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Tauno Kuusa: JOKAMIEHEN 
SUOMEN HISTORIA I-IV. 
3 p. (Taskukirjasto) . 1412 s. 
WS 1963. 
L. A. Puntila: SUOMEN PO
LIITTINEN HISTORIA 1809 
19~5. 219 s. Otava 1963 
Keijo Korhonen: LINJOJA 
PUOLELTATOISTA VUOSI
SADALTA. 48 s. Tajo 1963 
Siinä valtiopoliittisessa har-

hasuuntauksessa, joka johti 
maamme 2. maailmansodan ai
kaisiin kansallisiin onnetto
muuksiin, oli nationalistisiin 
myytteihin rakentuvalla h isto
riankirjoituksPlla oma kohtalo
kas osuutensa . Eräitä pahimpia 
myyttejji on sittemmin hajoitettu 
ia myös uudemman - autono
mian ja itsenäisyyden a jan 
- valtiollisen historinmme kir
joituksessa on siten tapahtunu t 
siirtymistä objektiivisemmal\e, 
tieteellisemmälle pohjalle. Pe
rin hitaasti tämä muutospro~es
si on kuitenkin edistynyt, ja 
monistakin syistä näyttää oi
keistolainen perusnäkemys ja :
kuvasti ha llitseva n nimenom da n 
uusimman kauden historian ·kir
joitusta . Tämä pitää pmk:·:~·n sa 
Tauno K u osan - Uuden Suo
m en ulkoooliiltisen asiantunti
.ian - "Jokami ehen Suomen 
historian" suhteen, jonka WS :n 
Task usar jassa äsken ilmestynyt 
3. painos ulottaa käsittelynsä 
arkailematta jopa kuluvan vuo
den (1963) puolelle saakk'l. Sa
ma koskee melkuisci:a "Jsalti! 
m yös L. A. P u n t i 1 a n "Suo
m en poliittista histol'iaa 1809--
1955", vaikka se ilm0ises '.i on
kin tarkoitettu eräänlaiseksi 
kotimaan historian viimei.;tii 
puoltatoista vuosisataa ' kos !< e
vien tarkistusten ja uud estiar
viointien k irj aanvienniksi. Ylei
sesti ottaen kirjoittnjan vm sa
noa onnistuneen noudattama'ln 
suhteellisen objektiivista ~äs i .
lclytapaa aina 1920-luvutle 
saakka - siis myös itsenäisyyti
kysymyksen ja sisällissodan 
kohd 8lla -, mutta 30-luvulta 
lähti en alkRa oikeistolai'len tar
koitusperäisyys jälleen leimata 
tapahtumain käsittelyä: kysy
mys on asiain esitlämi:;estä sii
nä valossa, että Suomi omatb 
syyttään joutui kahteen sotaan
sa Neuvostohittoa vastaan. Ku
vaavaa on, että Puntila l\lvs
kovan rauhan (1940) .'älkei;;en 
ajan "välinäytökseksi" leima
tessaan (s. 175) langettaa siitii 
syyn yksinomaan Neuvostol ii
tolle viittaamattakaan alusta 
alkaen (hallituksen ulko<~s i:lin
valiokunnassa rauhanteon h~t-

' ' kellä) viiloilettuun suonlRI·li
seen revanssilinjaan; samalla 
tavoin on sodan leimahtami
nen k esäkuussa l9H· esitett y 
olennHisista seikoista vaieten. 
Hymyilyttävä on s. 204 esiinty
vä pohdiskelu kokoomuksen Ja 

edistyksen 30-luvulla a]am.H1 
puolueettomuuspolitiikan vi;,ab
de-erQista ja kokoom uksen :;Uil

remma sta maltill.isuudcsta nat
si-Saksan "arvosleluissa". Väinö 
V o i on m a a n, sos.dem. puo
lueen ra uhanlinjan pitkäaikai
sen kärkihahmon, aikaisempien 
suur-Suomi-haihattE' lujen esiin
vetäminen (s. 204) on Uimän 
rinnalla perin tendenssimäistå, 
ja parhaalla tahdoilakaan ei vni 
pitää muufla kuin tarkoitn!{sel
lisesti hämärän vih jailevana 
lapaa, mlllä Pu ntila (s. 205) kä
sittelee sos .dem. puolueessa 30-
:ia 40-luvuilla es ii n tyneitä op
positiosu'untauksia: "kommu
nismiin taipuvais iin, sosiaalide
moluaattisi in järjestöihin solut
tau tuneis iin henki löihin" tun
tuvat tämän mukaan kuuluvan 
ei vain 1937 puolueesta erote
tut vasemmistososiaalidemo
kraatit vaan myös välirauhan 
a ikana erotetut keskustalaiset 
K. H. Viikistä ja Johan Helosta 
alkaen. Sotien jälkeisedä "suu
resta yksimielisyydestä" uiko
politiikkaan nähden puh •.1ta<1n 
luonteenomaisin oikeistofraasdn 
(s. 209), mitä välittömästi (s 
210)_ seuraa Paasikiv<?lle ~lin: iin 

sotapoliitikoille es i ttärnislä 
"lainvastaisista" syrjäanvetOJy
lyrnis-kehoituks isla annett.u 
potku. · 

