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POrtugalin. kirj ............ is1iud€ssa :. 
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lkeen alia. Klrjallljat klrjolttavat helstii, 
useammlilta kansalalselta kuln mlssiiiin muus-

"Mitii voi toivoa kansasta, jonka toinen Sen, lhltii voimme ibivoa, taidumme jo tietiiakin. Itse 
kansua tahiin yhMyteen on chkii niheetonta sekoittaa -
Portugalin hallitus ja virlmmiehct ovat se taso, joka pit
kiillislii historiai'lista tnt.uJnnansa potiessaan tuottaa siirto
maasotia ja kansanmm·hia. J a synkiiltii niiyttiiii, niin !min . 
jo espanjillainen Miguel de Uruununo on sanonut : "Por
tugaliin ei aurinko koskaan nouse; alati se kuolee met·cl
Ie, jokn on maan sum·tcn saavutusten. niiyttiimo, sen san-

IM,es!;iaan tulemista ja toinen Sebastiania kuninkaakseen 
ihmetteli muuan englantHainen diplomaatti 18: 

uv.~'""""" puolivalissii, kun mondeenissa hovipiirissa 
Portugalista puhetta. Nain tapahtui siitiikin 

Englannin ja Portugalin liittolaissuhde on 
vanha., n1in kuin viimeistiian paaministeri Caetanon 

<i) 

· Lontoon-vierailun aikana kiivi ilmi. karitekojen kebto ja hauta." 

Euroopan. . i ~tema:itomana 
kolkkima Portugal on pitkaan 

varsin · tehokkaasti eristiiytynyt 
ulottuviltamme: . lrova on joko 
yksitotisen harmaa ·tai sitten tu
rismiin kytketyn,. folkloren val
heellisen· viirikkiiiiksi laikittlimii. 
Maan kulttuuria esiiilerkiksi em
me tunne juuri lainkaan; mikli 
tietenkliiin j!j"-·ole mikaan· ihme. 
Itsestiiin selViisti tulee myiis ky
syneeksi, -onko kulttuunn ja 
kulttuuiiel~ olemassaolo 
tuon muinaisen Lusitanian nyky
piiivlissii eaes mahdollista . . 

Kultenkin maan henkisti llma
piiria~ voi ainakiit . .ruotsalaisen 
Gumiar · · Ul;18erin ("Europas 
okanda Mril"; 131 s,. - Raben & 
Sjogren, 1972) mukaan luonnehtia 

-kahdelia pUhtaasu ·kfrjamsta 81- ... _LUis Vaz de .'CaJn~ ~- gte, :sllkS8IIUSten )SennsucnL .tai 
· Jruperaa olevalla klisitteella; Ai- ·• . eepakscla;r -k~hotetussa · runoel- ~- · ylipaansa se kaipauS, jonka ru-:_ 
nakin Salazarin · Estado- ·novo.s.sa · ' maSsa' '·'Os Lusiadas". ·Uljaana;• noilija klassisesti -·on- kokenut ai
uudessa· valtiossa, ·•· Oli ,selviisti -muj;ta ei silti er!bi.Sen -sotaisana :• ,noaksi ·perintiiosilkseen. ,.,, .. 
nlihtavissii lusil¢ien :· ja · ···taoon · sankaritarinana · qunoesin \-teos' · , .' Kautta hjstorian, ' voittojen · ja 
vuorovaikutus . ja 0sittain ' }opa . on vuosisadat toln:!inut po~a- tappioiden, nousuj~ ja Jaskujen, 
taistelu: eeppise~ heroismif.ja sy- '.Jilaisen kansalllstup.tee~ tulkkina on Iusiadien hen!d vuorotellut 
'vaa murhetta ja }tailioa tulvivat · . ja inspiraa!fol~t¢~;: Ja ~!lu- · tUDUiiailmeisen fadon kanssa ··.-'-
.kahvilalaulut olivat vastatlisten · ruuden lruVItelmaa se . on yllapi- ja ·· .simkariaikojeri jiilkeen· fado 
-niin kuin piiiva ]a yii taikka .va- ,tanyt niiihin piiiviin a,m. _ · on elifuu:niiltian vallimiut. Rau~ 
sen ja oikea. · · Fado puolestaan on sana, JOka · "takitmen Salazar ei sen ' itkuista 

