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Joosepin ja Makarin kaolernanuni

Keskiviil<kona huhtikuun g. pnä 1947 vieraili
Otto Manninen Eino Railon luona, ja oppi-
neiden ystävysten puheet menivät luonnolli-
sesti kirjallisuuteen. Ttrolloin mainitsi Man-
ninen havainneensa, että Ryysyrannan Joo-
sepin lopussa kuvattu kuolemanuni "on jok-
seenkin suoraan jäIjennetty \[1. Korolenkon
'Makarin unesta', jonka Kianto aikoinaan
käänsi ja jtilkaisi PäiväIehdessä". Railo lisää
tähän päiväkirjansa rnerkintään, ettei hän
muista kritiikin siitä mitään maininneen.

Päivälehden vanhojen vuosikertojen selailu
tuofüaa tuloksen. Siinä ilmestyi loppuvuodes-
ta 1898 Iimari Calamniuksen kääntämänä Ma-
karin uni.r) Sen alaots,ikko on "joulukerto-
mus", joten se hyvin sopi juJkaistavaksi tal-
visten pyhien välissä lukijoiden ratoksi.

Wladimir Korolenko (1853-1921) kuului
vallitsevaa j ärj estelmää arvostelevün kirjaili-
joihin. Häneen koski syvästi se vääryys, jota
hän näki ympärillään. Realismi on h,allitseva
sävy hänen kerüomuksissaan, mutta hänessä
on myös satiirikon pürteitä. Elämän salape-
räiset ilrniöt niin ikään kiinnittivät hänen
huomiotaan ja kaikki kummallinen herätti
hänen harrastustaan. Hän etsi mielellään ku-
vauksensa kohteiksi yhteiskunnan kovaosai-
sia, lapsia, yksinäisiä ja rikollisia. Päiväleh-
dessä julkaistussa artikkelissa Nuoren Venä-
jän kirjailijoista z) Korolenko naainitaan
suorastaan T§ehovin rinnalla: "Korolenko on
suosittu kannastaan tärkeimpiin yhteiskun-

r) Päivälehti n:ot 301-30ts, 28.-30. 12. 1898. Teks-
tilainaukset noudattavat Kiannon käännöstä.

") Päivälehti 21. 3. 1900. Artikkelissa ei ole mai-
nittu kirjoittajan nimeä, vain että hän on ,,nuo-
rempi venäläinen kirjailija, joka valtiollisista
syistä on paennut ,A,merikhaan".

Eero Saarenlteirno

nallisiin kysymyksiin nähden ja Tsjekhof sen-
tähden, ettei hän mielipidettään niistä lausu."

Vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään
kriittisesti suhtautuvalle kirjailijalle venäläi-
nen systeemi ei tiennyt muuta sijoituspaikkaa
kuin Siperian. Peräti Jakuutiaan saakka Ko-
rolernko kar,koitettiin, ia hän pääsi palaamaan
Euroopan puolelle vasta kuuden vuoden ku-
luttua, vuonna 1885. Siperiassa hän tutustui
vankien ja kulkurien elämään ja kirjoitti siel-
1ä my<is kertornuksensa Son Makaru 3)

Jakuutiassa Korolenko oli sijoitettu Amaga-
nimiseen kylään, jossa hänen isäntänään toi-
mi Sahar Tsykunov. Tärnä talonpoika oli ve-
näläistä lähtöä, mutta naimisissa jakuutin
kanssa ja jo ajat sitten kadottanut kosketuk-
sen alkujuuriinsa. Mutta ylpeä hän kuitenkin
oli vonäläisyydestään. Hän halusi, että kirjai-
Iija kotiin palattuaan lähettäisi häne1le uudet
vaatteet, jotta hän voisi erota tuonpuoleiseen
kuten venä-läisen maanviljelijän sopii.