Kysymyksessä on poliittinen 
historia. mutta kysymys on 
myös siitä, millä poliittiset ta
pahtumat peruste ll aan, mikä 
esitetä~in 1 niiden vaikuttav:111a 
taustana. Kansainväl isen po\i
tiikan tutkijana prof. Puntila 
on taipuvainen näkemään <Jii
nä myös kansallisen polJti i ~<<t'l 
vaiku ttavan taustan , ja jok
seenkin yksinomaa n siin ä . K<•n
sainvälisten tapahtumain usein
kin ylen yks ityiskoh ta isen so'
vittelyn (Afganistan!) r i::malla 
tekijä sivuuttaa vähällä sisäi
sen yhteiskunnallisen, taloudel
lisen ja sivistyksellisen 'cP.1li1yk
sen, joka lwitenkin .:>n olen
naisesti luonut poliittisten muu
tosten perusteita. YKslr:uolisen 
suurpoliittisuuden ohei !a Pun
tilan historiateoksen y h~ i s(·:Jä 
heikkoutena on ral.;:enle<~n, 
jaoittelun ,epäselvyys. erik<Jises
t i ldtjan loppupuolella ; !lar'llil
lisen usein joudutaan taoahl u 
main käs ittelyssä palailc•T\a;m 
taaksepäin , .ia käypä niinkin , 
e ttä suurpoliittiset tflustatPki ji;t 
saattavat tulla esiin vasta koti
maisten tapahtumain jäll<l'en, 
joihin "niideh on edellytetty 
va ikuttaneen. 

Toisin kuin prof. Punti13 tar
joaa nuori turlwlainen tiede-• 
mies" Keijo Korhonen kir
jasp;;;;aan selkeitä. rohkeasti 
tarkistettu ja kehityslinjo ja 
maamme viimeisten puo lentois
ta vuosisadan valtiollisest11 h is
toriasta. Suppean sivumäärän-

sä puitteissa k irjoittaja keskit
tyy olennaiseen, Suomen Venä
jän -suhteisiin ja -poli tiikkaan, 
nähden siinä su h teessa kak31 
vastakkaista asennoitumista .ia 
to imin talinjaa, toisaalta "suo
m alais- realistisen", jota ovat 
edusta neet G. M. Armfelt, R 
H . Rehbinder, J . V. Snellman, 
Y. S. Yi· jö-Koskinen , J. K. Paa• 
sikivi ja Urho Kekkonen, tot
saalta "länsimaise n", juridis
ideologisen, jota ovat edusta
neet A. I. Arwidsson, Emil v 
Qvanten ja muut 1850- ja 18o0-
lukujen skandinavistit, Leo 
Mcchelin, P. E. Svinhu[vurl se
kä ilmeisesti "ensimmäisen ta
savallan" poliittiset johta.)al 
y li päänsä. sillä kuten kiriaitta
ja (s. 38) toteaa: "Vuosi:1 a 19<11 
-1 948 umpeutui murtuma, jolw 
oli vallinnut lähes puo ~('fl vuo
sisataa Suomen idänpoliti ik~s
sa, ja suomalaiset löysivät uu
delleen perinteellisen linjans·1." 
Se ei sil ti merkinnyt myösl;:äiin 
'~länsin1ai sen lin jan " päJl 1 yn:i ·.-i
tä. sillä -· kuten ·tri Korhonen 
kirjoittaa (s. 46): - "Toise:1 t:•
savallan aikana, etenkin l <JJO
luvu n p uol ivä.iin jii1 ke.~n, on 
:Länsima inen linja ' vaikutt:J nCJt 
aatepoliittisena restaur aa t.iona 
ja vuodesta l.951l lähtien oppo
s itiona v irallisen idänpoli t iikan 
soveltamistap<~a vasta:'n .. , "Li:in
simaisen l in jan" kannatta.ih 
kirjoitta .i <~ toteaa löy tyvä r. var
sinkin sivistyneistön K"!S'WUdi!S
~a (s. 39), mutta sen !ltikyvim
pänä poliittisena hahmona 
esiintyneen sos.dem. puolueen 
johta jan Väi nö Tannerin (.~. 41) 
Kirjasensa lopussa Korho,1en 
tiiv istää y lim ekkääsli kummBn
}d n suu ntauksen olennaiset ;Jiir
teet ja pyrkimykse t. 

Suppeudl!sban hu olimolftil tri 
Korhosen "Linjoja"-kil·janen 
sisältää runsaasti teräviä oival
luksia sekä Suomen että Ve
näjän kulloisestakin po!iti ikas
ta; huon1attava ()n, että Suo
men poliittisia tilanteita ja 
asentelta valaistaan jatku vasti 
Venäjän politiikan kätin 'i ei; ~ ä 

Ertiässä suhteessn Korhosen jo 
Puntilan käsittelytapa nll'istut
tavat to isiaa n : myii s Pdellin:'n 
kiinnittää perin viihän hur:mi'o
ta yle1seen yhte i c;'~ :..~mallisc~n 
kehitykseen S uomessa (kut ~n 
muuten myös Venäjällä). Tästä 
seuraa tietty abstraktinen, me
kanist inen p ii rre hänen linjan
käynnissään, ja täs tä myös 
johtuu , että hän ei r iittävästi 
tajua esirn. Snellmani::l ja Yr
jö-Koskisen Venäjän-politiikaO! 

muuttuneista olosuhteista johtu
vaa erilaisuutta eikä myöskään 
kiinni tä kylliksi huomiota V<Jn' 
han työv1lenliikkeemrrie panok
seen Snellmanin linjan sovelta
misessa uuteen tila nteeseen. 

RAOUL PALMGREN 

Tottuneesti. 
Esko Honkanen 

AUTON ARVOITUS, 
Valitus 1963. 

REKKA 
103 s. 

