia yhteiskunnalli- 111 un.1 rsun .. eemOJ w: . ane.n t k t" 1 .. ll .. · ·k ll t"" testata oman ".iäykkyyten>ä" ; paikkakunnalla 150 henkilön ys e lJOl ·a, ,Jo ~a ova OJmaan 
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- "P äärnäärätlömyys ja F1n ta, 
pakenen sanoja kuin piesty 
mies olen paennut kok o päiväh, 
ei kukaan osa a k irjoi ttaa r u
noa. On vain tämä pyörim incn, 
en si lt i pidä itseäni m ielettö
mänä, on v~in täm~i Dyörimi
nen. En tied ä mitä vielä 
teen 

P yörimistä sano.ien my llyssä, 
mutta ka nnattaaban se, kun 
saa r ahaa 

J a ellen aiva n vaarm arvaa, 
runolij a S aastam oinen tulee 
saamaan huomattavien k riitik
ko.ien tunnustuksen ja nipun 
apurahoja - mu tta annetta
koon se sitt en työstä J 

"Lähtevät taas sanat kanta
maan ta akkaansa . . . " ja minä 
jatkan vivahderikka <oll1 r uno
massa tutkimista elämysvoi
m aisten mielteitten töifossa jo
kaisena vuoden aikana 

OI VA ARVOLA 
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Suuren kirjailijan koko ela

mä on a lituista havaintojen te
koa ja muodonantamista kai
kelle sille, mitä hän kokee ja 
aisti ympärillään. Hän joutuu 
liikkumaan kesk uudessamme 
poikkeuksellisen vappaana j a 
huolellisesti tallettamaan mie
leens1ä erilaisia · elämänilmiöitä 
K aikKi ilmiöt tulevat kysymyk
seen, yksilöiden kohtalot, maa
ilmantapahtumat, aavis tukset 
ja ennakkoluul ot. Tämän tark-

' kailijan laatunsa vuoksi, jolle 
hän saattaa uhrata koko oman 
yksilöllisen elämänsäkin, hä
nellä on myös vastaavasti suu
rempi ainesvarasto hallussaan, 
jonka pohjalta valikoiden hä
nen oma maailmankuvansa ja 
käsityksensä muodostuu. Jo
kainen meistä luonnollisesti on 
havaitsija, mutta kirjailija on 
sitä paljon suur emmassa mää
rässä ja on näin edellä "jo
kamiestä". Suuren kirjailij an 
ääntä on syytä kuunnella ja on 
syytä uskoa, että hänellä, jos 
kellään , on mahdollisuus ta
voittaa jotakin ollennaista. En
sisijassa kirjailija arkistoi teok
siinsa juuri aikaansa ; on vai
kea kuvitella , 1itään kirjallis
ta teosta, joka olisi täysin ir
rallaan ajastaan. Se voi olla 
edellä aikaansa, mutta se on 
joka tapauksessa jossakin suh
teessa aikaansa. Kir jailijalta 
vaaditaan ehdot tomasti kykyä 
lukea oman aikansa tapahtu
n'lia ja ennusmerkkejä jostakin 
kaukaisemmasta pisteestä kä
sin. Hän joutuu näkemään vä
hässä ja 'näennä isesti hyvinkin 
merkityksettömässä paljon 
enemmän lmin m e muut. 

Tämä pitää erikoisen hyvin 
paikkansa sellaiseen kirjaili
jaan nähden kuin Albert Ca 
mus, kirjailij aan, joka sano
massaan tähtää suoraviivaisesti 
ajassa olevien yleisinhimillisten 
ilmiöiden vaiottamiseen j a jon 
ka kirj ailijalaatu on filosofinen 
ja pohdisk eleva. On myös m er 
kille pantava hänen kansalli
suutensa. Ranskalainen kirja i
lija voi kovin helposti oll a 
yleismaailmallinen ja hä nen on 
helppo oll a perillä kaikesta si i
tä, mitä maailmall a tapahtuu; 
)la~l elää juuri aatteellisten vir-

tausten keskipisteessä - länti
sen maailman suurissa kulttuu
rikeskul;:sissa. Erikoises ti meille 
suomalaisille tä llain en henkilö 
on tärkeä. Me elämme Euroo
pan laidall a, vaarallisesti jäh
me ttyneessä suomalaisessa aa
temaailmassamme, jälkeen jää
neinä vuosikymm enen verran 
jokaisen taiteen alan kohdalla 
Meil tä puuttuu Casmus'n t apai
sia kirj ailijoita, perinne ja n uo
ren kansan pohjaton itsekun
nioitus ja · veltto itsekritiikki 
vaatii kallist a veroa 

