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The age demanded an image
ofits accelerated grimace.

Ezra Pound



Lukijalle

Tämä teos jakautuu tekstiosaan ja liitteisiin. Liit-
teisiin on pyritty kokoamaan mahdollisimman
runsaasti sarjakuvaan liittyvää tietoa, jota ei ole
ollut suomenkielisenä saatavissa. Tekstiosassa
suomalaista sarjakuvaa ja sarjakuvaa Suomessa
on käsitelty omana osastonaan; ulkomaalaisista
sarjakuvista amerikkalainen on saanut ylivoimai-
sen huomion japainon, koska nykyinenkin sarja-
kuva on monista eurooppalaisista ja harvoista
Euroopan ulkopuolisista mestareista huolimatta
olennaisesti amerikkalainen idiomi. Eurooppa saa-
koon tarvittaessa aikanaan oman erikoisteoksen-
sa.
Kirjan Suomen osasto, liitteet ja hakemistot ovat

Heikki Kaukorannan laatimat. Jukka Kemppinen
on kirjoittanut muun sarjakuvaa käsittelevän
osan. Koko teksti jakuvitus on silti yhteistyötä.
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». . . esimerkiksi kun sanomalehtikioskillepoikennut aikuinen näkee nuoren tutki-
massa sanotunlaistajulkaisua/. . . hän tarkastaasanotun julkaisun,koska hän käy
väsymätöntä taistelua ala-arvoisten julkaisujen hävittämiseksi. / Sanottu julkaisu
on huonolaatuinen, enimmäkseen täynnä väkivaltaa, murhia, tyttöjä ja sen
sellaista. / Estääkseen nuorisoa turmeltumasta aikuinen hävittää sanotun julkai-
sun. Mutta / kun aikuinen hävittää nuoren lukeman julkaisun. . .kukaan ei hävitä
aikuisen lukemaa aineistoa. / Kun aikuinen siis rupeaa lukemaan, niin, hyväjuma-
la . . . Olettekokoskaan vilkaissut, mitä he lukevat?» Mad-Magazine. (c) 1952—55
by Educational Comics, Inc.
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Sarjakuvan tausta

Sarjakuva on vakiintunut tarkoittamaan suomes-
sa samaa kuin serier, comics eli comic-strip eli
funnies ja modernisti comix, la bande dessinée, i
fumetti. Aku Ankka on vielä puhelinluettelon mu-
kaan »kuvasarjalehti».
Hyvin varovaisen arvion mukaan sarjakuvia lu-

kee yksin Yhdysvalloissa jokapyhä yli sata miljoo-
naa ihmistä. Näistä yhdeksänkymmentä miljoo-
naa seuraa sarjakuvia jatkuvasti.
Sarjakuvan suosio ei ole yhtä suuri Euroopassa

eikä etenkään Suomessa. Ne ovatsilti otsikkojen ja
yleisönosastojen jälkeen sanomalehtien luetuinta
aineistoa.
Puhuvat siitä, onko sarjakuva taidetta vai ei. On

ja ei. Kaikkea ilmaisua voidaan tutkia estetiikan
välineistöllä. Miltei kaikki tutkimus jää laihaksi
lapsipuoleksi, josvälineet loppuvat siihen.
Sarjakuvat eivät ole lasten leikkiä. W. Schram-

min ja D.M. Whiten vuonna 1962 suorittaman
tutkimuksen mukaan amerikkalaiset seuraavat
sarjakuvia ahkerimmin 30—39 vuoden iässä, ei-
vätkä siis lapsina. Tulokseen vaikuttanee se, että
tuossa iässä ihmisillä on lukutaitoisia lapsia. Toi-
nen vaikuttaja lienee nostalgia. Mielenkiinto on
kuitenkin huomattava.
Amerikkalaiset häpeilevät hiukan harrastettaan.

Pelko on aiheeton. Sarjakuvienseuraaminen ei ole
lukutaidottomien puuhaa, vaan suoraan verran-
nollista muuhun lukemiseen. Löydös on saman-
suuntainen kuin pornografiassa: sitä harrastaa se,
jolla on paljon sukupuolielämääkin, se ei toimi
korvikkeena muulle jalommalle'.

Suomeen sarjakuva täysijärkisenä harrastuksena
on vasta tulossa. Tämä uusi eskalaatio ei ilmeises-
ti pysähdy.

Ns. sarjakuva

Vuoden 1956 valtiopäivillä eduskunta kiinnitti
huomiota siihen, että »paitsi varsinaisesti suku-
puolikuria ja säädyllisyyttä loukkaavat, myös
eräät muut painotuotteet, varsinkin rikosaiheiset
ns. sarjakuvat vaikuttavat raaistavasti ja yleisiä
moraalikäsitteitä höllentävästi etenkin varhais-
nuorison keskuudessa jaettä tällaisten julkaisujen
leviämisen estäminen olisi yhtä tärkeää kuin toi-
menpiteisiin ryhtyminen varsinaisesti epäsiveelli-
siä painotuotteitavastaan».
Hallitus asetti toimikunnan tutkimaan asiaa. Toi-

mikunta oli sitä mieltä, ettei ollut syytä ryhtyä
lainsäädäntötoimiin, koska kiellot ja rajoitukset
ovat järkevästikin käytettyinä tehottomampia

kuin myönteiset toimenpiteet.
Toimikunta esitti mietinnössään mielipiteitä, joi-

hin on vaikea yhtyä.
»Yleensä on kuitenkin katsottu, että jo useiden

sarjakuvien aihepiiri, mm. kansainvälisen ala-
maailman ja suurkaupunkien sairausilmiöiden ku-
vauksineen, on omiaan johdattamaan arvostelu-
kyvyttömiä ja vaikutuksille alttiita lukijoita, eten-
kin lapsia ja nuoria henkilöitä,väärään asennoitu-
miseen yhteiskuntaa kohtaan ja horjuttamaan kä-
sityksiä siitä, mikä sopii lailliseen yhteiskuntajär-
jestykseen ja on hyvien tapojen mukaista, sekä
muutoinkin vaikuttamaan yleisiä moraalikäsittei-
tä höllentävästi.»
Sarjakuva on perinteellisesti roskakulttuuria,

vessalukemista. Varsinkin ns. sivistyneistön asen-
ne sarjakuvaan on useinkin sama kuin pornogra-
fiaan tai sosialismiin: kannatettavia asioita kaikki,
mutta hyvä tapavaatii vaikenemaan.
Sarjakuvatoimikunnan mietintö kuvastelee edel-

leen arvovaltaisia arvostuksia. »Sarjakuvat ovat
helppotajuisina ja usein lyhyessä muodossa esitet-
tyinä syrjäyttäneet varsinaista kirjallisuutta . . .
niiden kielellinen asu ja piirroksien taiteellinen
taso on niin ikään antanut aihetta arvosteluun.»
Hyvä tai huono taiteellinen taso ei parane hallin-

nollisin toimenpitein.
Eduskuntamme ei ollut hereillä sattumalta. Kysy-

myksessä oli 1950-luvun alkuvuosien kylmän so-
dan, stalinismin, maccartyismin yleinen virtaus,
jonka avasi Yhdysvalloissa newyorkilainen psy-
kiatri Frederic Wertham. Hänen teokseensa 'Se-
duction of the Innocent' eli Viattomain viettely
perustuva lyhennelmä ilmestyi asianmukaisesti
myös Suomessa Valituissa Paloissa vuonna 1954.
»Jännityslehtien puolustajat, joukossa lapsipsy-

kologejakin, pitävät näiden lehtien vahingollisuut-
ta mitättömänä: ne muka vain auttavat lasta
vapautumaan 'aggressioistaan', ne ovat 'aikamme
kansanrunoutta', ja nuoret rikoksentekijät ovat jo
'ennalta taipuvaiset rikollisuuteen' taikka he ovat
vain 'levottomia'.»
»Psykologia tuskin voi vaipua moraalisesti sy-

vemmälle kuin tässä on tapahtunut. Jännitysluke-
mistot auttavat lapsia vapautumaan estymistään,
ei aggressioistaan. Ne saattavatväkivaltaisuuden,
sadismin ja rivouden näyttämään luonnollisilta.
Kansanrunous taas on kansan muistitiedon varas-
sa säilynyttä runomitallista tai suorasanaistakir-
jallisuutta, eikä sillä ole mitään tekemistä jänni-
tyskertomusten puukkoa heiluttavien, toista kur-
kusta kuristavien ja huumausaineita polttavien
'sankareiden' kanssa.»
»Jännityslehtien suorittama paheiden tiivistämi-

nen on vertaansa vailla koko lasten kirjallisuuden
historiassa. Uskon kuitenkin, että vanhemmat en-
nen pitkää käsittävät, etteivät jännityslukemistot
ole välttämätön paha. Yhteiskunnan täytyy ha-
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2 Kaksi leikkitoveriatuleekysymään, pääseekö Mikki ulos. (c) 1969by Walt Disney
Productions. 2a Teekkari-lehti;Lauri Karvosen keksintöä.
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vahtua, ja silloin rikoksiin erikoistuneet jännitys-
kuvalehdet häviävät näyttämöltä.»
Valituilla Paloilla oh hiukan vaikeuksia Wertha-

min tekstin kääntämisessä, koska tekijän tarkoit-
tamia »jännityslehtiä» ei ilmestynyt Suomessa.
Tohtori ei näet tarkoittanut Jännityslukemistoa
eikä Seikkailukertomuksia, vaan Yhdysvalloissa
toisen maailmansodan jälkeen verrattain laajalle
levinneitä sarjakuvalehtiä tyyppiä »tosikertomuk-
sia», »rikospoliisin mukana». Ne sisälsivät kauhu-
tarinoita, rikoskertomuksia, aika raakaa väkival-
taa ja ainaisen opetuksen siitä,ettei rikos kannata,
vaikka tyhmempi ei sitä heti huomaa.
Werthamin vilpittömyyttä ei sovi epäillä. Hän oli

kuitenkin varmasti väärässä siepatessaan syntipu-
kiksi lähimmän eteen sattuneen ilmiön. Hän on
jäänyt sarjakuvan historiaan pahantekijänä. Hä-
nen nostattamansa hysteria löi tiukat rajat sarja-
kuvan ilmaisumahdollisuuksille. Nämärajat kam-
mitsoivat sanomalehtistrippejä tänäkin päivänä,
vaikka muka maanalainen underground-sarjaku-
valehdistö on kääntänyt ne jo hilpeästi päälael-
leen. Vuoden 1954 amerikkalainen sarjakuva-
säännöstö, Comics Code aiheutti sen, että erootti-
set ja laajalti myös pelkästään realistiset ainekset
täytyi sujuttaa kuviin kierosti ja salaa, koska
syndikaateilla oli suuri henkilökunta valvomassa,
ettei mitään sopimattoman makuistakaan pääsisi
sujahtamaan ihmisten aamukahvipöytään. Vim-
ma vei yleiseen tunteen tukahduttamiseen, jota
amerikkalainen sarjakuva huokuu.
Havannassa ilmestyvässä Tricontinental-lehdes-

sä julkaistiin vuonna 1969 Hernän Uriben hyvä
kirjoitus »Misinformation, an Imperialist Indust-
ry», Väärien tietojen levittäminen, imperialistista
teollisuutta:
»Läpitunkeva imperialistinen ideologia käyttää

suunnattomassamäärin hyväkseen sarjakuvia, ly-
hykäisiä kertomuksia, jotka joku määritteli 'myr-
kyksi pienessä pakkauksessa'. Monopoliteollisuu-
deksi muuttunut sarjakuva on ulottanut otteensa
myös koko latinalaiseen Amerikkaan. Ne toimivat-
kin meidän valtioissamme 'amerikkalaisen elä-
mänmuodon' äänitorvina ja, mikä pahinta, tako-
vat herkeämättä lukijoittensa (eikä ainoastaan
lasten) aivoihin mitä alkeellisimman oikeistopoli-
tiikan, rasismin, militarismin ja antikommunismin
suuria iskulauseita. Sarjakuvat edistävät tarkoi-
tusperiään käyttämällä asemaan ihmisten eittä-
mättömiä psykopatologisia sielunvoimia luodak-
seen lukijoissaan keinotekoisia tarpeita ja avatak-
seen turhautumien purkamisväyliä sukupolvelle,
jolle tuottavammat vapaa-ajan viettotavat ovat
outoja.»
Tekstissä siteerataan myös Georges Sadoulin

vuonna 1936 esittämää varoitusta (Cc que lisent
nos enfants): »Monien eri kustantajien ja trustien
Yhdysvaltain lapsille julkaisemien sarjakuvasan-

kareiden viattomien piirteiden takaa välkähtää
joskus näkyviin Hearstin vastenmielinen hahmo:
Hearst on Yhdysvaltain sanomalehdistön, radion
ja elokuvan suuria kuninkaita, mies joka kokosi
omaisuutensa käyttäen hyväkseen skandaaleja ja
paheita, (...) Rooseveltin demokratian verisim-
piä vastustajia, maansa jakoko maailman kyyni-
simpiä Hitlerin ja fasismin propagandisteja. Viat-
toman pikku hiiren varjossa voi piillä valtava,
hillitön hitleriaaninen peto.»
Tricontinentalin teksti osoittaa kaiketi muutoin-

kin ilmeisen asian: sarjakuvista voi viattomuus
olla kaukana. Sosialistisissa maissa esiintyy hyvin
vähän sarjakuvia: Kuubassa tiettävästi eniten,
Puolassa jonkin verran, samoin Tsekkoslovakiassa
ja Jugoslaviassa. Neuvostoliitosta tunnetaan vain
muutama yksittäinen selvä sarjakuva, vaikka itse
tekniikka on tietysti yleismaailmallista.
Sarjakuva on kaupallinen taide. Sen rakennetta

ja sisältöä ei pidä tutkia ottamatta huomioon sen
tuotantorakennetta ja rahallista merkitystä. Län-
simaisen sarjakuvan markkinat ovat monopolisoi-
tuneet pahasti. Erään lähteen mukaan Disney ja
King Features Syndicate hallitsevat kahta kolmat-
taosaakoko maailman sarjakuvamarkkinoista.
Hyvät arvovaltaiset sanomalehdet eivät julkaise

sarjakuvia. Niitä vailla ovatLe Monde, Frankfur-
ter Allgemeine, The Times, New York Times, The
Observer. Eniten sarjakuvia julkaisevat helppo-
hintaisina pidetyt iltapäivälehdet.

Jos täysissä ruumiin ja sielun voimissa oleva
aikuinen tempaa julkisuudessa salkustaan sarja-
kuvalehden ja uppoutuu siihen, hän saa osakseen
kummastelevia katseita. Myös aikuiset lukevat
kuitenkin sarjakuvalehtiä. Aku Ankankin levikki
onyli 250 000kappaletta.
Tätä nykyä tuotetaanmyös yksinomaan aikuisil-

le suunnattua sarjakuvaa, ei tosin Suomessa vielä.
Ranskalainen Eric Losfeld on erikoistunut eroot-
tissävyisiin sarjakuva-albumeihin. Asterixeja ja
Tinttejä lukevat nähtävästi kiivaimmin nuoret ai-
kuiset.

Sarjakuvan asema ja arvo muuttuvat. Ensimmäi-
set vakavahenkiset sarjakuvaseurat syntyivät Eu-
roopassa 1960-luvun alussa, ensimmäinen 1962.
Ensimmäinen suuri sarjakuvanäyttely pidettiin
Pariisissa Louvressa 1967. Ensimmäiset sarjaku-
van harrastajien korkeatasoiset lehdet, joista esi-
merkiksi Phenix on muodoltaan ja formaatiltaan
minkä tahansa tieteellisen aikakauskirjan näköi-
nen, alkoivat ilmestyä Phenix 1966 ja italialainen
Linus 1965 Bordigheran ja Luccan kansainvälis-
ten sarjakuvakongressien myötä. Sarjakuvaseura
tuli Suomeen 1971, neljän vuoden takainen Parii-
sin näyttely samana vuonna.
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3 Amerikkalaisen psykiatrin toivesarja. Vaihtoehtoisesti:sensorisuhtautumassasarjakuvanpiirtäjään.(c) 1953byFablesPublishingInc.

4 Merijalkaväki kesti kuin kallio...Pakokauhuaei esiintynyt.../Hesurmasivatsinäpäivänä tuhansiakommunisteja...(c)CharltonComics.

5 Kas näin
me kohtelemme sotavankejamme. — Saksalainen totuus. Ve-
näläisen piirtäjän mielipide Saksan Wilhelm II:sta.
6Jamuistakaa: mitä suurempi vale, sitä helpommin se uskotaan!
Ya mein fuehrer! (c) by Universal Crime Stories Inc. 7CIA:n
Johnny Hazard tapaa onnistua operaatioissaan,(c) KFS. 8 ...
14 sekuntia myöhemmin Tupelossa Vieraitten vankku-

reitten eteen valjastetut vaaleanpunaisetliberaalitravaavat
tälläkin hetkellä . . . (Spiro Agnew). Skip Williamson, Class
war comix. (c) 1970, Bijou Publishing Empire. 9 ... Ja nytliikettäkinttuihin jatappakaa,Herrannimessä!RogerBraud,HolyJoeMkesaDealwithEternity.(c) 1970,PrintMint.
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Sarjakuva on huono peili

Sarjakuva on keskiluokan kulttuuria samalla ta-
valla kuin romaani oli 1700-luvun Englannissa.
Ilmaisukeino, sen edellyttämä teknologia ja yleisö
ovat välttämättömässä riippuvuussuhteessa kes-
kenään. Romaani syntyi, kun maassa oli riittävän
laaja, lukutaitoinen ja ostokykyinen yleisö. Sano-
malehdistö syntyi Englannissa jo 1600-luvun puo-
livälissä, muttasen asema vakiintui vasta samaan
aikaan ja samasta syystä kuin romaanin. Nyky-
tyyppinen, aiheeseen kuin aiheeseen tarraava,
yleisöä kosiskeleva lehdistö syntyi viime vuosisa-
danvaihteen Yhdysvalloissa, kun tietoliikenne,
painotekniikka jakoulutus olivat ehtineet tarpeek-
si pitkälle.
Uuden median yleisönä oli kursailematon keski-

luokka, uusi itsetietoinen rotu, joka vihelsi sinfo-
niakonsertille, runolle ja taideromaanille ja har-
rasti sotaa, rikoksia ja sensaatioita, päivänuutisia
ja jatkokertomuksia, koska varsinaisen vallan hal-
tijat pitivät huolen oman kulttuurinsa patentoimi-
sesta.
Uusi amerikkalainen sanomalehdistö toi muka-

naan sarjakuvan, joka oli kehittynyt Euroopassa
teknisesti valmiiksi mutta ei ollut löytänyt tuotan-
toprosesseja. Sarjakuva syntyi helmikuun 16. päi-
vänä 1896, kun Richard Felton Outcaultin piirtä-
mä Yellow Kid ilmestyi Joseph Pulitzerin omista-
massa Worldissa.
Sarjakuvan jatkuminen johtui yksinomaan siitä,

että se meni kaupaksi. Pulitzerille ja hänen kilpai-
lijalleen Hearstille kelpasi kaikki tuottava. Ellei
sopivaa kohdetta ollut, se keksittiin, kuten nämä
lehtimogulit keksivät Espanjan—Amerikan sodan
rummuttamalla sen tahallaan esiin.
Sarjakuvissa keskiluokka ja alempi keskiluokka

mittailee huolestuneenaitseään peilin edessä. Sar-
jakuva on rakennettu heijastelemaan 'tavallisen
ihmisen' maailmaa, mutta sen maailmasta anta-
ma kuva on retusoitu miltei tuntemattomaksi.
Rakenteelliset ristiriidat, todella suuret ongelmat,
eivät kosketa sarjakuvaa hevin. Onhan viihteen
oltava harmitonta!
Myös mahtihenkilöt lukevat sarjakuvia. Presi-

dentti Wilson tapasi lukea KrazyKatin sanomaleh-
destä ennen hallituksen istuntoon menoa. Presi-
dentti de Gaulle julkenikerran julkisessapuheessa
verrata itseään Tinttiin. Tenavien Ressun osuus
Yhdysvaltain suorittamaan kuun valloitukseen oli
hyvin näkyvä. Maisterit ja tohtorit ylistävät hyviä
sarjoja, jos muistavat. Kansanrunouden ja estetii-
kan professorit antavat tutkia niitä. Yhteinenkan-
sa lukee.
Totuuden säilyttämiseksi on myönnettävä, että

sarjakuvat ovat suurimmalta osaltaan roskaa.
Seuraavaan hengenvetoon on lisättävä,ettei aina

pidä uskoa oitis silmiään. Groteskius on laillistaja
luvallista sana- ja kuvataiteissa, mutta sarjaku-
vassa se saattaa lyödä silmille niin että näkö
sumenee. Sen jälkeen on muistettava, miten tava-
ton osa kirjallisuuden, maalaustaiteen ja musiikin
koko volyymista on arvotonta. Levitysjärjestelmä
määrää, mikä laadullinen lohko on näkyvin. Sar-
jakuvassaroska kelluu pinnalla ja eräät mestari-
työt on pakkokaivaa esiin kirjastojen ja arkistojen
tomuista.
Keskimääräinen sarjakuva näyttää heijastelevan

keskivertokansalaisen pinnallisimpia turhautumia
selvittämättä yksiäkään motiiveja tai syy-yhteyk-
siä. Ne tuntuvat peilaavan sovinnaista haave-
maailmaa, tislaavan ihmisten päiväunia. Kuiten-
kin niiden kerronta noudattelee ikivanhoja kaskun
ja myytin muotoja, joilla on suorakytkentä kollek-
tiiviseen piilotajuntaan. Supersankari-sarjakuvat
voitaneen palauttaa modernin folkloristiikan väli-
neillä muutamaan harvaan tai yhteen perusmuo-
toon jarajalliseen määrään funktioita. Täten tar-
kasteltuna kaupallinen latteus sulaa tyyliksi tyy-
lien joukossa. •Parhaimmillaan sarjakuva yltyy syövyttävään
ironiaan, piinkovaan satiiriin tai tosi huumoriin,
joka on syvällinen elämännäkemys, humaani, vii-
sas, hyvin surullinen, mutta korkean lyyrinen
fantasia.

