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uifL tis te 

Omistettu Pelokk<.•<d le 
(Ma lt. 14: 28 - -32 j <i 8; 24'-2LI 

I-L:inen l ::. h jansa oli ollut 'c-
ne. Hän oli antanut sen edel
lisenä p;iivänä. Mukana oli 
omituinen kirj e, joka ärsytti 
minua. Mitä hän larkoi tti 
seitsemän fantasian me rellä 
Tai seit semänkymmenen an
teeksiannon merellä. Miksi hän 
sanoi : odot:1n . T8rkoittiko 
hän tätä pä ivää , jolloin kahden 
olisimme veneessä . J a hän eh
k~i tappaisi minut 

Hän oli sanonut kin eess;1än : 
Minä olen vene. Karkea ja 

biomaton kuten teki j änik in 
:rvTin ~i Pn nlP kuun a ri, e n pa rk 
k i enkä klipperi. Olen kaik
kea dsonkista pr ik iin ja ohi 
siitbi. Olen symboli. 

Min un mereni e i ole P unai
nen m eri , ei Sar gassom eri eikä 
Kuollut meri, minun meren i 
on ka ikista m eri stä suurin 
Minun mereni on fantasiamen 
ja s inn e tahdon sinun li:ihte
vän purjehdukselle. Tu le! Mi
n ussa on kajuuttoja kuv itel 
m iesi leviilä. Peräsin tä minus
sa ei ole, sillä olen fantasiaa 
Voi t oh ja ta minua a jatuksilla
si. 

Minä tahdon me relle. J s 
sinäkin ta hdot kau as, tul e mi
nun m uk aani. minä vien sinut 
pois ihmisten luota t ai ihmis
ten luo, jos ni in t ahdot. Voin 
viedi\ 'in ut myös sen luo, jo
ka minu t teki. Joskus p im ein ä 
syysöinä , ku n kuu on kir l<as, 
minä pyydän sinut mukaa:1i 
}a palaan tekijäni Juo. Mutta 
me emme j ää pitkäksi aika<l . 
Me lä hd emme kotiimmc ja 
tek ijä jää rannalle odotta
maan. Seitsemän fanta sian j <~ 

seitsemänkymmenen anteeksi 
annan mcrer! r ann alle . Sielt.ä 
hänet löycUimme jlill ee n, jos 

vammm sanoen yhteiskunnal
linen asennoituminen - on 
ok ell inen tel<i.hi a ikamme ih
l1l isen elä1n~i ssä: ih1ninen on 
nykyis in yhä enemmän yhtei s
kunnan jäsen, yhä useammalla 
tavall e< yhteiskunta säätelee 
hi:inen elämäänsä ja puut.tu sii
hen. Koska rom aani on ai
n«ki n peri nteell isen määritel
m än mukaan ihmisen j a i::·nis-
e ltimän ku vaus ta , ei a inaka a n 
romaanikirjailij a tällöin a in a 
v oi kokonaan s ivu ut:laa t: .ä 
ihmisen ja yh te iskunnan _su h
detta , ja sitä kuvatessaan h ä
nen poliittisi na - t ai aina kin 
h~in en luulisi joutuva n kuvaCI 
m aan. 1 ':\llaisia kann<Jnott.oja 
romaanihenkilöit tensä kohdal
la. 

Viim e a ikoina on keskuteltu 
pa ljon kirj e~l li suul.emm e _j äl
kee njääneisyydestä. On sanot
tu, et tä kir jalli suutemme on 
liian perin teellistä , ja s itä to
della h allitsevat suurelta osa l
ta vanh ahtavan tuntuiset m aa
laisk uvaukset - kuvaukset 
a jas ta ja miljööstä , missä po
li tiikalla ei ollut ihm isten elä
mässä juuri nimeksikään si
jaa. On vaadittu, että romaa
n ikirjailijaimme on pyri ttävä 
tä hänastist a suuremmassa mää
r in meidän oman aik amme 
ihmisen, hänen ongelmiensa ja 
e lämänpiirinsä kuval'lmiseen. 

Merkitseekö tämä sitä, että 
myös politiikan osuu tta kir
jallisuudessamme olisi lisättä 
vä, poliittisia kannanottoja ja 
niiden syitä kuvattava entistä 
en emmän ? Vai ol isiko kiriai
li joiden otettava tähänastis t a 
voimakkaammin kantaa poliit 
tisiin j a yhteiskunnallisiin ky
symyksiin? 

Onko niin, että vallitseva 
kirjallinen vanhoillisuus on 
liian ankarasti ennakolta 
tuomitsemalla tukahduttanut 
poliittiset piirteet, yhteis
kunnalliset kannanotot kir
jallisuudestamme? Silloin ti
lanne on hieman samanta
painen kuin seksuaalisuuden 
kuvaamisen kohdalla : elä 
mässä seksuaalisuudella on 
varmasti enemmän slj\\1\ 
kuin jo}Ja pornografisina 
tuomituissa ja sensuurin ta

kavarikoimissa kirjoissa, mut
ta silti meillä on sensuuri, 
joka saattaa takavarikoida 
muualla kirjallisesti hyvin 
kin merki ttäviksi todettuja 
teoksia. Onko m eillä m yös 
taipumusta vanhoilliseen sen-
suuriin, tuomitsemalla 
sensuroimlseen silloin kun 
kirjailija rohkenee käsitellä 
tois ta eHtmä.nllmlötä, poli
tiikkaa? 

Kahden puolen 
ikkunaa 

Sinipunavälkkeinen ikkuna
ruutu 
Ulk on a p tmarusko. 
Sisällä tyttö, sin iset silm ät, 
usko ja epäusko. 