Korolenkon rnuistelmateoksesta lstortja
n'Loego souremenni,ka (Aikalaiseni vai-
heert) +1 käy ilmi, että juuri Sahar oli Ma-
karin elävä esikuva. Hän olikin siitä niin yl-
peä, että myöhemmin aina esittäytyi vierail-

:r) Kertomus ilmestyi vuonna 1885. Samana vuon-
na kuin Ki,annon käänmirs Makarin une,sta tuli-
vat suomeksi yhteisnitee,nä (Metsälegenda, Hä-
meenlinna 1898, kääntänyt Hanna Pakkala) julki-
suuteen Korolenkon teokset Siperialaisten metsä-
pakolaisten elämästä ja Metsä humisee. Korolen-
kon tuotannosta on sittemmin suomennettu myös
Sokea soittaja, Huonossa seurassa ja Kurjuuden
lapsia.

') Treos ilmestyi viitenä niteenä vuosina Lg}g-ZZ.
Karkoitusaikaa Jakuutiassa käsitellään neljännes-
sä osassa.
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leen: "Minä olen Son Makara." Ankeudessa
eli Sahar, ankeudessa Makari.

Makarilla oli kuitenkin omat haaveensa.

Joskus hän halusi lähteä "vaaralle". Siellä hä-

nen ei tarvitsisi kyntää eikä kylvää, ei hakata
halkoja eikä jauhaa jyviä käsimyllyllä, mikä
työ ilmeisesti siis Siperiass,a kuului miehille.
Vaaralta ei nimismieskään saisi häntä käsün-
sä eikä veroja tarvitsisi maksaa. Se oli siis
jonkinlainen Impivaara-utopia: "Siellä on hä-

nen pelastuspaikkansa, jossa saa rauhass,a oIIa
ja elää."

Lähdöstä ei kuitenkaan tullut koskaan mi-
tään. Liian usein johti Makarin ti,e kapak-
kaa pitt'ävien tataarien luo, jotka möivät hä-

nelle vünaa. Siihen oli sekoitettu tavallisesti
huonoa tup,akkaa, jotta se muka enemmän
vahvistaisi nau,ttij aansa. Näistä ryyppyretkis-
tä o1i vain seurauksena pahoinvointi ja kuvi-
telmien naurturninen.

Koirtti sitten jouluaatto. "Sentähden oli hä-

nellä harra,s haltr jt'oda, rnu'tta mitenkäs ja
mistäs saada viinaa?'' Makari oli kutern hänen

rämsännantalainen fl<ohta.lotoverinsa Jooseppi
velkautunut ü<auppiaille korviaan myöten.

"Mutta huomenna on se zuuri juhla, työtä
ei käy tekeminen, rrnitäs hän si,tten toimittaa
jollei saa juoda irtseänsä päihinsä?" Ollakseen
zuurtuttarnatta vaimoaan Makari lähties§ään
lupasi tuoda kotiin pu-trlon, joka yhdessä nau-
tittaisün. Myymällä etukäteen väsi kuormal-
Iista halkoja Makari sai inti ruplan, joka au-

kaisi tien iloon. Hän vannoi pyhästi, ettei hän

sitä rahaa yksikseen juo, rnutta paluurnatkal-
Ia ohjakset kiristyivät ja iöystyivät niin mer-
kiJ.lisesti, että hevonen vei Makarin ikään
kuin vahingossa tataarien Iuo. Omatunto ei

enää puhunut eikä kotona uhkaava selkäsau-
na pelottanut.

Kyläkapakka oli samanlainen kuin muusta-
kin vendläisestä kirjallisuudesta tuntgmam-
me (Hingley 1975, ss. 128-129). "Ahtaassa tu-
vassa oli tukala iI'rna, siJJä ki,tkerä mahorkan
savu vyöryi sakeana pilvenä hitaasti nieltyen
palavaan uuniin. Pöytien takana ja penkeillä
istuskevli tänne tulleita jakuutteja; pöydäI1ä

seisoi viinalla täytettyjä kuppeja; sinne tänne
oli sijoittunu,t ryhmä kortinpelaajia. Nurkas-
sa olkipahnan pääIlä istui jakuutti huojutel-
len ruumistaan ja vertää troilottaen ioppuma-
tonta rekilaulua."
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Kapakkaan tuli jatkuvasti uusia asiakkaita
ja tilaa tehdäkseen heitti isäntä päihtyneen ja
lauleskelevan Makarin hankeen. Kotimatkal-
Ia Makari uneksii ansapaikoistaan ja kuvitte-
lee, ,miten hänen pyydykseensä on mennyt
kettu. Hän myy nahan, saa siitä rahaa, eikä