Juuret

Kulttuurin osana sarjakuvaa ei lueta virallisiin
taiteisiin, vaan massa- ja populaarikulttuuriin.
Erään teorian mukaan alakulttuurien parhaat
teokset murtautuisivat rajojen yli todelliseen tai-
teeseen. Tällöin nousisivat arvoon esimerkiksi
parhaista parhaat salapoliisiromaanit (Raymond
Chandler, Ross MacDonald), progressiivinen jazz,
progressiivinen pop jaupeimmat vakavahenkisiksi
todistettavat sarjakuvat.
Tuollainen lähestymistapa on hedelmätön. Sarja-

kuvia luetaan, niistä pidetään, ne sisältävät eri-
suuntaisia arvoja. Sarjakuvasta lienee puhuttava
ottaen huomioon sen omat keinot ja päämäärät,
keinot siksi että ne määräävät päämäärät eikä
suinkaan päin vastoin.
Sarjakuva tuntuu sitoutuvan taru-, satu- ja kas-

kuperinteeseen sitä kiinteämmin, mitä koneelli-
semman kaupallinen sarja on. Kun sarjakuvateos
on hyvä, se tekee vanhasta aineksesta jotain
uutta, ennen näkemättömän kuvion.
Seikkailusarjakuvanpohjana on tarina,koomisen

sarjakuvan pohjana kasku. Hyväkin sarja, Velhon
tai Masin jakso, saattaa olla niin puhtaasti sanalli-
nen, ettei se kaipaisi itse asiassa kuvaa tuekseen.
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10 (c) by Walt Disney Productions. 11 Teräsmies murtaa Atlannin vallin 1942 ja
kasteeraa kanuunan. 12 Herakles kuristaa kuoliaaksi Nemean jalopeuran. 13Burne HogarthinTarzan.(c)EdgarRiceBurroughs,Inc.

14 Perseus, Andromedaja
merihirviö. 15 Where sorcery lives! (c) 1967 by Warren Publishing Co.
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Kuitenkin puhujien, henkilöhahmojen persoonalli-
suus höystää kaskun tehoa. Myös suullisen perin-
teen vitseillä on taipumus tarttua nimeltä tunnet-
tuihin henkilöihin.
Sarjakuvan vitsi voi olla niin puhtaasti kuvalli-

nen, ettei sitä edes voi selittää sanoin. Toisten
vahva kuvallisuus tekee sanallisesta toisinnosta
lattean. Esimerkiksi: Kessu jupisee:»Tätä minä en
ymmärrä. Olin varma, että yllättäisin Masin loiko-
masta puun varjosta. Taisinpa olla väärässä.»
Puun lehvistön kohdalla on pieni puhekupla: »Z».
Sarjakuva toimii tekstin ja kuvan suhteilla ja

kuvien keskinäisellä suhteella, samoin kuin eloku-
va ei perustu siihen, että kuvat liikkuvat, vaan
tapaan, jolla liikkuvat kuvat yhdistetään toisiinsa.
Myös sarjakuvassa on kiinnostavaa, mitä kahden
vierekkäisen kuvan välissä on, mikä siis on sarja-
kuvan sisäinenliike ja dynamiikka.

Sarjakuvan japilakuvan ero on edellisen a-priori-
nen päättymättömyys. Molemmissa tekijän tyyli
on useimmin niin idiomaattinen, että se synnyttää
jatkuvuuden tunteen, mutta erokriteeri on tietty
teemallinen jatkuvuus: sarjakuvassa on melkein
aina sankari. Sankarin elämässä on periaatteessa
rajaton määrä episodeja. Sankari ei kuole, tai jos
kuoleekin, hänen vaiheisiinsa palataan jälkeen
päin kuin pyhimyksen. Siksi tietty sarjakuvakoko-
naisuus lähenee enemmän legendaa kuin selvää
kokonaista tarinaa. Sarjakuva käsittelee sanka-
naankuin apokryfisetraamatunkirjat Jumalaa.
Sarjakuvasankareilla on aatteelliset veljensä

suullisessa kaskuperinteessä, Lapatossu, kovaon-
ninen ratatyöläinen, jonka vaiheissa riittää ihmet-
telemistä, lievästi tuhmien vitsien Pikku Kalle,
joka tekee japuhuu mitä ei saisi, tai sadunhohtoi-
nen lapinjätkä Nätti Jussi, todellisessa elämässä
Johannes Nätti, jokakertoili saapuneensa pohjoi-
seen jo siihen aikaan, kun Kemijokea vartenlinjaa
metsään avattiin, ja käyneensä niin pohjoisessa,
ettei enää mahtunut pystyssä seisomaan.
Sarjaromaanit, televisio-ohjelmat ja sarjaeloku-

vat käyttävät samaa loppumattomuuden ajatusta:
Mustapartainen mies, Pekka Lipponen, Hercule
Poirot, Sherlock Holmes, PeytonPlace.
Seuraavan äärettömien sankareiden kerrostu-

man muodostavat myyttien jatarinoiden sankarit,
joista on lupa loruta loputtomasti. Kansalliseepos-
ten sankareille, kuten Väinämöiselle, Siegfriedille
ja Rolandille, on sepitetty selvä loppu; mutta
eepoksen pohjana oleva aito peukaloimaton tarus-
to keskittyy urhojen urotöiden esittelemiseen eikä
heidän hahmonsa ja vaiheidensa historialliseen
kuvaamiseen.

Määräosa sarjakuvan sankareista on korkeiden
herosten sukua, vahvoja ja lannistumattomia voit-
tajia, ruumiinvoimiltaan valtavia, kuten Teräs-
mies ja Herakles, tai sikäli salattujen voimien
suosiossa, että heidän käytössään on maagisia

kykyjä ja taikakaluja, kuten Kippari Kallen pi-
naatti, supersankareilla ihmeelliset apuneuvot ja
Taika-Jimillä yliluonnollinen hypnoosin taito, joi-
den vastineina ovat ihmesatujen näkymättömäksi
tekevät viitat ja hatut, seitsemän peninkulman
saappaat, maita ja meriä kulkevat laivat, Akil-
leuksen haavoittumattomaksi tekevä aine, Rolan-
dinmiekka.
Sarjakuvasankari ei ole aina suuri ja kaunis ja

voimakas kuten Ratsupoliisi King ja Lasso Larri
tai sadun Väkevä Jussi. Saduissa prinsessan ja
puoli valtakuntaa saa usein omakseen isän nuorin
poika, kaikkien ylenkatsoma Tuhkimus, joka
osoittautuu tosi koitoksessa kaikkia toisia taita-
vammaksi. Sarjakuvissa tämä idea toistuu henki-
lön ulkoisen olemuksen ja hänen todellisten kyky-
jensä välisenä ristiriitana. Tintti on vaatimatto-
man ja jokapäiväisennäköinen nuorukainen, suo-
rastaan persoonaton. Siitä huolimatta hänellä on
sisua ja päättävyyttä loputtomiin, kun tilanne
vaatii sitä. Asterix on pieni mies, jota kukaan ei
pelkäisi, ellei hän pystyisi hallitsemaan tilannetta
kuin tilannetta neuvokkuutensa, rohkeutensa ja
druidin valmistaman taikajuoman avulla. Mikki
Hiirikään ei ole mikä tahansa hiirulainen, vaan
hän on aina valmis tappeluun vaikka itsensä
Mustan Pekan kanssa —ja hän suoriutuu voittaja-
na! Tämä idea on viety äärimmilleen supersanka-
reiden kaksoishahmoissa. Tiedämme, että mahta-
va Teräsmies esiintyy julkisuudessa Clark Kent-
nahjuksena. Eatman esiintyy Bruce Waynenä,
Hämmästyttävä Hämähäkki neuroottisena opiske-
lijapoikana, ja kun Mustanaamio lähtee ihmisten
ilmoille, hän pukee ylleen hatun ja ruudullisen
päällystakin, peittää naamarinsa aurinkolaseilla,
ilmoittaa nimekseen Mr. Walker ja näyttää varsin
vaarattomalta.
Sankarin kuvioon kuuluu hämärän peitossa oleva

syntyperä. Myös romantiikan ajan romaaneissa
kävi usein ilmi, että hyljeksitty huutolainen olikin
kuninkaan poika syntyjään. Sama teema heijastuu
nykyisinkin viihderomaaneihin, joissa komea ra-
kennustyömies ja tukkilainen osoittautuvat diplo-
mi-insinööreiksi tai kulkumies metsänhoitajaksi.
Antiikin sankarit olivat jumalien äpäriä, merkilli-

sissä olosuhteissa siitettyjä. Teräsmies onkotoisin
Kryptonin tuhoutuneelta planeetalta, Tarzan kas-
voi apinoiden parissa mutta osoittautui lordi
Greystokeksi. Mustanaamio on salaperäisen dy-
nastian jäsen. Monet muut ovat täysin porvarillis-
ta perua, kuten esimerkiksi Batman joka sai kim-
mokkeen uralleen joutuessaan todistamaan isänsä
ja äitinsä kuolemaa murhaajan kädestä, mutta
kaikkein useimmat sarjakuvahahmot eivät ole
syntyneet ensinkään. Normaalit perhesuhteet ovat
harvinaisia varsinaisten perhesarjojen ulkopuolel-
la. Aku Ankan, veljenpoikien, Roopen ja Mummo
Ankan keskinäisestä sukulaisuudesta on esitetty
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16 HowardPost, Pummit(Dropouts). (c) 1970by UFS. 17 Geo McManus, Vihtori jaKlaara(BringingupFather).(c)KFS.
18 Johnny Hart, Pulteri (B.C). Pasi (Thor) on
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mielenkiintoisia väitteitä. Selvyyttä ei ole saatu:
sarjassa esiintyy tuhoton määrä serkkuja ja setiä,
mutta ei ensinkään isiä ja äitejä tai lapsia. Super-
sankareilla on jokaisellakomea tyttöystävä: Flash
Gordonilla Dale, Teräsmiehellä Lois Lane, Musta-
naamiolla Diana Walker, Taika-Jimillä Narda,
jopa Kippari Kallella Olkansa. Mutta naimisiin he
eivät mene. Prinssi Rohkeassa on tosin supersan-
karin piirteitä ja siitä huolimatta kaunis vaimo
Aleta, mutta tässä sarjassa perheromantiikalla on
oma sijansa historiallisen seikkailun seassa. Yksi
todellinen poikkeus on: Batman. Hänellä on vain
satunnaisia naistuttavia. Ei ole ihme, että amerik-
kalaiset sensorit julistivat Batmanin 1950-luvulla
homofiiliksi, koska hänen on havaittu jopa mene-
vän nukkumaan samaan aikaan nuoren Robinin
kanssa.
Kaava Batman—Robin on sangen tavallinen. Sar-

jakuvat voidaan ryhmitellä: yksinäinen sankari,
kuten Felix Kissa, kaksi samanlaista sankaria,
kuten Kissalan pojat Hansu ja Fritsu, sankari ja
apulainen, kuten Sherlock Holmes jaWatson, Mik-
ki ja Hessu tai Yksinäinen Ratsastaja ja Tonto
(apulainen on englanniksi »sidekick»). Lisäksi
esiintyy suppeita ryhmiä, kuten perheet, Tenavien
lapsijoukko, Pulterin luolamiehet, Aku Ankkakan-
tahenkilökuntineen, ja edelleen vastakohtaparit:
ukko ja akka (Vihtori ja Klaara), pitkä ja pätkä
(Matti Mainio ja Jussi Juonio), viisas ja tyhmä
(Mikki Hhri ja Hessu), lihava ja laiha (Pekka
Puupää jaPätkä).

Perhesuhteiden ja yleisemmin normaalien ihmis-
suhteiden karttamisen huippu on Tenavat, josta
aikaihmiset puuttuvat hahmoina täysin. Epun
isoäiti on uhkaava hahmo, joka vaanii poikaparan
riepua. Jaska Jokusen isä on tiettävästi parturi.
Muista aikuisista ei edespuhuta.
Tämä sarjakuvien 'isättömyys' yhdistyy mytolo-

gioiden valtavirtaukseen, jonka mukaan sankarit
löydetään metsästä (Antti Puuhaara) tai lipuvat
odottavan syliin kaislaveneessä (Mooses) tai jotka
enkeli tai jumalolento siittää.
Sankarit eivät ole samanlaisia kuin me muut,

äidin poikia, isän tyttäriä, jotka syövät, juovat,
naivat. Yul Brunnerin agentti neuvoi tähteä: »Älä
anna koskaan ihmisten ymmärtää, että sinunkin
on käytävä pesuhuoneessa.» Kiistämällä jotain
siitä, mikä on yhteistä kaikille ihmisille, saadaan
sankari.
Sankari on epäaito ilmiö: toisaalta ihmisen par-

haiden ominaisuuksien jalo sulautuma, toisaalta
aidon ihmisen retusoitu versio, joka panee koki-
jansa joko samastumaankatteettomasti tai vaipu-
maan tiettyyn alemmuudentuntoon. Sankari on
eräässä mielessä syvästi epädemokraattinen il-
mestys, eikä ole ihme, että totalitääriset järjestel-
mät rakentavat japalvovat sankareita.

Myös sarjakuvan supersankari on eettisesti ou-

doksuttava ilmiö: sen sijaan että hän voittaisi
itsensä hän voittaa kaikki muut. Sarjakuvan pe-
rinteellinen rakenne estää tragedian nousun, san-
karin tukahtumisen jumalten jakohtalon uhmaan.
Päin vastoin sarjakuvassa samoin kuin muussa
populaarikulttuurissa yhteisön rakenteelliset risti-
riidat polarisoidaan siirtämällä hyvän ja pahan
edustajat ulkomaailmaan. Hyvät tappavat pahat.
Ristiriidat ovat poissa. Korkeajännityssarjoissa
liittoutuneet murskaavat Batler Brittonin johdolla
pahat natsit, jonka jälkeen tehdään rauha, ja
maailma on valmis.
Sankarilla on arvoisensa vastustaja: lohikäärme,

jalopeura, Louhi, Meduusa, Kirke, syöjätär, Mino-
tauros. Sarjakuvasankareitavastaan asettuu kau-
histuttava rivistö vieraita voimia, hulluja tiede-
miehiä, raivopäisiä prinssejä, natsiupseereita, ih-
missyöjiä, villipetoja, surullisen turmeltuneita lii-
kemiehiä, rikoksen mestareita,LexLuthor, intiaa-
nit. Sankarimyytissä myös ihmisen sisäinen dia-
lektiikka, sielun ja ruumiin, aineen ja hengen,
vanhurskauden ja syruiin dikotomia heijastuu
maailmaan siten, että hyvä jää sankariin japaha
siirtyy viholliseen. Kun hyvä voittaa pahan, tasa-
paino on näennäinen.
Pyhä Yrjö ja hänen lohikäärmeensä ovat siten

samaa olemusta. Sarjakuva toistaa joskusnaiivisti
tätä kuviota. Sankari joutuu itseään vastaan: esi-
merkiksi Teräsmies joutuu alttiiksi punaiselle
kryptoniitille, jolloin hänen olemuksensa jakautuu
kahtia: toinen puoli juoksee suorittamassa ilkitöi-
tä, toinen paikkaamassa rikosten jälkiä. Kapteeni
Marvel oli kerran joutualynkatuksi, kun hänkulki
unissaan ja teki rikoksia. Hämmästyttävä Hämä-
häkkikoki samankerran. Li'l Abner, Aku Ankka ja
Pikku Hukka ovat joutuneet tekemisiin kaksois-
olennon kanssa.

Viestintä jakuva

Suullisen viestinnän lisäksi oh käytettävissä tähän
vuosisataan asti kaksi muuta keinoa: kirjoitus ja
kuva. Näiden yhdistelmää voi nimittää kuvaker-
ronnaksi (figuration narrative).Sarjakuvassa teks-
ti jakuva toimivat yhdessä. Itse idea on ikivanha,
mutta sen toteutuminen edellytti määräpisteeseen
edistynyttä teknologiaa, ja tämän edellytyksenä
olivat määrätyt yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka
täyttyivät 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenel-
lä, kun sarjakuva, elokuva, äänilevy, jazzmusiikki
ja lukuisat muut myötävaikuttavat samanaikaiset
syntyivät.
Kirjain oli aluksi kuva. Kuva oli käsitteen symbo-

li. Intiaanien kirjoitus on tällä asteella. Kun kuva
alkoi symboloida sanaa, syntyi äännöskirjoitus.
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19 Aku on lähettänyt Hannun joron jäljille Grönlantiin. Tällaista graafista loistoa
AkuAnkassa ei ole nähty enääpitkään aikaan, (c) Walt Disney Productions.
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Sumerilainen,kiinalainen jaegyptiläinenkuvakir-
joitus päätyivät tähän.
Tapahtumasarja voitiin esittää asettamalla pe-

räkkäin sen kertomiseen puheessa tarvittavia sa-
noja edustavat kirjainmerkit. Sama tapahtuma-
sarja voitiin esittää myös pelkin kuvin tai kuvalla
ja tekstillä.
Kuvakerrontaa esiintyy egyptiläisissä kuolleitten

kirjoissa muumion mukana sarkofagiin sijoitetuis-
sa papyruksissa, joissa selitettiin hieroglyfein vai-
najan hengen matkustus kuoleman maahan. Sa-
massa papyruksessa kerrotaan matkasta myös
kuvin: sielulintu lentää kuolevan suusta ja saapuu
toiseen valtakuntaan, joutuu jumalallisen tuoma-
rin eteenjavaa'alla punnittavaksi jne.
Kuolleitten kirjojen kuvan ja tekstin yhteisvaiku-

tus on verrattavissa korkeintaan kirjankuvituk-
seen sanan nykyaikaisessa mielessä. Sarjakuva-
maisen kuvakertomuksen edellyttämää 'synkro-
nia' ei vielä ole: kuvat ja sanat rönsyävät kumpi-
kin tietään.
Antiikin taiteessa, siis hellenistisessäkulttuuripii-

rissä, ei esiinny sen runsaammin esimerkkejä
kuvan ja sanan yhteisvaikutuksesta eikä liioin
kuvien ryhmittämiseen perustuvaa määrätietoista
kerrontaa. Tosin oli esimerkiksi tapana sijoittaa
maalauksessa olevan henkilöhahmon viereen hä-
nen nimensä, kun esimerkiksi maljakkomaalauk-
sessa kuvattiin Theseuksen ja Jasonin sankaruut-
ta, Odysseuksen kulkua, Oidipuksen vaellusta
kohti tuhoa, Troijan taisteluita.
Kertominen on antiikin kuvataiteissa voimak-

kaimmin esillä monumentaalitöissä, lähinnä frii-
seissä. Trajanuksen patsaan korkea jalusta on
esimerkki; jalustaa kiertävä friisi esittää havain-
nollisesti kohtauksia keisarin elämästä, hänen voi-
toistaan ja maineteoistaan.
Keskiajan käsikirjoitusten somistajia nimitettiin

illuminaattoreiksi. Nykykielissä kuvitusta tarkoit-
taasana illustration. Molemmat sanatmerkitsevät
alunperin (asian) valaisemista.
Käsityönä valmistetuissa kirjoissa teksti ja kuva

elivät hyvin lähellä toisiaan. Initiaaleissa kuva
saattoi olla kirjaimen sisällä. Vinjetit viittasivat
tekstiin. Tekstiblokkeja valaisivat suuret monivä-
rikuvat. Pääpaino ohkuitenkin tekstillä.
Keskiajan kuuluisin kuvakertomus on vuodelta
1070 peräisin oleva Bayeux'n seinävaate. Tämä
yli 70 metriä pitkä kudonnainen selittää, miten
Vilhelm Valloittaja nousi maihin Englantiin, voitti
Hastingsin taistelun ja sai kruunun. Se on teknii-
kaltaan huomiota herättävän sarjakuvamainen.
Kuvat etenevät ajanmukaisesti vasemmalta oi-
kealle itsenäisinä yksikköinä, ja teksti kommentoi
kuvaa. Kankaan yläosassa lukee esimerkiksi: »Ha-
rold rex interfectus est» (Kuningas Harold sai
surmansa) ja siinäkohdassa on kuva kuninkaasta,
joka suistuu satulasta. Seuraavana oikealla: »Et

fuga verterunt angli», (ja anglit lähtevät pakoon).
Bayeux'n seinävaate on tavallaan monumentaa-

litaidetta. Se oli tarkoitettu pidettäväksi esillä,
kansan katsottavaksi jakansalle selitettäväksi. Se
on sävyiltäänkin kovin propagandistinen. Englan-
nin valloitus kerrotaan tiukasti voittajan näkökul-
masta, kaunistellen Vilhelmin motiiveja ja paisu-
tellen Haroldin menettelyn vilpillisyyttä, kun tämä
ei vastoin valaansa päästänytkään normanneja
muitta mutkitta Edvard Tunnustajan valtaistui-
melle.
Seinävaate luo oman, jossain määrin tekaistun

todellisuutensa ja toimii siis kuten paraskin ro-
maani. Menetelmä tuli aikanaan suosituksi myös
sarjakuvassa, joka on tuottanut riittämiin stilisoi-
tuja henkilöhistorioita.
Raamattuun japyhimysperinteeseen liittyviä ku-

