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Uuttcran nokialaiskirjailijan
Erkki Räikköscn kirja on romaani
mcidän ajastammc, romaani mic-
hcstä jonka luokka-ascma muut-
tuu ja romaani alkoholisoitumi-
sesta; tässä vain kolmc näkö-
kulmaa.

Juhani on ollut tchdastyöläincn
ja kova vascmmistolaincn: "oli ol-
lut aika jolloin Ticdonantajan sa-
na oli ollut sillc ainoa totuus - - -".
Mutta mcntyään avioliittoon, toi-
sccn j ärjcstykscssä, Pirjon kanssa
hän tämän isän kuoltua joutuu
isän pcrustaman leipomoliikkcen
johtoon.'I'yöläisestä tulce picnka-
pitalisti, vanha vakaumus alkaa
rakoilla, Ticdonantajankin tilaus
jää uudistamatta.

Picnkapitalistin huolct osoit-

tautuvat moniksi, cikä toincn
avioliitto välttämättä suju cnsim-
mäistä parcmmin. Lohdutukscn
tarjoaa pullo; kcino on Juhanillc
vanha mutta hän turvautuu sii-
hcn yhä uscammin.

Juhani myös alcntuu vakoile-
maan vaimoaan ja saa tämän
kiinni uskottomuudcsta. Ainoa
lohdutus tuossa tilantccssa on cn-
tistä armottomampi juomincn.

Räikköscn kirja on sujuvasti
kirjoitcttua arkinaturalismia. Rc-
alismin nimellä 

-.ioka 
on paljon

naturalismia vlväämpi 
- 

cn scn-
tään sitä kunnioittaisi.

Mutta alkoholin kulttuurisia
mcrkity,ksiä, tuota suosittua tutki-
muskohdctta, Räikköncn kuvaa
kichtovasti. Katsotaanpa. mitcn
huikeita latauksia hän saa scuraa-
viin sanoihin, ts. Pirjon ja Juha-
nin kcskustcluun vaimon uskotto-
muudcn tuitua ilmi:

- 
Et ottas cnää. Nlä pt'ydän

kauniisti.

- 
Haista paska ja pullo tähän

missä sc olikin.

- Mcnisit saunaan. Mä olin
.lo lastcn kanssa.

- Vitut! Pullo tännc saatanan
huora.

Toistan: huikeita latauksia. Jo-
takin ennen kirjoittamatonta. Vai
eikö muka?

Kaikkihan tiedämme, miten
kyvyttömiksi käyttäytymistieteet
ja tieteet yleensä ovat osoittautu-
neet yrittäessään selittää alkoho-
lisoitumisen prosessia. Ainoa toi-
vo on kirjallisuudcssa ja muussa
taiteessa, jonka ei tarvitse noudat-
taa ns. objektiivisuuteen pyrkivän
tieteen vääriä ihanteita.

Räikkönen on tehnyt taidetra,
ei kansalliskirjallisuuteen jäävää
mutta normaalitaidetta kuiten-
kin, aivan paradigmaattista. Mis-
sä siis vika?

Ei enää tarvita miestä tieteen
kyseenalaistamiseen. Mutta on-
kohan Suomessa sallittua kyseen-
alaistaa myös kirjallisuus ja muu
taide? Myös sillä on rajoituk-
sensa.
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