vaimo pieksäkään häntä. Makari näkee koto-
na unessa uudelleen ketun ja Iähtee kesken
jouluyötä pyydyksilleen. Aikoopa hän kokea

myörs naapurin ansat, mutta havaittuaan ne

tyhjiksi suunnistaa omilleen' Pian hän kuu-
Ieekin loukun laukeavan. Mutta Makarin pyy-
dyksille on menos,sa myös hänen naapurinsa
ja vihamiohensä. Syntyy käsikähmä, kettu
pääsee karkuun ja Makari syöksyy vastusta-
ja,nsa jäIjille, mu,tta eksyy ja paleltuu met-
sään.

Makari havahtuu korvessa, kun jo aikai-
sernmin kuollut kylän pappi Iivana hänet he-

rättää. Ke1po sielunpaimen tämä olikin o1lut,

ei kiristänyt ,saataviaan eikä vaatinut toimi-
tuksistaan suurta trnaksua, vain viinapullon,
joka yhdessä tyhjennettiin. Hyvällä häntä
kaikki muisrtelivat. "Jos pappi joikin itsensä

aivan hr.lrmalaan, niin hän sentään harvoin
tappeli, ja siltoin kun tappeli, tappeli hyvin
siivosti." Kertomuksessa selvitetään Iivanan
kuolintapakin: hän oli humalapäissään kaa-

tunut triedeIIe ja palanut. Tämä hyväsydämi-
nen juoppolalli o1i todellisuuden henkilö kuo-
Iintapaansa myöten, kuten Korolenkon muis-
telmista käy ilmi.

Iivana opastaa Makarin viimeisen tuomion
paikkaan Suuren Tojonin, Suuren Kylänvan-
hirnman,luo. Matkalla Makari tapaa tataarin,
joka o1i varastanut hänen hevosensa. Varas
ha,Iuaa a,ntaa sen nyt takaisin, mutta Makari-
pa huomaa tässrä uuden petosyrityksen, sillä
taivaan poluilla rnatka taittuu nopeammin
kävellen. Vasta jälkeenpäi'n hän saa Iivanal-
ta kuulla, että tupakan:tuskaisen tataarin aut-
taminen yhdeJ.Iä IehdeIIä olisi tuottanut pääs-

tön sadasta synnistä. Matkalla kohdataan
myös vanhus vairnoaan kantamassra. Ukko oli
aikoinaan lähtenyt "vaaralle", jossa hänen oli
ollurt hyvä elää, rnutta sittern Jumala oli pan-

nut hänet hakemaan vairnonsa, ja sütä riitti
kantamista. Makari on iloinen, ettei koskaan
Iähtenyt "vaaralle" eikä siis joutunut §axnan-

laiseen rangaistukseen; hänen "eukkon§a
o1i nimittäin iso, kookas akan möhkäle". Mo-



nenlaista rnat}amiestä ja synnintekijää on
taipaleella, ja Makarin tunnelma rupeaa hie-
man kohoamaan: "Vaikka minä elämässäni
rakastinkin ryyppäämistä, niin taisin olla sen-
tään pohjaltani hyvä iJ.minen." Näin Makari
ryhtyy tinkimään syntitaakastaan ja koettaa
urkkira, miten Suuri Kylänvanhin asioihin
suhtautuu.

Taivaassa on Makarin kotiJ<ytän T§algan
asukkaille varattu oma suuri vaakansa. Muil-
Ia yleensä hyvien ja pahojen töiden lautaset
asettuvat tasapainoon, mutta t§algalaisia var-
ten on vaknistettu erittäin suuri puinen synti-
kuppi ja avattu sen alle iattiaan valtava kuilu.
Toinen vaakakuppi on pieni ja kultainen. Ma-
karia hiernan helpottaa, kun Kylänvanhin on
katsannoltaan lempeä, sarna mies, jonka ku-
van hän oli nähnyt kirkon seinässä.