vasarjoja on vaikea pitää sellaisinaankuvakerron-
tana, koska ne vertautuvat tiettyyn olemassaole-
vaan tarinarakenteeseen eivätkä luo sitä itse.
Suomessa Kyrön vanhan harmaakivikirkon seinät
ovat täynnä järjestelmällisesti piirrettyjä kuvia,
jotka kulkevat kapeahkoina päällekkäisinä kuva-
sarjoina. Kuvien järjestys on kristillisen kirkko-
vuoden mukainen. Kuvia säestävät tekstit, jotka
ovat kuvien päällä. Kunkin kuvan alla on viittaus
asianomaiseen kirkkovuoden päivään. Selitykset
ovat suppeita jaselviä: »Här bär Jesus sitkors.»
Eräissä varhaisrenessanssin freskoissa on poiket-

tu ajan, paikan ja toiminnan ykseydestä, joka on
muutoin melkoinen itsestäänselvyys maalaukses-
sa. Yksi ja sama kuva saattaa sisältää useampia
eri elementtejä, myös erilaisia aikatasoja. Hans
meimling kuvaa eräässä maalauksessaan Neitsyt
Marian seitsemää iloa seitsemän vuoden aikana.
Maalaus on huolellinen, tarkka ja realistinen, ja
esimerkiksi Kristus sekä itse Neitsyt esiintyvät
siinä erikohdissa eri tilanteissa.
Kuvakerronnan ilmeisin muoto perustuumontaa-

siin, kuvien dramaattiseen rinnakkainasetteluun.
Tämän menetelmän tunsivat hyvin siennalaiset
mestarit Simone Martini, Duccio ja muut, jotka
maalasivat uskonnollisia kertomuksia pieninä,
johdonmukaisesti etenevinä paneleina. Täsmäl-
leen sama metodi ja ajatus toistuu Uudenkirkon
seurakunnalle aikanaan kuuluneessa alttarikaa-
pissa, joka on nykyisin tallessa Kansallismuseossa.
Kaapin kannessa on kahdeksan maalauksen saria,
joka kertoo Pyhän Barbaran legendan. Samaa,
itsestään selvää kuvilla kertomista esiintyy run-
saasti hautamuistomerkeissä, tunnettuna esi-
merkkinä esimerkiksi Nousiaisten kirkon Piispa
Henrikin kenotafi. Samansuuntaista tekniikkaa
esiintyy ikoneissa.
Puhekuplaa luulisi vain sarjakuvalle tunnus-

omaiseksi, mitä se ei ole. Sarjakuva syntyi pitkän
perinteen päälle eikä siinä ole teknisenäratkaisu-
na eikä esteettisenä muotona mitään kovin eri-
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koista eikä uutta, vaan sen mielenkiintoisuus pe-
rustuu senkaupalliseen rakenteeseen, sen tavatto-
man laajan levinneisyyden mahdollistamaan so-
siaalisesti mitattavaan vaikutukseen ja sen vah-
van ja yksinkertaisen muodon aiheuttamaan suu-
reen psykologiseen tehoon.
Atsteekkien taiteessa esiintyy henkiköhahmoihin

liittyvä, puhumista tarkoittava merkki, joka tar-
koittaa, että merkin osoittama henkilö on äänessä,
mutta ei kerro, mitä hänellä on mielessään. Kes-
kiajan käsikirjoituksissa puhekuplia eli fylakterei-
ta esiintyy runsaastikin. Puhekupla on konkreetti-
nen, se on kuin pitkä liina tai viiri, joka alkaa
puhujan suun tienoilta ja sisältää hänen sanoman-
sa.
Eräässä kirkkoisä Augustinuksen teoksen De Ci-

vitate Dci vanhassa laitoksessa kuvataan kaksi
kaupunkia, joista toisen torneissa huutavat perke-
leet ja toisessa rukoilevat enkelit. Kuvan molem-
milla reunoilla seisoo mies, joista toinen lausuu:
Tämän Jumalan kaupungin on Abel perustanut
totisella verellä. Toinen mies sanoo: Tämä on
Saatanankaupunki: Kain on perustanut sen. Kuu-
luisien miesten repliikit sijoitettiin heidän suuhun-
sa: arkkienkeli Gabriel tervehtimässä Mariaa »Ave
Maria, gratia piena».
Kuvakerronta ja fylakterit yhtyvät runsaasti ku-

vitetuissa köyhäinraamatuissa. Näitä Biblia pau-
perumin nimellä tunnettuja teoksia ilmestyi eri
maissa useita jo myöhäisellä keskiajalla. Kysy-
myksessä eivät olleet niinkään raamatut kuin
postillat, koska teokset sisälsivät sekä sanaa että
sen tulkintaa. Kirjan sivut oli sommiteltu taidok-
kaasti ja kerroksittain siten, ettei kysymyksessä
ollut pelkkä teksti-kuvitus -yhdistelmä, vaan selvä
elimellinen yhteisvaikutus. Teoksestapuuttuu suo-
ra ajanmukainen juoni: kuvitus sisältää viitteitä,
kommentteja, vanhan ja uuden testamentin rin-
nastuksia siten että esitettävien asioiden syvempi
tausta ja oikea suhde oppiin tulevat tarkasti julki.
Kertomus etenikohtauksina.
Köyhäinraamatut olivat laattakirjoja: kukin sivu

kaiverrettiin erikseen kokonaisena puulaatalle ja
painettiin shtä. Puupiirrostekniikka oli syntynyt jo
1200—1300 -luvulla — eräiden väitteiden mukaan
teknisenäuutuutena tyydyttämään ristiretkien ai-
kana hurjasti kasvanutta pelikorttien kysyntää.
Itse asiassa puupiirroksen periaate oli ollut käy-
tössä jo ajat esimerkiksi sineteissä, eikä sen laa-
jentamista uuteenkaupalliseen käyttöön voi pitää
kovinkaan järkyttävänä keksintönä. Tekniikka oli
myös tunnettu idässä jo hyvin kauan ja on mah-
dollista, että se välittyi suoraan sieltä, kuten
paperinvalmistustaitokin samaan aikaan.
Kirjapainotaidon keksiminen 1400-luvun alku-

puoliskolla ei millään muotoa tappanut laattakir-
joja puhumattakaan puupiirroksista ja samaan
aikaan kehitetystä kuparipiirroksesta. Suuret

mestarit esiintyivät; Hans Holbein esimerkiksi
kuolemantanssi-sarjallaan sekä nerokas Albrecht
Durer, joka nosti sekä puu- että vaskipiirrostaidon
suoraan suureksi taiteeksi.
Kirjapainotaito oli käännekohta sinänsä. Kirjalli-

suus oli tosin jo levinnyt hyvinkin laajalle ylhäisö-
piireissä, mutta kaikki kirjalliset tuotteet olivat
olleet lähinnä munkkien luostareissaan käsin per-
gamentille — alkujaan papyrukselle — tekstaamia
ja somistamia. Puupiirros jakuparipiirros mahdol-
listivat monistamisen, koska samasta laatasta voi-
tiin ottaa tietty määrä vedoksia. Uutta tekniikkaa
käytettiin laattakirjojen lisäksi aluksi lähinnä viih-
teen ja propagandan tarkoituksiin, kunnes Durer,
Holbein jakumppanit osoittivat, että kysymykses-
sä oli toisaalta uusi taidemuoto, grafiikka, ja
toisaalta uusi viestintäväline.

Gutenbergin järjestelmä

Kirjapainotaito syntyi luonnollisesti juuri sillä het-
kellä, kun maailma oli valmis siihen. Kunnia meni
Gutenbergille, joka keksi ensimmäisenä painaa
irtokirjakkeilla. Tosin taito oli ollut tunnettu Kii-
nassa, Japanissa jaKoreassa jovarsin kauan.
Kirjapainotaito syntyi voimakkaasti kasvaneesta

kysynnästä. Uusien yliopistojen perustaminen oli
lisännyt käsikirjoituskaupan volyymia. Lumppu-
paperin käyttöönotto oli pudottanut hintoja ja
tehnyt mahdolliseksi kirjallisuuden leviämisen uu-
sille alueille; laattakirjoina valmistettiin latinan
kielioppeja, kansantajuisia hartauskirjoja, selvää
viihdettä sekä puu- ja kuparipainatteina propa-
gandaa: lentolehtisiä.
Kirjallisen viestinnän nousu kaiken kansan omai-

suudeksi edellytti Euroopassa toisaalta riittävää
lukutaitoa, riittävää ostovoimaa sekä sen verran
joutoaikaa, että lukeminen motivoitui mielekkääk-
si, koska lukemisharrastus on suurelta osin varal-
lisuuden jakoulutuspohjan suora funktio. Kirjalli-
sen viestinnän nousussa voi kuitenkin erottaapari
myöhempääkin kynnystä: massasanomalehdistön
läpimurto 1890-luvun Yhdysvalloissa ja sähköis-
ten tiedotusvälineiden mullistus tällä vuosisadal-
la.
Eräiden lähteiden mukaan kirjapainotaidon Eu-

roopassa keksineet isät arvelivat aluksi keksineen-
sä lähinnä oivallisen väärennyskeinon. Painantaa
ympäröi suuri salamyhkäisyys, teoksista tehtiin
niin käsin kirjoitettujen näköisiä kuin suinkin.
Mestarit kai aikoivat jymäyttää asiantuntematon-
ta ostajaa. Kirjapainotaito levisi kuitenkin suhteel-
lisen nopeasti. Gutenberg oli painanut ensimmäi-
sen tunnetun työnsä, Viimeisen tuomion katkel-
mana tunnetun asiakirjan joskus vuosien 1440—
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1447 välillä Strassburgissa. Vuosisadan vaihtees-
sa kirjapainotaito oli tunnettu jo Turkkia, Tanskaa
ja Ruotsia myöten. Suomeen tilattu Missale
Aboensekin ehti valmistua ennen vuosisadan vaih-
detta. Kuitenkin nämä inkunaabelit eli keittokir-
jat, siis ennen vuotta 1501 valmistuneet painat-
teet, olivat kauan kalliita ja harvinaisia.
Uskonpuhdistus aloitti Euroopassa informaatio-

sodan, jossa varsinkin Luther ja hänen vastusta-
jansa kunnostautuivat tajuttuaan varsin selvästi,
millainen valtiomahti kirjapainotaito voi olla,kun
sotaa käydään sieluista. Lutherin saksankielistä
raamattua esimerkiksi väitetään painetun peräti
100 000 kappaletta. Luther laski pohjan Saksan
kirjakielelle samoin kuin Agricola meillä suomen
kielelle. Kirjakieli ei ole ajateltavissa ilman tekstin
monistamistekniikkaa, koska se on kirja-kieltä,
murteiden nojalla suoritettu kompilointi, joka pe-
rustuu sopimuksiin.
Kirjapaino erotti kuvan ja tekstin toisistaan. Niin

kauan kuin kaikki oli jo tehty kynällä, ei ollut
väliä, mihin tekstasi kirjaimia, mihin piirsi kuvia.
Kirjapainossa vastaava ei onnistu. Varsinainen
teksti kulkee omina hiokkeinaan, pitkinä palstoi-
na, joiden väliin voidaan sijoittaa puupiirroksia.
Kuparipiirroksia voidaan käyttää mainiosti esi-
merkiksi nimiöissä tai erilliskuvituksessa, mutta
molempia menetelmiä käyttäen paras tulos syntyi
painamalla teoskahteenkertaan.
Kuvan ja tekstin elimellinen yhteys säilyi suurelle

kansalle valmistetuissa ja myydyissä arkeissa,
joita kaupattiin toreilla ja kaduilla. Koska varsi-
naiselta yleisöltä puuttui sekä lukutaito, ostovoi-
ma että mielenkiinto varsinaista kirjallisuutta
kohtaan, heitä vartenkehittyi erikoinen paino- ja
markkinointitekniikka. Myyvistä aiheista tehtiin
suuria painoarkkeja, jotka oli painettu vain toisel-
le puolelle ja joissa oli periaatteessa vähän tekstiä
mutta paljon kuvia. Englannissa tällainen painate
kulki nimellä broadsheet. Teemat olivat usein
satiirisia. Esimerkiksi paavinkirkko oli suosittu ja
useimmiten sangen turvallinen irvailun kohde.
Kaupalliset odotukset tuntuvatkuitenkin määrän-
neen arkkien aiheet. Kysymykseen tuli periaat-
teessa mikä tahansa: päivän puheenaihe, hirveä
ruttotauti, poliittinen skandaali, uskonnollinen
propaganda.
Englantilaisten broadsheetien tunnetuimmat

mestarit ovat William Hogarth ja Thomas Row-
landson. Hogarth kuvasi piirrossarjoissaan ai-
kaansa ja ihmisiään moralisoiden ja ivaten. Hän
kuvasi kuparipiirroksissaan porton kehitystä sä-
veästä pikkutytöstä alan ammattilaiseksi,mässäi-
lyan tietä, muodinmukaista avioliittoa, ahkeruut-
ta ja laiskuutta. Yleisöjä ilmaisuväline määräsivät
tekniikan. Hogarth oli erittäin taitava ja tarkka
piirtäjä, joka tuntui nauttivan erityisen runsaista
yksityiskohdista ja groteskeista sävyistä. Tyyli oli

kovaa ja realistista. Vertauskohtia ei tarvitse ha-
kea kaukaa: samoihin aikoihin esiintyivät kirjaili-
jat Henry Fielding jaLaurence Sterne sekä Jonat-
han Swift ja Tobias Smollett, armottomia miehiä
kaikki.
Hogarth käytti kertomuksissaan kuvasarjaa,

montaasin ideaa selkeästi ja täysin hallitusti. Ku-
vat rinnastuvat toisiinsa harkitusti ja jäntevästi ja
muodostavat yhdessä johdonmukaisesti toimivan
kokonaisuuden.

Thomas Rowlandson meni broadsheeteissäänku-
vakerronnan kannalta vielä pitemmälle kuin Ho-
garth. Hän eli Hogarthia myöhemmin ja piirsi
huomattavan eri tavalla kuin edeltäjänsä. Ho-
garth oli tyyli-ihanteeltaan lähempänä Euroopan
suuria kuparipiirtäjä-mestareita, mutta Rowland-
sonin tyyli muistuttaa ensi silmäyksellä 1900-lu-
vun sarjakuvien karrikoivaa ja yksinkertaistettua
otetta.
Rowlandson käytti sekä strippimuotoa että puhe-

kuplia. Stripit, rinnakkaiset kuvaruudut, tulivat
hänen aikanaan käyttöön broadsheeteissä, ja jää-
däkseen. Sarjakuvatekniikka oli valmis, jopa aja-
tuskuplia myöten. Sarjakuvan oleellisin tunnus-
merkki ei kuitenkaan voinut vielä täyttyä, koska
broadsheeteistä puuttuu jatkuvuus. Aiheet ja hen-
kilöhahmot ovat mitä milloinkin. Broadsheetiä ei
kannattanut julkaista säännöllisesti, koska sen
markkinointitekniikka oli puutteellinen ja yleisö
satunnaista. Tarvittiin massasanomalehti, joka
puolestaan edellytti toteutuakseen riittävää yksi-
tyispääomaa sekäkohdeyleisöä.
Venäläisiä suurikokoisia arkkeja eli lubokeja, joi-

ta on huomattava kokoelma esimerkiksi Helsingin
Yliopistonkirjastossa, myytiin samalla tavoinkuin
Englannin broadsheetejä: suoraan kirjapainon
ovelta halukkaalle yleisölle. Myös teemat olivat
samansuuntaisia. Lubokeissa kuvat on koottu
usein arkin molemmille reunoille ja keskellä on
suuri keskuskuva. Tekstikulkee kuvien alla; myös
puhekuplat ovatkäytössä.
Lubokit muistuttavat ilmeeltään voimakkaasti pi-

lapiirroksia, mutta ne ovat tekniikaltaan jollain
tavoin maalaisempia kuin samanaikaiset englanti-
laiset jaranskalaiset. Naiivius ei vähennä teosten
tehoa. Idea on suunnilleen samakuin myöhemmin
sarjakuvissa: yksinkertaistus, pelkistys, kömpe-
lyyskin ovat omiaan korostamaan esitettävää
asiaa ja lisäämään koomista tehoa. Yksinkertai-
nen piirros on helpommin tajuttavissa ja tulkitta-
vissa kuin teknisesti hienostunut ja monimutkai-
nenteos.
Pietari Suuri tuntuu joutuneen lubokien maali-

tauluksi useammin kuin kukaan muu. Pietari esi-
tetään joskus hirmuisena kissana, joskus hyvin
pienenä miehenä, joka leikkaa suurilla saksilla
isojen pajarien partoja. Satiirin vanha keino, ih-
misten kuvaaminen eläiminä, on sekin suosiossa.
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Ajatus on ikituore: pukea kaupungin herran vaat-
teisiin, hännystakkiin ja hattuun, esimerkiksi lau-
tapää härkä. Tämä vanha eläintekniikka, joka
palautuu esimerkiksi Aisopokseen, on jähmettynyt
monissa sarjakuvissa itsetarkoitukseksi. Aku An-
kassa ei ole nykyisin jäljellä hiukkaakaan ankkaa
— kenties kuitenkin hyvä uimataito. Mutta mikä
on Mikki Hiiressä luonteenomaista hiirtä?

Suoraan yleisölle levitettyjen kuvakertomusten
rinnalla jatkui suullinen perinne, jota ylläpitivät
kiertävät kolportöörit. Saksassa kolportööriä kut-
suttiin Bänkelsängeriksi; Ranskassa hän oli chan-
teur des cantiques. Nämä kolportöörit kiertelivät
markkinoilla ja messuilla kantaen mukanaan suu-
ria kuvatauluja, myytäväksi tarkoitettua rihka-
maa jakuva-arkkeja. Kuvataulu pystytettiin toril-
le näkyvään paikkaan, karttakeppi käteen, ja lau-
lanta alkoi. Kolportööri lauloi kuvatauluun sisälty-
vän kertomuksen ja peri kuuntelijoilta kolehdin.
Uskonnollisten aiheiden lisäksi taulut kuvailivat
tunnettuja hirmutekoja ja romanttisia murhenäy-
telmiä,kuten Meyerlingin kertomusta.
Ranskassa kolportöörien myymistä kuva-arkeis-

ta Epinalissa valmistetut moniväriset painatteet
saavuttivat suurimman suosion ja pisimmän iän.
Epinal on verrattain pieni kaupunki, mutta se tuli
kuuluisaksi juuri kansanomaisista kuvistaan,
»imageriepopulaire».
Epinalin kuvat, joita myytiin sellaisinaan kansal-

le, olivat painamisen jälkeen käsin väritettyjä
puupiirroksia, joiden aihevalikoima oli hyvin kir-
java: Napoleonin hautasaatto ja tappio Waterloos-
sa, hirveä vedenpaisumus, P. Aleksiksen virsi
kuvineen, kuolemaantuomitun muistelma, kunin-
kaan vangitseminen vallankumouksessa. 1800Tu-
vun puolivälissä alkoi ilmestyä myös litografioita.
Epinalin kirjapainot tarjosivat lapsille uskonnolli-

sia kuvakertomuksia sekä satuaiheisia tarinoita,
jotka esitettiin suurella väritetyllä painoarkilla
yhdeksänä, kahtenatoista taikuutenatoista ruutu-
na. Esimerkiksi yhdeksänruutuinenkertomus tuh-
laajapojan paluusta on hyvin havainnollinen ja
muistuttaa kovasti Suomen pyhäkoululaisille vielä
taannoin julkaistuja uskonnollisia 'sarjakuvia'.
Ajan hengen mukaiset sadut ja moraliteetit olivat
erityisessä suosiossa. La Fontainen ja Perraultin
aiheita esiintyi, samoin jörö-jukkamaisen oikeaop-
pisia tarinoita, esimerkiksi pikku Georgesista, joka
pinnasi koulusta. Pikku Georges jäi niitylle nukku-
maan, vaikka koulun kello kutsui. Silloin Kuun
kuningas ilmestyi hänen luokseen. Kuningas vei
Georgesin retkelle omaan valtakuntaansa. Kuussa
ilkeitä lapsia rangaistiin. Eräät joutuivat ahmi-
maan multaa, toisilta oh viety kieli suusta, eräät
oli köytetty tiukkaan säkkiin, toiset tuomittu ikui-
seen käsirysyyn keskenään. Georges sidottiin kiin-
ni puuhun ja kamala neekeri tuli mukiloimaan
häntä. Tällainen kohtalo oli valittu erityisestikou-

lupinnareille. Mutta samalla kun neekeri löi, Geor-
ges heräsi. Arvatenkin hän juoksikipinkapin kou-
luun japäätti olla koskaan enääpinnaamatta.