Askeleet lä htivät ikkuna n 
alta, 
sisälle _jättivät h uolen . 
Vaihtuvat värit vähitellen 
ikkunan kab de n puo len 

&ilkka. Tuomikoakl 

.. ' .. ?\ 

"'"' oenecssa 

JOSku s tahdomme pa i <~Lo~ eil i
seen . .. 

En tiedä tarkoittiko han pa 
luulla t ätä päivää, jolloin is
tu imme kasvotust en veneessä 
Halusiko hän ava ta eilisen 
amm ottavat kuilut jälleen 
e tee ni 

Hänen ilmee nsä oli om itui
nen. Lui n siitä :iulkeaa iloa 
Ajattelin, e llä h~in iloit.si saa
tuaan m inut satimeen. Olim
me veneessä kahden. H~in 
sousi. Hän oli si voinut p u-

Kairojen aarteet 
Syksyiset aamut päi 'yvät 
k uurassa, heljät, 
sinessä siintävät 
te. vaksentuoksu iset vaarat 

ja seljät. 

Aarteita kä tkevä t kairat 
autiot syvä t, 

hiekassa piil evät 
kultaise t jyvät. 

Taivas lu o loistoa Poh.iolal1 
k esiin, 

ki"rkkaus helmi ä s imp ukk a
vesiln . 

Muuan Lapin läänin nä;y
telmäld rj oitusldlpailun suu
rimmista yllä!yksistä oli 
kirja ilija A. K J ärvisen 
kunniakas voitto. Eräkirjai
lijalla olisi ilmeisesti nllut 
ma lulollisuul{sia ja kiinno s
tusta myös laajempiin töi 
hin draaman alueella. 
Monille saattaa olla y ll ät~·s 

myös se, että A. E. ,Järvi 
nen on esiintynyt ID)' ÖS J"U
nnil ijana. Lainaamme tähän 
katkelman hänen laajasta 
r unoelm astaan "Laulu La 
pille" (julkais tu Pohjantäh 
ti - lehdessä vuonna 19i:H) 

Pertti Lehes : 

Syyssunnuntaina 
Ulkona on usv~ i s ta . Aamulla 

satoi ensilunta. Ihmiset k ä ve
levät sunnun taikävelyään. Pik
kulapsi palelee vaunussaan. 
Koira juoksee tien yli ; ihmet
telee jäätyneitä lätäköitä. Poi
ka a jaa polkupyörällään katu 
käytävällä. Ihmisiä kulkee 
harvakseen toistensa ohi. Pos-
tiauto lähtee. Matkustajat 
s iirtyvät huurtuneina auton 
lämpimiiän. Opettaja tulee ka
dulla vastaan , koululainen sa
noo päivää. Opet ta ja sanoo 
myös päivää. Siirrytään askel 
askeleelta kauemmas toisis
taan, oppilas ja opettaja, hävi
tään usvaan. 

Lepopäivä kuluu verkkaan. 
Katsellaan näyteikkunoita, hy
myillään tutuille ja käydään 
baarissa kahvilla. Kylläpäs on 
kylmä ilma! Miten teidän 
Maija jaksaa Heikki lähti ei
len Helsinkiin. Pojalla on 
treffit Eunon kulmassa. Tyttö 
ilmestyy sumusta. Heitetään 
tervehdykset. Moi! Moi! Kaik
ki on hyvin ja tytön käsi pojan 
kainalossa . 

Joesta nousee huurua . Silla l
la li ikku u figu raaleja ja hah
moj a. S ilta on kylmä, alas
ton paikka. Askelten ääni 
kaikuu palkeis ta. Kaksi toi
silleen tuttua tervehtivät toi 
siaan . Ensimmäinen tuttu 
nostaa hattu a ja menee toi
sen tutun ohi. Sitten toinen 
tut tu nostaa ja menee yhtiiai-
kaa ohi kuin ensimmäi nen 
tuttu . Molemmat menevät 
toistensa ohi. 

Häm ärtää. Autot a javat ja 
valot on päällä. Vaaran pääl
lä syttyvät mastoon lentomer
kit Kaupunki lev iä ä laa.iana 
J oki vir taa osaksi kaupungi n 
halki. Joen pin taan heijastu
vat hotellin valot. 

ka ta minut airolla veteen. Tai 
lwataa ve neen . L uulen, että 
hiin osasi uid a hyvin . Hän ei 
tienn yt, miten minä uin 

Me olimme kahden venees
sa? Pe lko oli kolmas. Hän ei 
tiennyt pelosta ennen k ui n 
sanoin hänelle. Hiin kysyi 
sen jä lkeen vi:ihi:in väliä: vie
läkö pelkäät? Vastas in nii n 
kuin oli : viel li . S illoin hän 
muistutti mie leen i kirjeen , 
jonka hänell e kit· joitin. Olin 
sanonut: jos nyt hieman luot
ta isim me toi siimme . . J a nyt 
ol i vain tämä pelko. Et tä hän 
lappaa. 8ttä hän yrittää ot
taa elämän pois. Elämän, .i o
k,a on yksi j a a in utkertainen 

Minut on opetettu t ä hän 
epäluuloi suuteen. Otettu vas
t ann . Ei. Ei. Ei, e i oLe i.Lu vas
taan. Kädet avoinna sanottiin : 
tule. Ja sitte n ote ttiin käd et 
pois. Pudot a ty hjyyteen 
siitä sy ntyy pelko. Pelko, ]Os

ta ei koskaan pääse. Tai. 
Kenties joku joskus on luotet
tava: Jos ... 