Makari sitten lu,ettelemaan hyviä töitään.
taitaapa niitä hiernan lisäilläkin, ainakaan
niiden määrä ei pidä yhtä taivaan tilikirjojen
kanssa. Syntirekisterin sivut ovat pitkät ja
pahannäköiset. Kun Makari koettaa jalallaan
saada lattianrakoon painuneen syntikupin
nouse{maan, tuomitsee Kylänvanhin hänet
petturfu:a, Iaiskurina ja juomarina T§algan
kirkkovääntille juhdan virkaa toimittamaan.
Iivana näet ti,etää kertoa, että mainittu arvo-
henkilö panee rekeensä raskairnman kuorman
ja ajaa eniten hevosellaan.

Ennel kuin otamme esille Makarin loppu-
tilin, on syytä hieman tarkastella Jooseppi
Kenkkusen matkaa taivaan tanhuvilIe. Perttu-
metsässä kaa,tamansa kuusen aJJe nitistyi Joo-
seppi, ja pilvi vei hänet kuolernanunessa suo-
raan Ukko Hernan luo. Rämsänrantalaisilla
kuten t§algalaisillakin on taivaan tarhoissa
oma syntir,eküsterinsä ja omat erityiset vas-
taanottomenonsa. Joosepin statuksen Pisbari
havaitsee oitis: "taas niitä korpirojun keittä-
jiä." Rauhoittavalta tuntuu Joosepista se, että
virkakunta näyttää olevan oman §län mie-
hiä.1)

I ) Jooseppi on Malrarin tavoin luonnertrdittu elä-
vän esiluvan mukaan. Romaanin tr,enkilöhahmojen
ja paikallisten piirteiden todellisuustaustaa on
selvittänyt Helmi Karjalainen: Ilmari Iüannon
Ryysynannan Jooseppi, laudatur-tutkielma vuo-
d,elta 1932 (Hetsingin yliopiston Kotimaisen kir-
jallisuuden laitos). Toisin kuin Maka,rin esikuva
todellisuuden Jooseppi oli suorastaan närkästynyt
siitä, että hänestä oli üehty kirjan pääh,enkilö.

Jooseppi oli jo enne'n kuolemaansa nähnyt
usein unia ja horroshaavei,ta. Siten kirjailija
voi tuoda esille henl<ilöittensä,a,Ii,tajunnassa
liikkuvat mietteet, kuten Unto Kupiainen on
painottanut Kiannon humoristista tuotantoa
analysoidessaan (Kupiainen 1954, s. 224). Sau-
nassa rnaatessaan Jooseppi oli kerran uneksi-
nu,t, miten hän, Lex Kenkkunen, kansanedus-
taja Rärnsänrannalta, tekisi retken o'malle
"vaararLleen" Helsinkiin, jossa oli vain kolme
suurta rakennusta. "Ne pytingit ovat korkeal-
la vaaralla ja siinä vaarar] rinteellä, ihan
ytrt'yrnpäri, kekottaa satatuhatta harmaata
mökkiä."

Taivaan tutkintokansliassa on rämsänran-
talaisten suhteen j ouduttu tekerrnään poikkeus
tavanomaisesta järjestyksestä: "Tosiköyhät ja
avuttornat ja henkisesti vaivaiset teistä pääs-
totään aina Taivaaseen, vaikka syntisiäkin
olette ettekä syntejänne liioin kadu ettekä
tunnu,sta, mutta syntien Iaadusta riippuu,
missä asemassa Taivaan iloissa lopuksi olla
saatte."

Makarin syn'tianalyysi on Korolenkon ker-
tomuksesa melko ylimalkainen ja kirjailijan
sovitusfilosofia paljastuu pikernmin maüka-
kuvauksessa kuolinpaikalta Jumalan luo.
Kianto sen sijaan esittää Joosepin syntirekis-
teriä hyvin yksityishohtaisesti tarjoten luki-
jalle koomisia käänteitä ja mahdollisuuden
vertailla omaa arviotaan,taivaan tariffeihin
erilaisten kolttosten kohdalla. Lapsuuden rik-
keet painavat vain sata kiloa, mutta Joose-
pin nuoruudessa niitä on siunautunut jo kym-
menkertainen määrä. Kirkon lattialle sylke-
min:en on noteerattu seitsenrräksi, kissanhän-
nän vetäminen rippikoulussa viideksi kiloksi.
Kortinpeluusta on,langetettu täsmätlisesti
16,6 kiloa. Ensikertaisesta viinan maistelusta
on reki,steriin merkitty 11, toiskertaisesta hu-
nra,itumisesta 21 ja kolmaskertaisesta päihty-
myksestä 31 kiloa.