Sarjakuvan esi-isät

Sveitsiläinen Rodolphe Töpffer (1799-1846) ja
ranskalainen nimimerkki Cham (Amédée de Noé)
(1819—1879) piirsivät jo ennen 1800-luvun puoli-
väliä teknisesti miltei valmiita sarjakuvia, kuvien
dramaattiseen rinnastukseen perustuvia kuvasar-
joja, jotka ilmestyivät albumeina. Kuuluisammat
Wilhelm Busch ja GustaveDoré sekä Caran d'Ache
hallitsivat saman tekniikan ja tulivat kuuluisiksi
myös senkäyttäjinä.
Rodolphe Töpffer oli geneveläinenyliopiston pro-

fessori, kirjailija ja taiteilija. Kuten tittelit osoitta-
vat, piirtäminen oli hänelle sivutoimi, joskin epäi-
lemättä tuottoisa ja antoisa, koska itse Goethe
näki hyväksi lausua kiittäviä sanoja herra Töpffe-
rin sankareista, joista kuuluisimmat olivat M.
Vieuxbois, M. Cryptogame ja M. Jabot.
Töpfferin herrat olivat maailman murjomia pik-

kuporvareja, jotka kukistuivat vähäpätöiseen ta-
voitellessaan suuria mielikuvituksellisissa ja mah-
dottomissa seikkailuissaan. Tarinat ilmestyivät ki-
vipainosta lukuun ottamatta herra Cryptogamea
(suomeksi lähinnä »salaitiö»), jonka kuvat ranska-
lainen Cham kaiversi puulle. Tämä tekniikka mah-
dollisti entisiä paljon suuremman levikin. Töpffe-
rin luovuttua leikistä Cham jatkoi omilla kuvaker-
tomuksillaan, joiden innoitus ei kuitenkaan liene
ollut oppi-isän luokkaa.
Gustave Doré (1833—1883) julkaisi ensimmäisen

sarjakuva-albuminsa Herkuleen urotöistä jo viisi-
toistavuotiaana ja osoitti sillä käyttäneensä tar-
koin hyväkseen edeltäjiltään saatavanopin. Kaik-
kiruokainen Doré loimaineensa lähinnäklassikko-
jenkuvituksilla; moni lienee kauhistellut lapsena
ainakin hänen raamatunkuvitustaan, jota silmäil-
lessä on tunne kuin olisi avannut erehdyksessä
lihakaupan oven. Tietosanakirjan määrittelyn mu-
kaan Doré olikin aikansa kuuluisin, tuotteliain ja
mielikuvitusrikkain kuvittaja, enimmäkseen it-
seoppinut.
Dorén sarjakuvat ovat nykyaikaisen kaupallisia:

hän teki niitä koska oli nähnyt niiden uppoavan
yleisöön. Hänen tunnettu mielikuvitusrikkautensa
oli iso apu, koska hän pani omiaan aiheesta
riippumatta, vaikka kysymyksessä olisivat olleet
reportaasikuvat ajan tapahtumista.
Dorén toinen teos ilmoittaa läheskaiken itsestään

jo tittelissään: Kertomus kolmesta taiteilijasta,
jotka olivat jääneet vaille tunnustusta ja ymmär-
tämystä, heidän matkoistaan maaseudulle ja
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muutoinkin heidän kalvavasta nälästään ja sur-
keasta lopustaan. Sen jälkeen ilmestyivät mm.
'tosiperäinen' kuvaus Mont Blancin valloituksesta
sekäPyhän Venäjänmaan historia (1854). Jälkim-
mäistä luodessaan Doré oh voimakkaasti Rabelai-
sin vaikutuksen alaisena kuvitettuaan hänen Gar-
gantuaansa, Pantagruelia ja Panurgea uuraasti
niinä aikoina. Tosin Rabelaisin oman ja aikalais-
ten kuvituksen rinnalla Dorén kuvat osoittavat,
että hän ymmärsi mestarinsa hiukan omintakei-
sesti.
Pyhän Venäjänmaan historia on täynnä verta ja

tuhoa, huumoria, nälvimistä, satiiria ja gageja eli
metkuja: kuvallisia vitsejä. Poliittinen kärki oli
siksi kantava, että Saksassa teoksesta otettiin
uusintapainos vielä ensimmäisen maailmansodan
aikana.
Saksalainen Wilhelm Busch (1832-1908) vei

Töpfferin, Dorén ja useiden samanaikaisten pila-
piirtäjien kehittämän gagin entistä pidemmälle
sulauttamalla sen kertomuksen kantavaksi osaksi.
Busch tavoitti itsensä ja tyylinsä piirustellessaan
Fliegende Blätter -nimiseen lehteen 1850-luvun
lopulla. Hän ymmärsi olla hajottamatta itseään ja
keskittyä omiin keksintöihinsä: kiinteän idean ym-
pärille kerättyyn tiiviiseen kuvakertomukseen, jo-
ta säesti naseva,riimitetty teksti.
Kenties —jälkikäteen arvostellen — koko vuosisa-

dan kuuluisin kuvakirja Max ja Moritz ilmestyi
vuonna 1865. Tämän vertahyytävän teoksen ve-
rukkeena on nähtävästi ollut opettavainen tarkoi-
tus, moraali. Kun pahanjuonisille lapsille selitet-
täisiin, miten Maxin ja Moritzin lopulta kävi, kun
he eivät suostuneettulemaan hyviksi vaan sahaili-
vat siltoja jaräjäyttelivät toisten piippuja, oli lupa
odottaa synninmurrosta ja syvää katumusta.
Maxin ja Moritzin kaavio oli Buschille tuttu

ainakin H. Hoffmanin 1847 ilmestyneestä Jörö-
jukasta (Struwwelpeter), joka on ilmestynyt myös
Suomessa lukemattomina painoksina ja toinen
toistaan huonompina käännöksinä ja pelotellut
pirun irti lapsista kertomuksillaan peukalonimi-
jöistä, jotka joutuvat silvotuiksi, nälkään meneh-
tyvistä, Velli-Vilhoista ja veteen suistuvista Kek-
kanokka-Mikoista. Mutta toisin kuin tämä edeltä-
jänsäBusch on paneutunutkyseenalaisella innolla
kuvaamaan viikariensa kolttosia ja heidän kun-
nioitettavaa kekseliäisyyttään.
Busch oli todella ilkeä mies. Hän vastusti pappeja

ja lihavia porvareita. Hän piirsi eläimille peräau-
kon — toisinkuin jälkeentulevat Disney ja muut —
ja saatteli sarjakuvaperinteeseen määrätietoisen
anarkian, räjähdykset, ilkityöt ja katastrofit. Hä-
nessä oli satanistinen piirre ja hän poti nähtävästi
yhteiskunnassaan ankaraa voimattomuuden tun-
toa, koska hänen oli pakko pukeakantansa epätoi-
voon vivahtavaan myllerrykseen, joka kuitenkin
kätkeytyy siivosti 'huumorin' make-upin alle.

Nimimerkki Caran d'Ache (Emanuel Poiré) tun-
netaan nykyisin kynistä, jotka kantavat hänen
nimeään — syystäkin, koska karandas tarkoittaa
venäjän kielessä lyijykynää. Hän oli piirtäjänä
sinänsä vain yksi monista oivallisista, mutta hä-
nen kuvamontaasinsa oli poikkeuksellisen loiste-
lias. Caran d'Ache osasi suorastaan temppuilla
tehokkaan liikkeen vaikutelmalla ja virittää teok-
siinsa täten kuvien keskeisen dynamiikan, joka on
sarjakuvan idea.
Töpffer, Doré, Busch, Caran d'Ache ja heidän

kumppaninsa olivat tehneet sarjakuvaksi kiteyty-
vän kuvakerrontametodin valmiiksi ennen kuin
vuosisata alkoi päättyä. Teknisessä mielessä heiltä
puuttuivat oikeastaan vain puhekuplat ja onoma-
topoeettiset merkit (pang, piff, sock, jamb, zot).
Sarjakuvan historian kannalta heiltä puuttui vain
media, ilmaisuväline. Se oh Yhdysvalloissa kohta
valmiina.

Sarjakuvan sylikummit

Sarjakuva syntyi vuonna 1896. Aivan samaan
aikaan saivat alkunsa elokuva, kaupallinen ääni-
levy, langaton lennätin ja jazz-musiikinkatkeama-
ton julkinen perinne. Oh siis tajuntateollisuuden
synnyinvuosi.
Sarjakuvan estetiikan silmäänpistävimmät piir-

teet ovat rahvaanomaisuus ja irvokkuus. Saman
tajuntateollisuuden haarakkeet elokuva ja jazz
ovat päässeet vuosien kuluessa vapaiksi rah-
vaanomaisuuden polttomerkistä, mutta sarjakuva
on vasta pääsemässä. Syy tähän lieneeollut mark-
kinointimenetelmän. Elokuvaa myytiin elokuvana,
jazzia jazzina, radio- ja televisio-ohjelmia taas
myöhemmin mainosten välipaloina. Sarjakuvien
osa oli sama: niillä myytiin sanomalehteä. Sarja-
kuvan arvo sanomalehdessä oli sama kuin ristisa-
natehtävien, palstanpäässä olevien kaskujen ja
mietelmien, vinjettien ja viikon ruokavihjeiden,
täydentävä jatoisarvoinen.
Sarjakuvalehdistö syntyi itsenäisenä ilmiönä vas-

ta toisen maailmansodan aattona.
Sarjakuvan synty ja sarjakuvan toisintamiseen

tarvittava tekniikka liittyivät välttämättömästi
toisiinsa. Kirjapainojen nykyisin käyttämät mene-
telmät olivat ideoina valmiina jo 1800-luvun al-
kaessa, kohopaino vanhastaan, syväpaino kupari-
piirroksessa ja laakapaino litografiana.
Kuvan mekaanisen toisintamisen lähtökohta on

camera obscura, laatikko, jonka yhdessä kyljessä
on reikä. Reikä toimii objektiivina. Ulkopuolella
olevanesineen kuva heijastuu laatikon seinälle.
Taikalyhty, laterna magica, diaprojektorin kan-

tamuoto,perustuu camera obscuraan. Taikalyhty-
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44-46 Yhteiskunnallisenepäoikeudenmukaisuuden allegoria AlbrechtDürerin mu-
kaan. Puupiirros vuodelta 1526.

Venäläisiä lubokeja
47 Noitalapsikäy taisteluunkrokotiilin kanssa. Puupiirros 1700-luvun alusta.48
Oluen ylistystäkö? Humalaon päätään pitempi kaikkia muitahedelmiä.Kuparipiir-ros 1700-luvun jälkipuoliskolta.
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ja markkinoitiin 1840-luvulta lähtien niin tehok-
kaasti, että ennen vuosisadan päättymistä värik-
käiden satujen ja tarinoiden katseleminen taika-
lyhdyllä kuului mannermaalla parempien perhei-
den lasten vakiohuvituksiin.
Valokuva otettiin ensimmäisen kerran vuonna

1839 Ranskassa. Menetelmän nimi oli daguerroty-
pia; keksintö sai kaiken ansaitsemansa huomion
niin että jo 1850-luvun maineikkaimpien henkilöi-
den kasvonpiirteet ovat melko tarkkaan tallessa.
Stereoskooppi oli keksitty jo vähän ennen kuin
valokuvaus. Siitä tuli seuraavien vuosikymmenien
villitys. Stereoskooppi toimii suunnilleen samalla
periaatteella kuin nykylasten View-Master -lelu:
kiikaria muistuttava katselulaite ja kaksi kuvaa,
jotka sulautuvat kojeessa yhdeksi ja synnyttävät
syvyysvaikutelman.
1880-luvulla kuvattiin liikettä synkronoimalla

useita kameroita laukeamaan peräkkäin hyvin
lyhyin väliajoin. Samaan aikaankonstruoitiin lait-
teita, joiden avulla pystyttiin luomaan liikkeen
vaikutelma. Keksinnöt olivat toinen toistaan ne-
rokkaampia samoin kuin niiden nimet, fenakisti-
kooppi, zootrooppi, ja niitä myytiin, kunnes kame-
rat ja rullafilmi oli kehitetty niin pitkälle, että
Edison sai valmistetuksi järjestelmällisen tutki-
mustyön jälkeenkinetoskooppinsa, joka tuli mark-
kinoille 1892, ja Lumiére-veljekset kohta sen pe-
rään kinematografinsa, joka oli valmis elokuvaka-
mera. Lumiére-veljekset kuvasivat kamerallaan
tehtaasta palaavia työläisiä ja esittivät filminsä
yleisölle.
Keksintö valmistuu sillä hetkellä,kun sen latentti

tarve saavuttaa tietyn rajan. Uusi, teolliseen tuo-
tantoon perustuva kapitalistinen järjestelmä syn-
nytti välineet, joita käyttäen se kitsaasti ruokki
työntekijänsä hengen jaruumiin puolesta. Työnte-
kijät, työläiset olivat tämän järjestelmän luojia ja
luomia, tuottajia ja kuluttajia. Yksipersoonaisen
tuottajan-kuluttajan väliin nousi nyt seinänä uusi
voima, joka vei välistä omansa ja vieraannutti
tekijän työstään: pääoma. Kun työn ja pääoman
suhde muuttui, syntyi uudenlainen ristiriita ja
kulttuurikin muutti luonnettaan.
Klassisen kulttuurimääritelmän tekijöistä tiede ja

taide olivat vähttyneet vauraalle luokalle, uskonto
periaatteessa kaikille. Näiden alla versoi kansan-
kulttuuri, jonka omaperäisyys tajuttiin alustavasti
jo kansallistunteen ja sitä seuraavan nationalis-
min kohottautuessa 1800-luvulla Pyhän Allianssin
määrittelemässä Euroopassa. Tästä kulttuurista
tehtiin kuitenkin aineeton paperikuva, haave ru-
noilevasta kansansielusta, jonka rippeisiin käytiin
käsiksi hakemalla esiin ne ihmiset, jotka elivät
kaikkein kauimpana vallitsevasta kulttuurista, ja
panemallanäiden jututpaperille.
Uusikulttuuri aitasi entiseen tapaankuva-, sana-
jarakennustaiteen virallisen osan hyväosaisille ja

teki vähäosaisten varalle massakulttuurin. Kun
maan vähäiset olivat oppineet lukemaan, he saivat
luettavakseen roskaromaaneita ja massalehdis-
töä(!). Heidän kuvataiteekseen tuli keisarinkuvien
ja pyhimystenkuvien päälle valokuva, elokuva ja
sarjakuva, myöhemmin kuvalehdet. Kansanmusii-
kin päälle rupesi kerrostumaan viihdemusiikki.

Uusien medioiden synty tuntui pitkään ilmassa
halki 1800-luvun. Kuvan toismtamisen ja liikku-
van kuvan reprodusoimisen ongelma hallitsi ja
ratkesi. Kun rotaatiopainomenetelmä oli valmis ja
kuvalaatat pystyttiin tekemään teollisesti tarpeek-
si nopeasti, kaikki välineet olivat käytössä rah-
vaanomaisuuden levitä rahvaalle.
Sarjakuva on rahvaanomainen taide: vulgaari.

Se on myös kansanomainen ja suosittu, populaari.
Molemmat sanat viittaavat kansaan: vulgus, po-
pulus. Vulgus tarkoittaa lähinnä rahvasta, populus
kansalaisia. Rahvaanomainenkaan taide ei silti
ole rahvaan taidetta, vaan sille tehtyä ja sen
määräosin itselleen omaksumaa. Se on tehty hiu-
kan ylhäältä alas.
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49 Saksalainen Bänkelsänger kuva-
tauluineen.50 Talonpoika ja jänis
tulvan armoilla. Piirtäjä Adolf Ober-
länder, Fliegende Blätterin avusta-ja. Ilmestynyt 1800-luvun jälkipuo-
liskolla. Münchener Bilderbogen. 51
Imagerie d'Epinal: Pikku Punahilk-
ka. Ensin isoäidin ja sitten Punahil-
kan syöminen ovat erityisen erootti-
sia kohtauksia.
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53 Mainio Fenouillar-
din perhe purjehtii ilmapallolla hämmästyneitten kansalaisten ylitse. Piirtäjä:
Christophe (Georges Colomb).

52 Caran d'Ache, Lehmä, jokakatselee ohikulkevaa junaa.

54 Gustave Doré, Pyhän Venäjänmaan historia.Teksti kertoo, että vuonna 1561 Iivana Julma oli jovanha ja rauhoittunut mies ja
tyytyi julmuuksissaankin näin vähään. Ilmestynyt 1854.55-56 Herra Cryptogame
hyppää mereen, perässä kaunis Elvire, tätä pelastamaan kapteeni jakaikki muut.
Algerialaiset merirosvot kaappaavat aluksen. Rodolphe Töpffer.
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Pioneerikausi

Sarjakuvat ilmestyivät aluksi sanomalehdissä le-
vikin lisääjinä.
Nykyisen muotoinen sanomalehdistö syntyi

1890-luvulla. Se synnytti sarjakuvan.
Eräät nykyiset laatulehdet ovat varsin vanhoja.

Lontoon The Times perustettiin 1785. Tanskalai-
nen Berlingske Tidende syntyi jo 1749, ruotsalai-
nen Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
1832. Yhdysvalloissa New York Times perustettiin
1851, Ranskassa Le Figaro 1854. Näiden lehtien
rinnalle syntyi ennen vuosisadan vaihdetta huo-
mattavasti rämäkämpi lehdistö, joka aloitti levik-
kitaistelun kiinnittämättä paljonkaan huomiota
keinoihinsa. Kun vanhat arvolehdet olivat pyrki-
neet lähinnä informoimaan lukijoitaan, jakamaan
viileästi tietoja jaruotimaan asiallisesti päiväkoh-
taisia tapahtumia, nämä tulokkaat vetosivat häi-
käilemättömästi lukijansa tunteisiin ja aukaisivat
etusivunsa murhille ja sensaatioille. Ensimmäinen
tämän tyyppinen lehti oli Joseph Pulitzerin julkai-
sema New York World, joka perustettiin vuonna
1883. Ensimmäinen »keltainen lehti», josta koko
ala sai nimensä, oli William Randolph Hearstin
NewYork Journal.
Myös lehtien trustiutuminen alkoi 1890-luvulla.

Sanomalehtikuninkaat loivat valtakuntansa: Yh-
dysvalloissa lähinnä Pulitzer ja Hearst, Englannis-
sa Northcliffe, Saksassa Mosse ja Ullstein. Sama
kehitys jatkui myös 1900-luvulla: Beaverbrook,
Springer, — Erkkokin.
Näitä 1900-luvun alun keltaisia lehtiä olivat

Ranskan Le Petit Parisien, Englannin Evening
News ja Daily Mail sekä Saksan Berliner Lokal-
Anzeiger.
Suomessakeltaista lehdistöä edustavat varsinais-

ten Totuuden Torvien lisäksi 1882 perustettu Nya
Pressen ja 1932 perustettu Ilta-Sanomat, jotka
ovat molemmat luonteenomaisesti tabloidi-kokoi-
sia,kuten suuret ulkomaiset esikuvansa.
Ellei oteta huomioon sosialististen maiden suur-

lehtiä ja jättiläismäisiä japanilaisia, kuten noin
kuutena miljoonana kappaleena leviäviä Asahi,
Yomiuri ja Mainichi Shimbunia, kepeäsävyiset
keltaiset lehdet ovat levikkitilastojen huipulla.
Niissä julkaistaanmyös eniten sarjakuvia.

1800-luvunporvarillis-ihanteellinen kansansivis-
tystyö kääntyi oikeastaan itseään vastaan, kun
lehtikuninkaat rynnistivät vuosisadan vaihteessa.
Lukutaito ja lukuhalu olivat levinneet uusien luok-
kien ja ryhmien pariin. Koska nämä eivät olleet
osanneet lukea, heillä ei voinut olla kirjallista
perinnettä. Suullinen perinne tuli nopeasti nujer-
retuksi, kun modernit joukkotiedotusvälineet läh-
tivät käyntiin. Massalehdet ja roskakirjallisuus

syöksyivät tähän aukkoon. Niillä oli takanaan
voimaa: kehittynyt teknologia ja kasaantunut
pääoma sekä markkinoiden tuoteaukko.