On kovin vaikeata sanoa tar
kall~en, mitä Camus a jattelee 
a ja stamme, sillä kirjaili jana 
hän on kieltämättömän risti
riit ainen j a ongelmallinen, mi
tään lopullista h än ei sano ja 
kirja ilijatielläänll:in hä n kulki 
koko ajan kriisistä toiseen. On
neksi. Tietenkin Camus havait
see kaiken sen, minkä mekin. 
Aikamme on m ateriallis tinen, 
se on kiivaan teknillisen ja 
luonnontieteellisen kehityksen 
johdosta mennyt kummallisella 
tavalla sekaisin. Pohjimmaltaan 
hän siis, kuten m ekin on pessi
misti, suhteessa a n aikaamme 
Usein hän on säälimätön ja 
kyynillinen ja näyttää siltä 
kuin se olisi t~ysin ymmärret
tävää ja luonnollist a . Mei llä ei 
tunnu olevan laisinkaan varaa 
sellaiseen ylellisyy teen kuin 
kirjailijaan, joka näkisi aikam 
me aivan er ityisen edullisessa 
valossa. 
Camus ruoskii aikamme ilmiöi
tä ja aikaamme kokonaisuudes
saan purevasti, mutta kylmyy
destä aikamme ihmistä kohtaan 
häntä ei voida syyttä ä. "Olen 
tie toinen siitä pyhyydestä ja 
siitä mysteeristä, m ikä ih mi
seen sisältyy" , hän sanoo 

Kun tutustuu hänen teoksiin
sa "Sivullinen" ja "Putoami
nen" tapaa siellä vain kolmen
laisia ihmisiä: syyllisiä, tuoma
reita ja kolmannen ryhmän 
muodostavat molemma t ed elli
set yhdessä - yksinäis ten ryh
män. Aikoinaan on Camus sa
nonut, että yksinäisyys on ai
kamme ihmisen suurin prob
Jeemi, eikä ·sillä tarkoite ta mi
tään sentimentaalista kauko
kaipuuta vaan paljasta· ja pelk-

kää yksinäisyy ttä, jota vm pa
rantumattomasti sairas taa mis
sä vain. 

"Harhailin silloin kaduilla 
Nytkin he harh ailevat, tiedän 
sen! Harhailevat vaikka ovat 
kiiruhtavinaan väsyneen vai
mon luo, kolkkoon kotiin. Voi 
- hyvä ystävä, tiedättekö, mil
laista on harhailla yksin suu
ressa kaupungissa. Näin sanoo 
"Putoamisen" päähenkilö Gla-
mence. 1 

Meidän ei tarvitse sukeltaa 
Camusin ajatusmaailman · sy
vimpiin kerrostumiin etsimään 
syytä siihen, m ik si juuri mei
dän päiviemme ihminen aivan 
erikoisella tavalla tuntisi yksi
näisyyttä. Sitäpaitsi sukelluk
semme ei yltäisi kovinkaan sy
vään. Me tiedämme asian 
omalla kohdallamme. Eksisten
tialistinen filosofia johtaa luon
nollisesti tällaisen yksinäisyy
de n kokemukseen, vain siltä 
pohjalta koko oppi on ymmär
rettävissä. Monia muita teitä 
me päädymme siihen, seuraten 
aikamme merkkejä. Joku voi 
sanoa, että kyllä kaikkina ai
koina ihmiset ovat tunteneet 
yl{sinäisyyt tä; sanoja halu a~ 
osoittaa viileän asenteensa 
asiaan 