' on johdettavissa Iatinan kohtaloa c iiiinta 'Jaiitenltaan sietanytt'-hlin 
merkitsevfulta fatumista. Sita niild sijna tuhon enteen ja rap-

- kaytetaiin yhteisnimityksena kai-. ,; pion symbolin. Mutta siita huoli
, ] tille niille ll!)lluil~,_j9iQ.en sano- . \ matta, .. Unger toteaa, Salazarin 
~taan ilmaisevan tyypillista por- : .. hallltuskauden lop~a fado ·oti 
tugalilaista mielentilaa, sauda- ·". ·_ suositumpi h"Uin koskaan. 
dea. Tama vaikeasti kaannettava - ·,' 

Murheiset laulutko 
.tuhon enteita? 

. Lusiadien henki on tietenkfu 
maailmanvalloittajien henkeli, 
liiytoretkien juhlatunnelmaa, jO
ka 1500-luvulla tiivistyi niikY'ri:fn . 

kasite puolestaan ·sisaltlia jotakin 
samaa ~uin ranska!_aisten ~ostal-: _ 



Sanoma ei 
ennji suoraan 
Porlugalin nykyki_rjallisuus,Jti:-. 

nakin . proosa, vahviS~a .. U_?gepn 
"-aitteen todeksi. Elle1 suna naet 
aina katulaulajan ja hiiilen 
cbansoninsa aantii ero~an4 
n11n kuitenkin syvan murheen· ja 
alakulon hehkun: kansallishenki
nen pateettisuus on tyystin pc)js-· 
sa ja senlaatuisista suureiSta. 
kuin valtiollinen mahtavuus .. tai 
vaikkiipa Portugalln sivistykSE!!:". 
llnen., jalo tehtiiva meren~, 
tei:i. Siirtomaittensa kehitystason 
nostamiseksi - mikii yha on:vi
r8llista valtioliballlnnollista · fra
seologUia ~ -ei niiissii kirjoissa 
naycjiilkelildilin. Kirjallisuus .• pu.;.. 
huu ·ptenellii ;.Jilinella kansaJi' cja 
tavalllsen ibiilisen puolesta:-,:.sa..o 
nomakaan . ei- lennii suoraan; 
vaan ' mutkail. . kautta, . huolella:. 
suunniteltua :·.ja olosuhteet huo
mioon ottavaa · strategiaa noudat
taen. - .· · · . 

· Sanonian ; ~jttalnen peittliml~ 
nen taikka-erilainen suodattan;ii
nen niiYttaiikiri qlevail 'portug~-. 
laisten·' kirjirllijaiP ··· ~enettel;rtapa 
tiumero ,y.kSi~ · Nllnpii ·asiat, jot!£8 
esim. ' meilliVJimestyisiviit paprl
lettien · tai .mielipidelqrjojen _ si-:" 
vUilla taiKka · alnakin saisivat 
kaunoproosassa· avoimesti kantaa 
o~ · ihnaisun.~ycyvlit 
portugalilaisten teoksissa ~n. 
vain viitteellisesti. Poliittiseen" ja 
sosiaaliseen kehitykseen tiimii. t ei ' 
tietenkiiiin ole ollut omiaan .. :vah 
kuttamaan kovin tehokkaastl, 
mutta kirjallisuuden kannalta . 
asianlaita ei tunnu myos~ 
tuottaaeen tappiota. Sillii eslm. 
minkliiinlaista osallistuvan ja ··k:Q; 
keilevan kirjallisuuden ristirij.~a 
maassa ei ole: kokeilevinkilan
kirja ei jiia pelkiiksi Iltteraarlksi 
koruompeluksi, vaan niiyttilF40-
pulta vankan todellisuuspohJan 
ja siltii kasvavan sanoman. --

Verikoirien . 
haukku kuuluu 

rotutean se.tva. Erilaisilla hurtilla 
_o_!J sitli paitsi vankka tehtlivansil 
myos, Jose Cardoso Piresin ro