Keltainen kakara

Outcaultin Yellow Kid ja sen lähimmät seuraajat
ovat hyvin sumeilematonta työtä. Ne oli piirretty
ja tuotettu laskelmoiden, ja niiden suosio ylitti
kaikki odotukset. Amerikkalaisen pioneeriajan
sarjakuvien henki muistuttaa suosittua revyy- ja
music-hall-menoa sekä tämän perillistä, slapstick-
elokuvafarssia (Mack Sennet, varhainen Chaplin
ja muut alkuvuosien hupaukot).
Muuan pioneeri elää yhä muumiona: Kissalan

pojat, jonka tunnelmissa on vielä häivähdys van-
hoja mestareita, siitä huolimatta että sen piirtäjät
ja kirjoittajat ovat vaihtuneet ties miten monta
kertaa.
Kuuluisan Yellow Kidin synnystä on olemassa

legenda. Mogulit Pulitzer ja Hearst taistelivat
verissä päin levikistä. Miltei kaikki keinot olivat
sallittuja — jopa yhteiskunnallisten epäkohtien
paljastaminen. Lehdet myytiin irtonumeroina, jo-
ten levikkiä oli helppo kohottaa satunnaisilla veto-
nauloilla kuten autokilpailuilla mantereen halki
tai järjestämällä tutkimusretkiä. Muuan sangen
säädyllinen kilpailukeino oli väripainatus. Ensim-
mäinen mainittava värikuva ilmestyi Worldissa
toukokuussa 1893.
Väitetään, että täydellinenväripainatus oli sano-

malehtipainossa erittäin tukala ongelma, koska
oranssiin ja vihreään väriin tarvittava keltainen
painomuste juoksi ja suttasi. Vuonna 1896 joku oli
keksinyt keinon, jolla keltainen väri voitiin kuiva-
ta. Sen jälkeen tarvittiin vain jotain keltaisella
painettavaa kokeeksi. Worldin piirtäjä Richard
Felton Outcault tekihurjan pilapiirroksen »suures-
ta koiranäyttelystä M'Googan Avenuella». Piirrok-
sen keskushenkilönä on pallinaamainen, hörökor-
vainen pikkupoika, jolla on päällään yöpaitaa
muistuttava kauhtana. Tästä kauhtanasta tehtiin
keltainen.
Ilmeisesti keltaisuus oli yleisön mielestä kiinnos-

tavampaa kuin poika itse, koska saman tyyppisiä
pilakuvia oli ilmestynyt eri lehdissä sangenkauan.
Mutta mielenkiinto Keltaiseen kakaraan oli niin
suuri, että se ilmestyi uudelleen Worldiin kuukaut-
ta myöhemmin. Keltainen poika jäi lehteen ja sai
kohta seuraa.
Keltainen poika antoi nimenkeltaiselle lehdistölle

ja loi pohjan sarjakuvan hyvin laajalle kauhuka-
kara-perinteelle, Maxin ja Moritzin sekä Jörö-Ju-
kan jälkeläisille. Itse sarjat eivät olleet järin ih-
meellisiä. Niissä oli paljon väkeä ja hurjaa menoa:
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pikkupojat pelasivat korttia, polttivat tupakkaa,
putoilivat parvekkeilta ja telineiltä, hakkasivat
kepeillä toisiaan ja rankkureita, sytyttivät vähäi-
sempiä tulipaloja ja terrorisoivat myös muutoin
ympäristöä. Keltainen poika oh jatkuvasti tapah-
tumien keskipisteenä kauhtanassaan hymyillen
aina yhtä leveästi kahdella hampaallaan Alfred E.
Neuman-hymyä.
Keltainen poika ilmestyi suurimmaksi osaksi yk-

sittäisinä ruutuina ja vain harvoin strippeinä.
Keltaisen pojan repliikit oli kirjoitettu hänen yö-
paitaansa, mutta Outcault käytti myös puhekup-
lia. Sarja oli muutenkin täynnä tekstiä: ilmoituk-
sia, mainoksia, kylttejä, julistuksia. Keltainen poi-
ka on todellinen sarjakuva: kuva jateksti toimivat
siinä yhdessä vaikuttaenkumpikin toisiinsa.
Outcault ei ole varsinainen sarjakuvanero. Hän

oli hyvin taitava piirtäjä ja kekseliäs, mutta hän
vain sattui aloittamaan sarjakuvan, oli oikeaan
aikaan paikalla.
Outcault eli vuoteen 1928 japiirsi kauan Keltai-

sen pojan kuoleman jälkeen mm. Buster Brown
-nimistä sarjakuvaa, jostatuli toinen villitys. Myös
aikalaiset huomasivat Outcaultin kyvyt: W.R.
Hearst osti hänet. Hearst näet rynnisti New Yor-
kiin vasta 1895 ostettuaan kituliaan Morning
Journalin. Hän asettui samaan taloon, jossa Pulit-
zerin World toimi, ryhtyi jäljittelemään Pulitzerin
menetelmiä ja ostamaanhänen henkilökuntaansa.
Outcault siirtyi hänelle. Pulitzer vastasi heti. Hän
osti Outcaultin takaisin. Hearst korotti taksaa
entisestään, ja Outcault tulijalleen hänelle. Keltai-
nen poika jäi lopulta Pulitzerille vaikka piirtäjä
meni. Sarjasta ei ollut enää suurta iloa, koska
parempia oli joehditty kehittää.
Hearst julkaisi sarjakuvia lehtensä sunnuntainu-

meron liitteenä. Liite oh kahdeksansivuinen ja
sillä oli oma nimensä: The American Humorist.
Hän keräsi piirtäjiä ja uusia sarjakuvia niin järjes-
telmällisesti, että jälkikäteen arvostellen hän vai-
kuttaa oivaltaneen sangen selvänäköisesti sen,
minkä amerikkalaiset lukijatutkimukset osoittivat
sitovasti vasta vuosikymmeniä myöhemmin, ni-
mittäin että sarjakuvat ovat etusivun otsikoiden
jälkeen lehden luetuinta materiaalia ja että niitä
seuraavat tavalla tai toisella melkeinkaikki.
Keltainen poika oli raju ja siloittelematon myös

kielellisesti. Kun hän ajaa seurueineen hurjaa
vauhtia vaunuilla pitkin »rauhatonta katua»
(uneasy street), hänen paidassaan lukee: »Gee dis
beats de carpet, which is hard to beat» ja hänen
valkoisessa viirissään lukee: »Gee dis looks like a
Professional game of feet ball between Yale and
Princeton only dis aint so rough» (Jee, että tää on
niinkun ammatti jalkapallo matsi Yalen ja Prince-
toninkanssa mutta ei yhtärajuu). Ihmisiä jääalle,
koirat jakissat lentelevät ympäri katua, hevonen
pillastuu ja sanoo: »I am no nightmare, but simply

scared to death» (minä en ole mikään painajainen,
vaan säikähtänyt puolikuoliaaksi). Kaksi pientä
poikalasta on pudonnut kärryistä ja ilmoittaa
puhekuplassaan toivovansa ainoastaan pikaista
kuolemaa.

Outcaultin toinen sarjakuva, Buster Brown, ker-
toi sekin villin pojan kepposista, mutta Buster oli
herrasväen kakara, ja tämän sarjakuvan sävyt
poikkeavat melkein täydellisestikeltaisen kakaran
riehumisesta. Buster Brown jahänen puhuva bull-
dogginsa Tige keksivät älykkäitä kujeita — lisää-
vät lapiokaupalla hiiliä keskuslämmitysuuniin,
kun isällä on vieraita tai panevat salaa vaarin
makuukamarin täyteen herätyskelloja ja kaikki
soimaan viiden minuutin välein. Buster saa yleen-
sä sarjan päätteeksi piiskaa, ja viimeiseen kuvaan
sisältyy jakson moraali, yleensä pitkä litania sa-
nanparsia, raamatunlauseita ja ylösrakentavia
johtopäätöksiä. Sävy on niin hurskas, ettei aina
voi olla varma, onko tekijä tosissaan.

Sarja alkoi vuonna 1902 ja jatkui ensimmäiseen
maailmansotaan asti. Buster Brownin hahmoa
käytettiin innokkaasti mainontaan ja kokonainen
pukeutumismuoti sai nimensä hänen mukaansa:
vanhanaikainen, sievistelevä,rusetti-leuan-alla.
Buster jätti nimensä myös kieleen. Eräässä Suo-

messa julkaistussa sotasarjakuvassa toisen maail-
mansodan pommituslentäjä sanoi toverilleen: »Se
on Roger, Buster.» Kysymyksessä ei kuitenkaan
ollut Roger eikä Buster. Lause käännetään lähin-
nä: »Okei,kaveri, okei!»

Pojat joit' ei saatu hyviks

Kissalan pojat on vanhin hengissä oleva sarjaku-
va, se alkoi 1897; Helsingin Sanomien sunnuntai-
numeroissa ilmestyvät sarjat panevatkyllä ihmet-
telemään, pitääkö sitä hengissä sydänhieronta vai
tekohengitys, koska sen alkuperäinen viehätys on
kulunut kokonaanpois.
Kissalan pojat eli The Katzenjammer Kids (Kat-

zenjammer on saksaa ja tarkoittaa krapulaa) on
tahallinen jäljitelmä Wilhelm Buschin Maxista ja
Moritzista, johon Hearst sattui kiintymään mat-
kustellessaan Euroopassa. Sitä piirtämään pantiin
vielä nuori Rudolph Dirks, joka kehitti sarjan
varsin nopeasti persoonalliseksi jakauas esikuvis-
taan. Eräs sarjan erikoispiirre ei välity lainkaan
suomalaisissa käännöksissä: koko Kissalan väki
on saksalaisia siirtolaisia, jotkapuhuvat englantia
vahvasti murtaen,Hans, Fritz, Mama, der Captain
ja der Inspector, eli suomeksi Hansu, Fritsu, äiti,
kapteeni ja inspehtori. Heidän kielensä on tällais-
ta: »I like people vot iss polite!» »Aw, dey aint
polite — dere crazy.» Minä tykkään ihmisistä,kun
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59 Herriman: Krazy Kat; Rikkaiden yksityiskohtien, oudon tunteen, makean
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on kohteliaita. Ach, ei ne on kohteliaita, ne on yksi
hulluja.
Hansu ja Fritsu keskittyivät aluksi kiusaamaan

kapteenia ja inspehtoria. Tapahtumaympäristönä
oli epämääräinen koti. Sitten Kissalat muuttivat
selvästikin etelään: nähtävästi Afrikkaan. Sarjas-
sa esiintyi neekereitä, apinoita japalmuja. Asuin-
paikka oli saari.
Vuonna 1912 Rudolph Dirks ei ollut enää aivan

nuori. Hän halusi lomaa, jota Journal ei kuiten-
kaan antanut hänelle. Hän otti omaa lomaa, ensi
kerran sitten Yhdysvaltain—Espanjan sodan, jon-
ka ajan hänpalveli tykistössä.
Lehdestä sähkötettiin Dirksin perään. Mutta kil-

pailija veti välistä: World osti Dirksin. Siitä syntyi
ensimmäinen suuri sarjakuvaoikeudenkäynti, jos-
sa jouduttiin määrittelemään tekijän ja syndikaa-
tin oikeudet. Juttu herätti kovasti mielenkiintoa.
Oikeuden päätöksessä todettiin, että Dirksillä oli
tekijänä oikeus luomiinsa henkilöihin, mutta sen
sijaan asianomaisella syndikaatilla (King Features
Syndicate) oli yksinoikeus sarjan nimeen. Sarja
jakautuikahtia. Dirks piirsi edelleenUnited Featu-
res Syndicatelle, ja sarjakuvan nimi oli The Cap-
tain and the Kids. Kingin syndikaatti palkkasi
uuden miehen, Harold Knerrin jatkamaanKatzen-
jammeria. Päin vastoin kuin tavallisesti Knerr oli
suunnilleen yhtä taitava kuin sarjan keksijä Dirks.
Hänen käsialansa on mehukkaampaa ja asetel-
mansa selkeämpiä kuin Dirksin; lisäksi hän osasi
käyttää hyväkseen sarjan suotuisaa ilmapiiriä
täydentäen ja höystäen sitä omilla keksinnöillään.
Knerr toiKissalaan lisää henkilöitäkin: Kiki-tytön,
Rollon, katalan mallilapsen, ja kotiopettaja neiti
Hempon, joka ihailee Rolloa ja inhoaa Hansua ja
Fritsua.
Dirks jatkoi sarjansa piirtämistä kuolemaansa

asti. Hän kuoli vasta huhtikuussa 1968 melkein
90-vuotiaana. Hänen poikansa John Dirks lienee
kuitenkin vastannut sarjasta Rudolphin vanhuu-
den vuosina. Knerr lopetti jo vuonna 1945, jolloin
häntä seurasivat Doc Winner ja Joe Musial, jonka
piirtämät sarjat ilmestyvät myös tätä nykyä Hel-
singin Sanomissa.
Kissalan poikien parhaat päivät olivat joskus

sotien välisenä aikana. Dirks tavoitti tuolloin täl-
löin teknisesti puutteellisten alkuvuosien aidon
räyhäkän hengen, ja hänen henkilöhahmoissaan
oli kaikessa karmeudessaan jotain varsin todellis-
ta ja elävää. Kun Dirksin kapteeni antoi pojille
piiskaa — molemmille samalla polvella yhtaikaa,
niin siinä oli todellista draamaa. Hänenkapteenin-
sa ei liioin ollut kuka tahansakiusattu perheenisä,
vaan mielenkiintoinen äijä, joka saattoi keksiä
hyvinkin villejä asioita myös aivan omasta pääs-
tään.
Knerr oli selvästi Dirksiä parempi tarinan juonen

keksijä. Kerran tikka häiritsi kapteenia, kun tämä

yritti levätä puutarhassa (ehkä krapula). Hän etsi
hiljaisuutta ja rauhaa koirankopista, mutta tikka
siirtyi takomaan sen kattoa. Hansu ja Fritsu huo-
masivat tilaisuutensa tulleen. Hansu veisti pitkän
kepin ja Fritsu meni pyydystämään häkin täyteen
tikkoja. (Fritsu pyydysti ne ripottelemalla suolaa
lintujen pyrstöille — yhtä kuuluisa kuin todellisuu-
dessa epävarma keino, sama, jota Aku Ankka ja
Pelle Peloton ovat myöhemmin soveltaneet.) Pojat
koputtivat jälleen koirankoppia, ja kun kapteeni
ryntäsi kiukkuisena ulos, he päästivät tikan len-
toon. Kapteeni pakeni puuttomalle hiekkarannal-
le. Pojat koputtivat kepillä laudanpätkää ja päästi-
vät taas tikan irti. Kun kapteeni oli rauhoittunut
raivokohtauksestaan, he koputtivat kapteenin kal-
jua ja laskivat taas tikan lentoon. Vhmeisessä
kuvassa muut sarjan sankarit supattelevat huoles-
tuneina keskenään vilkuillen kapteeniin, joka
marssii edestakaisin tikkajahdissa iso kivääri kai-
nalossa japatapäässä.
Myöhempi tutkimus selvittänee, mikä inspehto-

rin asema on Kissalan perheessä. Inspehtori on
niin hullunkurisen näköinen, ettei sitä enää edes
huomaa: kääpä mies, pitkä parta, kapea korkea
hattu, pirullinen luonne. Kai hän lähinnä on jon-
kinlainen kotikurin uhriksi joutunut pysyvä ali-
vuokralainen, jonka tärkein tehtävä on olla poi-
kien kepposten maalitauluna.
Italialainen sarjakuvien tietosanakirja Enciclope-

dia dci Fumetti menee kuitenkin varmaan liian
pitkälle väittäessään, etteivät edes kapteeni ja äiti
olisi naimisissa keskenään ja etteivät pojat liioin
olisi heidän oikeita lapsiaan. Tällainen näkemys,
jollelienee tosin löydettävissä järkeviäkinperuste-
luja, taitaa olla sairaiden aivojen tuotetta. Äidillä
on ainakin nykyisinkaksoisvuode.

Säilykepurkkipäässä

Dirks ehti vakiinnuttaa maineensa ensimmäisenä
johdonmukaisina ruutuina etenevän kuvakerto-
muksen japuhekuplienkäyttäjänä: hänen jälkeen-
sä sarjakuva oli toisin sanoen valmis. Heti hänen
ilmestyttyään nousi kuitenkin esiin suuri kaarti
muita yhtä valmiita sarjakuvataiteilijoita. Heistä
tulivat kuuluisimmiksi Frederick Burr Opper ja
JamesSwinnerton.
Opperilla oli monta suosittua sarjakuvaa. Hänen

suuri sankarinsa oli Happy Hooligan, ikuisen hä-
viäjän perikuva, joka esiintyi aina — syystä tai
toisesta, säilykepurkki hattuna päässä.
Happy Hooliganin nimi on aika merkillinen: on-

nellinen huligaani tai onnellinen velikulta olisi
ehkä parempi käännös. Englannin sana »hooligan»
pohjautuu irlantilaiseen sukunimeen Hoolihan tai
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60 Jee! Kun on niin kiiru etteimull'oo aikaa tehdämitään eikäketään — Keltainen
poika, vuosisadansuosituin humoristinenkeksintö. Keltainen poika ilmestyi ensim-

mäisen kerran 'Worldissa' 1895. Tekijä: R.F. Outcault. (c) KFS. 61 Pikku Buster
Brown vuosisadan ensimmäisiltävuosilta, (c) KFS.
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Hooligan, ja vielä Happyn ilmestymisaikaan se oli
selvää slangia. Sana sai nykyisen merkityksensä
vasta joskus 1910-luvulla. Shs: Happy ei ole huli-
gaani.
Ikuinen häviäjä on englanniksi »fall guy»: se

kaveri, jokakaatuu aina nokilleen, murheenkryy-
ni, jonka on mahdoton onnistua omin ponnistuk-
sinsa missään asiassa. Veijo Meri määrittelee:
»Kun ihminen on arka ja heikko ja huono juokse-
maan ja siitä huolimatta häntä pahoinpidellään ja
ajetaan takaa, se on huumoria (Chaplin).» Happy
Hooligan oh tämän suvun kantaisä sarjakuvissa.
Aku Ankka, Jaska Jokunen ja Heikki Heikkinen
ovatrintaperillisiä.
Hooliganeja oh täysi suku,kaikki samannäköisiä:

kierot tihrusilmät,hirveän suurikuonomainen suu
ja säilykepurkki päässä. Kaikille muillekin Hooli-
ganeille tapasikäydä huonosti: he jäivätrattaiden
alle, putoilivat sängystä, kompastelivat, joutuivat
putkaan, saivat ehtimiseen selkäänsä, ja kun he
säikähtivät, he lensivät vinosti takaperin noin
mittansa ilmaan — siitä tuli klassinen keino.
Hooliganit olivat yhtä viattomia kuin esimerkiksi

Ohukainen elokuvissa. Tässä viattomuudessa lie-
neekin ikuisen syntipukin onnettomuuksien syy:
jumalateivät suvaitse sellaista.
Opperilla oli kaksi muutakin sarjaa, And Her

Name Was Maud (Ja hänen nimensä oli Maud,
Suomessa Ja aasin nimi oli Liisa) sekä Alphonse
and Gaston. Maud oli aasi. Maudin isäntä yritti
aina tehdä kiusaa aasilleen ja sai aina potkun
mahaansa. Isännän ilmalento oli huima.
Maudin mukana sarjakuvaan tuli teema-muun-

nelma-rakenne, jota suositaan vieläkin. Juonella
on etukäteen annetut tiukat rajat. On vain ukko Si
ja akka Ezra sekä potkiva aasi Maud. Ukko kiu-
saa, aasi potkii. Nykyisissä sarjoissa on monta
teemaa, mutta ne ovat samalla tavalla khnteitä.
Jaska Jokusen baseball-joukkue häviää aina. Jas-
ka toivoo aina, että joukkue voittaisi. Heikki Heik-
kinen erehtyy keskustelemaan vaimonsa Helmin
kanssa ja saa nenilleen tai joutuu viattomana
kadulla kulkiessaan juoksemaan rosvon kanssa
poliiseja pakoon tai saa selkäänsä johtaja Tikalta.
Jimmy Hatlon Pipsa Pippurin (Little lodine)isä sai
potkut säännöllisesti joka sarjassa ja Pipsa pus-
kaa.

On outoa,miten suuren vapauden tällainen sidot-
tu muoto voi antaa. Lännenfilmit ovat aina sa-
manlaisia. Sonetissa on tietty kaava, samoin klas-
sisessa sinfoniassa, samoin kreikkalaisessa temp-
pelissä. Jos teos on jäykkä, se ei johduvälttämättä
muodon jäykkyydestä. Lukija seuraa jotain Mau-
dia suorastaan jännittyneenä: mitä tänään on
keksitty. Miten tekijä ylittää riman tänään? Osaa-
ko hän päättää pakollisen liikesarjansa yhtä
upeaan merimiesvolttiin täysvartalokäännöin
kuin ennenkin?

Opperin kolmas, Alphonse and Gaston, kertoo
kahdesta hullusta ranskalaisesta, joita heitäkin
maailma vainoaa. Heidän syntinsä on kohteliai-
suus: he joutuvatselkkauksiin juututtuaankumar-
telemaan ovilla. After you, dear Alphonse!
Väittävät, että amerikkalaisen ja miksei suoma-

laisenkin perinteenkuva läpisliipatun kohteliaasta
ranskalaisesta perustuu suurelta osin näihin kah-
teen veikkoon, joiden ura sanomalehdissä ei tosin
tullut kovin pitkäksi. Alphonse ja Gaston katosivat
ensimmäisinä Opperin sankareina areenalta. Hei-
tä seurasi aasi Maud. Happy Hooligan kesti kaksi-
kymmentäviisivuotta.

Pienet karhut, tiikerit japojat

On pelkkä ikävä yhteensattuma, ettei James Swin-
nertonista tullut sarjakuvan isää, vaan kunnia
meni Outcaultille. Kuitenkin Swinnerton pihti val-
mista sarjakuvaa San Franciscossa ilmestynee-
seen Examineriin jo 1890-luvun alussa. Hänen
sarjansa nimi oli Little Bears and Tigers (Pikku
karhut ja tiikerit). Kysymyksessä oh todellinen,
säännöllisesti sanomalehdessä ilmestyvä sarjaku-
va. Se sattui vain ilmestymään väärällä rannikol-
la, eivätkä lehtimogulit huomanneet sitä. Eikä
linja sitten alkanut shtä.
Swinnerton piirsi pitkään. Hänen maineikkain

sarjansa Little Jimmy ilmestyi vielä sotien jälkeen.
Se tunnettiin myös Suomessa. Tämä naskali seik-
kaili Sarjakuvalehdessä nimellä Into Poika. Into
Poika oli viimeinen pioneeri sanomalehtien sun-
nuntailiitteistä.
Outcault, Dirks, Knerr, Opper ja Swinnerton ovat

lopulta vain esimerkkejä piirtäjistä, jotka loivat
sarjakuvan. Heidän sarjansa ilmestyivät sunnun-
tain lehdissä joko varsinaisilla palstoilla tai sun-
nuntailiitteessä. Väriä käytettiin paljon. Samoin
ruutujen koko oli nykyistä selvästi suurempi —
tämä on oleellista. Sarjakuvien sävy oli melkein
järkiään sama. Ne olivat koomisia pätkiä, perus-
tuivat huvittavaan käänteeseen, gagiin eli met-
kuun, ja henkilöhahmot olivat voimakkaasti tyyli-
teltyjä. 'Vakava' sarjakuva on aika myöhäinen
tulokas. Vakava sarja ilmestyi lehtiinvasta suuren
talouspulan aikana, suloin kun komedian aika
alkoi päättyä myös elokuvassa. Sarjakuvan eng-
lanninkielinen nimitys juontuu tästä: comic strip,
comics tai funnies.
Vanhojen sarjojen viehätys perustuu aika pitkälle

niiden suloisen itsetiedottomaan burleskiuteen.
Vakavia ja murheellisia asioita ei tiedostettu. Ve-
revä elämäntunne kuohui ja velloi, vähistä ei
välitetty, asiat kuitattiin naurunräkätyksellä. Sa-
maan aikaan Euroopassa meni mailleen »kaunis
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62 And Her Name Was Maud. Piirtäjä: F. B. Opper. (c) 1930
by the Int'l Feature Service, Inc. 63 »Sinä olet ihan kama-
la. . .». Happy Hooligan, piirtäjänä F.B. Opper. (c) 1912by the
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sisältää stripin ensimmäisen kuvan ja ylösalaisin käännetty-
nä sen viimeisenkuvan, (c) 1904by the New York Herald Co.
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aikakausi», la belle epoque, dekadenssi juhli, Os-
car VVilde kirjoitti, van Gogh oli kuollut, Toulouse-
Lautrec viimeisillään, Degas vielä voimissaan,
Gauguin Tahitilla, Cézanne vireessä, Matisse jo
esiintynyt jaPicasso kouliintumassa.