· 'Honkanen on kir joitellut alun 
toistakymmentä vuotta. Kirjat 
ovat olleet valtaosaltaan nuo
risokirjo ja, mutta joukossa on 
ainakin · yksi romaaniyritys. 
Tämän li säksi hän on kirjoit
tanut runoja - pöytälaatiK
koon , ei t osin sinne tarkoitta
en, m utta olosuhteiden pakosta 
ts. ne eivät ole saaneet armoa 
kustanta jan si lmissä. 

Esko Honkasen ja hänen ktr
JOitusharrastuksensa tunnen 
opiskeluajalta ja useiden vuosi
en tuttavuuden perusteella sen 
jälkeen. Siksi tiedil n puhua 
myös hänen runoistaan. Siksi 
tiedän sanoa niis tä sen, että 
ne ovat a ina olleet parasta jä 
taiteellisesti täysinpainoisin ta, 
mitä hän on kirjoittanut. Mu 1.
ta r uno on oll ut kustannustoi
menpiteen ä ka nnatamaton asia 
ja runon saroilla kyntelevät 
ja vilj elevät erikoismiehet ja 
-naiset uusin menete lmin , To
sin tukipalkkioiden varassa su
juu sekin vilje ly, mutta onkos 
tuo nyt niin outoa nykymaa
ilman aikaan. 

Vahinko 

Nuorisokirjailijana Esko Hon
kanen on rutinoitunut tekijä. 
Hän aloi tti Ka ristolla ja muu
tamat hänen kir jansa menivät 
toiseen pa inokseen, mikä vielä 
kymmenen - viisitoista vuot
ta sitten oli melkoinen harvi
naisuus, kun kyseessä oli sel
västi suomalainen kir jailijani
mi ja kirjan sisältökin täysin 
kotimainen. Sittemmin Honka
nen muutti "keitinselän" v~
listuksell e ja kirjoitti pari tosi
hyvää ja runsaasti työtä vaati
nutta · historiallis ta nuorisokir
jaa. Niihin verrattuna nyt 
esiteltävä nu'ortenkirja tuntuu 
rutiinityöltä, jonka - tietäen 
miehen työtahdin ja kirjoitta
misvalmiuden - san oisin vie
neen kirjoittam isaikaa kaksi 
viikkoa tai niillämain 

Tätä ei sanottuna mitenkään 
pahalla. Päinvastoin - kirja
sen lu kee varsin mielellään. 
Sen tapahtumat ovat loogisesti 
eteneviä, vauhdikkaasti ker
rottuja , jännittäviä. Ja m,ikä 
parasta mielestä ni , kirjassa ei 
paukutella aseilla tai huidota 
puukoilla: kirja on terve. 

"Jos sa lapo liisikolmikkom-
me .. . " alkaa kirj ~ kolm;,s 
luku. Muutamissa muissakin 
p~,ikoin huom asin käytetyn 
tuollaista omistusliitettä. Tämä 
teki eräänlaisen opettajamai
sen vaikutuksen ja luulen, että 

, myötäelävälle nuorelle lukijal
le tuollainen possessiivisuffiksi 
on kylmää vettä niskaan. Seik
kailu n toden-tuntu saa kolauk
sen j ~ siitä tul ee tarina. 

Tästä -vähäisestä reunamer
kinn~istä huolimatta pidän kir
.i<W hyvänä ja suosittelen sitä 
nuoren väen käteen. 

VEIKKO HAAKANA 

RJAVAAKA 

Koti-ikävää 
Seinen rannalla 

ANNA UNGELO: PIENI 
KEHTOLAULU RAJALLA 
WSOY 134 s. 

Tämä on Anna Ungelon kol
mas kirja, vieraalla ,maalla kil'
joiteltu niinkuin edellisetkin. 
Mutta hän elää silti suomalai
sessa maisemassa. Hänen jull
rensa ovat siinä syvällä kuin 
tuhansien vuosien vanhat kas
vin juuret suoturpeessa. Hänen 
ympärillään on tosin t'linen 
kulttuuri ja Pariisin kansain
välinen asujamislo. Ympäristö 
ja ihmiskuvaus, vieläpä kerto
mus kaupungin linnunpesästä 
jää hiukan pintapuoliseksi. Eikä 
ihmekään, si llä jokaisen sisä llä 
tunt11u olevan kova hiifikivi, 
kirsikan kivi , luumunkivi ja 
ölj ymarjan kivi, jota p itää vii
nillä liotella. Anna Ungelo tun
tee elävänsä öljypuuihmisten 
joukossa, itse hän on -k.oivuih
minen. N>iin hän ajattelee: 

"Koivu on niiden puu, jotka 
elävät nöyräöli ja kuolevat to
tellen luonnon järjestystä, to
teuttaen sen lakeja niin kau
=eudessa kuin rumuudessa. 

. " 

Niiden puu, jotka hauen leuka
luusta tekevät soittim en ja 

niid~n , joille halli.ia , tonttu ja 
sin ipiika ovat lodellisemp ia, 
tähdellisempiä kuin tuo lähim
mä inen tuossa, veli tai vaimo" . 

Vaikka hänen läheinen suh
teensa Suomen luontoon, var
sinkin henkiystävyys hänen ja 
puitten välillä on sä ilynyt ja 
saanut kil·jassa herkän kuvauk
sen, on hän ehtinyt jo väh_än 
vieraantua Suomesta. Hän pu
huu suomalaisesta, jota outo 
luulisi painovirheen pilaamaksi 
suomalaiseksi. Ja kuitenkin hän 
tarkoittaa jänkäihmisiä ja rä
meen väkeä. Hän kertoo avio
liitto , tapahtui , . , vanhahko 
mies tapasi tulla . .. , sinne ei 
voi kalvaa juoksuhautaa. joka 
heti täyttyi vedellä. Nämä pie
net virheet olisi helposti voitu 
korjata täällä kotimaassa. 