Hän kysyy : m iksi et luota. 
Hän joka on vieras n;iin k y
syy. Miksi en luota. Hän on 
a nta nut minulle lahjan. Mut
ta mi!Ui tarkoituksella. Olen
ko varma , ette i tämän tarkoi
tus ollut herätUiä väärää us
koa. J a sit ten - kädet pois 

Hän olisi tahton ut v iedL1 
minut kauas. Mutta pyysin 
häntä soutamaan ranna ll e, 
koska en voitta n ut pelkoani. 
Hän nauroi. Hän nauroi omi
t.uista naur uaan, jota ei voi
nut määritellä ilon eikä su 
run nauruksi. Siinä oli mo
lem pia . Ehkä - ehkä siinä 
o li sittenk in pisara enemmän 
surua. Vaikka minusta tun
tui, et tä hä n nauroi julmasti 

si t.oessaan narua paaluun, sen 

Taide ja mammona 

Francis La g r a n g e & 
William Murray: OLJN 
PIRUNSAAREN VANKI. 
Suomentanu t Jorma Et t o, 
Karisto 196:3 

Kysymyksessä on t eos , :i t,Ua 
on monipuolisia ansioito. Se on 
y htäaikaa Pirum aaren va nkina 
olleen m iehen kuvaus olois ta 
tuossa tarunom aisessa pa ikassa 
mie l~kuvitusta kiehtova seik 
kailu, ta iteilij aelämänkerta ja 
elämi:in.ka tsom uksellinen .i ulis
tus . Se on kylmää h istoriaa 
siinä m ielessä, että ko. ran
gaistussiirtola Ranskan Gu
ayanassa on nykyisin lakkau 
tettu sekä siksi, e ttä kirjoittn
jat puhuvat ilmeisiä tosiasioita 
vallinneista olosuhteista, ja 
kuitenkin kirja voisi olLa eri
koi-sen vilkkaan mielikuvituk
sen tu otet ta alu~ta loppuun, 
sikäli ~avnnomaisesta poi!kke
a va eläm änkaar i siinä piirre
tään. Yhtäaikaa syn:k'kä ja 
valoisa, koominen ja traaginen 
on tämä teos. 

Jo k irjan synty h istor ia on 
mer"killine.n: Muudan chicago
lainen suhdetoimintami es tapa a 
sattumalta Ranskan Guayanas
sa käydessään eräässä satam :.
kuppilassa rommihuma lassa 
oleva n miehen. Keskustelussa 
käy ilmi että hän on t a iteil i ja 
ja oHut vankina Pirunsaaren 
rangais tussiirtolassa. Löytyvå t 
m yös taiteili jan maalaukset, 
joi_ta hän on tehnyt vankina 
ollessaan. Ne kaikki ostetaa n 
Chicagoon ja tämän lisäksi 
k iinnostutaan t ait eilij an elämäs
tä sikäli, että häntä pyydetiiän 
kirjoittamaan muistelmansa. 
Taiteilijalla on muistelmat jo 
alullaan, mutta käy ilmi e ttei 
hän va nhuutensa ja töittensä 
vuoksi pysty niitä saattamaan 
päätökseen. Lisäksi taiteilij a on 
r anskalainen, hän ei osaa eng
lantia, ja englantia n yt juuri 
tarvittaisiin siUä k ustannusy h
t iö on amerik:kalainen . Niinpä 
William Murray, . mies joka 
t ai taa sekä ranska a eUä eng
lantia ja on lisiiksi kir joi tt aja
miehiä, saa ki r judtehtävän 
Francis Lagrange - hän tu o 
ta iteilij a on - ker too ja Willi
am Murray pistclee ylös : siitä 
johtu en teoksen ki,·joitta.iin3 
mainitaan molemmat mieh et 

Mutta jos on ihmeell inen ]a 
yllätyksellinen tämän teoksen 
synt.y his.toria , niin v ieläkin 
merkillisempi on kertojan elä
män kerta.. Onnen ku'kkuloilta 
syv iin onnettomuuksien l aak
soihi n yhä uudelleen ja vaih
d ellen, vuorotellen kuin aallon 

jälkeen k un olin noussut ve
nees tä . Hän piteli venettä en 
sin paljain käsin, hän taisteli 
v irtaa va staan kute n sou
taessaa nkin. Pelkäsin . että 
hänen otteensa löysäi si -... Eh
kä aivan vahingossa . 

Hänen kätensä kestiv ät. Hän 
Sitoi vene en vas ta ku n ol in 
la iturill a. Sitten hä n katsoi 
taakseen joelle. Tai oikeas
taan hän vain v il ka isi. Sitten 
hän nopeasti muutti katseen
sa suuntaa. Nousimme r anta
Löyr~is t ii. Lähdimme pois. 

Sanoin. että hänen ilmeensä 
e i eni:iä ·ollu t omitui nen kuten 
joella . Hän sanoi naut1i
neensa ponn lstuksesb~ , kun sal 
soutaa vas tavirtaan . Hän iloit
si voittaessaan vinan venettä 
pidell essään . Hän jakso i pal
jon. Enemmän kuin joku loi 
nen. Hän oli sitkeä , hi:in sa 
no i, ei niinkään vahva . . 

Tätä hän ei kertonut: seit
semän fantasi::m meren aa l
lot hän antoi lähimmäi sill een, 
jos voi, mer·ensä aa llot. Useim 
miten ne kui tenk in k an toi vat 
häntä itseään. Fantasia oli hici n 
itse. Se itsemän fantasiQa. Yh
läaikainen kipu ja riemu. Sa 
manaikai nen pelko :j<~ v oim a 
Joka hetki hänessä kuoli ja 
syntyi. Seitsemän uutta fa n 
tasian merta. Joil la to isen ei 
tarvi nnut pelätä hänen teke
mässään veneessä. Ei misään 
veneessä ... 

