
Luin Maarit Verrosen teosta sa-

manaikaisesti kuin Suomessa

helistiin kah,len poliisin
rad'asla murhasla. Hälinässä

vaadiltiin rajojen sulkemisla
Ballian suunlaan ja viisunriva-
pauden lopettamista ns. Iehi-
aluelaisilta. Reaktioissa oli
sekä alenturaa suhtautumista
että tavalliseen ihmiseen koh-
distuvan rikoksen pelkoa.

Tämä sama tuntuu olevarr

Iäsnä kaiken aikaa myös fil.
lis., kirjailija Verrosen matka-
kirjassa, jonka joku kriitikko
krtesi tarjoavan muuta tietoa

kuin uutisten tarjoamaa. Tär-

koittamattaan hän Iienee ollut
oikeassa.

Verrosen aikaisempi kirja.
Finlandia-ehdokkaanakin ol-
lut Pimeästä maasta on fanta-
siaromaani, jonka paahenkilo
on arkkityyppinen sankari,
neuvokas sivullinen sukupuo-
lettomassa ja pimeässä maas-

sa. Käsillä olevan kirjan taas

pitaisi olla "matkatlokument-

ti". Kun siitä ei näy kokemis-

ajankohtaa, niin en voi sanoa,

ovutko [untasiu- ju faktukirjan
liuskal menneet sekaisin vai

onko jompikumpi jomman-

kumman harjoitusversio.
Kirjailijahan ei ole tavalli-

nen lurisli. kuten \erronen jo

Ruotsin-laivan malkuslujia

kulsoessuun toteaa. Hän ei ota

mitään sellaisenaan: "En halua
syoksahtaa uusiin paikkoihin
liian nopeasti, niin että kaikki
tuntematon hyppää silmille
yhtakkia. On parempi, että
matka kestää ia että reitti kul-
kee sellaisten välialueiden
lapi. jotka liittyvät nrielekkääs-

ti varsinaiseen kohteeseen."

MINA KIERRAN VAIN ALBANIAN

Hänen matkansa kesti peräti
pari viikkoa. l\4ielekkaasta va-

lialueesta hän on kiertänyt sen

ainoan eli Kosovon.

Loppusanoissaan hän kir-
joiuaa, euei hän kirjoira Alba-
niaansa isolla kirjaimella eika
sitä voi sijoittaa Euroopan kar-

talle. koska se ei ole maa vaan

myös käsite: "Se ei ole mate-

maattinen vaan lähinnä rlel-
taalinen käsite, se on välttä-
mättä epätarkka - jopa henki-
lökolrlainen ja ajan ja lilantei-
clen mukaan muuttuva... Mat-
kalle lahtiessäni minulla oli
silti.t vätn nyvrn epamaaratnen

aar islus. nrulla se riitti. LOysin

albaniani. kun Albania - se

konkreettinen, maantieteelli-
nen ja poliittinen - aulloi mi-
nua löytämään sen." Kirjailija
kasr aa konkreettista Albaniaa
suuremmaksi. Vastakkain ovat

avoin kirjailija ja suljettu Al-
bania.

Kyydin tarjonneesta Cjer-
gistä kirjailija toteaa: "G:tä ei-
vät kiinnosta maisema eikä
maalaiset. Hän on nuori nousu-
kas, jolle auto, vaatteet ja muut
varakkuuden merkit ovat tär-
keitä." Varmasti ovatkin. sillä
ne ovat hanelle uutlen vapau-
,len s1 rnbol"ja - uiran sumoin

kuin Verrosen vapauden sym-

bole.ja ovat rinkkaja retkijalki-
neet. Köyhä ei ole kiinnostunut
köyhyydestään, varakkaalle se

voi olla pittoreskia. Verronen
ihmettelee. kun kukaan pai-
kullin.n ei tajua hänen raunio-
tai kävelyinnostustaan. Miksi
heidan pitaisikaan nahda ja
ymmärtää Verronen juuri tho-
reaulaisena Vlatli Klingenä.
joka närkästyy, kun paikalli-

nen nuori tyttö karamellien
ohessa tarjoilee nahtäväksi
muotilehtia, jotka nekin olivat
liian vanhoja, "jos han olisi
kiinnostunut sellaisesta".

Verronen ei y mmärrä. eltei
hän.n kummallisuullaan pai-
kallisten silmissä ymmärretä.
Kun katselee itseüän sisriün-

päin, ei samanaikaisesti pysty
havainnoimaan ulkopuolellaan
olevaa, historiallisissa ehdois-
sirun lupuhluvaa. \iinpri klsei-
sen kulttuurin r ieraunvarui-
suus on yhtakkia vieraskoreut-

ta. vanhat sotilashenkilöt dino-
sauruksia jne. Verrosella me-
nevät lisäksi uskonnot ja kult-
tuurikoodit sekaisin. Kun joku
sanoo oler ansa muslimi. se ei

välttämättä tarkoita uskontoa
vaan kuulumista johonkin yh-

teisiiiin. All:ranialla ja Saudi-
Arabialla on muutakin eroa

kuin muuntieleellinen sijainl i.

Alussa maininu kriitikko oli
oikeassa. Verronen tarjoilee
Albaniasta erilaisen kuvarr

kuin uulisel: niissä ei esiinnl
Verronen-nimistä kirjailijaa
Suomesta, joka nyt täyttää kir-
jrn. Tietenkin mLrtkakirjan

ikuisena, kirjoittamattomana
alaolsikkona on l\4alka itseeni,
mutta se vaatii itsensä likoon
panemista. Verronen on pannut
Iikoon muut. Sitä voidaan kut-
sua myös hukuttamiseksi.

S!,PPo HEI,MINI]N

MAARIT VERRONEN
MATKA ALBANIAAN
KIRJAYHTYMA I99Z

Nimimerkki Ismo Aasvuon kir-
jan päähenkilö Pertti Harmaa-

kivi ajaa keskivahvassa huma-

lalilassa kaksiruotiaan pojan

kuoliaaksi. Hän saa kolme

vuotta kuritushuonetta. Kirja
kertoo minämuotoisena vanki-

lss5a olosta. siitä. mitä rrrttijuo-

polle psyykkisesti vankilassa

tapahtuu. Kirjan takasivulla
puhulaan yksilon selr iytl mis-

ja muuttumistarinasta. Näin-

kin ehkä voidaan sanoa, muttä

mielestäni mistään henkisestä

kasvusta ei ole kysymys.

Pertti Harmaakivellä on ta-

pahtumahetkellä takanaan al-

k,,holismia ja avioero" ntullu ei

aiempaa rikosrekisteriä. Hä-

nellä on keskiasteen koulutus
ja konesuunnittelijan virka.
Pertti on myös alle kouluikai-
sen tyttären isä.

Ja sitten hänestä tulee laP-

senmurhaaja. Kuulustelutilan-
leessa Pertti ilkee hysleerisesti

koristen. 0matunto sYYttää,

Pertti katuu vilpittömasti.
Kun hän menee vankilaan,

hänen mielensä on autio ja tyh-
ja. Han saa vankilasta koulu-
luslaan \ilslaavaa lYötä.ja näin
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