Anna Ungelo on mietteliäs 
etsijä ja älykäs havaintoj en te
kijä aivan kuin hänen isänsä, 
kirjailija Yrjo Kokko. Hänen 
suonissaan siis virtaa karjalai
nen runon perinne. Se kai pa
nee hänet yhä uudestaan kir
joittamaan. Hänen kirjansa on 
lukemisen arvoinen. Hän on 
ta'ls päässyt askeleen eteen
päin. Hänellä on aina uuUa 
a nnettava<~ etsivälle kirjan ys
tävälle. 

Pieni kehtolaulu rajalla oli si 
ansainnut kansikuvan, joka oli
si vähemmän ikävä. 

VIOLA KUOKSA-WAVE 

* 
Joulupukin 

• 
VUOSI 

Jorma Etto, JOULUPUKIN 
P AIV ÄKIRJ A s. 104 Karisto 
1963. 
Kesäs tä ja käenkukunnasta 

se alk&a! Joulupukki lomailee, 
ui tunturipurossa, antaa aurin
gon paahtaa ja nautti i elämäs
tä, kuten - kuka tahansa lo
malainen! Tapahtumat vuosien 
varrelta muistuvat mieleen ja 
joulupukki na uraa ilkikurisesti 
ja ymmärtäväisesti ihmisille ja 
heidän heikkouksilleen . 

Hän on lomalla ja silloin työt 
saavat olla mahdollisimman 
kaukana. Nykyaika tunkeutuu 
kuitenkin joulupukin eräkäm
pällekin, tulee nuori kirjailija, 
joka suhteellisen korkeata elin
tasoa ylläpitääkseen ja muka-

vuudekseen kirjoittaa jok;; 
vuosi kir jan Lapista; tulee sa
nom<~lehti, josta pukki huomaa 
Amerikassa aloitetl?n varhaisen 
ioulualennusmyynm n (heinä
kuun 20 päivä) , harm istuu ja 
tuntee velvollisuul<siensa odot
tavan. Kiukuissa an hän po l lt<~a 

sanomalehdet, sirottelee tuhka t 
tunturipuroon, mutta yhtä
kaikki perin inhimillinen Juon
teenpiirre, alakuloisuus, sa<1 
vallan j a pukki alkaa pohtia 
omaa elämäntarkoitustaan. Hän 
suorittaa pyhiinvaellusmatkan 
mcnneisyyteensä, tapaa virka
velj ensä Ruprechtin ja Pyhän 
Nikolauksen. Kritisoi muuttu
nutta maailmaa, arvioi sen suh
detta jouluun ja joulut'l suh
detta nykyaikaan mm. tähän 
tapaan: 

"Mutta hänen (Ruprech l) , ku
ten Pyhän Nikolauksen ja m i
nunkin, tulisi jotenkin syntyä 
uudestaan voidakseen ajaa 
as iaansa nykyaikana. - Mei
dän opetustamme ja tarkoitus
tamme ei voi käs ittää' sellainen 
ihminen, jonka mieleen meillä 
ei ole kosketusta . J oulunsano
ma koskettaa ja vaik uttaa vas
ta sitten, kun joulu-ukko on 
joka isessa ihmisessä". 

J oulupukki tilittää itseään Ja 
virkavel jiään ja mieleeni jäi 
kuva , että Rupreeht oli näistä 
kolmes ta liikemies ki irees tä 
kantapäähän ja moraaliltaan 
kovin nykyaikainen (omisti mm. 
korttipakkatehtaan ja kortit 

olivat sitä laatua, että armaos
sa Suomessarl)me ne joutuistvHt 
sensuurin pel.ivälineiksi) 

Joulu joutuu ja pukin kuret 
sm työaika alkaa, osan p ikku
joutuista (sellaiset, JOissa ei ole 
oikeaa jouluhenkeä) hoitaa 
päälonttu, pukki Hi h tee liik
keelle vasta aivan joulun nUa 
Ja kesäinen pessimisti-pukki 
muultuuktn melkoisesti, josta
kin pienen pienestä mökistä 
Pohjanmaalla löytyy todellisen 
joulusanoman ta epeessa olevia 
ja pukki kokee olemassa olonsa 
välttämattömyydeksi ja saavut
taa työväsymyksen ohessa jon
kinlaisen sielunrauhan. 

Markkinamaisen joulutoht-
nan )i..i lkeen pukki sitten nu)!:
kuu kauas tammikuun puolelle 
yhtä menoa ja herää vähitel
len vasta kevaäseen ja päättää 
päiväkirjansa kesään, rauhaan 
- "joka on todellista ja syvää 
eikä mitään joulurauhaa!" 

Sellainen on pukin vuosi ker
rottuna harmittoman humoris
tisena päiväkirjana, jonka suo
lana on piristävä sa tiiri. Jorma 
Etto on keksinyt näppärän ai
heen, tehnyt tarpeellisen .i a 
hauskan k ir j an, jonka uskon 
sattuvan u~earnman aikuisen 
lahjapakettiin! 

Onnittelcn osumasta! 

