
Vapaus et 
. 

ole sukka 
Tämä lehti on aikaisemmin ilmestynyt muualla. Kun 

se nyt on siirtynyt Pohjolan Sanomiin, ei ole tapahtunut 
sen enempää kuin loisen vaihtaessa isäntää. 

Tässä liitteessä sanovat sanansa kirjailijat ja muut maa
kunnan viisaat ja vapaat. Vaikka se ilmestyykin maalais
liiton lehdessä, se on poliittisesti puolueeton eikä sitä 
metelittä voida scnsuroida. Siitä huolimatta sitä tullaan 
sensuroimaan: toimittajalla on ennakkoluulonsa .i a yksi
tyiset käsityksensä ennen kaikkea julkaistavien juttu jen 
painokelpoisuucles la; liilleen sis~illös lä vastaa larpeen vaa
tiessa raastuvassa Pohjolan Sanomien päätoimittaja (joka 
kulttuuriviikon jälkeen julkaistun pakinan mukaan ei 
anna kirjaili joille suurtakaan arvoa); päätoimittaja vas
taa lchdestään paitsi lehtensä johdolle, myös Puolueelle, 
Isänmaalle ja Ihmiskunnalle. 

Loinen, vaikka se on vapaa siirtymään toiseen isäntään, 
ei kykene elämään pitkään, jos se riitelee isäntänsä 
kanssa. 

Mutta siitä huolimatta tässä liitteessä pyritään säilyt
tämään sanan ja ajatuksen vapaus. On jopa todennäköis
tä, e ttä liitteen vapaudelle osataan juuri tässä lehdessä 
antaa oikea arvo. 

Vapaus ei ole Amar-sukka, joka - kuten tiedetään -
näyttää asiallisen elegantil ta, on joustava, hyvin lämmh1 
ja hyvin kaunis. Vapaus ei ole kauneutta , joustavuu tta, 
lämpöä. Vapaus saattaa olla rumaa, epämuodikasta, kyl· 
mää, jopa epäasiallis ta ja epäkorrektia. 

Kirjailijat ovat itsepäisiä e tsiessään totuutta ja pun
nitessaan "elämän suuria arvoja" omilla karkeisvaaoillaan. 
Heillä on ja pitää olla vapaus mitata mitä tahtovat ja 
millä mitalla t ahtovat. Kirjailijoitten mittaustulosten mu· 
kaan on nimetty kokonaisia ajanjaksoja huolimatta siitä 
miten vallanpitäjät ova t heihin suhtautunee t. 

Ilman vapaulla ei ole totuuden etsintää. 
Sensuuri on etsivien estämistä. Sensuurin kautta pyri

'tään ihmisiä ohjaamaan tiettyihin uomiin, käyttäytymään 
ennalta määrä tys ti, näyttäämaan asiallisen elegan teilta. 
E nin osa ihmisiä pitää hyveenä joustavaa kulkeutumista 
perinteen, vallanpitäjien ja sumuttaj ien tahdon mukai
sesti. Mutta kirjailijat asettuvat helposti oppositioon, hei
dän moraalinsa on liian luja, heidän , tehtävänsä liian vas
tuullinen. Heidän velvollisuutensa on murtaa perusteet
tomat rajat. 

Vapaus merkitsee kirjailijalle sitä, e ttä hdn saa kerloa 
juuri sen mitä hän on nähnyt ja kokenut totuutta etsies
sään. Lukijalle vapaus merkitsee sitä, ettei hänen ole 
pakko uskoa mitä kirjailija sanoo, ei edes pakko sitä 
lukea. Mutta kirjailijan vapaus on osa yhteiskunnan va
pautta. Yhteisö (valtio, puolue, kustantaja, sanomalehti ) 
joka ei halua kenenkään löytävän totuutta, pyrkii estä
mään sen etsimisenkin. 

Sensuuri on ihmisen henkisen elämän rajoittamista, 
sen ohjaamis ta kasvamaan vain määrättyyn suuntaan. Se 
on kasvun osittaista tukahduttamista, se on kidutusta, 
se on sadismia. Ja k iduttajan , sadistin, pohjimmainen 
alkutunne on aina pelko. Jokainen sensori pysyy viras
saan vain koska häntä ohjaa yhä kasvava pelko siitä, 
että hän kohtaa vahvempansa. 