Omasta puolesbaan hän ei sanonut asiasta vätit-
tävänsä, irnutrüa oli pahoill,aan lastensa takia. Var-
sinkin kuolemanunen kuvaus oli häntä har,mitta-
nut. Iiarjalainen naainitsee, että romaanin ilmes-
tyminen heikensi Kiannon ja paikallisen väestön
välisiä suhteita. Päeistäkseem Joosepin kanssa pu-
heisiin oli Karjalaisen pitänyt seli,ttää tutkivansa
kysymystä, miten pa,ljon Kianto orli Joosepista
"valehdellut".
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Miehuuden synneistä kertyykin sitten perä-

ti satatuhatta kiloa. Paljon on pantu Joose-

pil1e vikapainoa vaimon ja lasten lairnintryö-
mise'stä. Joosepin nuorimmainen oli saanut
presidentin vierailun kunniaksi nil'nen Ku-ller-
vo Hilarius Resitentti. Kiannon omat nimen-
antoperiaatteet muistaen saattaa pitää itse-

inoniana Joos,epille langetettua 3 000 kilon
syntiä "nuorim.rnan poikansa ristittämisestä
uhkaavilla nimillä, mikä osaksi on tapahtu-
nut tyhmänylpeydestä".

Valtavin paino tämän kenkkuilijan synti-
kuppiin tuLee kuitenkin viinarikkeistä, joita
Joosepille on kertynyt kieltolaki-Suornessa
peräti 70 000 kiloa. Itse hän kiistää tällaisen
määrän ja arvioi keitträneensä pontikaksi vain
700 kiloa ruista. Mutta taivaassa punni'taan-

kin synnit'moraalisen painon mukaan, vaikJra

viinanpoltto sinänsä ei rangaistavaa olisikaan:

"Meillä lasketaa'n sata kiloa syntipainoa
jok'ikistä jauhokiloa kohti, joka tuhlataan
viinaksi leivän aseirn'esta köyhän maan köy-
himmäIlä perukalla, jossa kansa jynsii petä-
jää."

Ei Makarikaan alistu taivaallisün laskel-
miin yritrtämättä pitää sitkeästi omaa puol-
taan. Hänen tiliinsä on viinasyntiä viety nel-
jäsataa pulloa, kuten Iivana rekisterikirjasta
toteaa. Makari ei heikkouttaan salaakaan: hä-

nen ,sydärnensä on halunnut vünaa. Eikä tuo
määrä meidän maallisten mittojemme mu-
kaan kovin langettava olekaan, vajaa pu1lo

viikossa §mmenen vuoden aikana' Murtta äI-
kääm,rne arvostelko taivaallisten tulkintoja
niin kuin Makari: "Ko1me neljäsosaa oli silk-
kaa vettä ja airnoastaan yksi neljäsosa puh-
dasta viinaa, sekin tupakalla höystettyä. Niin
muodoin kolmesataa pulloa pitää vetää pois

Iaskuista."
Viinankeittopuuhiistaan tehtyyn ,tilinpää-

tökseen Joosepilla ei lopultakaan ole mitään
sanomista, hän ,serr hyv'äksyy ja masentuu
tuomion ankaruudesta. Sen sijaan hän oli jo
maan päällä pitänyt oman puolustuspuheensa,
kun hän käräjiä od,ottaessaan uneksi, miten
hän vetoaa tuomariin: "Onko suurikin synti,
jos ihminen henkensä hätässä vähän kie-
hauttaa?" Viinarikkeistä oli synninpunnitus
Joosepin osalta suoritettu jo maallisen tuo-
mioistuimen edessä: "tuomion vaakalauta aI-