. maarussa "Le Dauphm" tKruu
nunP.E}~ijii - Gallimard 1970> ja 
Urbano Tavares Rodriguesin kir
jassa "Batards du solei!" (Aurin
gon iipiiriit - Denoel, 1969). Sa- · 
moin ulvovat koirat rajusti myos 
jo nykyklassikls.ona pidettiivlin 
V ergilio Ferreiran. teoksessa 
"Alegria breve", ., (Lybj-t= llo ;::r:a::uu, <}·:~~~~~~,.;; 
maailmat sortuvit-57: ·-" 

Keskeinen teema · ~immlSsa 
naissii teoksissa ·on ilinaistavisSa 
sanoilla "suku · sanuiulu"· se 

" nayttliytyi vaklluttavasti ;, jo 
Aquilino Ribeiron · · .. ' (ill$5-:-1983) 
myohiiiskauden romaanisSa'· "A 
Casa , .. Grande de' · Roniarigaes'' 
(R:n suuri talo), ja_· Valttaiden;. 
patri~kkojen sekii patiiarkaalis
ten jiirjestelmien romahtaminen 
kiehtoo kirjailijoita voil:nakkaasti 
yhii. . . -· 

sijaan jaa henkiln, vaikka kitua
lista on hanenkln eliimiinsa. 

1916 syntyneen Vergilio Ferrei
ran "Lyhyt ilo" raunioittaa se .. 
kin vanhat maailmat, olkoonkin 
etta sen paiihenkilo, vanhan 
maailman viimeinen ja uudeu 
ensimmainen ihminen, paljolti 
eksyy filosofiain ja aatteiden 
toisaalta ylevaan, mutta toisaalta 
a ivan liian ohueen ilmanalaan. 
Hegel, Heidegger, Dostojevski, 
Kafk~ _ja Sartre on loydetty 
Ferrerran taustalta, ja vaikka 
viitekehys. tuntuukin hyviilta, on 
se kenties yhdella kertaa sula
tettavaksi liian raskas. 

Tavares Rodriguesin "Aurin
gon lipiiriit" sivuaa sekin samaa 
kuviota: paljon eroa . ei viela 
synny, jos yhden alistussuhteen 
vaihtaakln toiseen, nimittain 
patriarkaatin matriarkaattiin, ja 
keskittyy sen ohessa yhteen lbe .. 
rian nii!liiifnaail ' kirjallisuudessa 
ertiten klisiteltyyn ongelmakimp
puun, ts. rakkauden, vihan ja 
kiirsimyksen keskinaiseen suh
teeseen. 

Lansimaiset opit 
ja oma todellisuus 

Niiiden tapahtumieli . ;kuvaami ... 
nen on tietenkin . vahvaa· 'toive-'· 
!ljattelua, ellei perati Johi1di{ ani
mistisfa Ioitsua: mediewalinen 
jiirjestys, keskiaikalseb "' mamt 
perheista liihtien ova:{ ••v8Dhojen Eroottisen vallankaytto ja rak
tnyyttlen ja norniien PGnkittiiJDi- kauden viikivaltaisuus on mytis 
~a yhli ilmeistli· .p(Jrtugaillilista £elvasti niihtiivissii teoksess'a 
tbdelllsuutta. , . .;..-. "· · kuin teoksessa. Selvimman il

oleminen, ·onkin tassa tilanteessa 
o,tettu uudeksi ohjelin'alliseksi 
johtotlihdeksi, ellei periiti pelas-
tusrenkaaksi. -~ , · 