Kirjapainot eivät ole sukkatehtaita, joiden tuottamat 
hyödykkeet saivat kaiken näyttämään asiallisen elegan
tilta, hyvin lämpöiseltä ja hyvin kauniilta. Kirjat ja leh
det ovat sanan vapauden ilmentymiä, sellaisina niiden 
pitäisi säilyä. Sanan vapaus on olemassa, jotta olisi mah
dollista ilmaista ja etsiä totuutta. Kirjailijat sen tekevät. 

Aiheem me määri ttelemiseksi 
meidän on ensin sovittava sii
tä. mitä tässä yhteydessä -tar
koitamme näillä kahdella kä
si tteellä. "Politiikka"-käsite 
tuskin tarvitsee täsmennystä, 
sanan- sisältö l ienee kaikille 
läsnäolijoille suunnilleen sama. 
Nykysuomen sana kirjan mää
ritelmä on: "Poliiiil{ka - 1. 
valtio-oppi, valtiotaito; 2. jul
kista valtiollista tai kunnallis
ta, joskus myös eri valtioiden 
välistä elämää koskevat mieli
piteet t. siihen kohdistuva 
väittely, toiminta tms.; eri 
katsantokantojen, puolueiden 
y m. välinen taistelu julkisessa 
elämässä." Tämän viimeksi
mainitun määritelmän voinem 
l'ne tässä yhteydessä katsoa sa
nan "poJi tiiJ,-ka" sisällöksi. 

Kirjallisuus-käsitteeseen sen 
laajimmassa mielessä sisältyy 
myös sanom alehdistö. Siksi 
v oinemme sopia siitä, että täl
lä kertaa tarkoitamme kirj al
lisuudella lähinnä vain kauno
kirjallisuutta sekä sen ääri
alueille liittyviä teoksia, muis-

' telmia, pamfletteja ja kulttuu
rihistoriallisesti kiintoisia teok
·sia sekä varsinaisesti poliitti
sesta k irjallisuudesta ehkä nii
tä teoksia, jotka tyylillisesti 
kohoavat kaunokirjallisestikin 
korkealle taso!Je. 

Tämän rajoituksenkin jäl-
keen voimme lähestyä kirjalli
suus j a politiikka-teemaa use
asta eri näkökulmasta. Kun 
aiheesta on viime vuosina kes
kusteltu, on tämä tapahtunut 
useimmiten niissä merkeissä, 
että on käsitelty kirjallisuuden 
edelly tyksiä ja tasoa erilaisten 
poliittisten järjestelmien puit
teissa. Usein tällöin on alus
tavalta taholta asetettu ky
seenalaiseksi kir jallisuuden 
mahdollisuudet vieraan val
tiollisen t ai poliittisen järjes
telmän piirissä. Niinpä länsi
eurooppala iselta taholta on 
väitetty, että Neuvostoliitossa 
ja itäisissä kansandemokra
tioissa ei vai.tion vallassa ole
van puolueen kontrollin puit
teissa ole kirjallista vapautta, 
ja on sanottu, että tämän seu
r auksena näiden m aiden kir
jallisuus on tasoltaan heikkoa. 
Nähdäkseni meillä ei nyt ole 
syytä keskustella ainakaan 
ensisijaisesti näissä merkeissä, 
koska läsnä ei ole keskuste
lijoita erilaisten poliittisten 
jäl'jestelmien piiristä, kuten 
esim. Lahden kirjailijasemi
naarissa oli. Tietenldn voitai
siin kysyä, onko valtion ta
holta kontrolloitu ja määr ätyn 
puolueen ohjelmaa palvele
maan alistettu kirjallisuus 
missään valtiossa, esim. natsi
Saksassa tai Neuvostoliitossa, 
tuottanut taiteellisesti kestäviä 
teoksia? (Omasta puolestani 
en ainakaan suoralta kädeltä 
ole löytänyt perusteita myön
tävälle vastaukselle Hitlerin 
Saksan kohdalla - sen useis
li tapauksissa juutalaiset joh-

tavat kirjailijat joutuivat jär
jestään pakenemaan maasta. 
Neuvostoliiton kirjallisuudesta 
sen sijaan on puolueettomasti
kin arvostellen löydettävissä 
suuria, kestäviä teoksia 
mainitsen romaanikirjailijoista 
vain Sollohovin). 