koi vaappua ri,kollisen pelastukseksi." Ja vaik-
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ka konstaapeli käräjilIä vyörytti esille yhä
uusia rötöksiä, "vaakalaudalle heitetty sydä-
men kulta painoi painamistaan pelastuksen

pahkakuppia yhä alemmas ja alemmas"'
Taivaallisessa puntarissa sen sijaan Joose-

pin kupit asettuvat tasapainoon. Jumala itse
pitää syytetyn sijasta puolustuspuheen. Joo-

seppi saa arlnon, "koska on hän köyhänä syn-
tynyt, köyhyydessä eIänyt ja köyhyydessä
kuollut". Ja niin Ukon Pyhä Poika kehottaa
lempeällä äänellä polttamaan Joosepin synti-
kuorman.

Niin paljon JoosepilIa on kuitenkin rikkeitä
tililtään, että hänet rnäärätään Rämsänran-
nan vai,najien saunottajaksi. Mutta siihenpä
hän ei alistu, ja niin hä:net lopulta pannaan

tapparnaan vehnäriihtä.
Tucrmioonsa ei ffidy Makarikaan, kun Ky-

länvanhimman Pojan pyynnöstä on saanut
loppupuheenvuoron. Makari ei ollut eläes-

sään päästänyt suustaan kymmentä sanaa

enempää yhteen jaksoon, rnutta nyt hän kuin
ihmeellisestä innoituksesta pitää voimallisen
puolustuspuheen. Jumala oli esiintynyt Joo-
sepin asianajajana, Makari sen sijaan tuo i,tse

esil1e lieventävät asianhaarat. Hän ei ryhdy
vetojuhdaksi kirkkoväärtiIle. Ei hän raskasta

työtä pelkää, sitä hän on saanut tehdä eläes-

säänkin, vaan sen vuoksi hän kieltäytyy, että
tu,omi,o on väärä. Makari kuvaa süten koko
elämänsä ankeuden, miten puute ja näIkä
ovat häntä ahdistaneet, miten raadanta on
häntä rasittanut ja miten hän on saanut ko-
kea jatkuvaa vääryyttä. Pitkä puolustuspuhe
muuttuu syytökseksi kaikkia niitä vastaan,
jotka ovat vikapäitä hänen kurjuuteensa.
"Mistä hän tiesi mitä pappi kirkossa saarnaa
ja mistä häneIle saatavat lankee? Misrtä hän

tiesi, miksi ja minne veivät häneltä vanhim-
man pojan, jonka ottivat sotaväkeen ja minne
hän on kuollut ja missä lepäävät nyt hänert

vaivaise,t luunsa?"
Makarin puinen syntikuppi kohoaa vähitel-

len maan raosta ja nousee sitä korkeammalle,
mitä kauemrnin hänen puolustuspuheensa
kestää. "Eikö hänkin ollut syntynyt, kuten
muut, kirkkain, avoimin silmin, joista heijasti
taivas ja rnaa? Eikö hänkin ollut syntynyt
puhtain sydärnmin, joka oli altis kaikelle
kauniille maailm,assa? Ja jos hän ny't haü.uaa-

kin kätkeä maan syvyyteen synkän ja vihe-



Iiäisen oleorruksensa, niin eihän hänen kur-
juutensa syy o1e hänen oroa syynsä. Vaan
kenenkäs? Sitä hän ei tiedä. Mutta yhden
seikan hän tietää, sen että hänen sydämmen-
sä kärsimys nyt on loppunut."

Korolenko kertoo muistelmissaan Saharin
ja hänen jakuurttivaimonsa elämästä muuta-
kin. Kun mies toi rnukanaan pullon tataari-
viinaa, joivat he sen tavallisesti kaikessa ystä-
vyydessä. Mutta sitten tulivat vaimon mie-
leen vanhat kaunat ja hän alkoi moittia mies-
tään. Aviopuolisot eivät kylläkään käyneet
toisiinsa käsiksi, vaan,selvittivät tavallises,ti
laulamalla välinsä. Joskus he menivät rauhas-
sa vuoteeseen, kunnes jonkin ajan kuluttua
vaim,o alkoi hysteerisesti laulaen sättiä avio-
miestään. Sahar koetti puolestaan vastata
syytöksiin, mutta joutui pian laskemaan
aseensa.