Hä n ei sa nonut tätäkaan, 
e i edes lokeill een , fanta sian 
va ikeill e li nnuille: seitsemän
kymm entä anteeksiantaa hän 
oli saanut. F.hkjj enemmlin 
kin . Seitsemänkymmentä an
teeksia ntoa huuhtoi meren 
rantoja, eikä hän tä uhann ut 
mikään tuuli. Ei ve neessä
kään. Ei ketään veneessä oli 
jaa .. . 

saarell a: Lagra nge on joutunut 
kulku . Lopu lta olla an Pirun
hana!. .i a laineiden pöhj at käy 
rikoksen tielle, rahaa tarv ites
sa8 n hän on muid en toimeksi
anno,sta väärentänyt ensin pos
t imerkkejä , si lt en seteleitä .ta 
lopul ta rnm. va nhoja taid eteok
sia, ja rangais tussiirtolaan jou 
t umin en on seuraksena . 

Seuraa pari karkausyritysla 
ja niiden tä hd en L;;grange 
jou tu u eristysselliin . T ää ll~1 

puhkeavat m iehen luovan Lai
telijan lahjat esille, syntyy 
joukko Pirunsaaren-aih eisia 
maalauks~a. Luova työ myös 
pelastaa Lagra n gen hulluudesta, 
:ioka on uh ka amassa erist.ysvan
keja. L opulta monen Ja mon i
vaiheisen vuoden jä:lkeen ran
gaistussiirtoJa 1 "kka u te la<J n 
Mutta Lagra nge on jo kasvanut 
kii nni ympäristöönsä, sitäpaitsi 
hän nn rahaton . Mon en muun 
kalta isensa kanssa hän jää 
Guayanaa n, kunnes hi:inet nyt 
on yllä lläen löydet ty 

La.grange on kuU<enu t va ih 
telev ;m ja vaikean tie nsä silmäl 
avoinna ja hän en sä,ke nöivä 
~ilynsä tekee teräviä johtopää
töksiä . Katsotaanpa, m itä hän 
sanoo : nBagnen (rangai.stu5-
siirlola) rikoksista ei voi syyt
tää mitään määrättyä ihmisryh
mää , leht imiesten kuvittelemac1 
kou lutet t ua vii•kapuku ist a sa 
distien legioonaa, vaan parem
minikin yksil öä .ia yh tei;;kun ta3 
joka pa kottaa yksilön toimi
maan. Me olimme kaikki y h tä 
syyttömiä ku in syyilisiä'kin ... 
En syytä ketä iin ja syytän 
jokaista ... Ranga istus ei tee 
rikosta oikeutetuksi, mutta ei 
myöstkään rikos tee rangais tus
ta oikeutetuksi... Me olemme 
kail~:~ki yhtä syyllisiä ja viatto
mia, sormella voi osoittaa mi
hin suuntaan tahansa .i a ain'l 
löytyy syyllinen. Syytän esi
meJ'kiksi hallitusta siksi, että 
se on luonut ja pitänyt yllä 
Ranskan Guayanan rangai·stus
siirtolaa. Syytän y hteiskuntaa 
siitä. että se on nimittänyt 
hallituksen. Syytän ihmiskun
taa siitä, et tä se on luonut yh
teiskunnan ... Syytän saaria 
koska ne ovat saar ia . viidakko".~ 
koska se on viidakko, ilmastoa 
koska se on ilmasto. Lyhyes ti: 
syytän maailmaa, kos:ka se on 
sellainen kuin on." 

Jorma Eton luislava käännös 
j a hyvä suomenkieli ansaitsee 
tunnuksensa. 

Veikk o Haakana 

Lapin tutkimusta 
LAPIN TUTKIMUSSEURAN 
VUOSIKIRJA IV/ 1963, toi
mittanut Jorma Ahven a i
ne n. 

Lapin tutkimusseu ralla on 
v1ides toimintavuosi menossa. 
Esiteltävä vuosikirja kertoo 
siis nel jännen toimin tavuoden , 
v:n 1962 asioista. Kirjan sisäl
töön kuulu vasta v:n 1962 toi
mintakertomuksesta . voi lukea, 
että " seu ran toi minta noudat'i 
edellisinä vuos infl kiteytyneitä 
su untaviivoja" ja vähän myö
hemmin : "Kuten aikaisemmiss::J 
toimintakertomuksissa on m ai
nittu , on se ura pitänyt. tärkeä
nä Lapin läänissä ja Lapin 
läänin hyväksi er i aloilla to
pahtuvan tutkimustoiminnan 
ed is tämistä'' Ko. toi mintaker
tomusta lukiessa kylläkin väh ä 
vähä ltä käy ilmi, mitkä ne tut
kimustoiminnan alat ova t, 
mutta kaipasin joko po. toi
mintakertomuksesta tai jossa-