Sen si jaan että keskusteli
simme tällaisest a poliittisten 
järjestelmien kontrolloimasta 
kirjallisuudesta, ehdottaisin, 
että keskustelisimme aihees
tamme hieman toiselta näkö
kannalta : tarkastelisimme po
liittis ten kannanottoj en esiin
tymistä kaunokirjallisuudessa 
- sana kaunokirjallisutls siis 
jokseenkin laajasti käsitettynä 

, tällaisten polii tt is ten kan
n anottoj en , yhteiskunnallisten 
näkemysten ja asenteiden, 
sympatioiden ja antipatioiden 
vaikutusta teosten taiteelliseen 
tasoon ja merkittävyyteen, se
kä edelleen yleisön ja arvos
telij ain ' reaktioita silloin kun 
kirjailija on esim.romaanis
saan tuonut esille poliittisia 
tai yhteiskunnallisia näkökan
tojaan. Toisin sanoen rajoit
taisin keskustelun aiheen 
suunnilleen muotoon "poliitti
set ja yhteiskunnalliset kan
nanotot kaunokirjallisuudessa". 

Tälläkin tavoin rajattua ai
hettamme voidaan vielä läh 
hest yä useammalta taholta. 
Niinpä esim. voitaisiin tarkas
tella, onko kirjai lijoitten teok
sissaan eslltämillä yhteiskun
n allisilla ja poliittisilla mieli
piteillä ja syytöksillä ollut 
vaikutusta asioiden yleiseen 
kehitykseen. Tämän seikan 
selvittäminen kuulunee lm i
tenkin lähinnä historiantutki
mukselle - eikä se varmasti
kaan ole helppoa sillekään. 

Meillä on - niin ainakin 
olen ollut havaitsevinani 
sekä arvostelijain että ylei
sön keskuudessa vallinnu t 
yleinen epäluuloisuus kaikkia 
kaunokirj allisuuden välLttämiä 
poliittisia ja yhteiskunnallisia 
kannanottoja kohtaan. On väi
tetty, että kirjailijan poliittiset 
mielipiteet häiritsevät " taiteel
lista kokonaisuutta", mikäli 
kaunokirjallisesta teoksesta on 
kysymys .. 

Näin ollen voisimme aset
taa vastattavaksemme kysy
myksen: Onko poliittisten ja 
yhteiskunnallisten näkökan
tojen esille tuominen hai
ta ksi kaunokirjalliselle teok
selle? Onko se - ainal{in 
yleisön keskuudessa yleinen 
käsitys, jonka mukaan kir
jallisuudella ei saa olla mi
tään tekemistä politiilmn 
kanssa, oikea vaiko väärä? 
Pohjal<si kysymykseen vas-

taamiselle voitaisiin ottaa 
er äitä esimerkke jä. Kirjalli
suus, kirjailijan mielipiteet. 
on usein ennakoivasti heijas
tellut yhteisku nnallista kehi
tystä: kiri a ilij ain mielipiteet 
ovat saattaneet vähän myö
hemmin muodostua jopa 

Pohjolan Sanomat Kirja ll isuuslehti 

Laskettuaan edenneensä sat a 
syitä hän pysähtyi ja kohotti 
varovasti päätään. Hänen edes
sään oli lakitasanteen autio 
yksinäisyys, tummat kivet si
nisine varjoineen, käkl{ärä
männyt punerrusta latvoissaan, 
koukeroisin oksin. Hän kohot
ti päätään yhä enemmän, nou
si kyynärpäittensä varaan, pol
vi lleen, seisomaan. Ainoata
kaan korppia ei ollut näkyvis
sä. Varovasti, sijoittaen jokai
sen askeleensa lumeen huolel
lisen harkinnan jälkeen hän al 
koi edetä Peterin suuntaan, 
ampuma valmiina joka hetki. 
Korppien katoaminen saattoi 
merki tä vain yhtä seikkaa; vie
lä ei ollut aika lintujen nousta 
yöpuulleen. Kirill pysähtyi sil
mänräpäykseksi, kuunte li tark
kaan, rääkäisi sitten kuin när-