OIVA ARVOLA 

* 
Räkäpää jannu 

Pekka Kejon en, JAMIT, s 
119. Tammi 1963. 
Teoksen takakannessa olE'

vassa nuoren "lörjailijan" . esi t
telyssä kustantaja kertoo ikään 
kuin puolusteluna, että kirj a on 
julkaistu : " ... kirja on cnsim

_mäinen rytmimusiikin aihepii
rissä liikku va proosateos m<~as 
samme ja siten aivan erik.ois
laatuinen aihevaltaus." Saattaa 
pitää paikkansa, en ole aina
kaan lukenut koskaan jazz- ja 
taolssimuus ikko,ien _ elämää kä
s itteleviä teol{sia, joten annet
takoon tun nustus, että eräs 
Pekka Kejonen on pieni ~pi o
neeri tällä alalla. K irj a ili ,1 a on 
nuori .i ? teos on esikoinen, työ 
puolestaan . osoittaakin koke
muksen puutetta ja kypsy
mättömyyttä, otettakoon pari 
pieniä ja aivan viatonta 
esimerkkiä, jotka ~oiltavat , 
että kirjoitustekniikassa on 
hiomisen varaa: " ... siihen liit-

STALININ 
SEL USTASSA 

STALININ SELUSTASSA 1940 
--43 

Vilhelm Assars son : STALI
NIN VARJOSSA. Suom. 
Marja Niiniluoto. WS 1943. 

Vilhelm Assarssonin, Ruotsin 
Moskovan-suurlähettilään vv. 
1940- 43, muistelmateos on he
rättänyt läntisen naapurimaan 
lehdi stössä jonkinlaisen sensaai 
tion: Assarsson, jonka erääksi 
ensi vaiheen tehtäväksi Mosko
vassa tuli Suomen auttaminen 
irti talvisodasta (tehden to
della paljon asian hyväksi) ja 
joka sitten vv 1940-41 joutui 
useasti kosketukseen Suomen 
Moskovan-lähettilään J. K 
Paasikiven kanssa, sai tämän 
suu sta kuulla Neuvostoliittoa 
ja Natsi-Saksaa koskevia kan
nanilmaisuja, jalka ko lehtien 
mukaan saattavat P:n venäläis
ystävyydcn .ia samalla koko 
"Pa-asikiven linjan" 'tmleen 
eptiilyttävään valaisttjkseen' 
Assarssonin valaistus on todel
lakin hieman loinen kuin Paa
sikiven omien muistelmien 
(Toimintani Moskovassa, 1958 ): 
kahdenkeski sissä keskusteluissa 
tämä ei V<lin tunnetulla tem
peramentillaan kiukutellut mil
loin Suomen (esim. ss 36, 63 ), 
milloin Venäjän hallitukselle : 
hän jopa selitti pitävänsä Hit
lerin voittoa suotavampana 
kuin Stalinin .i a olevansa val
ml ~ sopeuttamaan maansa nat
sisinin "uuteen Eurooppaan" 
(vrt ss 46-47, 54. 65 ; sama oli 
m u uten hänen seuraajansa P. 
J. Hynnisen tuollainen kanta, 
vrt ~s 70-71). 

Assarssonin todistus\ a on tus
kin syytä epäillä; sille, joka 
tuntee Paasikiven jyrkästi 
vaih televat kannanilmaisut tal
visotahalli luksen u 1 koasiain va
liokunnassa, ei tässä esitetty 
j uuri luo es iin uutta. Sensi
jaan "Paasiki ven linjaa" As
sarssonin paljastus horjuttaa 

vam, mikäli sillä on erehdytty 
tarkoittamaan JKP:o omaa pe
rin monivaiheista ja -kään
teistä valtiomiesuraa eikä ole 
käsitetty sen merkitsevän suo
malais-realistista valtiopolii ttis
ta linjaa, joka tämän johdolla 
sodan loppuvaiheessa ("rauhan
oppositio") ja jälkeen viilaitet
tiin ja t9teutettiin ja joka itse 
asiassa merkitsi vain sen kan
sallisen linjan henkiin herättä
mistä . . ionka Snellman oli 1850 
ja -60-luvuilla määritellyt j a 
maamme vanha työväenliike 
1900-luvun ensi vuosikymme
nellä soveltanut muuttuneisiin 
olosuhteisiin. Sekaannust.m 
välttämiseksi olisi ehkä ollut 
viisaampaa alunperin puhu~ 
Snellmanin <'!ikä Paasikiven 
linjasta. 

Paasikivi esiintyy kuitenkm 
vain Assarssonin muistelmien 
a lkuosassa, Suomi sensijaan 
jatkuvasti: kysymys on maam
me joutumisesta uuteen sotaan 
Neuvostoliittoa vast<~an, nyt 
Natsi-Saksan aseveljenä, ja sen 
hidastelevasta irroi ttatum i ses
ta kohtalokkaasta liittosuhtees
faan. Assarssonin todistus on 
tässä kohdin vähintään yhtä 
sensaatiomainen lwin Paasiki
ven suhteen. On hämmästyttä
vää, miten näkyvä asema pie
nellä Suomella (kiitos sijaintin
sa) oli Moskovan (ja Kuiby
sevin) soda n Eiik aisess~ diplo
maattimaailmassa ja miten tär
keänä NL :n ulkopoliittinen 
johto piti sen irroiLtamista so
dasta. Ennen kaikkea herättää 
kuitenkin huomiota, miten yk
simielisesti kaikkien maiden 
- Norjaa , Englantia, USA:ta 
ja KRnadaa myöten - diplo
maattiedustajat t uomitsivat 
p r esidentti Rydin .ia hänen hal
litustensa riippumisen kiinni 
Saksassa · ja miten nämä yksi 
toisensa jälkeen leimasivat 
Suomen itsenäisyyden pelasta
misen toivottomaksi. (Pieni 
sensaa l.io on myös Assarssonin 
tammi-helmikuun vaihteessa 
1943 Rydille "kutyynistä" poi
keten lähettämä kirjeeilinen 
rauhan vetoomus, vrt s 182) . 