Minulla on semmoinenkm 
sivu virl' a kuin koiratuomarin, 
t <1 t•kemmin sanoen kana koirien 
eriko iskokeiden tuomarin val
tak irj a . Suoraan sa noen siis 
koir<;nvi rka. Mutta tämä virka 
luo llämmästytt ä viä yhteyksiä 
koiri en välityksellä ihmisiin, 
jopa rajojemme takanakin. Vii
me syksynä toi min Kirun an 
Metsästys- ja kalastuksenhoi
toyhdis tyksen toimeenpanemicn 
sa ksanseisojien erikoiskokeiden 
tuom arin a Kirunassa. Kokeet 
oliva t lwlmipäiväiset ja niihin 
osallistu i kaikkia Ruotsin 
" kansallisuuksia", kulen esi
merkiksi suomalaisia ja skoo
n claisia. Yhteist ä heille oli yh
tä kansallis uut ta oleva koira. 
Juoksimme Luossavaaran ime
v iä rintei tä ensin klo 8- 12 vä
lillä, ylös .i a a las, alas ia ylös; 
malmivaara n rintee t olivat mi
tä kiljuvimman r uskan kirj a
voimat. Si tten siirryimme 
L uossavaaran alaisille rämeil
le, jossa juoksimme klo 21 
saakka. Ne ovat todella vaikea
kulkuisia aapoja, ja hiljaisessa 

nen. Kirunanruotsalaisen v ai
mo, joka toimii Kirunan kau
punginkirjaston toimi stoapulai
sena, oli opetellut hiukan suo
mea, koska, kuten hän sanoi, 
hänen oli ollut pakko toim en
sa vuoksi. Suom ala iset ovat 
ahkeria kir jojen lainaajia . 
Muutamia uutuuksia ki r jasto 
un pystyny t hankkimaan, mut
ta suur ia vaikeuksia on kuu
lema olemassa . Suomenkielis
ten teosten kysyntä ylittää 
tarjonnan . I<ie limuurin taka
n a olevat nwmalaiset kirja ili 
jat, joiden teoksia ei ole kään
netty ruotsH;si, ovat ruotsalai
sille kirj astovi rkailij oi lle tun 
temattomia. Nimenomaan tämä 
koskee pohj ois-suomalaisii.l kir
jailijoita , jDtka ovat Kiru nassa 
kysytyimpiä. Mistii lienee a lle
painetun kirjois ta pari löytänyt 
t iensä Kirunan kaupunginkir
jastoon, m utta keskustelu
kumppanin.i ei tuntenut lain -
kaan esimerkiksi Järvistä, 
Kaartoa, Ettoa, Kiv il innaa 
Hyytistä. Hän muisteli e tta 
Järvisen ja Kaarron kirjoja on 

pyytäisitte niitä kirjo ja? Nido
tut kelpaavat oikein h yvin . 

- Yritän , m ulta en uskalla 
luvata m itään varmaa. Kuuluu 
olevan tavattoman ankara 
mies, se ,Jokinen . Kenties ra
han ah nekin? Mutta, niin kuin 
sanoin, minä yriti:in parhaani. 

Keskustelimm e s it ten p itk ään 
mahdolllisuuksista saada niin
kin aikaamme sivuavia ro
maaneja kuin Merkkitulia t ai 
P iiritet ty kaupunki käännelyk
s i r uotsi nkie lelle. Asia kiinnos
ti erityisesti Kirunassa vaki
tuisesti as101va a skoonelaista 
Hän kerto i, että Norjan sodasta 
skoonelaisct tiesivät jo jokai
se n silmäniskunkin, mutta La
pin sota oli jäänyt omi tuiseen 
pimentoon. Kieliumpioon, sa
noin. Skoonelainen nauroi koh 
leliaasti skoonenldelellä, kiersi 
perunan kierroksen verr an ym
päri suu ssa<m ja ilmoitti ole
vansa .i okseenkin varma siitä, 
että ruo tsalaiset . ku stan taja t 
otta isivat iu lkaistakseen val
miin käänn"öksen jostakin Pii-

KuunteEtteko esitelmää siitä 
kunnankätilöstä't Tai sitä pe
rusteellista selostusta Mukl~a 
Iisakin 60-vuollspäiviltä? Vai 
oliko se joku muu Iisakki, en 
muista. 

- Oli puhe pohjois-suoma
laisten kirjojen kääntämisestä 
ruotsinkie"lelle. sanoin. - Luu
lisiteko s iis että Pohjola-Nor
den voisi tehdä jotain kustan
ta j ien pehmittämiseksi? 

Ackur at, norj ala inen sa-
no,i. 

Luulen niin, kirjastoihmi
nen sanoi. - Mil->si se ei voi
si? K ukaan ei vain ole siitä 
mitään puhunut Pohjola-Nor
denille. Puhukaapa te- herra 
Jokinen asiasta esimerkiksi 
kirjailij a Allan Joki sen kanssa, 
jos hänellä olisi yh teyksiä, kun 
oikeastaan on kyseessä hänen 
oma ldrj ansakin . 

nol. 

Mjah, sanoin ja mietin. 
Aelmrat, norjalainen sa-

Voin puhu a kirjailija Joki
sen kanssa asiasta, sanoin. 

Kirjallisia koira
ihmisiä Kirunas 

mielessäni toivoin paluu ta tun -
tu l"ill e seuraavana a am una. 
Mutta koetoimits ija kul .ie tt i 
meidät j ulmasti samoill e rä
meille klo 7, ja loiskuttelimme 
niillä pitkii ll e iltapäivään 

Lauanta i-i ltan a, 14-tunttsen 
liikkeelläolon jälkeen, söimme 
myöhä is tä piiivällistä hotelli 
StandGrdissa. Siellä tu li ta nssit 
suomalaiseen tyyl iin . Valtakie
len ä oli suomi , ja lask utki n 
maksettii n Suomen rahassa 
Olipa yleisön joukossa pan 
tuttu a lomiolaistakin. Olisi ol
lut m ielenkii n toi sta seura ta 
juhlien menoa pitempää nki n , 
mutta lyijynraska s väsymys 
painoi silmät vlikis in umpeen . 
Oli noust ava toisessa ker rok
sessa olevaan h uoneeseen ja 
painuttava maata . 