Kansan suosiosta rahan valtaan

Sarjakuvasta tuli todella iso bisnes vasta kun
päivittäiset stripit alkoivat pyöriä sanomalehdissä.
Ensimmäinen päivittäin ilmestynyt sarja oli Bud
Fisherin Mutt and Jeff, Matti Mainio ja Jussi
Juonio. Se ilmestyi ensin San Francisco Chronic-
lessa marraskuun 15. päivänä 1907 ja ilmestyy
yhä, nykyisin Ai Smithin piirtämänä Fisherin kuol-
tua vuonna 1954.
Fisher oli aluksi lehtensä urheiluosaston piirtäjä.

Siksi myös sankari on urheilullinen: intohinioinen
vedonlyöjä, herra Augustus Mutt. Mutt hävisi
melkein aina.
Herra Muttin tunnistaa tämän päivän Matiksi jo

ensimmäisestä sarjastaan: vaalea huopahattu, si-
kari, pitkä nenä, hammasharjaviikset, ruudullinen
puku, omituiset litteät jalat.
Hearst osti Fisherin sarjoineen Examiner-leh-

teensä oitis. Examinerissa Mainio löysi Juonionsa.
Jussin alkuperäinen nimi on Jeff, oikeastaan Jeff-
ries sen hetkisen nyrkkeilyn raskaan sarjan haas-
tajan Jim Jeffriesin mukaan. Matti löysi Jussin
hullujenhuoneesta ja korjasi hänet oikusta mu-
kaansa.
Matin aikaisempi vedonlyöjänkarriääri ja Jussin

nimeen sisältyvä vitsi tähdentävät sarjakuvan
erästä puolta. Molemmat ovat ajan ilmiöitä, tuu-
lesta temmattuja, syljen suuhun tuomia keksintö-
jä, jotka ovat sitten jähmettyneet. Matti on tänä-
kin päivänä 1900-luvun alun sanfranciscolaisen
vedonlyöjän näköinen sikareineen ja viiksineen,
vaikka hän on luopunut ajat sitten tästä pahasta
tavasta jamuun muassa perustanutperheen. Jussi
puolestaan oh aluksi huolellisesti pukeutunut hul-
lu herra, jolla oh koominen nimi. Tänä päivänä
Jussin nimessä ei näe mitään erikoista vitsiä,vaan
päin vastoin esimerkiksi pieni ja iso olutiasillinen
tunnetaan kuulemma eräin paikoin Amerikassa
nimillä »mutt» ja»jeff», ja itse Joyce viskaa nämä
sanat esiin eräässä teoksessaan. Matin aikanaan
keikarimaisen modernit vaatteet käyvät yhäkin
laatuun, kun hänen kauluksensakin muuttui sit-
temmin yksinkertaisesta nykyaikaisen kaksinker-
taiseksi. Jussi sen sijaan kulkee yhä silkkihatussa
kuten ikätoverinsa Vihtori, vaikka silinteri Menee
ohut päähineeksi vanhahtava jo Jussin esittäy-
tyessä ensi kerran lukijoilleen. Mutta asusteet
ovat sarjakuvasankarin tavaramerkki,eikä niiden

hätkähdyttäväkään muodittomuus kiinnitä huo-
miota, koska kysymys on hyvin tutusta hahmosta.
Aku Ankkakin liikuskelee merimiesasussa, vaik-
keivat lapset ole käyttäneet sellaista enää vuosi-
kymmeniin.

Matin ja Jussin huumori oh pitkään hyvin raikas-
ta ja raakaa. Perinteellinen pitkän ja pätkän,
viisaamman ja tyhmemmän vastakohta-asetelma
tuotti asian edellyttämät naurut, varsinkin kun
tyhmäkin pääsi joskus niskan päälle ja välttyi
suuremman antamasta selkäsaunasta. Fisherin
suurin ansio on silti hänen piirustustapansa: sel-
keä, tasapainoinen,hauska, harkittu.

Sarjakuvan perusilmeen havaitsee kerran vilkai-
semalla. Puhekuplien suuruus ja määrä, yksityis-
kohtien selkeys jarunsaus, kompositiot ja montaa-
si käyvät ilmi melko vähällä vaivalla. Fisher ei
säästele tekstiä, mutta ei liioin rusenna henkilöi-
tään paisuvien puhekuplien alle. Teksti elää asian-
mukaisesti kuvan rinnalla omaa, itsessäänkin
merkittävää elämäänsä. Repliikit eivät ole niin
pitkiä, että lukija tuntisi suurempaa kiusausta
hypätä yli. Edelleen: hän pelkistää hyvin rohkeas-
ti, rajaa taustat välttämättömään ja korostaa hy-
vin voimakkaasti henkilöitään, joita piirtäessään
hän on ehdottomasti parhaimmillaan.
Fisherin huvittavuuden huippuna ovatkai hänen

henkilöittensä asennot ja ilmeet. Matti Mainio
istuu nojatuolissa sanomalehden takana kanta-
päät istuimella,kurkistaa lehden yli, vääntelehtii
ihmeissään, jäykistyy kauhusta, seisoo tuolissa
haroen käsin tukea tuolin selästä, ja seuraavassa
kuvassa Jussi saa sylkykupista päähänsä. Kun
Matti lentää ikkunasta tai ovesta ulos, kun joku
ravistelee häntä kurkusta tai valmistautuu ku-
mauttamaan häntä kasvoihin, hänen vartalonsa
liikkeet ja käsiensä asennot ovat sangen puhuvia.
Vielä: eräät sarjakuvan klassisista kikoista liene-
vät Fisherin keksimiä, esimerkiksi sahan ja tukin
kuva nukkumista merkitsemässä.
Kaikilla Matti Mainion ja Jussi Juonion henkilöil-

lä on melkein aina kädessään hansikkaat, joissa
on selkäpuolella kolme koristejuovaa. Näitä han-
sikkaita he eivät riisu sisällä, eivät Ihoin syödes-
sään tai nukkuessaan. Tosin he eivät ole yhtä
sinnikkäitä kuin Walt Disneyn henkilöt, joilla on
täsmälleen samanlaiset sormikkaat ja kädessään
vain kolme sormea ja peukalo, sillä nämä eivät
luovu käsineistään edes uidessaan taikylpiessään.
Matti Mainio ja Jussi Juonio ovat esiintyneet

myös metasaijakuvana. He huomasivat kerran
kesken kaiken muuttuvansa sinisiksi. Sen jälkeen
värit palautuivat oikeiksi, niutta heistä tuli kuh-
mupäisiä. Käynti sarjan piirtäjän luona selvitti
asian: tämä oh kyllästynyt rutiiniinsa ja piirteli
sarjaansa varpaillaan. Matti ja Jussi löivät häntä.
Bud Fisher sai sarjakuvan piirtäjistä ensimmäise-

nä todella hyvät tulot. Kun hän siirtyi Hearstilta
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toiseen syndikaattiin vuonna 1913, hän sai tuhat
dollaria viikossa sekä prosentit sarjansa brutto-
tuotosta. Muutaman vuoden kuluttua hänen viik-
kotulonsa olivat 4 600 dollaria — silloista rahaa.
Tällaiset tulot — puhumatta syndikaatin tuloista,
joita ei mainita missään, eivät selity vain tasolla ja
suosiolla. Kysymyksessä oli jo suurteollisuus.

Amerikkalaiset unelmat

Vihtori ja Klaara, Amerikassa Bringin up the
Father, aloittivat myrskyisän avioelämänsä nevv-
yorkilaisessa American-lehdessä vuonna 1913.
Seikkailut jatkuvat yhä, vaikka alkuperäinen piir-
täjä, George McManus kuoli 1954.
Vihtori ja Klaara ilmestyy meillä mm. Uudessa

Suomessa. Sarja on nykyisin murheellinen haamu
aikaisemmastaan. Ilmeisesti vain suomalaisittain-
kin hyvin pitkät perinteet pitävät sitä enää hengis-
sä: se ilmestyi Uuteen Suomeen jo 1930, lehden
toisena sarjakuvana englantilaisen Bonzon jäl-
keen.
Varttunut Vihtorin ja Klaaran lukija muistaa

takavuosien ihmeellisyydet: Vihtorin kävelyt pu-
helinlangoilla New Yorkin kaupungin korkeuksis-
sa, kuvankauniit tytöt, joita Vihtori olisi katsellut
niin mielellään, asunnon hupsun koristeelliset yk-
sityiskohdat, kauniisti piirretyt kamalat interiöörit
sekä ennen kaikkea hullunkuriset taulut, joiden
raamien yli valui kansaa jatkuvasti. Ne olivat
alkuperäistä GeoMcManusta.
Seurassa ilmestyi aikanaan sarjakuva nimeltään

Vesa Vekkuli (Snookums). Myös se oli McManusin
piirtämä. Hänellä oli aikanaan monta muutakin
sarjaa: esimerkiksi klassistyyppiset The Newly-
weds ja Their Only Child, joka kertoi kauniista
äidistä, hyväsydämisestä mutta hölmöstä isästä ja
perheen pikku vauvasta, jolle paraskaan ei ole
kyllin hyvää.
McManusin tekniikka oli kutakuinkin valmis jo

hänen varhaisissa sarjoissaan 1910-luvun puoli-
välissä. Vihtori ja Klaara syntyi valmiina: kerto-
mus nousukkaista sekä tohvelisankarista japirtti-
hirmusta. Mies on hyväntahtoinen liikemies, joka
haikailee hauskaa menneisyyttään kääriessään
yhä lisää rahaa ja karkaa joskus kaihoisana Topi
Tuiterin kapakkaan. Vaimo on sievistelevä hupsu,
jolla on koleerinen mielenlaatu, liialliset luulot
laulutaidostaan ja kauneudestaan sekä sangen
epäilyttävä suku.
Nousukkuus oli päivän teema 1910-luvulla. Suo-

messa L. Onerva oli juuri kirjoittanut aiheesta
romaanin ja lanseerannut samalla »nousukas»-sa-
nan siihen astisen homo novuksen tilalle. Vihtori
'Jiggs) oh irlantilaissyntyinen entinen työmies,

joka oli koonnut hyvällä onnella ja veikkauksella
huomattavan omaisuutensa. Klaara (Maggie) oli
työskennellyt aikanaan pesulassa. Rikastuttuaan
puolisot Vuorenkaiku — oivallinen käännösnimi —
vaalivat mahdollisimman huolellisesti hienoksi
katsomaansa elämäntapaa ja seurustelevat vain
parhaissa piireissä. Suurin osa tuttavapiiristä on
lordeja, markiiseja, kreivejä ja paareja. Kunnon
amerikkalainen republikaani liikemies on harvi-
naisempi kuin ruhtinas. Vihtori viihtyy piireissä
vain silloin, kun miesjoukolla käydään kortilla
vaimoilta salaa. Muutoin hän aiheuttaa järkytyk-
siä käyttäytymällä tökerösti tahtomattaan tai ta-
hallaan.
Vihtorilla on kultaiset kahleet, hän on olojensa

vanki. Hänelle riittäisivät toverit Topi Tuiterin
kapakassa, olut, lammaskaan ja uhkapeli. Niiden
sijaan hän saa kultivoitua seuraa, oopperailtoja ja
päivällisiä.
McManus toi sarjakuvaan perheen ja sen sisäiset

suhteet. Samoin hän toi selvästi määriteltävän,
asioiden kulkuun vaikuttavan sosiaalisen taustan,
oikeastaan myös yhteiskunnallisen eriarvon: Vih-
torin oma salainen ja julkinenminä, Topi Tuiterin
joukkio — markiisi sejase.
Puhdas satiiri on sekin McManusin uutuuksia.

Mutta mitä hän satirisoi? Yläluokkaisia pyrkimyk-
siä, sivilisaation tyhjyyttä, houkkamaisuuksia?
Vihtori on toteuttanut 'amerikkalaisen unelman'.

Hän on kohonnut paitaressusta kivitalon omista-
jaksi, juoksupojasta suurliikemieheksi. Hänen si-
simpänsä on turmeltumaton. Hänelle riittäisivät
yksinkertaisenelämän arkiset mutta syvät ilot.
Kummalla puolella McManus oikeastaan tahtoo

olla? Hänen syndikaattinsa on supersiveä: avio-
erot ja roistoilut eivät tulleet kysymykseenkään.
Klaara saattoi rikkoa koko astiaston Vihtorin pää-
hän ja turvautua kaulimeen, Vihtori vihelteli vie-
raille tytöille, mutta tämä kaikki oli sallittua ja
kuului asiaan. Vihtori nähtiin Tuiterin kapakassa
rattoisan oluttuopin ääressä ja hän tuli kotiin
pikkutunneilla, mutta ei koskaan havaittavasti
juopuneena. McManus nipisteli lukijoittensa sielu-
ja viittauksillaan rakastettaviin paheisiin. Edem-
mäs menostaei puhettakaan. Iva jäi siis ponnetto-
maksi protestiksi.
McManus oli aikalaisensa Winsor McCayn ohella

ensimmäinen piirtäjä, jonka grafiikka sellaisenaan
täyttää kaikki laatuvaatimukset. Siitä puuttuu al-
kuaikojen pioneerien tapailu. Hän piirtää ohutta
joustavaa, hämmästyttävän tarkkaa jaekspressii-
vistä viivaa, jonka taidokkuus tulee oikeastaan
esiin vastakeskityttäessä kompositioihin jakuvien
lukuisiin yksityiskohtiin. Nora-tytär juhla-asus-
saan, jokin pilarin päässä seisova maljakko ja
kukka-asetelma sen takana, Vihtorin aha aukene-
va New Yorkin silhuetti, seinällä oleva lampetti
tuovat mieleen vuosisadanlopun taidokkaat ju-
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gend-piirtäjät, esimerkiksi Beardsleyn. Hänen tyy-
listään heijastuu muuan sarjakuvataiteen ominai-
suus. Maneeri, jota muuten pidetään vikana, on
sarjakuvassa välttämättömyys. Kysymys on ma-
neerin laadusta ja tasosta. McManusin maneeri oli
toisaalta selkeä jatunnistettava, toisaalta tarpeek-
si joustava.

Höyhensaari

Winsor McCay piirsi sarjaa 'Little Nemo in Slum-
berland' eli Pikku-Nemo höyhensaarilla vuodesta
1905 vuoteen 1911. Se ilmestyi New York Heral-
dissa. Oikeudenomistajat koettivat herättää van-
hoja sarjoja henkiin 1940-luvulla, mutta turhaan.
Suhteellisen lyhyestä ilmestymisajastaan huoli-
mattaLittle Nemo on monien kirjoittajien mielestä
ainutlaatuinen jaylittämätön teos. Miksei olekin.
Little Nemo on graafisesti erinomaisen taidokas
ja juoneltaan toisaalta sidottu, toisaalta hurjan
mielikuvituksellinen,kuten sarjakuvan tulee. Piir-
rostyyli on vuosisadanvaihteen korkeinta tasoa,
jugend-henkistä ja koristeellista. Teemat ovat oi-
keastaan surrealistisia — jo kauan ennen kuin
tämä tyylisuunta tuli suosituksi taiteessa. Täsmäl-
lisempää olisi kuitenkin verrata tätä tyyliäkauhu-
romantiikkaan, joka oli julmassa muodossaan tut-
tu jo Edgar Allan Poesta. Perspektiivit, vääristy-
mät, oudot maailmat tuovat mieleen Liisan Ihme-
maassa.
Winsor McCayn tapa luoda maailmansa on lyyri-

nen. Hänen sarjakuvateostensa peruselementti on
uni, vieras todellisuus. Jokainen sarja alkaa Pik-
ku-Nemon nukkumaanmenolla. Sarjakuva kertoo
hänen unensa. Lopussa hän havahtuu — putoaa
yleensä sängystään. Unitapahtumat ovat sisäisesti
moitteettoman johdonmukaisia, unenvarmoja. Ta-
pahtumat versovat toinen toisistaan, eikä mikään
ole sinänsä outoa. Maisema piirtyy harmonisen
arkkitehtonisena; McCay rakastaa pitkiä perspek-
tiivejä, pylväikköjä, uusklassisia rakennuksia,
äkillisiä mittakaavan vaihdoksia.
Pikku Nemo on hyvän perheen poika. Hänellä on

kauniit vaatteet ja runsaasti leluja. Nemon uni-
matkojen kumppanit ovat olemukseltaan nukkeja:
sikaria polttava, möhömahainen ja itsetietoinen
Flip sekä pieni neekeripoika.
Pikku Nemo huomaa illalla, että Flip on hänen

vieressään vuoteessa. Sängyn jalat rupeavat kas-
vamaan ja se lähtee liikkeelle. Sänky marssii ulos
kadulle, ja sen jalat kasvavat koko ajan. Nemo
pelkää, mutta Flip lohduttaa. Sitten sänky kiipeää
korkean talon katolle, lähtee ravaamaan kattoja
pitkin ja kompastuu lopuksi kirkontorniin. Nemo
putoaavuoteestaanja herää.

Nemo, Flip ja neekerinukke tulevat poliiseiksi
pukeutuneina suureen palatsiin, joka on ylösalai-
sin. He kiipeilevät pitkin seinälistoja ja putoavat.
Seuraavassa sarjassa palatsi on kyljellään jatove-
rukset kulkevat seiniä pitkin. Lopuksi palatsi al-
kaa heilahdella. Nemo, Flip ja neekeri istuvat
pylväillä jaliukuvat niitä myöten maahan.
Nemo ja Flip tulevat sankkaan metsään. Äkkiä

puut muuttuvat pylväiksi. Joskus pylväät muuttu-
vatpuiksi ja niiden välistä juoksee jättiläisiä, jotka
ajavat heitä takaa. Kun Nemo jaFlip ovathuviret-
kellä metsässä, niitylle ajaa yhtäkkiä juna, joka
vie sankarit mennessään jakulkee pitkin kaupun-
gin katuja. Joskus talot saavat jalat. Joskus ilma-
laiva nousee kuuhun ja matkustajat näkevät, että
kuu on aivan täynnä keltaisia päivänkakkaroita,
joiden keskellä juoksee suunnattoman suuria jä-
niksiä. Joskus taivaasta sataa paljon kaloja kaik-
kien päälle.
Pikku Nemon jaksot eivät ole samalla tavalla

vitsikkäitä kuin muut saman ajan koko sivun
sarjakuvat. Niihin ei sisälly mitään tiettyä met-
kua. Pidemmät, sarjasta toiseen samassa teemas-
sa pysyvät jaksot ovat nekin harvinaisia. Varsi-
naista jännityskertomuksen makua ei pääse synty-
mään — jännityssarja alkoi varsinaisesti vasta
1920-luvunlopulla. Nemon jaksot alkavat ja päät-
tyvät yhtä yllättävästi kuin uni.
Mikä lienee ollut Winsor McCayn ja hänen pikku

Nemonsamerkitys. Amerikkalaiset jaranskalaiset
kirjoittajat suhtautuvat sarjaan haikeasti ja vuo-
dattavat sen ylle kauneimmat laatusanansa. He
valittelevat,miten Nemo jäi miltei ainoaksi lajis-
saan.
Pikku Nemoa on julkaistu ahkerasti myöhemmin.

Italiassa ja Ranskassa on julkaistu 260-sivuinen
isokokoinen ja upeasti painettu albumi täynnä
Nemon seikkailuja. On tavallaan huvittavaa, että
Nemo haetaan esimerkiksi puhdashenkisenä ja
terveenä sarjakuvana, jakun sitä yritettiin herät-
tää henkiin 1940-luvulla, tämä tehtiin varta vas-
ten sen vuoksi, että oltiin hyvin huolestuneita
kauhusarjakuvien aiheuttamasta 'vinosuuntauk-
sesta' ja siitä, että ne kenties turmelevat maan
nuorison pahemman kerran. Kuitenkin Nemo —
samoin kuin esimerkiksi Muumipeikko — on ni-
menomaan 'kauhusarjakuva', ei tietenkään kovin
pelottava eikä missään tapauksessa raaka, mutta
samalla tavalla alitajuista ammentava kuin par-
haat 1940-luvunlopun hautakammiojutut.

Naukulan perhe jakissa

Cliff Sterrett tuli sarjakuvan pariin vanhaa tietä
aloittamalla lehdenkuvittajana. Vuonna 1912 hän
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iski itsensä lävitse sarjakuvalla Pölly and Her Pals
(Naukulan perhe; Aatami 1953), joka jatkui vuo-
teen 1958. Tässä sarjakuvassa on kolme erikoi-
suutta. Ensinnä siinä on jotain: se ei ole yhdente-
kevä. Vaikka vitsit vaikuttavat puujalkaisilta ja
kuviot myöhemmin moneen kertaan kalutuilta, se
on viihdyttävä sarja. Toiseksi Sterrettin tyyli on
hyvin omalaatuinen japelkistetty, helposti tunnis-
tettava. Kolmanneksi Pölly and HerPals oli ensim-
mäinen sarjakuva, jonka päähenkilönä on tyttö,
Pölly. Sellainen oli ennen ensimmäistä maailman-
sotaa vähintäinkin uskallettua. Sterrett on kerto-
nut, että sensuuri oli kova. Tytön jalkaa ei saanut
esittää nilkan yläpuolelta. Suudelma ei olisi tullut
missään tapauksessakysymykseen. Yöllä ei tapah-
tunut mitään: kun kysymyksessä oli kerran tyttö,
kello yhdeksän oli äärimmäinen raja. Jokaisen
stripin oh päätyttävä ennen kohtalokasta kellon-
lyöntiä. Piirtäjä parka. Jayleisö parka.
Cliff Sterrett kuuluu kauteen, jonka kuluessa

sarjakuvan pioneeriaika päättyi. Se päättyi syndi-
kaattien syntymiseen. Aluksi lehdet jalehtiryhmät
olivat pitäneet huolta sarjakuvien levittämisestä.
Sitten, vuoden 1915 vaiheilla sarjakuvia levittä-
mään ja tuottamaan muodostettiin omat firmat,
joista tärkein oli ja on King Features Syndicate —
Hearstin yhtiö. Tänäkin päivänä esimerkiksi Hel-
singin Sanomissa arkisin ilmestyvät sarjakuvat
ovatyhtä paitsi kaikki Kingin levittämiä.
Syndikaattien syntymuutti sarjakuvien luonteen.