Diplomaattien maailma on 
eristäytynyt ja omalaatuinen , 
yleensäkin mutta· erikoisesti 
Moskovassa: ei oikeastaan 
koeta tapahtumia vian kes
kustellaan niis tä , pohditaan , 
juorutaan, arvai'; aan omassa 
sulj etussa piir issä, sorva töan 
(mahdollisimman monella ki e
lellä) valtioviisaita, " historialli
sia" lausuntoja, joita si t Ien 
muistelmissa lainataan sanatar
kasti, tärkeimmät kohdat mi
käli mahdollista alkukielellä ... 
Miten paljon väsyttävää tois
toa, ympyrässä kulkemista syn
tyykään 1 Mutta - sanottakoon 
Assarssonin kunniaksi - jos
kus myös eloisasti kuvattuja 
tilanteita ja henkilöhahmoJa . 

Naiskuvaus 
Eila P~nn:men : Mutta 
(WSOY) 

Eila Pennasen Mutta on ro· 
maani juuretlomasta naisesta. 
Kaikki päähenkilössä, Anja 
Aheisessa, on irrallista. Työ
suhteen muodostavat siivous· 
.paikat, asunnon keittiön takai
nen palvelijanhuone, hänellä 
011 pitkäaikainen rakkaussuhde 
juoppoon ja epämääräiseen 
maist.eriin :ia hoitamaton äiti
suhde maalle sijoitettuun aviol
tomaan poikaansa. Anja Ahei
s'en päivät. liukuvat toinen toi
se nsa perään, hän itse liukuu 
tilanteesta toiseen ja näin mu o
dostuu elämä ilman kaavailuja 
ja suunnitelmia ja ilman kiin-
topistettä. Pojan kaupungin 
sairaalaan tuomin en asettaa 
Anja Aheiselle vaatimuksen, 
hän tar t tuu siihen holtittomas
ti, kaavailee epämääräisesti 
elämää pojan kanssa, koettaa 
avuttomasti lähestyäkin lasta , 
mutta kaikki yritys raukeaa 
voimattomuuteen ja hän me
nettää lapsen, 

Eila Pennanen kuvaa var
moin taitajan piirroin naisen., 
joka rakenteeltaan muislu ttaa 
sirp<~leista mosaiikkia: 

"Hänen oli turha sanoa itsel
leen, että hän oli se Anja 
Aheinen, joka oli iloinen ja 
huoleton ja josta pidettiin. Tai 
e ttä hän oli se ylpeä, joka piti 
itsensä salassa muilta ihmisiltä. 
Oikeastaan hän saa ttoi olla a i
van muutakin: se nöyryytetty 
ja häväisty, joka oli kuin näyt
teillä ihmisten pilkata. 

,Ta vielä muutakin? Ehkä sel
lainen, joka raatoi ja raatoi 
saadakseen rahaa ja maksoi 
ra halla maksunsa ja meni kop
piin sa ja nukkui ja heräsi aa
mulla raatamaan. 

Häne-ssä . oli pala noista kai
ldsla naisista. Hän oli joukko 
palasia. Hän oli rikki." 

Eila Pennanen kokoaa AnJa 
Aheisen sirpaleet eläväksi ko
konclisuudeksi; ja kuva~ sel
l,epsti sattumanvaraisuutta 
jonka pohjalta näiden Anja 
Aheisten elämä usein koostuu 
Eila Pennanen on luonut tä~ 
hänastisen tuotantonsa parhaan 
kirjan. 
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joista muutama harva (ennen 
muita Sir Stafford Cripps ja 
Japanin Sato) on kuvattu sym
paattisesti ja arvonannolla, mo
net muut (kuten Ranskan La
bonne, USA :n Steinhardt, Eng
lannin Clark Kerr, NL:n Mo
lotov, Vysinski ja Lozovsld) sa
tiirisesti, ilkeämielisyydessään 
lähes , karrikatyyreina. 

Dekadonozovin (s 102) ni
meksi muuten riittää Del<ano-
sov. 

R. P. 

***************************************** 
tyvä toiminta tapahtui ajatuk
settomas ti .. . pani jäsenet l iik
kumaan ja muut. tarpeelliset 
toiminnat toimimaan ... " ja 
puhuessaan oluesta: "Kyllä · sitä 
jossain oli ja Tapa tiesi missä. 
Ti.edätteköv te? Minäpä kerron. 
Sitä oli ja on kai viel:~k in ra
vinto!? Aamulyhdyssä." 

.Jamit on epäy htenäinenkin ]a 
mel ko vapaa kertomus jazz - ja 
tanssimuusildwjen ma<clilmasta , 
mutta m yöskin eräästä nuor i
sosta ja sen edesottamuksista, 
jos ta tämä kaiketi Helsingissä 
vaikuttava kynäilijä sanoo jo
tenkin tähän tapaan: "Se ei 
ollut huono, eikä hyvä . .. " ja 
annetun aineiston avulla luki
ja saa sitten päättää. mitä 
päättää , jos tämän kysymyksen 
tutkistelu on sitten lainkaan 
tarpeellinen. Sen ainakin tie
dämme, että "l<;iltit moralistiset 
tantit" iskevä t siunaten käm~ 
meniää yhteen ja luovat syy t
täv iä silmäyksiä "nykyajan 
nuorisoon". 