Voi olla totta, vaikkakm val
kuttaa epäilyttävältä - mah
dollis~sti joinakin aikoina his
toriassa on ennenkin eletty sa
man suuntaisissa tunnoissa, ku
l;:aties se kuuluukin laskevan 
kulttuurin viimeisten hetkien 
tunteihin . Sitten voidaan sanoa 
toisin : meidän aikamme ihmi
sen on poikkeuksellisen vaikea 
ta kestää yksil'läisyyttään . Täs
tä voi seurata hau ska ajatus
leikki. Ehkäpä ajautuminen 
kohti massojen aikakautta joh
tuukin juuri tällaisesta : tekijäs
tä. Etsitään kollektiiveista tur
va a voimakkaasti podetulle 
yksinäisyydelle ja sille hei.k 
koudelle, ettei uskalleta seistä 
yksin. Jumala on häipynyt 
kauas jonkinlaiseksi kosmiseksi 
sumukuvioksi, maailmankaik
keus on avautunut eteemme 
pohja ttom ana j a ääre ttömänä 
arvojemme maailma on muser
tunut kerta kerran jä lkeen, 
onko ilune, jos tuntuu yksinäi-

seltä. Lu ultavaa on , että sa lo
seutuj en ihminen kokee vähäi
sempiä yksinäisyyden tunteita 
kuin kiehuvassa ihmismassassa 
kaduilla a jelehtiva ihminen 

Camus sanoo: Niin, meiltä on 
~ kadon nut valo, ovat kadonneet 

aamut, kadonnut se pyhä viat
tomuus, joka antaa itselleen 
an teeksi 

Ihminen ei anna itselleen an
teeksi, koska hän ei usko ke
henkään, joka voisi antaa an
teeksi. Ei ole rukou}::.sen j a ka
tumuksen kohdetta. Tästä syyl
lisyys ja tästä tuomarit. 

Ratkaisumme joudumme te
kemään yksin, luonnon pakos
ta, olemme erillään kaikis ta 
muista silloinkin, kun kuvitte
lemme kuuluvamme rattaana 
suureen koneeseen. On olemas
sa asioita, jotka ovat vain tuon 

m alla häntä ystävälli sesti lop
puun asti. Siis tuo katkelma 

"Uskonnot joutuvat harha
teille, sanon m inä, n iin pian 
kuin ryhtyvät julis tamaan mo
raalia ja jakelemaan käskyjä 
Ei sy yllisyyden syntymiseen ja 
rankaisemiseen tarviLa Juma
laa. Sen asian hoitavat lähim
mäisemme omalla suosiollisella 
avullamme. Puhutte viime isestä 
tuomiosta. Sallikaa minun sille 
kunnioittava~ti naura a . Odo
tan sitä säikkymättä, s illä olen 
kokenut pahempaakin, nimit
täin ihmisten tuomion. He eivät 
ota huomioon lieventäviä asian
haaroja, hyvä aikomuskin lue
taan rikokseksi." 

Syyllinen on kuka kulloinkin, 
tuomari kuka k!Jlloinkin, ei mi
nulla ole enää ystäviä, on vain 
rikostovereita 

elämää? Kuten kaikki muut
kin?" Tielysti sanot tahtovasi 
Kuinkas m uuten? "S elvä on 
Kyllä tässä puhdasta tehdään 
Tuosta saat: ammatti, perhe 
jäi·jestety t vapaa- aja t. " J a p ie
net hampaa t uppoavat lihaan, 
luuta myöten. Mutfa nyt minä 
olen epäoikeudenmukainen 
Sanoin väär in : ei heidän jär
jestelmänsä . Meidänhän se on , 
ja kysymys on siitä kuka en
simmäise nä ennättää kalua
maan toisen puhtaaksi" . 

"Sitten kun kaikki olemme 
syy llisiä vallitsee demokratia 
Kuolema on yksinäistä, orjuus 
kaikille yhteistä" , viskaa kir
ja ilija er äässä toisessa kohclas
s a. 

Aikamme on mystillinen se
kamelska vastakohtaisuuksia, 
täynnä, yksilöllisyyden ylistys-

Albert Ca 
ajatuksia' ajastamme 

1 musn 

rattaan asioita, jo si tä pai tsi 
jäytää meitä myös tunne, että 
olemm e itseasiassa tarpeeton 
ratas, jota ilma n kone pyörisi 
kuin ennenkin. 