\ 

no etukäpälän päällä, häritä 
kierrettynä pitkin sivua, kuin 
suuri nukkuva koira. Se oli 
valinnut leposijakseen täysin 
aukean paikan, vähäisen not 
kelman tapaisen, jossa var
maankin lumen alla oli kos
teikko pehmeine karhunsam
malineen. Joitakin käkkärä
mäntyjä seisoi notkelman ym
pärillä. Runsaasti oksenn usta, 
verta ja karvojakin oli suden 
lähettyvillä. Kirill näki että 
karvat olivat korppien aikaan
saannosta, samoin ku in aukire
vityt, tyhjät silmäkuopat. Hän 
tänäisiä jalkineellaan sutta, se 
ol i kuollut. Hän koetteli sen 
ruumista, ihoa; eläin ol i vielä 
lämmin. AukijääneE>stä, k uin 
viimeiseen hirvitlävään oksen
nukseen valmistautuneesta ki
dasta pisti kuolainen, sinertävä 

Allan Jokinen 

tahraa, Kirill kaiveli niitä ,' :;ii
nä oliva.t Lennen aiheuttamat 
ampumahaavat: Karkeat haulit 
olivat tehneet miltei p ikkusor
men mentävät reiät. Eläimen 
hännänalus ja takapää oli ulos
tusten tahrima. Ulostus oli ve
r ensekaista, jäätynyttä. Lumi 
suden alla oli sulanut ja jääty
nyt uudelleen, jalat ja' vatsan
alus olivat takertuneet kiinni. 
Eläin, jonka luonto oli varus
tanut kf>stiimään ankarimpia 
vastoinkäymisiä, i{ylmää, näl
kää , säälimätönt'1 takaa-ajoa, 
metsästäjien kavaluutta, oli 
kuollut hirvi t täviin tuskiin. 
Kenties korpit olivat puhkais
seet sen silmät elämän vielä 
heikosti sykkiessä. Susi oli eh
kä viimeisten hengen vetojensa 
aikana tajunnut oksilla nuok
kuvien mustien l intu jen merki-

hevo:;ella huomenna. Yö JOU
tuu. 

He katsoivat toisiaan hetki-
sen. 

- Emme jätä, Kirill sanoi. 
- Huomenna jos haernme, vain 
hännänpään löydämme. Ketut 
syövät. ·Ja jos puuhun ripustat, 
kotkat ja haukat ahmivat sui
hinsa. 

He raahasivat suden t.uke
vimrnan männyn luo, irroi ttivat 
pyssynremmit, sitaisivat niiden 
päät eläimen nilkkoihin ja hi
nasivat suden takajaloistaan 
riippumaan kahden oksan va
raan, niin että päkiäät olivat 
heidän silmiensä tasalla. Sitten 
he tarttu ivai veitsiinsä, ottiva t 
kumpikin yhden takajalan kä
siteltäväkseen ja vetivät no
pean viiilon päkiään keskipis-

Suden kuolema 
- Katkelma romaanista «Kirill sudenpyytäjä» -

hi. Mutta hän tiesi että susi ei 
milloinkaan enää kuulisi när
hen huutoa. 

Kaukana tasanteen toisella 
puolella näkyi PE>lE!rin nopeasti 
etenevä tumma habmo. K irill 
paransi vauhtiaan, ei varonut 
enää askeleitaan, antoi lumen 
ja sammaleen rouskua . Korp
pien istumapuut lähenivät. Äk
kiä edestäpäin pelmahti lentoon 
lauma mustia lintuja. Ne löivät 
siivillään äänettömästi, eivät 
huutaneet , muistuttivat tum
maa uninäkyä. Lnnut kohosi
vat kohoamistaan, muodostivat 
tiheän parven ja lähtivät len
tämään pohjoista kohti. Ennen 
n iiden katoamista alkoi kuulua 
klunkutusta .ia kirkaisuja, 
etäisyyteen häipyviä ääniä k i
reässä pakkasillassa. 