Taustaa tiillli linjalla kyllii on. 
Neorealismi on nimittairi., se sa
na, joka Portugalin kirjallisuu
desta puhuttaessa on •' useasti 
malnittu, ja tietyssa .mielessli 
myos nuorimmat tekijiit ovat 
kyseisen suuntauksen perillisiii. 
Nain ainakin 'sikiili, ettif sosiaa
lista vastuutietoisuutta - ei hei
dankiiiin kohdalla voi 'kiliitaa. 
Toinen asia on, ettei porttigali-. 
laisesta neorealismista ole •. kos- · 
kaa voinut puhua yhta kiintea
rajaisena ilmiona kuln esim. ita
lialaisesta. . 0 . 
• Yhdelta laidaltaan sikiiliiirien 
neorealismi on naet ollut roman- · 
tiikan vesiltamaa, toiselta taas 
iahinna naturalismia tai sitten 
miltei sosiologista dokumentoin
tia. Jotenkin tama hiimmennys 
nakyy viellikin: Jose Cardoso Pi 
res esim. aloitti tyylipuhtaast 
ryhmansii ohjelmien mukaisesti 
toteuttaa niitii viela hyVIn pit . 
kiille epasuorasti NATO.:.liittou~ 
tumaa ja USA:ta suomiV,assii :ro- ' 
maanissaan "L'Invite de Job" 
(Jobin kutsuvieras - Gallimard · 
1967), mutta on "Kruununperi
jiissaan" enaa vain osin lasla!tta
vissa neorealisteihin: kirja'fliset 
muodot kun hiinella ovat lielk- • 
kaa joustavaa virtuositeettia si
sallollisten tavoitteiden silti. pit- : 
klilti yhdentyessii koulukurilian 
vanhaan ohjelmaan. · 

Uljaimmin tiimiin ~-&uVWi':· sam-' maisunsa se ehkii kuitenkin saa 
mumiien· ja vanbojen'' irlaaihn~ 1943 syntyneen Almeida Far ian 
jen kukistumisen ·· ·kuVaa>:i'Jose romaanlssa "La Passion" (Galli

: Cardoso Pires, 1925 ~~ ldt- mard 1969: niml on parasta 
jailija; joka on • maassajn" ·:Vuo- kaantiiii vain Passioksi, merkii
roin menestynyt, keriinriyt:<V.ir- semaan yhta aikaa seka Intohi- A.ukeaako simpukka, 
koja ja kunnianosoltuksla, 'wo- moa etta kiirslmystli). Maan sy-
roin taas joutunlit rajuWi vasta- vlian juurtuneet uskonnolliset nouseeko aurinko? 
tuulee~ (hiinen vli,m~}[syistli perlnteet nayttliytyviit tiisSli. L ,.. - k ' . t - t . k ' .kk·. 
teostaan "Dinossauro- Excelentis- teoksessa kaikessa voimassaan, . u ... em~m IrJa_ ~ya . . a1 1 
simo" on vaadittil -d akavarik.:.· ja teos poikkeaa muista sllnii- I~es~y~eet !tansai?Viilislssii . va
koon, kasitelty jopa parl~entti-. kin suhteessa, etta suku ei. nyt h_osarJ_?.~ssa_! ]a va_h!'it~ .ne- ~vat
tasolla<- ja myyty tietj'sth kal-- lopahdakaan. . . -~~n!_ ~a-~n~os~elpois~~ JOka amo~. 
ken kohun jalkee!l#-kuin :P;irasta- Vailha jiirjestelmii kylla mur- · - .~>~!'~. :-tassa hete~k!lan ole ku1_n 
kin bestselleri3). .., __ ·,-;.. tuu: -nuori .Joao Carlos riistiytyy _ _. raha~en otos ka~ta ~ahdoll~-

Hanei!. "Kruununoeriilirisii" on kahlemaan, liihtee vallanku~ suuks~. :· ~ortug!!Im snrtoma~
myyttinen · ja mY811nen .. 111urhli- · moukselllsuudestaim tietoisena _. d~n _kitJail~Jat ohstvat luku ~~- . 
naytel.Inli,· joka ybdelli ', tasois- . maailmaan joka. on hiinen elkil ~ . .1?-':Dsa - .• esim: An_golassa on kir:
taiill_~on.::~kk¢maise':f··jiinnitti!"'". hiineil vanhempiensa. · Suku.Pc!IVi--' JOitettu · 'JO amakm 1706-luvulla 
vii. ~. 'er!Jiillii : ~oisell~ .taas· . mil tel .. kuilu ja ikaluokkien ' i:'istirllcfut, . (klas~!k,ko Antonio Dial! de . Ma;: 