Voimmepa Korolenkon muistelmista aavis-
taa, millainen tilanne pani liikkeelle ajatuk-
sen Makarin unen kirjoittamisesta. OIi joulu-
aatto, niin kuin kertomuksenkin alkaessa.
Sahar ja hänen vaimonsa olivat tyhjentäneet
yhdessä viinapullon kaikessa sovussa. Mutta
pian rupesi kuulumaan vuoteesta laulua. Vai-
mo valitti, että oli mennyt naimisiin talon-
pojan kanssa ,eikä ,ottanut aviokseen jakuurt-
tia. Tämä ei olisi Saharin tavoin juonut sa-
Iaa vaimoltaan, joka olisi näin voinut viet-
tää rnukavarnpaa elämää. Sahar vastasi lau-
laen, että ehkäpä hänkin o isi voinut saada
paremrnan puolison, rnutta hänen äänessään
ei ollut vakuuttavaa sävyä. Pitkän syntire-
kisterin kuultuaan Sahar tuli lopulta itketty-
nein,silmin naapurihuoneeseen Korolenkon
luo ja pyysi tätä tekernään lop'un moisesta
sopirnattomuudesta, että jakuutti solvaa ve-
näIäistä. Kor,olenkon ei auttanut muu kuin
mennä,ovelle ja lauzua lempeästi: "Kuulehan
Lukerja, sinun ei pitäisi moittia miesrtäsi."

Epäilemättä Joosepin ja Makarin elämän-
menossa on paljon yhteistä, sen havaitsern-
me pitemmittä vertailuitta. Heitä liittää 'üoi-
siinsa nälkämaan ,ankeus. Molemmissa teok-
sissa on elämänpiirinä arktinen misääri ja

loppukohtauksen ajatuksena hairahdusten
punnitseminen kurjuuden taustaa vastea.
Puutteen kestäminen sovittaa onnettomien
syrrnit. Kun pahimpina pidetään inhimillises-
sä katsannossa näytläviä, vaikka sinänsä pie-
niä e,rheitä kuten viinarikkeitä, siirtyy huo-
miomrne pois pääasiasta ja sälytämme yhteis-
kunnan vääryydet ,tavaLlaan yksilön niskoil-
Ie. Jooseppi ja Makari ovat saaneet vaeltaa
ali,tuisessia kurjuudessa, "jonka liejusta jalat
eivät enää irtaudu", ja eIää köyhyydessä, "jos-
ta yksilövoimin ei nousua voi olla". Taivaan
tuomioistuirnessa koetetaan sitten maallisen
järjestelmän vääryydet korjata ja hyvittää.

Puutturnatta enempää näitä polkeenalaisia
miehiä yhdistäviin piirteisiin voimme pitää
liian voimal<kaana väitettä, että Kianto olisi
"j,okseenkin suoraan jäIjentänyt" Korolen-
koa.1) Kiannon korniikka on hruonaattavasti
burleskimpaa. Joosepin kuolemanunessa on

§11ä aivan selvästi narr.rtävissä kirjoittajansa
omintakeinen huumori, omaperäiset ajatuk-
senpolveilut ja omat sosiaaliset tarkoitukset.
Unto Kupiainen on todennut, että vuosisa-
tamrne alkupuolen kirjailijat, joista hän pu-
huu huum,orin sukupolvena, eivät ole humo-
ristiseen tuotantoonsa saaneet sanottavasti
vaikutteita vendläisestä kirj allisuudesta (Ku-
piainen 1954, s. 24). Ryysyrannan Joosepin
kohdalla niitä voitaneen ilmeisesti osoittaa.
Kysymys ei ole kuitenkaan kopioimisesta;
puhukaamme virikkeistä, herätteistä, sysäyk-
sistä. Siinä suhteessa olivat viisaat ystävyks,et
Manninen ja Raiio varmasti oikeassa.
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r) Mannisen käsitykseen lienee vaikuttanut muis-
tikuva'n kalpeus, olihan Kiannon käännös tul-
lut julkisuuüeen jo puoli vuosi,sataa aikaisemmin.
Ryysyrannan Jooseppi ilmestyi vuonna 1924.
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