Ne olivat olleet ennen hyvin kaupunkikeskeisiä.
Useimpien taustalla häämötti New York. Syndi-
kaatit myivät tavaraansa myös maalle ja pikku -
kaupunkeihin, mikä piirtäjien oli otettavavastaa-
vasti huomioon. Lukijoiden aktiivisuus pakotti
piirtäjät kultaiseksi väitetylle keskitielle eli mää-
rätietoiseen latteuteen. Sterrett voihkii eräässä
haastattelussaan, miten Floridasta ei voinut pu-
hua ilman että kalifornialaiset olisivat kirjoitta-
neet vihaisia kirjeitä. Jos ylisti itsenäisyyspäivää,
heinäkuun neljättä, kanadalaiset lukijat näyttivät
särmäänsä. Jäljelle jäi tasapaksuus.
Hyvää tekijää ei tyrmätä helpolla. Kun Sterrett

ajautui yleisen keskinkertaisuuden kauteen, hän
kompensoi aihepiirin kapenemisen vyöryttämällä
tyylinsäkyllin hulluksi. Tässä hänen taitonsa.

Syndikaattien kultahanhet

Billy de Beckin Barney Google jatkuu yhä, Suo-
messa mm. Koti-Postissa nimellä Kalle Kehveli.
Tosin Kalle Kehveli ei ole Barney Google, vaan
tämän hyvä ystävä Snuffy Smith. Ja tosin Barney
Google ei esiinny enää itse sarjassaan, vaan mai-
nittu hihbilly Smith on vienyt häneltä paikan.

Barney Googlella itsellään oli ajan tavanmukaan
knallihattu, viikset ja yksinkertainen kaulus.
Googlen aisaparina oli ratsu, ravihevonen nimel-
tään Spark Plug (sytytystulppa).
Billy de Beckin iso anti oli elävä kieli. Eräät

uudissanat uivat suoraan Yhdysvaltain slangiin,
kuten heebie-jeebie, hermo 010.
Snuffy Smithin edustamista Kentuckyn vuoriseu-

dun hillbillyistä on tullut osittain tämän sarjaku-
van ansiosta kansallinen instituutio. Hillbillyt —
joita myöhemmin esiintyvät AI Cappin piirtämät
Yokumin perheen jäsenetmyös ovat — ovat häm-
mästyttävän turmeltumattomia luonnonlapsia,
miehet käyttävät haalareita ja hyvin isoja hattuja,
naiset ovat joko rumia ja lihavia kuten Snuffy
Smithin vaimo Lowzie tai kuvankauniita kuten
Cappin naiset. Viattomuus on yleinen, mutta pon-
tikkaa juodaan kovasti. Laiskuus on toiseksi suu-
rin pahe. Snuffy-Kalle nähdäänkin useimmiten
loikomassa suojaisassa paikassa pontikkapullo
kainalossa eukkoaan phlossa.
Frank Kingin piirtämä Gasoline Alley nauttii

kotimaassaan uskomatonta suosiota, mutta on
Suomessa tuntematon. Tämän sarjan vitsi on sii-
nä, että ihmiset vanhenevat luonnollista tahtia
jäämättä ikuisiksi kääpiöiksi kuten Kissalan pojat
taikasvamatta nykäyksittäin kuten Heikki Heikki-
sen lapset tai Geo McManusin Vesa Vekkuli. Gaso-
line Alleyn isi ja äiti löysivät lapsosen korista
ovensa edestä jo vuonna 1921, kaksivuotta sarjan
alkamisen jälkeen. Lapsi sai omalaatuisen nimen
Skeezix, varttui iässä ja viisaudessa, kun taas
hänen ottoisänsä ja -äitinsä, herra jarouva VVallet
(lompakko) vanhenivat valitettavasti. Skeezix otti
osaa toisen maailmansodan taisteluihin, kunnos-
tautui ja haavoittui saaden osakseen ihaihjoitten-
sa raivokkaan myötätunnon. Naimisiin päästyään
Skeezix perusti autokorjaamon ja ryhtyi jatka-
maansukuaan.
Gasoline Alley on piirretty kuivasti ja jotensakin

laimeasti. Sen pääasiallisin tarkoitus lienee kutku-
tellakeskivertoporvarin ikävääkohti itseään.
Rube Goldberg piirsi sarjakuvaa Boob McNuttin

oudoista vaiheista ja suunnitteli hyvin omituisia
koneita. Goldberg piirsi hyvin, mutta hänen sarja-
kuvistaan puuttuu viehätys. Hänen hullunkuriset
koneensa ovat nerokkaita ja tuovat mieleen »late-
raalista ajattelua» saarnaavan tohtori de Bonon
suosittaman koiran kävelyttämiskoneen, jokakuu-
lemma paljastaa oikean lateraahsen oivaltamisen
rakenteet. Koin tappaminen Goldbergin tapaan
käy näin: konstruoidaan laite, jossa on suuri
painonappi, lasilevy, lasia puhdistava tuulilasin-
pyyhkijä sekä vanha takki. Koi näkee kaukaa
takin jalähestyy sitä. Koi pysähtyy ihmettelemään
takkia ja astuu samalla vahingossa painonapin
päälle. Nappikäynnistää tuulilasinpyyhkijän, joka
puhdistaa välissä olevan lasilevyn tomusta. Koi
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innostuu, syöksyy kohti takkia jakolauttaa aivon-
sa pellolle törmätessään lasilevyyn.
Goldbergia arvostetaan suuresti Yhdysvalloissa.

Sarjakuvanpiirtäjien seuran vuosittainen palkinto
kantaa Reuben-nimeä hänen mukaansa. Ameri-
kassa palkinnolla pitää olla nimi: Oscar, Emma tai
mikä vain, kuten meillä elokuvan Jussit ja televi-
sion Telvikset. Reubeneita kuitenkin jaetaankun-
nostautuneille pila- ja sarjakuvapiirtäjille. Gold-
berg itse paljasti karvansa jo sotien aikana ja
siirtyi poliittiseksi pilapiirtäjäksi jättäen sarjaku-
vat sivutöikseen.
Ne aikuiset, jotka ovat viettäneet lapsuuttaan

1940-luvun lopussa ja 1950-luvun alkupuolella,
muistavat Yhtyneitten Kuvalehtien julkaiseman
Sarjakuvalehden, jossa ilmestyi hienoja sarjaku-
via: vanha Teräsmies, melkein alkuperäinen Mus-
tanaamio, Sam Seikkailija ja verrattoman hölmö
Pekka Pikanen (Smokey Stover) (pikku kyltit pitkin
seiniä: nix nix 1506; älkää surko). Samassa Sarja-
kuvalehdessä julkaistiin Martin Brannerin hyvin
kauniisti piirrettyä ja viehättävää sarjakuvaa ni-
mellä Kulmalan kaverit. Sarja oli Amerikassa
nimeltään Winnie Winkle, eikä Sarjakuvalehden
Teemun (Denny Dimwit) pitänyt suinkaan olla
päähenkilö.

Winnie Winkle oli siitä erikoinen, että sen arkist-
rippien ja sunnuntaisarjojen välillä oli melkoinen
ero. Alun perin sunnuntain lehdissä julkaistut
puolen sivun jutut ja arkisin rullaavat stripit olivat
eri sarjoja. Sitten strippien piirtäjät rupesivat laa-
jentamaan teoksiaan. Brannerin Winnie Winkle —
tyttö muuten— hallitsi viikkostrippejä jaKulmalan
kaverit sunnuntaisivuja. Winnie oli erään pikku-
kaverin isosisko.
Bränner piirsi hyvin suuritöisesti. Ei nimittäin ole

syytä uskoa sokeasti Pulterin piirtäjää Johnny
Hartia ja muita, jotkavannovat,että yksinkertais-
taminen vasta työlästä on. Koulukuntia on ollut
alusta asti kaksi. Toiset etsivät nopean, varman
viivan ja toteuttavat teoksensa sillä, usein var-
masti suurella työllä. Toiset uurastavat lukemat-
tomien yksityiskohtien kimpussa, kuten Martin
Bränner tai Prinssi Rohkean piirtäjä Hal Foster.
Vähäviivaisuus lienee ollut kautta aikojen suosi-
tumpaapa 1950-luvun amerikkalaisissa hupisar-
joissa shtä tuli laki toisin kuin Euroopassa, jossa
parhaat sarjat, esimerkiksi Tintti ja Asterix, ovat
häkellyttävän yksityiskohtaisesti piirrettyjä.
Suunta muuttui 1960-luvun lopulla myös Yhdys-
valloissa, jossa underground-lehtien piirtäjät,
etenkin JayzeyLynch ja Robert Crumb, omaksui-
vat etäisesti Branneria muistuttavan vaivalloisen
tyylin.
Teemun tapaus toistuu eräissä muissa sarjaku-

vissa. Sivuhenkilö varastaakoko näytelmän. Mo-
net pitävät Tintissä kapteeni Haddockia tärkeäm-
pänä henkilönä kuin Tinttiä itseään. Kippari Kalle

oli aluksi sivuhenkilö, Aku Ankka syntyi sattumal-
ta erääseen varhaiseen Mikki Hiiri -sarjaan, sa-
moin Roope Ankka Aku Ankkaan.
Teemusta tuli sentimentaalisen sadun sankari.

Hän oli yksinkertainen, viheliäisen köyhä ja tove-
reittensa pilkan alituinenkohde. Mutta hän onnis-
tui voittamaan pelin viimein järkähtämättömällä
hellyydellään ja hyvällä sydämellään ja todista-
maan, että paha saa lopultakin palkkansa ja hyvä
voittaa.

Kissan, hiiren jakoiran rakkaus

Sarjakuvatuotannon volyymi nousi huomattavasti
ensimmäisen maailmansodan aikana. Kun syndi-
kaatit olivat lähteneet muodostumaan, virallinen
sarjakuva jähmettyi asemiinsa, joista se pääsi
pursumaan ulos vasta toisen maailmansodan jäl-
keen hurjina kauhusarjakuvina ja avartui sitten
Pogoiksi, Tenaviksi jaPultereiksi.
Ihme kyllä julkisten sarjakuvien ainutlaatuisin

luoma ehti syntyä hiukan ennen syndikaatteja ja
jatkui piirtäjänsä eliniän vuoteen 1944. Kysymyk-
sessä on Kingin levittämä, George Herrimanin
piirtämä KrazyKat.
Krazy Kat on kissa, jonka sukupuolesta ei ole

tarkkaa tietoa. Intoilijat ovat muodostaneet sekä
mies- että naissukupuolta kannattavia koulukun-
tia. Todennäköisimmin Krazyn sukupuoli kuiten-
kin vaihtui tarpeen mukaan vaikkapa kesken sar-
jan. Krazy Katilla on vaatteena tärkätty kaulus,
jonka lisäksi hän kantaa joskus sirosti sateenvar-
joa. Hän asuu Coconinon piirikunnassa mielikuvi-
tus-Arizonassa. Sarjan toinenpäähenkilö on inhot-
tavan ilkeä hiiri Ignatz Mouse. Kolmas kärkipiste
on poliisi Offissa B. Pupp, jolla on asusteina
poliisin hattu, takki, kaksi nappia ja patukka.
Kaikilla kolmella sankarilla on selvästi erottuva
napa.
Krazy Kat rakastaa hellästi kaikkea, eniten kui-

tenkin Ignatz Mousea. Ignatz inhoaa tunteilevaa
kattia ja osoittaa asenteensa heittämällä Krazya
tiilikivellä päähän aina silmän välttäessä. Offissa
Pupp, jonka huolena on seudun laki ja järjestys,
puolestaan telkeää hiiren tämän ilkityön takia
joka kerta vankilaan. Tarinan traagisuus: Krazy
kokee Ignatzin väkivaltaisuuden hellyytenä ja
suorastaan janoaa päähänsä yhä uusia thlikiviä,
joita paikkakunnan tiilitehtailija Kolin Kelly val-
mistaa hyväntahtoisesti hiiren tarpeisiin. Virkaan-
sa hoitava polusi Pupp, joka rakastaa salaisesti
kissaa, tulee täten menetelleeksi tämän syvimpien
toiveiden vastaisesti teljetessään hiiren omasta
mielestään ansaitusti vankityrmään.
Toisin sanoen Krazy Katin perusasetelma on
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miltei käsittämätön. Samoin on sen kieli, joka on
sekoitus väärää oikeinkirjoitusta, arizonalaista
ääntämystä sekä sitä englantia, jota ei ole käytetty
paljon William Wordsworthin ja Percy Bysshe
Shelleyn jälkeen.Lukusanat å la Herriman: wunn,
tuu, threa, foar, phyve, syks, sehvn, ate . . .
Krazy itse puhuu kaikkein sotkuisimmin : »Yetz,

li'l angil» — jups, piku enskeli. Nämä sanat kohdis-
tuvat aina Ignatz-hiireen. Ignatz puhuu miten
sattuu, Offissa Pupp sen sijaan suurenmoisenreto-
risesti: »Sit you there, if you must, my fair frail
friend — until the blue moon pokes its pace over
yon mesa — I will go seek the malefactor who
choused you.» Istu oi sinä siinä, hellä hauras
haaveeni, siksi kunnes sininen kuu kumottaikse
kiviaavikon yllä — itse menen ja etsin pahanteki-
jän, joka on veijannut sinua.
Herrimanin piirustustyyli on varsinkaukana par-

haiden aikalaisten tasapainoisesta ja joustavasta
viivankäytöstä, komposition selkeydestä. Kun
muut pelkistävät vähentämällä viivoja ja mene-
mällä kohti ääriviivakarikatyrismiä, Herriman
jättää piirroksensa luonnosmaisiksi. Hän käsitte-
lee piirustusalaansa vapaammin kuin kukaan.
Lay-out palvelee yksinomaan sarjakuvaa itseään.
Hän voi piirtää koko sivun sarjakuvan yhtenä
kuvana tai yhdeksänätoista. Hän saattaa panna
kaksi eri sarjaa samalle sivulle. Hän sijoittaa
ruudut miten tahtoo, käyttää pyöreitä kuvia ja
sijoittaa sarjan nimen siihen kohtaan piirustusta,
mihin se sopii parhaiten: alkuun, keskelle tai
vaikka loppuun. Krazy Katilla ei ole edes pysyvää
logoa (kirjainvinjettiä), vaan tämä tenhoisa nimi
on piirretty miten milloinkin kirjainmalleja vaih-
dellen.
Herrimanin mielikuvituksen hillittömyys heijas-

tuu vapautuneimpana piirrosten taustoissa. Hen-
kilöhahmojen takana on kyllä aina sama Coconi-
non outo seutu, mutta päivä ja yö voivat vaihtua
toisikseen kesken repliikin, äsken kuvassa näky-
nyt suurikukkapurkissa kasvava puu onkin muut-
tunut louhikoksi, pilvet kiviksi tai vuoretkukiksi,
puu, johon Krazy nojaa koko sarjan, voi muuttaa
muotoaanja lajiaanjokakuvassa, kaikki virtaa.
Jutuista puuttuu usein 'punch-line', varsinainen

vitsi, koska itse tarinan lyyris-koominen kokonai-
suus on vienyt siltä sijan. Krazy Katia lukiessa jää
kyllä usein tuskissaan miettimään, mistä ihmeestä
oikein mahtaa olla kysymys, ennen kuin huomaa,
että Herrimanin sarjakuvaa täytyy lähestyä kuin
runoa: yrittämättä kuumeisesti ymmärtää, otta-
malla vastaan.
Krazy Kat oh ensimmäinen sarjakuva, joka sai

osakseen 'vakavien kriitikkojen' huomion ja hy-
väksymisen. Amerikkalainen Gilbert Seldes kir-
joitti shtä ylistävän arvioinnin vuonna 1924 kir-
jaansa 'The Seven Lively Arts'. Hänen jälkeensä
hyvin monet ovat laulaneet Krazyn kunniaa ja se

on jäänyt nimenomaan Euroopassa asiantuntijoi-
den hellimäksi mutta heidän piirinsä ulkopuolella
täysin tuntemattomaksi. Amerikassakaan se ei
saanut milloinkaan erityisen laajaa levikkiä: il-
mestyi alta sadassa lehdessä. Tällä hetkellä Kra-
zyn renessanssi on tosin hyvässä vauhdissa. Hä-
nen vaiheistaan julkaistiin antologia jo vuonna
1946, jota seurasi Nostalgia Pressin uusi, osin
monivärinen albumi vuonna 1969. Näin ainakin
materiaali on tallella ja saatavilla. Samaten Krazy
seikkailee tämän hetken itahalaisissa jaranskalai-
sissa sarjakuvanharrastajien lehdissä, jotka jul-
kaisevat vanhoja strippejä yhä uskollisesti.
Krazy Kat on se sarjakuva, joka on esitettävä

epäilevälle taiteentuntijalle ja kaunosielulle kes-
kusteltaessa niinkin viisaasta asiasta kuin sarja-
kuvasta taiteena. Jos joku joutuu puolustamaan
sarjakuvan asemaa estetiikan proseminaarissa,
julkisella areenalla tai yksityisessä seurassa, hän
voi aina vetää Herrimanin hihastaan ja sanoa: kas
tässä taidetta.
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Massatuotannon muodot

Amerikkalaisen sarjakuvan yksiviivainen massa-
tuotantokausi kesti ensimmäisen maailmansodan
alkuvuosista (jolloin USA ei ollut vielä yhtynyt
sotaan) suureen talouspulaan. Talouspula muutti
yhteiskunnan profiilia ja sysäsi töksähdyttäen ka-
ruun todellisuuteen ne, jotka eivät olleet sitä
ennen kokeneet. Sarjakuva reagoi kulttuurin reu-
na-alueena tähän uuteen yhteiskunnalliseen tus-
kaneuroosiin nopeasti ja selvästi vaihtamalla il-
mettä, kehittymällä ja toisaalta lyömällä sumua
kansakunnan silmiin.

Suuren maailmansodan päätyttyä sarjakuvat oli-
vat löytäneet nimikkeensä ja asettuneet syndi-
kaattien lokeroihin. Piirrostekniikka oh kauttaal-
taan periaatteessa samankaltaista viivojen pyörit-
telyä vähäisine varjostuksineen. Harmaan sävyjä
ei käytetty, ei fototypiaa. Phrtäjät yrittivät kehitel-
lä huvittavan näköisiä ukonkuvia japunoa niiden
ympärille hauskoja tarinanpätkiä. Sarjakuvat oli-
vat vielä funnies tai comics, hauskoja sarjoja.
Jokunen aniharva tekijä yritteli suoraa seikkailu-
sarjaa onnistumatta ihmeemmin.
Sarjakuvien aihepiirin mukainen tyypistö oli ki-

teytynyt: perhesarjat, joissa häärii yleensä kaunis
vaimo ja vähemmän kaunis mies sekä yhdestä
kolmeen lasta, lapsisarjat, joidenpäähenkilönä on
pieni vintiö tai kokonainen lauma niitä, tyttösar-
jat, joiden päähenkilö on suloinen ja reipas ja
mieshuolien rasittama, eläinsarjat sekä lopuksi
sellaiset uusia aikoja ja supersankareita ennusta-
vat ilmentyvät kuten Kippari Kalle, Popeye, joka
eristyi Elzie Segarin Thimble-Theater -nimisen
sarjakuvan sivuhenkilöstä tähdeksi.
Sarjakuvalla on oma todellisuutensa, jokarinnas-

tuu yleiseen todellisuuteen: parhaimmillaan sarja-
kuva luo oman lyyrisen maailmankaikkeutensa,
kuten Krazy Kat, sympaattisen tai kolean satu-
maan, kuten Felix Kissa, tai joka tapauksessa
tarkasti määriteltävän ja avaran kaupungin kan-
salaisineen kuten Walt Disneyn (oikeastaan Carl
Barksin) parhaat Aku Ankka -jutut Ankkalinnoi-
neen.
Harva sarjakuva pyrkikään realismiin. Olevat

olot toimivat korkeintaan vertauspohjana tai käy-
teaineena, jonka päälle tekijä sai rakentaa ver-
tauksensa ja viittauksensa. Siitä huolimatta sarja-
kuvat rinnastuvat myös tahattomasti todellisuu-
teen. Ne valehtelevat. Sarjakuvassa sallittuihin
asioihin kuuluvat vain elämän parhaat, hauskat
puolet. »Sarjakuvat auttavat meitä unohtamaan
jokapäiväisetpikku vastoinkäymisemme.» »Elämä
on muutenkin niin vakavaa ja ikävää, että on
hauska, kun saa edes hetkeksi irrottautua siitä
sarjakuvien parissa.» Näin sarjakuvien lukemis-
harrastusta motivoidaan kiertokyselyissä, mutta

väitteet eivät ole tosia. Sosiologi F.E. Barcus pää-
tyi toteamaan tutkittuaan vuosien 1943, 1948,
1953 ja 1958 neljän suuren sanomalehden kaikki
sunnuntaisarjakuvasivut, että näissä sarjakuvissa
esiintyi esimerkiksi yhteensä yksi neekeri. Vähem-
mistökansallisuudet esiintyivät vainroiston roolis-
sa. Miehetolivat avioitumattomina nuoria, vaalei-
ta, pitkiä ja komeita mutta naineina lyhyitä, liha-
via, rumia ja tyhmänläntiä. Naisilla oli vastaavas-
ti taipumus olla naineina naimattomia huomatta-
vasti suurempia jalihavampia.
Valehdella voi vaikenemalla. On tosinkohtuuton-

ta odottaa, että niinkin periviihteellinen media
kuin sarjakuva ottaisi tehtäväkseen uppoutua yh-
teiskunnallisen olemassaolon rakenteisiin ja pyr-
kiä heijastamaan niitä aidosti. Kuva muodostuu
kuitenkin kummalliseksi, kun kaikesta vähänkin
ikävästä ja tulenarasta vaietaan järjestelmällises-
ti, saatikka muistettaessa miten suuri sarjakuvan
yleisö on.
Sarjakuva on eräs osa kapitalistisen yhteiskun-

nan päällysrakennetta; se toistaa syvempää valta-
rakennetta ja tähtää valtarakenteen jäykistämi-
seen ja muuttumattomuuteen. Siksi se vaikenee
sellaisista,mitä vahvimpien mielestä ei olisi syytä
muuttaa,mihin heidän asemansaperustuu.
Tämän takia hupaisat ja onnelliset perheet, eläi-

met, lapset ja keskenkasvuiset tyttöset ovat tur-
vallisia ja taattuja sankareita. Siksi siis tämä
typologia, johon 30-luvun laman jälkeen liittyvät
pakohenkiset viidakko-, valtameri-ja tulevaisuus-
seikkailut ja näiden jaikeen yli-inhimulisiä kykyjä
käyttävät superohot.