S usi mal{asi vatsallaan, kuo-

kieli veristen ikenien välistä. 
Kirill teki ristinmerkin. 

- Golovo, hän huusi. 
Peter saapui, he terveht ivät 

toisiaan äänettömästi nyökä
ten . 

Tiesin että näin oli käy
nyt, Peter sanoi. - Seisoske
len, oclottelen kivf'n ta kana, 
äkkiä näen_ kun korpit laskeu
tuvat maahan. Kuolee, ajatte
len. Olin jo• menossa kun när
hi rääkäisi. 

- Hyvä kun pääsi tuskis
taan, kuoma parka. 

Peter koetteli suden kylkiä, 
velj ekset olivat kyykkysillään 
kuolleen eläimen vieressä. Ki
rill silitti sen tuuheaa, kaulus
m aista niskaröyhelöä. Suden 
kellanharmaassa k yljessä, ni
v usien kohdalla oli pari veri-

tyksen. Ehkä se oli silloin täl
löin avannut väsyneet silmän
sä todetakseen viimeisten het
kiensä kulun lintujen käyttäy
tymisestä. Vahvan korpinnokan 
ensimmäinen häikäilemätön is
ku silmään tapahtui kenties 
juuri hengen pactessa, kun 
pintahermosto ei enää välittä
nyt tuskaa aivoihin. Tai sit ten 
oli juuri tuo viimeinen hirvit
tävä tuska sammuttanut elä
män. 

- Entä nyt, veli hopea? Ki
rill kysyi. 

- N iin? Susi painaa hyväs
tikin 3,5 puutaa, melkein sas
henin pitu inen on. Kantaa E'm
me sitä voi, veli veikkonen. 

Siis on nyletiävä. 
- T ai jätettävä ja haettava 

te~.?stä reiden takasivua pitkin 
h änn*n juureen. Jokainen ta
kajalan varvas katka istiin na
han sisäpuolelta '·ynnen takaa. 
Takajalkojen nylkcmisestä pä
kiäineen kynsineen he selvisi
vät yhtäaikaa. Sen jälkeen he 
auttoivat toisiaan häntäruodon 
irroittamisessa, ja kun se oli 
tehty, nahka kiskaist iin tup
peen suden kaulaa myöt en. Ai
kaa kului tähän saakka noin 
viisi minuuttia , mutta si llä vä
lin taivaalle ilmestyivät ensim
mäiset talviyön tähdet. Ne syt
tyivät rnus t.eensiniseen taivaan
rantaan, josta punerrus vähin 
erin oli häipynyt kuin hehku 
loppuun palaneesta nuotiosta. 
Varjojen kylmää sinerrystä 
lankesi hangille, kunnes yön 
valta viimein tummensi nekin 
pois. 

TORNIO~ kirjailijoitten kaupunki 
Tornio on kirjailijoitten kau

puki. Seminaarikadulla asuvat 
Mart ta Haatanen, Tuomo Itko
nen ja Allan Jokinen ja Puu
tarhakadulla Esko Lumil<ero. 
Ja lupaavia kynänkäyttäjiä on 
muitakin. 

ALLAN JOKINEN kertoi
lee tässä numerossa Kiirunan
matkastaan ja sen lisäksi on 
hän luovuttanut j ulkaistavaksi 

katkelman tekeillä olevasta 
romaanistaan "K irill suden
pyytäjä". 

Allan Jokista ei tarvinne 
kovin tarkkaan esitellä. Hä
nestä saa melkoisen hyvän ku
van lukemalla oheisen matka
kuvauksen ja vaikkapa sen 
täytteeksi vielä "Fasaaneista" 
Wenesjärven esittelyn. 

