
Kruunun
- Bomaani, suom. nse 

ellens, 215 s. - Gummerus 

ei kirjailija olisi edelaisen 
en metsii.st¥S:retke1Iiiiin Ga

Lissabonin liihistolle, 
tukuittain mielipiteita 

sa..ta.periiisilta tragedi
oilt& ja Diiista ihmisista, 

kirjaa oJisi syntynytkiiiin. 
kin voidaan sanoa. Voida.an 
sanoa: kirjan tulkitsemiseen 
ee keskivertolukija satasi

selitysteoiksen. Siitii huo
kirja on mainio, erino-

en punonta mytologiaa, to
utta ja k irjailijan ajatuk
bka tar.k:ka 1 ulkija havai tsee 

usten ja symbolien hiimiihii- . 
!tin Iii.pi. 
rtugali mittaa omaa h!n
. Sen viiesttin on revittavii 

U!lo.nsa, hyvii:ksyttiiva kehi
ja imebtiiva itseensii sen lie

lot, jotta mt~assa vuisi olla 
iin E-tyy:ppisiii Jaguareja 

viihem.mii.n n8Jlkiiiimiikeviii. 
in on kysymys siJ.Ioin, 

tiedotusvlilineet tarjoavat 
uusturismin ja sotilassoiton 
a liilhinnii vain siiiitietoja ja 
luvun lopulla jostakin seu
lkirjatut tiedot pitaviit 1967 
iilltali.n y!hii pai~n.sa." 

Pires kartoittaa 
Portugalin lahihistoriaa 

Kirjailijan vertausten mu•kaan 
vitka on jiirjestelmiissa. Se on jo 
kaatumassa kaik1tien k.irjan 
symbolien vauhdittamana. E le
tiiii.n metsastyskauden alkua. 
Kruununperija Palma Bravo XI 
on kadonnut, · hiinen vaimonsa 
tehnyt itsemurhan (?) ja y.ksiika
tinen mestitsipalvelija murhattu. 
Palvelijan on todettu o'IJeen su
kupuoliyhteydessii "Kruunun,pe
rijan" kauniin vaimon kanssa. 
Nyt vain tarkeimmat symbolit· 
ovat paikallaan, ve.si!intujen pa
ratiisilampi ja sita kiertaviit To
mas Manuel de Palma Bravon 
lu>dittomat verikoirat, 

KuuJemana nii.in on. Asioista 
kerrotaan metsiistii.miiii.n tulleel
le kirjailijalle, joka alkaa muis
titnpanojensa ja pu-heiden poh
jalta keriitii kokoon mielipideto
dellisuutta, jonka olemassaoloa 
on vai·kea allekirjoittaa. Liiohinnii 
tama omakokemuksellinen teos 
on tiedostavaa mukanao!-oa pa
remman tulevaisuuden auunnlt-. 
telussa. ~ 

Vaikka kirja;n a.LkupuQilel,le on 
sijoitettu pettaviiii ylikansal!ista 
elintasomentaliteetin moitlske
lua, paljastuu kirJan voimak
kaimmaksi vaikuttimeksi nyt 
muuttu.neen Portugalin jii.rjestel
ml:i.! miidiinnaisyyden ilmaisu. 
Portugalin sislllpoliittinen paik
kapuol ustus olisi si!s kirjailijan 
muikaan pettiin~ jo useita vuosia 
siltten. 

Tiita symbolisoimaan Pires on 
kirjoittanut 1-ukulsia vertauiksia. 
Ko.dittoma,t verikoirat kiiveleviit 
piiiimaiilriittii, t-o sin ni iden hauk
ku kuvastaa va·ooaa aikaa, 
"Kruunun.perija" o.n kadonnut, 
h:iinta e! etsitii mahdallisesta 
murhasta ja takautuvasti taas 
kirjailija ja Pa·Lma Bravo XI 
soutelevat yollisellii Iammella et
simiissii metsiistY.ksessii haav.,oit
tuneita ja kaislikkoon piiloutu-
neita noodkanoja. ' • 

Menneisyyden kaipausten kes
kellii kuJt.ld.vat salaiset tukahdu
tefut haaveet vallasta: Entlsten 
lqytoretkiell ~untit eivi paiD& 

eniiii avaruusajan vaa'assa tus
kin hu.rjia meriretkiii usk~taan
kaan. Siirtoma.avallan luhistumi
sen kuva kimme.ltiiii mustanpu
huvana taivaalla, jolta odot etaan 
kunnon metsiistysilmaa. Juh!an 
aattoyona kirjailija tass palaa 
takautuvasti tilanteeseen ennen 
ja yhdistaa sen nykyisyyteen. Ei 
ole m.itii.iin varmaa, mutta huhu
taan, etta "Kruunun:perijii" on 
vahvasti humaltuneena twlossa 
vu.atuiseen metsastysjuhlaan. 
Ki·rjailija miettii noki•kanasaalis
ta, muut vesilinnut eivat kiin
nosta. 

Liihes ksik.in mahd<>llisin ta
voin maassaan · paJiktttu kkjailija 
on ehtinyt yliopistollisen mate
matiikan I<>ppututlkintonsa lisiik
si t<>ianla aikakauslehtien piiiitoi
mittajana, pr-tehtavissa, kirjai'li
sena j<>htajana eraassa maSil 
suurimmista kustantamoista ja 
pa.ljon muuta, Vu<>nna 1925 syn
tynyt Pires on merkillisen moni
selitte!nen, kiinne.pisteeton kir
jailija. Teos on mietehahmotte
lua huhuista, joiden aliku.periistii 
ollaan lii.hes varm<>ja. 

Kirjan kustantaja Gummerus 
ja ennen kaikkea vaiikean suo
mennostehtiivan suorit tanut Ilse 
von Hellens a.nsaitseva.t varauk
sett.oman tunnustuksen. 

Sakari Nikk i 