Pien i k atkelm a "Sivullisesta" 
Romaanissahan vähäpätöinen 
konttoris ti joutuu tekemään 
murhan sattuman kautta ja 
seu ranneessa oikeuden käyn
nissä häntä vastaan vyöryte
tään koko hänen entinen elä 
mänsä raskauttavana, vaikka 
tuo entinen elämä ei ol e sen 
ku mmempi kuin muidenkaan 
Hänen taistelunsa on alusta 
asti toivoton ja merkillisen sie
lullisen mullistuk sen kau tta 
hän ikäänkuin vapautuu, to
teaa kaiken äkkiä tulleen yh
de ntekeväksi. Hän saa Ra nsk an 
kansan nimissä kuolemantuo
mion ja santarmit osoittavat 
hänelle myötätuntoa kohtele-

Kuvatessaan yhteiskuntara-
kennettamme, elämää rakenta
missamm.e muurahaispesissä 
kirjailija toteaa, e ttä asia on 
ty hjiin ammennettu sillä, e t tä 
tulevan ajan ihmiset lukevat 
m eistä: "He lukivat sanomaleh
tiä j a h arjoittivat haureutta". 
Hän vertaa yhteisöissä eläviä 
ihmisiä piraijakaloihin seuraa
vasti : 

"Olette tietenkin k uullu t 
niistä Brasilian joissa elävistä 
pienen pienis tä kaloista, jotka 
tuhatlukuisena parvena k äy vät 
varomattoman uimarin kimp
puun ja pienin nopein suupa
loin näykkimällä kaluavat hä
ne t muutamassa hetkessä puli 
puhtaaksi, niin ' ette i jäljelle 
jää muuta kuin va lkoinen luu
ra nko? Katsokaaha n , juuri sel
lainen on h eidän järjestelmän
sä: "Tahdotko elää puhdasta 

tä ja laumaliikkei tä ; t äynna 
yli-ihimisen palvontaa sar jaku
v ia myöten ja 'toisaalta ta sa
päisyyden iha nnoin tia. Sellai
sen elämän välttämättömyyden 
tunnustamis ta , joka alkaa siitä, 
e t tä synnytä än er äässä vuotees
sa synnytyshuoneen vuoderiv is
tössä, eletää n r ivita lossa, ma rs
sitaan tarpeen tullen r ivissä, 
kuollaan r ivissä ja h audataan 
riviha utaan. Vapautus ta ja or
juutta dntarinLan, kun vapaus 
lisääntyy, lisääntyy yhteisvas
tuu. On vaikea havaita m itään 
kokonaisilmettä kaikessa tässä 

Pu toamisen viimeisessä lu
vussa Cam us ampuu järeällä 
ty kistöll ä tähän tapaa n : 

"Voi rakas ystävä, sille joka 
on yksin ilm an J umalaa ja 
m estaria o n pä ivien taakka 
hirvittävän rasl•as. Meidän on 
siis valittava il.se.llemme mesta-

n koska Jumala ei ole enäa 
m':.JOdissa. Ei täinä sana s itä 
paitsi enää merkitsekään mi
tään, ei sillä kannata turhan 
päi ten herättää pahennusta ke
nessäkään. Ajatellaan nyt esi
merkiksi meidän moralistejam
m e, jotka ova t vakavamielisiä 
ja lähimmäistään rakastavia 
ihmisiä ja jos jotakin. Eihän 
hei tä oikeastaan mikään erota 
kristitys tä, paitsi etteivät saar
naa kirk ossa. Mikä teidän käsi
tyksenne mukaan estää heitä 
kääntymästä. Ehkä k unnioitus 
ja häveliäisyys, ihmisten buo
m·ioon ottaminen - niin , hei
dän arvostelunsa pelko. He ei
vät tahdo herät tää pahennusta 
ja pi tävät siksi tunteensa omi
na tietoinaan". 