Tässä yhteydessä on syytä 
kuitata pelkällä maininnalla se 

työ, mit ä Ali<•n Jokinl?n tekee 
posiiekspeditöörinä tai koira
tuomarina. Kirjailijana hä11 
on julkaissut seuraavat teok
set: 

Lintusyksy. Eräkuvauksia. 
1954 
Joki j a valkea talo. Ro
maani. 1957 
Herra liikennetarkastaj a. 
Romaani. 1959 

Aavekoira. 
1960 

EränovelleJa. 

P iiritetty kaupunki. Ro
maani. 1961 
Fasaanit ja Nuuti Mikko. 
Novelli. 1962 

A llan Jokinen on esiintynyt 
myös suomen tajana. Hän on 
kääntänyt r uo tsista mm. Lars
sonin teoksen "Pu usillan var
jot". 

(\.irjailijoilla omavaraisesti elävä Tornion piirltetty kaupunki m jo vuosisatojen ajan ollut turistikeskus .ia läpikulkupaikka. 
- Tämän piirroksen teki kaupungista, vuonna 1701 m uuan t arkiasUmäinen taiteilija. Valokuva ei tee oikeutta työlle; siitä voi 

todellisuudessa nähdä m issä taloissa ikkunat on jätetty pesemät tä. 

enemmistön mielipiteiksi. Aja
telkaamme vaikkapa valistus
filosoofeja, jotka melko ayoi
mesti hyökl~äsivät Ranskassa 
1700-luvulla vallassa ollut ta 
valtiollista järjestelmää vas
taan. Heidän kantansa jyr
kimmässä epigramaattisessa 
muodossaan esiintyy Diderot'n 
lainaamassa Jean Meslier'n 
lausumassa : "Minä t ahtoisin, 
ja tämä on oleva viimeinen ja 
palavin toivomul~seni; minä 
tahtoisin, että viimeinen ku
ningas hir.tettäisiin viimeisen 
papin suoliin." 

sa, lause menetti suosiotaan 
ja sitä ihailtiin vain muodolli
sen ilmeikkyy.tensä kannalta. 
Nykyisinkin lausahduksen sa
nallinen asu saattaa y hä he
rättää ihailua, mutta sen aja
tuskin voi vielä ihastuttaa ai
n akin k irkon ja kuninkaiden 
vastustajia. 

Toisin sanoen: suhtautumi
nen kirjallisuuden välittämiin 
poliittisiin kannanottoihin 
jotka tietenkään yleensä ei
vät ole niin suoria ja karkei
ta kuin pieni esimerkkini -
muuttuu y leisön kannanotto-

Mikko Kilpi. 

myötätunto, saatetaan tulkita 
poliittisesti: köyhiin ja lzova
osaisiin kohdistuva myötf' / mto 
tulkitaan konservatiivisimmal
ta taholta usein vasemmisto
laisuudeksi. Tähän löydämme 
esimerkkejä läheltäkin. Kun 
Sillanpään "Hurskas kurj uus" 
ilmestyi 1919, kohdist ivat 
useammatkin oikeistolehtien 
arvostelijat siihen syytöksiä 
vääristelystä; olihan Sillan
pää kuvannut jääkärit aina
kin yhtä raaoiksi kuin punai
set. Kirjan täytyi saada t un
nustusta lahden takana, Ruot-

nakkoluuloton n iitä ikätove
reitanne kohtaan, j otka silloin 
kun pimeys peitt i koko maan, 
uskoivat meidän tulevaisuu
teemme ja olivat valmiit uh
raamaan kaikki : kodin, omai
set, yksilöllisen tulevaisuu
tensa, ehkä henkensä tälle 
uskolle . . . Nyl\y isin käsiLlä
nevät melkein kaildd tämän 
romaanin lukijat Sillanpään 
asennoitumben inhimilliseksi 
myötätunnoksi vähäosaisten 
puolesta. Mutta silti on Väinö 
Linnan torpparitrilogiankin 
kohdalla esitetty samantapai-

Kirjallisuus ja politiikka 
Oulussa 2. 11. -63 järjestetyssä keskustelutilaisuudessa p idetty alustus 