Jamit on häkellyttävän roh
kea , tekisi mieli sanoa: röyhkeä 
protesti kaavoittumista ja yh
teiskuntaa säilyttäviä voimia 
vastaan. Se on räkäpäisen jan
nuo jazz kaltaisistaan, sumaile
maton ja sähköinen, mielteet 
kasau tuvat ja sanat ryöppyä
vät, levy pyörii ja tulemme 
vielä näkemään, ettei tämä ol
lut ainoa Pekka Kejosen sävel
tämä jazz. Hänessä on jotakin, 
joka tuo mieleen spede-pasa
inaisen huulten huiskutuksen! 
Armottomasta kynäilijä-\asos
taan huolimatta herätti muuta
mien arvovaltaisten lehtien 
kriitikot nuuskimaan ilmaa ... 
JA-MIT? 

OIVA ARVOLA 

Juuretloman 
miehen ongelma 

KAARLO .ISOTALO, LÄHIN 
OMAINEN s. 180 KARISTO 
1963 

Isotalo on lähtenyt tutk1maan 
sivullisen ongelmaa suomalai
sella maaperällä. 

Alikersantti Lauri Luimula 
koditon rintamamies, joka yli 
viisivuotisen palveluksensa jäl. 
keen ja kestettyään kuoleman 
kurimukset, palaa siviiliin epä
tietoisena: miksi? Hänen äi
tinsä, ainoa omaisensa on kuol
lut ja kuopattu silloin, kun hän 
oli suljettuna vihollisen mot
tiin ja hänen kotimökkinsä on 
otettu siirtolai sasutukseen. Lui
mula on sivullinen, irrallinen, 
juureton, mitä ilmaisum uoto a 
hänestä halutaan l'äyttää, hä
nen elämänsä on päämäärätön 
ja tavo itteeton. 

Oulussa tavataan nainen, jo
ka on menettänyt sulhasensa 
sodassa ja erehtyy uneksimaan 
Luimul<~sta uutta. Luimulan 
rauhaltomuus, itsensä etsintä, 
johtaa kuitenkin lähtöön, kun 
kaikki kokemisen arvoinen on 
koe ttu, kun ehkä olisi odotetta
vi ssa vel voi ttei ta tai elämän 
pakkopaita, kenties 

Tavataan nainen muuallakin 
matkustaj<J kodin palvelus tyttö, 
kotikylän taiollisen tytär, syr
jäkylän "opettajakanditaatti". 
nainen naisen perästä. Mutta 
jokainen uusi kokemus on ta
vallaan vanh a, ·versio edelli
sestä, ei ole mitään uutta. Lui
mula ei ole rakastunut enem-

paä yhtt'enl<ään jälemmm mal 
nituista kuin siihen huoraan, 
jota he pitivät ''viimeisenä" 
sotaisessa Kemissä viettämä
naan yonä. Luimula ei ole 
naisten mies, ja - juuri siitä 
syystä on sitä! Naiset lentävät 
hänen eteensä, yrittävät mur
taa hänen juurett01;nuuttaan , 
rn,utta tulevat itse murretuksi. 
LuinlUJa on ko tcloi1:unut ja 
passiivinen juuri sillä ärsyttä
vä ll ä tavalla , joka tekee hänes
tä tavoitellun! 

Sama pilssiivisuus vallitsee 
Luimulan kaikissa ihmissuh
teissa, Luimulan tunne- jel 
hhtoelämä on holistinen. Ihmi
set 1 u leva l hänen ympyräänsä , 
tuovat vaihtelun ja toiminnan 
ja Luimula kyllästyy lopulta 
heihin ja pakenee, jatkaa elsi
m ist ä. 

Hän pääsee ,metsätyönjohta
.laksi, kaikki sujuu niin kuin 
pitääkin, hän saa sekä työn
tekijäin, että työnantajien tun
nustuksen ja - sanoo itsensä 
irti. Vastuu elämästä ja t eoista 
ei tunnu kiinnostavan. Rekun
kulma on liian syrjäinen: "Lui
mula heräsi miesten kolisle
luun, hän tunsi masennusta . 
Hänestä tuntui kuin nimetön 
turhuus olisi ollut jo kauan 
odottamassa ja nyt se antoi 
merkin. 

Luimulan piti kerätä Rekun 
vaarassa saamansa vaikutteet: 
tulos oli turhanpäiväinen ja 
osattomaksi kail,esta siitä, mitä 
maailmalla oli siviiliin pääsyn 
jälkeen tapahtunut. Hän tunsi 
kokemisenhimoa ... " 

Ja sen kokemishimon kanssa 
vaelletaan! 

Luimulan naisille ei käy 
"hullusti", ei ainakaan ken·o
ta, mutta mielestäni Luimu
lassa on annos "casanova-men
taliteettia", isyyspinnaria. Sen 
kuvaaminen ei ole ollut Iso
talon tarlwitul,sena, mutta, mi
nä kyllä olen haistavanani Lui
mulasta ison pisaran "nautis
keli jaa"; joka etsii, etsii ja löy
tämänsä mielellään kadottaa! 

Kappale kartoitettua aluett; 
nähtynä uusin silmin. 