Yksikiian ranskan kielellii! lu-. klilniilen::ja··esseistmeji· sei.onteko saavat tassii tavallista laajemJN~a ·· cedo), Ja 60-lukumme kultttiuri.,. 
kemistanl viiden portugalilaisen muutaman:.bimlirin kuolemaiita-, . kanta~tta. Mutts kliviori,. ju0- lehdi_s~ .. muistan~mme slldiliiise? 
kirjailijan seltsemastii teoksesta patikseii=, -··:viitbellta. ·,:kuitenkiil '' nen, ' tEteman polkkeamaf:; . eivit - ·runolltJan ·. Ago~tinho. _Neton. m
ei kajoa suoranaisestl esim. ,Por- CardosO ~'Pires on ennen ·muuta ~ ole ~oat: Faria; on niiet riiellyt- men.- . ~Portugalln kirJallisuuden 
tugalin siirtomaakysymykseen. kuViternlan-ltaveri: uus~ii . myyt- llinsirilaiSenavantgardistisen kir- ' esittelyt.,'I!lainitsevat alna -erik
Vain 1936 . syntyneen Alva.ro tien lubla : j~ fil!l~stt. j9ka siltl · jallisUudeit oppeja. sel~· muita: · ~ myos. nyk~en naisldi'jalli
Guerran pienoisroma'anissa <,"Le yhtli ~-lcy:~en-ee..myos·.v~llit,. ene~an, , vaikka tiettyibiji pe- .suuden.·· ekspanston. _ Ja: runoili
printemps deguise" (Vale~vii) sevan tooellislluden arvostelijak- rinteiiiiin . ja rituaateihhi/ankku.:. : joista alkaa jo tosissaan ikavoidll 
paahenkilon kuvaa ja !<iiyttii.Yo/- si, vieiiii?:(m~~tikSi. <' .. · ··:. roitu~aan teos sittenkin ·iiayttiiii· · suomen ·'kielelle taman vuosisa
mistii taustoittaa Gwnea ·Bts- : :'.- · .. ·- · ·: :· ,:. ,. r lapeensii ,•portugalilaiielta. ··, dah-.-s.u~ta hahmoa, Fernandoa 
sauss~ siirtom~ajouko~ vi~tet- _: Vt"v.aldi· ·:: tilist·eJee· :-":. · · _ · .. Han .vain ei kaYta reagionalis~, ~aa;- jonka kiiiinniittiin)lSestii 
ty ruka seka haavotttumjn~ . . .~~-,; .: · - -. ':: .:-<'';\·-··, > .- ... ·. ; . mia. ·Avili:t· on siini . .-Siili ..:-melko -On ~eri tahQilla puhuttu .0 jo pit-
siellii. .. ·. -. . . Goyaa ·vastaan - . . vahvasti kaikki nama:~ kirjat k;ian, . . 

Mutta tasta lijhtokohdas~;. · - - . , , ·- _ · -· . edustavat-seutusidorinaista suun- Vira:Ilinen Portugali ·-·on tieten-
kirja muuntuu luqnteeltaan .'pi- "Kruununperija" r;· portuga- tauturiiiSfa, jopa, ~a, rliiiarin, .kin vetiiytynyt kuoreensa kuin 
kemminkin hiukan liian mu~--- ~siO D¢l.phlin-:- on:}O§_~ e~- .: etta u.s~t ~ niistli .' sijoit~vat yll-i, simpuJ4ca ,: (englanniksi~ . · !ihell), 
kaaksi juurettomuuden ~uk< st. vuod~ ~ ~ana. tui.ossa·· _my~s . ~-teen ja"' liaJnaan po~alilal!;een kuten·e$imerkiksi Pekka Parklti
seksi sekii toisaalta tarpee~man: suomeli;si-,· Dse · von· ·-Hellensm. maakimtaan Alentejoon. llrnlo nen: · ·5aattaisi 'sanoS:.: :_ Jn kun 
yleiseksi hetkien vtikivaltaisuu-. kiiiintiiDUin~ "Kirjallisilta' :llmell- on kiiritoisa' mutta lutilenj ettei ' ku.o~ ·viili.iiJi .avati!a,il,''el:yleensii 
den P«?hdisk~l~l. Niilden-: ol!es:;- . ~~. ~ ;nilldn ll,lkemistaiJ!: ~ii"' ... Selity'Sta.· :~vitse 'kaJikaa. liakea: hjviiltii niiYta. suta· huolimatta 
sa enu.grantti- )a maanpakciliili!-. 13¥11ltii< JPtloista - ~fu,. o~i:. omaan : ·-"~ milaseututod~uteen eloa kuitenkin on:~ taktisesti vii
teer;n~ kii~tte_Iy ~n sen::~ n.~~aiJiol~an ~~ val:lvl!, ~~ . - 1dlnQl~en taka~ 'omawai-_ · saiSs<i ja •strategisesti .. !Jivaltavis-
antia Ja ~~a teo~.' ~- SIJotttu~-ArlttiJ'nlittii ~~iii;!,. . suuden; : ~ansallisen mtoJ,lden. · sa,·> kirjailijoissa kytee toivo 
maankln luJmmun porti'lgalilai.- sen hwpun pnttumaan.-Merki~- . · . . · ' , .. ,,., , · m-g'utoksesta; kenties muutos it-
seen todellisuuteen._ . d·':' ' . vaa on-_ti~t~~ l!lYOS SeiJ._._edusta- Neorelismi se. · Jos . ailrin~o . ei ' Portugaliin 