Tämä lause • herätti ennen 
Ranskan suurta vallankumous
ta suunnatonta ihastusta, sa
moin tietysti vallankumou ksen 
aikana. Diderot'n ystävä Nai
geon sanoi siitä: "Voidaan, jos 
niin tahdotaan, vaikk a tuhan
nen vuotta kh-joit taa tästä ai
heesta, mutt a koskaan ei voi
da t uoda esiin ajatusta, joka 
olisi syväsisältöisempi, jok a 
olisi kauaskantoisempi, ja · jo
ka muodon ja ilma is un p uo
lesta olisi elävämpi, täsmälli
sempi ja tarmokkaampi." 
Myöhemmin, olojen muuttues-

jen mukana. Riippuu lul<ijan 
poliittisesta asennoitumisesta 
ja tämän poliitt isen aseltnoitu
misen aktiivisuudesta, hyväk
syykö hän kirjail ijan esittä
mä t poliittiset näkemykset. 
Saattaapa lukijakunta oman 
poliittisen asennoitumisensa 
v uoksi vainuta politiikkaa sel
laisissakin teoksissa, joiden 
tekij ät eivät ole lainkaan tai 
ainakaan tietoisesti poliit ti
sesti asennoituneita. Niinpä_ 
inhimillisetkin k anmmotot, 
esim. kirjailijan yhteiskunnan 
vähäosaisia kohtaan osoittama 

sissa, missä kansalaissodan 
äskeiset kokemukset eivät ol
leet sanelemassa lukijain en
n akkoasennoitumista, E'nnen 
kuin sen arvo romaanina täy
s in myönnettiin Suomessa. -
Nykyisin tuskin kukaan 
"Hurskaan kurjuuden" lukija 
voi nähdä Sillanpään kerron
nassa poliittisen asennoitumi
sen väriä samalla tavoin k uin 
näki v. 1918 kustantajan 
edustaja kirjoittaessaan Sillan
päälle; "Oletteko tunnossanne 
vakuutettu siitä, että olette 
työssänne objektiivinen ja en-

sia arvosteluja hänen puolu
eellisuudestaan, josl~in paljon 
lievempinä: aika on tasoitta
nut m ielet, kansalaissodan 
haavat ovat arpeutuneet. 

Sillanpää ja Linna olkoot 
esimerkkejä omista kirjaili
joistanune, joitten yhteis
kunnallinen ja inhimillinen 
asennoituminen on nä hty 
poliittisena julistuksena -
ja tietysti yhteiskunnallinen 
asennoituminen on aina 
m yös sisäpoliittinen kannan
otto, vaikkapa sitten epä
suorakin. Näitä enemmän 

\. 

Allan Jokinen. 

NAINEN Allan Jokisen ja hänen kirjojensa takana - nuore
kas, pirteä, aina iloinen Gerda-rouva. 

tai vähemmän epäsuoria 
kannanottoja vähäosaisten 
ja sorrettujen puolesta on 
maailmankirjallisuuden suu
rissa romaaneissa runsaasti. 
Viime vuosisadan englanti-

laiset realistit ovat meidän 
s ilmissämme jo täysin "van
hoi llisia" kirjai 1 ijoita, mutta 
omana aikanaan he - esim. 

· Dickens - kuvasivat yh-
teiskunnallisia epäkohtia ja 
muokkasivat kuvauksillaan 
yleistä mielipidettä _ vaatimaan 
uudistuksia. Venäläiset rea
listit, jopa niin erilaiset 'J 

erilaisista näkökannoista läh
tevät suuret kirjailijat kuin 
Tolstoi ja ,Dostojevski, ovat 
varmasti hekin osaltaan vai
kuttaneet tsaar ivallan tuhoon 
johtaneeseen m ielipiteiden 
muodostukseen kuvaamalla 
"sorrettuja ja solvaistuja" ja 
heidän inhimillisiä kärsimyk
siään. Heidän "ed istykselli
syyttään" ei voitane kieltää, 
Gorkista nyt puhumattakaan. 
Ajallisen ja maantieteellisen 
välimatkan päästä heidän in
himillistä myötätuntoaan vä
häosai sia kohtaan ei tarvitse 
leimata poliittiseksi, mutta 
heidän omana aikanaan se 
kuitenkin vanhoillisimpien pii
r ien taholta sellaiseksi näh
tiin. 