K ir un a tun tuu olevan nel 
jän ilm ansuunnan yhtymäpiste. 
Baabel in kieltensekoitus va llit
see . P uhu ta an skoonea, ruotsia, 
norjaa , suomea j a Iappia . Is
tu in eräänä iltana seurassa, 
jossa oli skoonelainen, ki runan 
ruots<J lain en, suomen ruots<l lai 
nen, norJalainen ja suomalai-

kysytty, sa moin Eton Rovanie
mi- kirj aa. Tässä v aiheessa ar
von rouva teki minu.lle seuraa 
van kysymyksen: 

Sattuui<O herra Jokinen 
olemaan tuttu kirjailija Allan 
J okisen kanssa? Hänen romaa
niaan "Piiritet ty kaupunki" 
kysytään kovasti. se on kir
.i as ton enimmi n la inat tu ja 
t eoksia . Ehkä kirj a ilija Joki
nen on suku a lei lle? Mill ä ta
voin saisimme häneen yhtey
den'? Pyytäisimme nimittäin 
hän en muita ki r jojaan , jos hän 
voisi asian jär .i estäii"l 

As iaa n siis k uulu u. etten ol
lut palj astanut kortte jani 

- Kyllä minä tunnen hänet 
JOnkin verran, sanoin, - voisin 
sanoa pintapuolisesti . On p itkä 
mies niin kuin minäkin , suun
nilleen yhtä pitkä ain ak in h en 
kis il tä mitoiltaan ; asuu muu 
ten Torn iossa. Kummallisten 
sattumien vuoksi hänelläkin on 
r uotsala inen vaimo 

- Ah , n iinkö? Sepä merkil 
listä . Suorastaan intresanttia. 
Olisikohan li ikaa pyydetty , jos 
ottaisitte y hteyden häneen ja 

ntetystä kau pungista tai lVIerk
kitulista . Ilmoitin slmndinavi 
ankielellä r ohkenevani olla eri 
miellä; juuripa sen vuoksi ei 
kuka an kään t~iJä moista riskiä 
ota . 

- Ackurat, n orjctlain en sa
noi. Hän oli koiramies ja tuo
marioppilaani. Paljon muuta 
hän ei sanonutl,aan . Hä net oli 
_joku koi ranleuka jo Narvikis
sa varus tanut ohjein että p itää 
aina olla tuomarin kanssa yh
tä mieltä 

Entä Pohjola-Norden? 
kirjastoihminen innostui 
Sehän ni in kovasti lyö rumpua 
sii tä kulttuurivaihdos ta Poh
juiskalotissa. Aj atelkaapa nyt 
m iten paljon olemme saaneet 
aikaan : Poh.ioiskalo tin suomcn
'kielinen r ad io Lassinantteineen 
kaikkinee n. Minä en kyll ä ym 
märrä ra htu akaan si itä mitä 
sii nä radiossa sanotaan. 

P arempi onkin et tette 
y mm ärrä, suomenruotsalain en 
sanoi. - Minusta tu ntuu et tä 
sitä tie tä ei suomenkielistä 
kulttuuria juuri edistetä. 

- Sanotte että asiaan tun
netaan suurta kiinnostusta 
Pohjois-Ruotsissa. Siihen kiin
nostukseen ovat täkäläiset suo
m alaiset syypäitä. 

- Voin puhua myös kirjaili
ja Eton kanssa, sanoin. 

- Niinkö? Tunnetteko te 
kir j ailija Eton? 

- Satun tuntemaan. Luulen 
että hänen kirjansa Merkkitu
lia k iinnosta isi kovasti Poh
jois-Ruotsin suomalaisia. 

- Mutta ... minähän sanoin 
e ttä sitä kirjaa myös kysytään. 
Minkäs me voimme kun ei sitä 
ole kirjasto ssa 

- On siis todettava, että jo
tain on kalottiyh teistyössä vie
lä kovasti retupe1·ällä. 

- Ackurat. 
Näin me koiraihmiset. Kun 

tulin ko tiin, lähetin heti pai
kall a kaikki kirjani Kirunan 
kaupunginkirj as toon ja ilmoi
tin samalla arvon rouva toi 
mistoapu laiselle pelanneeni ru
maa kaksoispeliä. Hän ei ole 
vastannu t. Kirunan kaupungin
ki r jaston johtaj alta on kyllä 
tu llu t kaunis kiitoskirje. 

•• • KIRJAVAAKA 
kin toisaalla eslteltäv1lssä jul
ka isu ss<~ noiden mainittuJen 
toimint i'i-a loj en luetteloa. Ehkä 
on olemassa jokin kaava, jonka 
mukaan tiet eelli sten seurojen 
toimintakertomukset tehdään 
ja ehkä sitä on no udatettu 
tässäkin , en tiedä. Ka ikessa 
ta pau!{sessa ma allikko mielel
lään näk isi yksinker taisen, ki
teylyneen luellelon suuntav ii
vois ta, joita kiteytyneiksi väi
tetään: Lap in tutkimusseurasta 
on paljon puhuttu ja siitä on 
ollut lukuisia sanomalehtimai 
n intoja - myös n s. tavallinen 
kansa olisi saatava sikäli in
formoid uksi e ttä se t ietäisi 
mistä on kysymys 

"Kiteytyneet su untaviivat" 
on kyllä pal jon sanottu. mut
ta ken ties sanonnalla on ka
tetta . . Käsitykseni vakavasta 
tieteelli sestä työstä on hyvi.n 
arvostava . Näkisin sille eduksi 
olevan hitaan kiiruhtamisen, 
pi_t kät aikaper iodit. Ei vuosi 
ei neljä t ai viisikäiin vuotta ole 
mi kään a ihe käydä kiirehti-
mään tul oksia . Kerr assaan 
erinomaisena saavutuksena 
voitaisiin pitää jo sitä, ett ä La
pin tutkimusseuran olemassa
olon aikana olisi saatu aikaan 
tulevien tehtävien m äärittämi
nen. Esiteltävänä oleva ju lkai.
su antaa nyt a iheen uskoa , et tä 
sellainen työ on suoritettu tär
keimmiltä osil taan. 