Samassa nlteessa "Le -~ .prin- vuus, Y:!~~n patevyys ...,- . <P.na- . ,. . - .. . koskaan nouse, r;yy, ei ole .aina-
temps deguisen", kanssa _on· 'rj!Ds- kin mitii_ juurivaltateeipqililif tu~ .. kaiken: taustalla · · kaan ·heidan. . · · -"' · 
kalainen Galliniard JuJkaissut lee. .· . ., o' • " . - .. ·,,. . '· ' .,, • . . . . ~ KANGASLUOMA 
(1969) Guerralta myos to~.sen;pie- Suk!l isammuu niie.t Iliros-~Al- . K~v~t .... .. ,vaikutukSet _....:..:......:=.:==='--""=-""'-~~~~~ 
noisromaanin, "Les matlDs" .ell .. varo Gueiran "VeriJtoirissa"i jo-- ovat.'<.naet ·~ffi!.viisti· .. _tunkeutu-
Verikoirat. Tama. teos onkjn._ seu-' ka "Kruununperijiiii" . tiukenimin neet --portugalilruseen;'lWJ.ttuurli.n. 
ralaist~an kiintOisampi- .-., .pidtsl . rajautuu sukupuolisen -ppte~ , viiellli '-j a ·voimalla.: · kirjalllsuu-
v,ankan . ja ·rikkeettoman ··'t_oteu-:' ja il)lpateilssin niiko~aan. · de!isa 'ebdottoman su?ran puheen 
tuksenlia vuoksi, myos .. ~;: etta Hengastyttavan ktihk~ ker-·- viilttaminen on momsal! tapauk-
se tuo·:esme ,eriiita- maan . 50- ja :rottu .mutta silti Vii.hin . keinom stssa~: johtanut v~ ajautua 
6!)-luklijen kirjailijapolv~ -'.1!;~-: luotu '·' tapahtumakaarl ,. :na:Yttlili, lilalliseen artisteriaan; onttoon 
keiSilnpili teemoja ja ~im-: patevasu•.~laajan ~teiden' snobisriilln . ja viime .,aiko~a 
min-toistunelta' kuvioita: < .• , - · verkoston; ,-· joka koltonai.suudes- eillm:> Ranskan uuden .rom;~anm 

Liihteii voiruian valkkap![._ teok...: . saan eriiiakoi· '1Go~ ja V.iVai- .;· tai vaiifkapa Faul)aie~ jiiljitte-_ 
sen -· nimesta . ja · arvaiUa :'.~' din , kaltSiittaisteiqa - Di;iailinan lyyn. Juuri vlimemaipitu,sta ken
verikoirat .ViitWlvat.' Ti~~_.,val-, . omi!Jtam!S~"- ·Goya on . vallln.,- · , ties voiSf syyttiia m:Y9S Ioistavaa 
vonnan ja .. .pollittiseri. · potli$1n ' nut ja .~tsee, mutta -~~en . · k;!elezr-b,!lllitsijaa ~ AIID._eida . Fa
maassa ·osoite -on melkeln .uhka- on hlirl.en Wbonsa. Vtvaldi sen r1aa. -Pelinne, liihellii ·: kansaa 