Oiva Arvola 

' 

KUMMITUSKOER 
Allan .Jokisen »Aavekoira• 

vironnettu 

Tallinnalaisen aikakauskirjan 
Loo'mingun (Luova työ) julkai
semassa tunn etussa kirjasar
.iassa on uusimpana numerona 
äsken ilmestynyt Allan Jokisen 
•Aavekoira« »Kummituskoer»
nimisenä H. Leipikin käännök
senä. Samassa kirjasarjassa on 
tänä vuonna julkaistu mm 
Alan Sillitoen, Saara Lidmanin, 
Bertolt Brechtin, Richard 
Wl"ightin, Andre Maurois'n, 
Joseph Conradin ja Heinrich 
Böllin teoksia. Suomalaisesta 
kirjallisuttdesta on sarjassa il 
m estynyt Iiri s Uurron •Pelko 
ja ral{kaus«. Vironldelisen •A:•
vekoirat1" ensimmäinen painos 
on 20.000 . 

* 
Kiltti kirja 

Kyllikki Vapaavuori: KAK
SIKYMMEN'(ÄNELJÄ TUN
TIA (WSOY). 
Kyllikki Vapaavuori kuvaa 

maalaistalon elämää vuorokau
den aikana. jolloin kotoa kar
koitettu tuhlaa[apoika perhei
neen hakee turvapaikkaa lap
suudenkodistaan. Kirjailija an
taa talolle ulkoiset puitteet sa
maan tapaan kuin poslikortis
sa: hieman kaukaisena ja hie
man romantisoituna. Jos saisi 
ripotelluksi lunta maisemaan, 
voisi pihalumeen kirjoittaa kul
takirjaimin: rauhallista joulua. 
Tapausten kuvaus on verkkais~ 
ta , se raksuttelee eteenpäin 
kuin tuvan vanha ke llo. Aihe 
antaisi mahdollisuuden kont
rasteihin ja psykologisiin luo
tauksiin, mutta Vapaavuori ei 
uskaltaudu tul"-\,·a!l\selta maape~ 
rältään pois. Hänen ihmisensä 
ovat omituisesti samanvireisiä: 
heidän ajattelutapansa, pu
heensa. kiinnostusalueensa ja 
kannanotteensa ovat l'esl~enään 
samankaltaisia. Sitäpaitsi l'ir
jan henkilöt ovat kauttaaltaan 
kilttejä, tasaisia ja tote<~via ih
misiä. He ovat sidotut kirjoitta
jansa tarkasti rajaamaan pii
riin. Kirja on hiljainen ja elee
tön, se ei revi eikä suuresti 
r akennakaan. Se on tasapa],. 
suhko. 
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Hurukyytijä 

VEIKKO RAAKANA: KIVA 
PÄIVÄ KARISTO KOMPAS· 
SI-KIRJA 187 s 

Aatolvin Väiskin, hänen nuo
remman veljensä Vilemonin ja 
kertojan te.kemät kepposet ja 
monet seikkailut alkavat Jiiin 
varhain, ettei kaikilla ollut 
omia housuja eikä kesäisin ken
kiä kenelläkään. Lopulta l'ler
to.Ja päätyy h auvakaivajan op
piin. Siihen väliin mahtuukin 
koko kar.ialaiskylän elämä iloi
neen ja suruineen ja: "Kyläku
vaan kuuluivat mustilaiset ties 
miltä ajalta asti. Hiitolan Pek
ka ja Heta kiersivät ympyrään
sä käyntitalosta toiseen. Ja 
heitä odotettiin, annettiin asun
to ja yösija. "Vähäiset tapah
tumat luontuvat osiksi suurta 
tärkeää elämää. Huomispäivä 
ei peloita, karjalainen on opti
m isti. Se kuultaa poikien pu
heista: 

"Ja Väiskin rinkelissä riip
pui vielä minttuheinää, joka oli 
tarttunut siihen Joenmutkan 
Suson tyynyn alta, mutta 
Väiski söi senkin ja sanoi, että 
se on vihannesta ja vitamii
nia." 

Karjalaiskylässä on ihmisen 
elämä kokonaan kuin kiva päi
v~. Loppu ei ·myÖskään ole 
pelättävä, · sen oppii kertoja 
Hauta-Ollilta: 

r 
"Ihan huomaamatta vetää 

nahkaa · silmän päälle, ja ennen 
kuin huomaakaan, huimahtaa 
unen hursti ylle peittäen mie· 
hen kokonaan niin ettei var
paitakaan näy." 

Ja multakelloista hän ha;s
taa: ' 

"Ei , kellon ääni koskaan ~a
toa, kun se kerran on hellmt 
malmista. Se ikään kuin -kai
kuna palajaa takas, aina vaa ja 
ama vaan niinkö ikkää iso 
juhannuskiikku. Kunnekka ih· 
niine tämä, kuuntelija, on is
sekkii kui keinussa ikkää, soi
vassa .iuhannuskeinussa ja saap ' 
oikeen hurukyytijä maailman 
rannasta toisee rantaa ... " 

Nykyään löytää harvoin kir
j:>m, jonka kieli olisi näin ri
kasta ja hienovaraista kuin 
Veikko Haakanan Kivassa päi· 

\ vässä. Arvelen, että hänellä on 
vielä paljon kerrottavaa. Hä
nellä on hallinnasasan kuin ih~ 
meen kautta säilynyt sanan 
mahti. K iva päivä sopii kai
ken ikäisille lukutaitoisille, sii
tä on jokaiselle iloå ja moni 
löytää siitä suurta lohtua. 

VIOLA KUOKSA-WAVI 