Havainnollisen ja samalla 
ilahduttavan kuvan siitä, mistä 
Lapin tutkimusseuran piirissä 
on kysymys, antav a t vuosikir
jan sisältöön kuuluvat Peitsa 
lviikolan, Heikki Pertovaaran, 
Eero Katajan, Iivar Kemppisen 
ja Eino Nivangan art ikkeli t. 
Luin n e suurella mielenkiinnol
la, tunsin avartaneeni tietä
mykseni piiriä ja kunnioitukse
ni t iet eellis tä tutkimustyötä 
kohtaan kasvoi. Sopinee toivoa, 
että tä mänlaatuisi a artikkelei
ta olisi seuran vuosikirjoissa 
jatkuvasti , että näitä vuosikir
joja olisi saatavissa (ainakin 
kaikissa läänin kirjastoissa el
lei j o ole) ja että artikkeli t 
mahdollisuuksien mukaan oli
sivat havainnollisessa, e tten 
sanoisi populaarissa muodossa. 
Ne mainostavat seuran toimin
taa ja antavat siitä positiivisen 
kuvan enemmän kuin kiteyte
tyt toimi n ta kertomukset. 

Lapin tutkimusseuran jäsen
luetteloa silmäillessän i kiintyi 
hu omio sii hen ,e ttä työjäsenis
tä hyvän joukon y li 50 °/o oli 
mu ita kuin Lapin läänissä asu
via. T ihm ne on tietenkin nu 
rinkurinen, mutta pakon ja 
välttämät tömyyden sanelema: 
täällä puuttuvat kirjastot, tie
teellisen työskentelyn eräs 
vi:ilttämätön edellytys. Seura 
on todennut tilanteen jo var 
hain ja käynyt tilanteen vaa
timiin toimenpiteisiin. Vuosi
kirj a kertoo Pohjois-Suomen 

Kunnia lli sen suden 
vapaudesta 

Erkki Eklund, ALPPI
K ENGISTÄ JÄLJETVAIN 
JAA (WSOY) 1963 

Sodan päätyttyä kes ti usei
ta vuosia, ettei kir joite t tu so
das ta mitään. Vallitsi turtu
mus väkivaltaan ja veritöihin ! 
Vasta kun päästiin jälleenra-
kentamisen ja sotave lkoJen 
paineesta , tuli tarpeelliseksi 
kaikennäköinen tilinteko, joka 
k oki todellisen ka nsallisen 
murron Linnan "Tuntematto
man" ilmestyttyä. Oikeastaan 
siit ä al\wikin sotakirj allisuu
den en nen näkemätön kujan
juoksu myyntimark kinoille, 
mikä näyttää jatkuvan edel
leen a lkavanakin sesonkika u
tena. 

Useimmat sodasta kirj oitetut 
kir jat ovat olleet enemmän 
muuta kuin sotaki rjoja ja sii
tä lienee käsitettävissä niiden 
suosio. Sota on poikkeukselli
nen epänorma aliolotila ja sel
laisess;; ihmisen sielullinen sy
väluotaus on helpoimmin to
teutettavissa, mikä l ienee 
useimmiten juuri varsinaisena 
tark oituksena. Toisaalta sota-

bibliografian Jaa tim1styöstä 
h uomattavin rivimäärin niin 
artikkeleissa kuin toimintaker
tom uksenkin yhteydessä. 

Vuosikirjan kansiku va mie
lestäni on kerrassaan hieno . 
En löytänyt mistään suoranais
ta mainintaa , .kuka se on teh 
nyt. Mutta tutkimusseuran 
vuosikertomuksessa on t iedo
tettu , että "seuran merkin on 
suunnitellut ja seuralle lah
joi ttanut Olof Eriksson . Halli
tus on hyväksyny t merkin 3. 
3. 1962 käytettäväksi lomak
keissa, ilmoituksissa, julkai
su issa jne." 

Niin että kaiketi kansikuv~ 
sitten on Olof Erik5sonin käsi
alaa. 

V. Ha akana 

Sirunen virrestä 
I ikka Vuoti 1 a, VIRREN
SIRU, s. 214, Gummerus 1963 
Uskonnossa ja politiikassa 

1~a\ee sama lainalaisuus, jat ku
valla tyrkyttämisellä n e teh
dään vastenmielisiksi .ia kyl-

ti 1" myos 
soptvan jiinnitysmomentin , j o
ka puolestaan kiehtoo leikkiin 
toisen !uokan seikkailukirjojen 
kyhääjät. 

Esill ä oleva Erkki Eklundin 
"Alppikengistä jälj et vain jää" 
on romaani sot a::J pakenevasta 
ihmisestä, "' joka on suorittanut 
h e nkilökohtais~n ratkai sunsa 
.10 kauan si tten j a ryhtyy tais
telemaan mieletöntä järjestel
mää vastaan yksinäisenä sute
na. 