Camus on moralisti ja silä
pai tsi erittä in suuraseikäinen ja 
miehekäs moralisti, hän päätyy 
jobdonmukaisesti siihen synk
kään ja epätoivoiseen maail 
mankuvaan, mikä kaikessa 
näyttäytyy. Hän sanoo asiat 
suoraan h alki, laimentamatta 
n iitä lukijoid en mahdollisten 
sieluntuskien takia 

Mutta vasta s iltä pohja lta, 
että tunnustetaan asioiden to
della olevan .näin , voidaa n ryh
tyä luomaan jotakin etiikkaa 
Jos näin on ja olosuhteet ovat 
tällaiset, vastustaa ihminen 
näitä olosuhte ita tiedottomasti 
ja tiedottomasti myös pyrkii 
pelastamaan itsensä tuholta 
Salaperäine n pyhyys ja tarkoi
tu ksellisuus on kuitenkin ole
m assa, , mutta valheen verhot 
on ky lmästi karistettava. Vesi
su rhku on suunnattava tulipe
säkkeeseen , mikäli voidaan, on 
turha sammutt aa savua. 

Monet aikamme probleemat 
kietou tu va t lä heisesti kris tin
uskon nykyiseen t ilaan, tai 
y leensäkin siihen uskomatto
muuden tilaan, mikä va llitsee 
Eräässä ha astattelulausunnossa 
Camus ' sanoo seuraavaa: "En 
ymmärrä, miksi en myöntäisi, 
e ttä Kristus ja hänen oppinsa 
herättää " min ussa li ikutu sta, 
Pelkään , e ttä eräissä varsinkin 
euroop, .laisissa piireissä py
hyyden kunnioittamista ja inhi
millisen tiedon rajoittuneisuu
den tunnustamista pidetään 

valitettavasti heikkoutena , ol
koonpa heikkoutta, mutta m inä 
kannatan si tä vah vasti." 

Tämä lause selit tää oivalli
sella lävalla Camusin suhde\la 
Kristuksen oppiin ja selvittelee 
samalla myös hänen käsit ys
tään a jan yleisis t ä a ja tuksista 
tässä suhteessa . 

"Ensimmäisen m aailm an :so-
d an alkuvaiheessa syntyneet 
ihmiset", sanoo Camus, "jotka 
oliva t 20-vuotiaita silloin k un 
Hitler p ääsi valtaan ja jotka 
sivistyksensä täydennykseksi 
saivat nähdä Espan jan sodan 
ja toisen m aailmansodan kidu
tuksen ja van kiloiden Euroo
pan, jou tuvat tätä nykyä k as
vattamaan lapsensa .ia luomaan 
teoksensa m aailmassa, jota 
ydin aseet uhkaava t tuholla. 
Heilt ä ei kaiketi voida odottaa 
optimismia. Epäilemättä jokai
nen sukupolvi u skoo olevansa 
kutsuttu u udistamaa n maail
man. Minun sukupolveni tietää 
kuitenkin, et tei se ole sitä 
uudistav a. Mutta ehkäpä se on 
saanut suuremman teh tävän. 
Sen on estettävä maailman lu
h istumin en." 

Vaikka Camus nyt lauseensa 
lopussa vilauttaa teh tä vään, se 
ei merkitse, sitä, et tä hän mil
lään tavoin suhta utuisi a ikaam- • 
m e maailm anpar an tajan elein, 
ehkäpä se on vain jonkinlainen 
Johdu tus. P arh aalla tahdollaa:1-
kaan ei Camus'n kohdalla voi
da p uh ua mistään edistykselli
sestä optimismisrnista. Hän ei 
luota tulevaisuuteen, eikä edes 
ha lua kovin palj oa tehdä sen 
hyvä ksi ; a inoa johon hä n tun
tee epämääräistä luottamusta on 
ihminen. Ehkäpä sentään jo
tenkin kaik ki menee. 

Toisinaan n äyttää siltä, etta 
Camus . tie ten tah toen sanou tuu 
irti koko ajas taan ja kääntää \ 
sille selkänsä, ensin paljastet
tuaan sen itselleen ja ymmär
täjil!een. Hän sanoo : "Olen 
kiinnostunut kristinuskosta , 
mutta Juontoni on pakanalli
nen. Aurin ko . . . Viihdyn 
kreikka lais ten par issa, uskon 
antiiki n arvoihin, va ikkc' sitä 
onkin Hegelin ajoista läh tien 
katsottu karsaast i." 
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