Toisella tavoin lukijain ja 
arvostelij ain poliittisen asen
noitumisen tu losta lienevät 
useat viime vuosien sensaa1

-

ti0lnaisista "löydöistä". Ruot
sin AkatE>mian Paster nakiin 
osunut valinta oli varmasli 
suuressa määrin poliittinen 
mielenosoitus - samoissa mer
keissä on lännessä tervehditty 
suurella r iemulla muitakin 
itäisiä kirjailijoita jotka ovat 
päässeet kritisoimaan teok
sissaan kotimaansa oloja. 

Niinpä voisimme kysyä: 
minkä verran politiikka kir
jallisuudessa on lukijain ja 
arvostelijain poliittista asen 
noitumista ja ennakkoluulo
ja suuremmassal{in määrin 
kuin kirjailijain? 
Äsken mainitsemani esim er

kit tuntuisivat viittart-;an sii
hen, että r omaaneina kestävis
sä kertomataiteen tuottP.issa 
kirjoittajan yhieis!cunnallinen 
asenne on edistyksellinen. On
ko niin, että ihmisinä iiärim
mäisen konservaLiivises li asen
noi tuncet kirjailijat ovat par 
haiten kirjoittaneet vain -

muistelmi::J? Tai ehkä he 
myös ovat saaneet aikaan 
menneisyyden ja rappion ku
vauksia, jollaisena voimme 
pitää esim. Lampedusan "Tii
kerikissaa". 

Ne jotka varoittavat kir)ai~ 
lijoita sekoittamasta pv!itiik
kaa t aiteelliseen toimintaansa 
voivat vedota eräisiin esimerk
kE'ihin tällä sektorilla tapah
tuneista epäonnistumisista. Aa
ro Hellaakosken "Vartiossa"
kokoelmaa voidaan pitää tässä 
mielessä tyypillisenä esimerk
kinä suuren runoilijan tem
pautumisesta ajanhengen mu
kaan, seurauksena on v ain 
kansallisen ja poliittisen nä
kökentän ahdasalaisuutta, tila
päärunoja, joiden nerokas sa
nonta ei myöhemmin riitä pe
lastamaan vähemmän harkit
tua sisälLöä. 

J ulkisen keskustelun kon
servatiivisuudelle maassam
me on tyypillistä, että vasem
mistoon lukcutuvien kirjaili
joitten poliittisesti sävytettyjä 
tai politiikkaa käsitteleviä 
teoksia yleensä arvostellaan 
ankarasti - elleivät nämä sit
ten ole luopioita kuten Poika 
Tuominen muistelmissaan t a! 
Aira Sinervo romaaneissaan 
"Koskessa kolisten" : käsi te 
luopio kun saa positiivisen 
etumerkin, jos luopuminen on 
tapahtunut kommunismista. 

Keskustelu siitä. onko po
liittisten ja yhteiskunnallis
ten näl{Ökantojen suora tai 
epäsuora esiintuominen kau
nokirjallisuudessa hyödyksi 
tai vahingoksi, olisi näh
däkseni käytävä muistaen, 
että milloin poliittiset tar
koituspcrät jättävät taiteel
lisen ja ilmaisullisen am bi
tion tendenssinsä varjoon. 
ovat ne vahingoksi. Mutta 
sama pätee kaikkiin mui
hinkin aatteisiin ja niitä 
palvelevaan tendenssi-kir-
jallisuuteen nähden. Jos 
ldrjailijan cnsisi~aisena .ia 
lmiken syrjäyttävänä tarkoi
tuksena on taistella tuber
kuloosia vastaan tai väestt:n
Iisäyksen puolesta, häväi!'1ä 
jotakin henkilöä tai ihmis
ryhmää, saaruata uskontoa 
tai julistaa raittiusaatetta, 
romaanin puitteissa, niin 
tusldnpa tulos on silloia 
taiteellisesti arvokas. 
Sen sijaan on huomattava, 

että · politiikka - tai varo--