Piiähenkilön saksala isen kor -
korpraali Dieter Kölblingin v
käyrä on koh on nut siinä mää
rin , e ttä hän karkaa, katoaa 
Lapin korpiin joutuakseen 
kärsimään erämaan vaivojen 
ja vaikeuksien ohessa "omien" 
kiipijämäisestä kunnianhimos
ta. Kölbling tulee yllätetyksi 
partioiden toimesta ja saa tu 
ta, mitä on olla valapatto, 
"käpykaartilainen", vapaus on 
sudenvapautta! Hänellä on 
kuitenki n omat syy nsä oll a si
t ä, mitä hän on ja siksi hän: 
hirtehisesti ja pelottomasti 
kärjistää suhteita pidä ttä jiinsä 
väl inpltämättömäll ä ja ylimie
li sellä huumorilla . Korpr aali 
Kölbling, rin tamakarkuri edus
taa perin teellistä sankari tyyp 
pi ä , pyrkii olemaan roh kea 
saavu ttaakseen lukijan myötä 
tunnon, eräänlaista kosiskelua ! 
Ja jotta tämä täydellis tyisi, 
~irj ail ij a tekee karkurin 
"maanmiehistä" yksinkertaisia 
kantapeikkotyyppejä, moraali
sia imbesillej ä, vouhot.t avi a 
ristien ja natsojen tl'lvoitteli
joita, jotka eivät kaihda kidu
tuks iakaan ! Sitä vastoin inhi
millinen karkurisankari, kun
niallin en susi , käyttää väki
valtaa vain sen verran kuin 
on välttämätöntä, koukku l eu 
kaan ja potku mahaan, ei tur
hia luoteja, - pakenee, jou
tuu kiinni ja pakenee, p_elastaa 
henkensä siinä, missä muut 
h eitt ivät veivinsä. Tämä h el
pohkojen ratkaisujen valinta 
tekee kuvaukseltaan onnis tu 
neesta ja uskottavasla, tekisi 
mieleni sanoa: aidon vakuut 
tavasta saavu tuksesta , kesyn 
puoleisen joskin melko vauh
dikkaan seikkailukirjan , jonka 
lukee m uustakin syystä kuin 
pelkästä alueellisest a mielen
kiinnosta . 

Todettakoon : "Lapi n sodas
ta " on kirjoit e t tu melko vähä n 
Eklunclin romaani yksinäisen 
suden vapaudesta ei ole suin
kaan huonointa! 

Oiva Arvola. 

lästyttäviksi ja juuri kun on 
pääsemäisillään erill een, huo
maa kietoutuneensa lopullisesti 
pauloihin. Ihminen jaksaa 
vastu staa u lkopuoli sia ärsyk
keitä, kunnes sisä inen kenttä 
pettää. 

Vuotilan esikoinen VIRREN
SIRU on romaani opiskelijan 
m aailmasta. Päähenl~ilö, huma
nististen ain eiden opiskelija 
Einari, on tuttu ilmiö yliopisto
ja kenties· muussakin koulu
maailmassa. Hänen opiskelu
vuotensa kuluvat enemmänk in 
elämän tutkimisessa kuin kir
jojen parissa, työltä puuttuu 
tavoitteisuus tai sen , m itä sitä 
on, m u rtavat tavan takaa tu
levat keskeytykset ja häiriöt 
- "viini , la ulu ja naiset". 

Tämän kontrastiksi Einari 
saa u skovaisen isänsä järjestä
mään asu nnon laestadiolaisen 
tädin luona, seurat ja virren
veisuu ovat a h distava "perin
tö", jota Einari pal{enee 
"omaan maailmaansa". Mutta 
aina on edessä paluu, horju
minen puolinaisuuteen, elämä 
on jatku vaa analyysia ja puoli
totuuksia. On kävelytettävä 
na1vm uskonnollismielistä Ei
laa, istuttava mieliksi seurois
sa ja toisaalla - tyydytettävä 
iloluontoisen lihallisen tyttöys
tävänsä Marjan luonnolliset 
tarpeet, ryypättävä pää täy
teen ja lyötävä korttia ajan 
tappamiseksi tai m u uten vain. 
Elämä on varjoleikkiä , jonkun 
tavo i ttamista, luopumista ja 
pelkkää olemista, opiskelu ei 
edisty . 

Eräänä krapula-aamuna por
raskäytävässä nukutun yön 
jälkeen Einari on niin tahdo
ton, et tei pysty vastustamaan 
uskovaisten toveriensa · ja 
vuokraemäntänsä kutsua, vaan 
ajautuu seuroih in. Kuunnel
tuaan itsensä täyteen saarna
m iesten todistelua "kristuksen 
veren priiskoituksesta" hän 
nousee lähteäkseen pois ja jou
tuu väärikäsityksen vuoksi hä
milleen j a sitä tietä hänestä 
t ehdään uskovainen, häneen 
valutela an l aestadiolaistapoja 
" jumalan rauhaa ja jumalan 
tervettä", vaikka hän ei koe 
mitään sisäisesti a itoa muutos
ta. Häne pakenee jälleen, mut
ta tosiasia on tapahtunu t ali
t a juisesti - aivopyy l<.:ki on 
suoritettu! 

Mielestäni prosessi ei ole 
ril tävän tehokas, ongelma ir
toa B lii an helposti ra tkaisuun. 
Juoni .iäi:i monin paikoin hau
raaksi, suuhun tulee esikoisen 
m aku , tarvitaan t erästymistä! 
VuotiJan k erronta on omape
räistä ja ilmavaa, edustaa hy
vin modernia sanataidetta 
omassa l ajissaan, kun jätetään 
huomioon ottamatta esikoiselle 
anteeksi annettava t muutamat 
pintapuoli set ja hämärähköt 
huitaisut! 

Oiva Arvel• 