Kissa kävelee taivaaseen

Kun Pat Sullivan lakkasi liian varhain piirtämästä
Felix Kissaa, sarja retkahti täysin. Siitä huolimat-
ta sitä jatkettiin ties kuinka kauan toisin kuin
Krazy Katia, joka sai painua hautaan yhdessä
tekijänsäkanssa.
Felix Kissa kulki aina yksin. Hänen maisemiaan

olivat raskasmieliset vuoret ja puut, yö, kuu ja
pakkanen. Hän kulkee aivan oikean Satumaan
läpi ja lentää vieraissa maissa, mutta aina yksin.
Joskushän nauraa nhn että suuret kulmahampaat
hohtavat. Silti hän on perusluonteeltaan murhe-
mielinen olento.
Pat Sulhvan kehitteli uusia ilmaisutottumuksia ja

käänsi ne sitten itseään vastaan. Hän lienee käyt-
tänyt ensimmäisenä näitä metkuja: Felix palelee
pakkasessa jakokoaa nuotion, mutta hänellä ei ole
tulitikkuja. Sitten hänellä sytyttää (palavakynttilä
ajatuskuplassa). Felix ottaa kynttilän kuplasta ja
sytyttää nuotion. Tai: Felix menettää tappelussa
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häntänsä ja on ymmällä (näemme suuren mustan
kysymysmerkin ilmassa). Felix ottaa kysymys-
merkin ja tekee siitä itselleen uuden hännän. Tai:
Felixin isäntäväki palelee. Felix kulkee katuja ja
ihmettelee, mistä saada hiiliä. Kaukaa kuuluu
soittoa (nuottivirta ilmassa). Felix näkee ikkunas-
sa saksofoninsoittajan, tyrmää tämän ja vie tor-
ven. Sitten hän soittaa torvella kellarin täyteen
nuotteja, jotka poltetaan hulina.

Sullivan kehitteli sarjakuvassaan pitkiä juonia,
teemoja jotka ulottuivat yli yksittäisten strippien
ja sunnuntaisarjojen. Kun Felix esimerkiksi mat-
kustaa satumaahan tapaamaan Humpty-Dumptya
ja muita (englantilaisen) lastensaduston henkilöi-
tä, tässä ympäristössä pysytään pitkään.
Felix Kissa oli ensimmäinen Suomeen tullut ame-

rikkalainen sanomalehtisarja. Felix aloitti uransa
Helsingin Sanomissa vuonna 1929. Sarja on hen-
gissä tänäkin päivänä ja Felixin seikkailuja näh-
dään myös piirrosfilmeinä (Felix oli filmihahmo jo
ennen sarjakuvaan tuloaan),muttapiirtäjien vaih-
duttua kaihoisa tunne ja vapaasti sinkoillut fanta-
sia ovat varisseet tiepuoleen ja jäljelle jäänyt
hahmo voi enintään muistuttaa visua lukijaa enti-
sistä loiston päivistä.

Oli ennen ukko, akka

Perhesarjojen proto-ja arkkityyppi Helmi ja Heik-
ki (Blondie) syntyi verrattain myöhään, syyskuun
8. päivänä 1930. Piirtäjä Chic Young rakensi sen
varsin valmiille pohjalle, mutta joutui silti hake-
maan parin vuoden ajan kuvioitaan, joita hän on
pyörittänyt sen jälkeenjo yli neljäkymmentä vuot-
ta, tuskastumiseen asti.
Geo McManusin erikoisuus näkyi jopa siinä, että

hänen Vihtoria ja Klaaraansa on vaikea sanoa
perhesarjaksi, koska se on niin terävästi omape-
räinen sekä sisällöltään että tyyliltään. Sen sijaan
saman herran varhaiset sarjat The Newlyweds ja
Their Only Child vhtoittivat selvän tien aviollisen
arkielämän kuvaajille. McManus jatkoi tätä itse-
kin paljon myöhemmin, saatuaan jo paljon mai-
netta ja erittäin paljon rahaa, piirtämällä sarjaa
Rosie's Beau.
Ensimmäinen syndikaatin mies, joka otti kiinni

McManusin hahmottelemista teemoista, oli Jim-
my Murphy. Hän aloitti Toots and Casper (Terttu
ja Topi) -nimisen sarjakuvan tekemisen vuonna
1920.
Murphyn sarjasta puuttuu McManusin sirous ja

vanhan ajan haikeus. Sen päähenkilöt ovat selviä
suoria stereotyyppejä, samanlaisia kuin tämän
päivän kurjien elokuvien ja televison perhesarjo-
jen puolisot. Mies on vähän hölmön näköinen,

hyvin viaton (harrastaakorkeintaan pokeri-iltoja,
mutta ei tule juovuksissakotiin), hänellä on toimi
jossain keskikaupungin konttorissa ja talo esikau-
pungissa, hän on hellä perheenisä vaikka joutuu
höperyyttään hyvin outoihin ja huvittaviin tilan-
teisiin. Lisäksi hän on täysin tohvelin aha, hen-
pecked. Vaimo on hupsu mutta kaunis. Hän vilje-
lee 'naisen logiikkaa' ja saattaakeksiä ihmeellisiä-
kin hassutuksia, mutta silti hän määrää kaapin
paikan vastaansanomattomasti ja ohjailee mies-
tään milloin huomaamattomasti, milloin kovem-
min ottein. Ulkoisena mahtitekijänä esiintyy johta-
ja vaimoineen. Sosiaalisia siteitä edustavat hyvät
naapurit. Naapurin mies voi olla vähän vetelä ja
viinaan meneväkin vastapainoksi sankariperheen
isän nuhteettomuudelle. Sarjojen juoni toistelee
yksivakaisesti 'arkielämän hauskoja yksityiskoh-
tia' 'huumorinkultaamassa valossa'.
Jimmy Murphyn sarjassa on kaikki yllä esitetty.

Kuvio ei kanna pitkälle, mutta voittopuolelle jää
verrattain rohkea piirräntä. Tyyli iskostuu lukijan
mieleen.

Samanlaisia sarjakuvia on leegio. Eräs laimeim-
mista on nimeltään The Gumps, pitkälle tyylitelty
luomus, joka on kuitenkin rutikuiva janiin merkil-
lisen mielenkiinnoton, että ainoastaan syndikaat-
tisarjakuvan luonteenomainen lukkiutumisilmiö
voi selittää sen suosion ja syyn siihen, miksi sarjan
alkuperäinen piirtäjä pääsi ensimmäisenä ammat-
tikunnassaan miljoonan dollarin sopimuksille jo
vuonna 1922.
Sarjakuva menee lukkoon samalla tavalla kuin

isänmaallinen marssi, kun sitä jauhetaan tarpeek-
si kauan: shtä ei tajua mitään. Sarjassa ei tapahdu
oikeastaan mitään vuosikausiin, mutta silti sitä
lukee rituaalinomaisesti. Sarjakuva kiinnittyy lu-
kijan henkilökohtaiseen taustaan, hänen muistoi-
hinsa; kenties hän on seurannut sitä pikkulapsesta
asti.
Kun sarjakuva on lukossa, siitä ei huomaa oi-

keastaan paljon mitään. Kuinka Vihtori voi kulkea
pitkin kaupunkia silkkihatussa jaraidallisissa lii-
veissä sekä patiineissa, vaikka ne ovat jääneet
käytöstä jo ennen Lusitanian uppoamista? Kissa-
lan poikien Hansulla- on pitsikaulus. Jussi Juoniol-
la on silinterihattu ja Matti Mainiolla patiinit.
Vanhaarekvisiittaa, oikeastaan jo syntyaikoinaan
vanhentunutta. Vaatekappaleet 'ovat muuttuneet
tavaramerkeiksi.
Helmi ja Heikki on takalukossa. Sunnuntaisarjan

tilanteet voi kuvata tyhjentävästi. Niitä on alle
kymmenen. Tapahtumat pyörivät Heikin koleeri-
sen työnantajan ja palkankorotustoiveiden, Hel-
min vaatehankintojen, Heikin ja naapurin Herpun
tappeluiden ja Heikin turhauttavien päiväunien
ympärillä. Joskus portaille eksyy postinkantaja,
kauppias tai kulkuri. Joskus Heikki joutuujuokse-
maan murtovarkaan kanssa pakoon ammuskele-
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vaa poliisilaumaa. Ja sitten on joitakin aika harvi-
naisia helmiä.
Helmin ja Heikin ihmissuhteet on yksinkertaistet-

tu äärimmilleen. Vain gagit välittävät joskus näp-
päriäkin havaintoja ihmisistä. Heikkisten elämä
on oikeastaan aika yksitoikkoista. He eivät edes
matkusta eivätkä käy lomalla. Toisaalta heillä ei
ole televisiota eikä autoa mutta sen sijaan matala
kirjahylly. Lapset ovat kasvaneet hiukan vuosien
varrella. Poika oli sarjan lähtiessä vauhthn noin
kaksivuotias. Tytär syntyi suurin juhlallisuuksin
ja hänen nimeään varten pidettiin yleisökilpailu,
johon tuli 400 000 vastausta. Voittanut ehdotus oli
Cookie, pipari. Tästä lapset ovat venähtäneet
muutamana nykäyksenä nykyiselleen, poikkeuk-
sellisen idylliseen murrosikään.
Helmin ja Heikin yleisönsuosio on selittämätön:

sarjakuvaa julkaistaan yli 1600 lehdessä ympäri
maailmaa. Se on maailman ylivoimaisesti suosi-
tuin sanomalehtisarja. Helmin ja Heikin kuvion ja
tyylin yksinkertaisuus on varmasti eräs sen valtti.
On niin helppo samastua. Toisaalta se ei ole
jäykistymisestään huolimatta missään nimessä
huonoa työtä. Esimerkiksi perheenkoirat rikkovat
tervetulleesti kuvan yksitoikkoisuutta vilahdelles-
saan kuvissa ja osoittaessaan ilmein ja elein tun-
teitaan. Lisäksi niitä on koomisen paljon. Montaasi
osuu joskus hyvin hauskasti kohdalleen. Heikki
joutuu välistä todella päättömään tilanteeseen:
esimerkiksi koiratarhaan saamaan vesikauhuro-
kotusta. Heikin jokapäiväiset turhautumat arjen
ylivoimaisuuden edessä kehittyvät joskus todella
mielenkiintoisesti. Joskus kuvat ovat kauniita:
Heikki näkee unta tanssivista neidoista maates-
saan onnellisena aviovuoteessa vaimonsa kanssa,
joka on hänkin kiistattomasti kaunis. Ja sitten on
sellaisia asioita kuten esimerkiksi Heikkisen kuu-
luisat voileivät, joiden ainesten lataaminen jää-
kaapista keittiön pöydälle vaatii molemmat käsi-
varret.
Nämä yllättävät pulpahdukset ja ihastuttavat

mielettömyydet eivät kuitenkaan liene suurin syy
tämän pariskunnan suosioon. Sarjan turvallisuus
lienee ylivoimainen tekijä. Siinä ei esiinny kos-
kaan, ei milloinkaan mitään sellaista, jokapanisi
ajattelemaan omiaan, joka hätkähdyttäisi vähää-
kään, jolla olisi edes mahdollisuus liikauttaa luu-
tuneita ajatustottumuksia. Se on vedenpitävä. Se
oli oikea-aikainen uranuurtaja. Syndikaatti voi
tuskin toivoa enempää.
Sellaiset sarjakuvat kuin Liisa ja Lasse (Hi &

Lois), ja Kiviset ja Soraset (The Flintstones), ovat
perhesarjakuva-idean välittömiä tuloksia. Liisa ja
Lasse on piirretty hyvin ja sympaattisesti ja se on
monesti hauska. Sen ideoijana on Mort Walker,
Masista kuuluisa, ja Walker on miehistä lahjak-
kaimpia. Varsinaista omaperäisyyttä Liisassa ja
Lassessa ei ole — korkeintaan perheen naapuri

Jano (Thurston eli Thirsty), joka on amerikkalai-
sittani siksi iljettävä otus, että hänen pitämisensä
mukana sarjakuvassa on saavutus, vaikka hänen
olemassaolonsa lienee yhteydessä Lätsän kaltais-
ten tulokkaiden esiinmarssiin jarohkeuteen, joka
nosti juoponhampuusin sarjakuvasankariksi.
Kiviset ja Soraset on toisaalta omaperäinen, toi-

saalta hyvin typerä. Televisiofilmeihin perustuva
sarja on piirretty Hanna-Barberan tekniikalla eli
mahdollisimman vähällä vaivalla. Syystä tai toi-
sesta sarjan sinänsä viehättävä ajatus toiminnan
siirtämisestä koomiseen kivikauteen ei ole kulunut
olemattomaksi, vaan tämä sarjakuva on päässyt
lukkiutumaan ja jäämään lehdistöön. Suomessa
Kiviset ja Soraset seikkailevat sanomalehdissä ja
lisäksi heillä on forumina sarjakuvalehti Retu,
joka on huonotasoinen mutta ilmestyy ilmestymis-
tään kerran viikossa.

Kakarat

Sarjakuvat, joissa esiintyy päähenkilönä lapsi tai
lapsia, ovat olleet suosittuja Yellow Kidistä ja
Kissalan pojista alkaen. Sankarilasten luonne, nä-
kö ja koko ovat vaihdelleet hiukan, mutta keski-
määräinen lapsi-sarjakuvasankari on s—B -vuo-
tias poika tai tyttö, joka asuu kaupungissa ja jolla
on ainakin kaksi vakinaista leikkitoveria ja koti-
eläin, lähinnäkoira.
Tällaisia olivat Suomessakin 1930-luvulla tun-

nettu Percy Crosbyn Skippy (Eppu), Gene Byrnesin
Reg'lar Fellers, Ad. Carterin Just Kids (Kivat
kaverit), James Swinnertonin Little Jimmy (Into-
poika) sekä Little Orphan Annie ja Henry (Heikki,
Hessu, Heikki-poika).
Little Orphan Annie — joka ei ole sama kuin

Karjalan ja Sarjakuvalehden melodramaattinen
Pikku Anni (Little Annie Rooney) — samoaa pitkin
Amerikkaa uskollisen koiransa kanssa paeten or-
pokodin johtajatarta ja turvatenkaikessa isähah-
moonsa, jonka nimi on käsittämättömästi Daddy
Warbucks (sotataala-isi). Annie on orpo raukka,
mutta ei alistunut eikä neuvoton, vaikka hänen
tiellään on loputtomasti pahoja miehiä, jotka tah-
tovat vahingoittaa häntä, sekä epävapaan yhteis-
kunnan institutioita edustava orpokoti johtajatta-
rineen. Little Orphan Anniesta huokuu kiihkoisa
kansallistunne, taantumuksellinen yhteiskunnalli-
nen näkemys, väkivalta ja viha. Sitä ei ole yritetty
tuoda Suomeen, eikä se tänne sopisikaan. Se
henkii yhä kylmää sotaa sekä Amerikan ja ame-
rikkalaisen yksityispääoman messiaanista merki-
tystäkommunismin ja sosialistisen uudistuspolitii-
kan orjuuttamassa, yksilönvapautta kahlehtivassa
maailmassa.
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Sarjan piirtäjä Harold Gray on nyt kuollut. Hä-
nen hyvä puolensa oli ahkeruus. Hän oli nimittäin
piirtäjänä varsin lahjaton ja joutui paikkaamaan
tämän puutteensa hellittämättömällä työnteolla.
Gray piirsi sarjaa 1924—1968 ja oli ilmeisesti eräs
yhteiskuntansa suurista vaikuttajista.
Sentimentaalinen Annie on saanutlainata nimen-

sä häikäilemättömiin tarkoituksiin. Playboyn pö-
höttynyt ja hyvä sarjakuvaparodia kantaa nimeä
Little Annie Fanny (fanny tarkoittaa peppua). An-
nie Fannyllä ei ole koiraa.
Carl Andersonin Henry tuli lehtiin vasta 1932.

Henry on outo näky: kalju, pattipolvinen ja myk-
kä, käyttää talvellakin shortseja jat-paitaa.
Henry lienee ollut sarjakuvan ensimmäisiä suu-

ria pantomiimeja, samanlainen kuin Otto Soglo-
win erinomainen Little King (Kuningas Pikkarai-
nen), Mikin (Dahl Mikkelsen) Ferd'nand ja eng-
lantilaisen Harry Hananin hieno Elmeri (Ludvig),
jonka Uusi Suomi jätti tuntemattomasta syystä
taannoin palstoiltaan.
Suloinen Henry esiintyy vielä nykyisinkin, mutta

itse asiassa häneenkin on suhtauduttava vainaja-
na, koska Carl Anderson on kuollut. Sitä piirtää
nyt John Liney. Myös tässä tapauksessa pätee
yleissääntö, johon on vähän poikkeuksia: sarjaku-
va kohoaa harvoin entiselleen alkuperäisenpiirtä-
jänkuoltua. Murheellisia esimerkkejä ovatlehdet
täynnä.

Tytöt

Winnie Winklen jälkeen tuli monta eritasoista
tyttö-sarjakuvaa: Frank Godwinin Connie (Liisa),
Russ Westoverin Tillie the Toiler (Hommakas Hel-
vi). Kauimmin on elänyt pikkutyttö Nancy, joka
eristäytyi sarjakuvan päähenkilöksi tätinsä Fritzi
Ritzin (Mitti-täti) kustannuksella.
Fritzi Ritz oh todella alunperin pääasia. Sen

huomaa vieläkin hänen sääristään. Jossain vai-
heessa piirtäjä Ernie Bushmiller toi nuoren neidin
niskoille jonkin sisarentyttären. Tytön nimi oh
Nancy, Suomessa Ulla. Ja Nancy vei sarjan tove-
rinsa Sluggon (Pelle)kanssa.
Bushmillerin sarjalla on vannoutuneita ihailijoi-

ta, vaikka se on jo siirtymässä entisaikojen suur-
ten muistojen joukkoon. Ihailu onkyllä ansaittua.
Bushmiller oh erityisen omaperäinen ja herttainen
gageissään ja hänen taitava ja ihanan tarkka
piirrostyylinsä on parhaimmillaan samaa luokkaa
kuin Martin Brannerin työ Winnie Winklessä.
Myös Bushmiller osaa kääntää yksinkertaisuuden
japelkistyksen eduksi. Ullan ja hänen tovereitten-
sa kieli on yksinkertaista, samaUa helposti kään-
nettävää. Heidän temppunsa ja elkeensä ovat

tunteilemattomia ja tervejärkisiä, koko sarja on
selittämättömän selväpäinen,raitis.
Ullalla on jännittävä historia. Sarjaa piirsi alun

perin eräs Larry Whitington, joka matkustutti
Mitti-tätiä Hollywoodissa ja ajatteli tehdä hänestä
tähden. Mitti-tädillä oli kiharapäinen, vähän höl-
mö sulhanen, jonka mallina oli elävä henkilö:
lehden juoksupoika Ernie Bushmiller. Kun Whi-
tington luopui sarjakuvastaan, Bushmiller jatkoi
sitä. Suoraan juoksupojasta. Amerikassa.
Ullalla oli huonot aikansa. Suuren talouspulan

aikana sarja joutui kodittomaksi ja Bushmiller
elätti itseään keksimällä gageja elokuvakoomikko
Harold Lloydille. Kun ajat parantuivat, myös Ulla
koheni.
Ulla jatkuu yhä. Se alkoi vuonna 1922. Se on

tyyliltään, tavoiltaan ja asenteiltaan kuin viimei-
nen huuto 20-luvulta.

I yam what I yam

Sarjakuvien ensimmäinen supersankari, teräsmie-
hen ja Tarzanin henkinen isä on Kippari Kalle
-niminen merimies, Popeye (silmäpuoli). Tätä Kip-
pari Kallea ei enää nähdä. Hän sai hurjat voimat
pinaatista. Nykyisin Helsingin Sanomissa ja Ilta-
Sanomissa seikkailevat vähäveriset jäljennökset
ovat jättäneetpinaatinkin hyvin vähälle.
Kippari Kallella on patsas Texasissa Crystal Ci-

tyssä. Paikka on pinaatinviljelyn keskus. Viljelijöi-
den kiitollisuudenosoitus lienee perusteltu, mutta
patsas on kammottava.
Kippari eristäytyi itsenäiseksi laveammasta sar-

jakuvasta. Elzie Segar piirsi aikanaan Thimble
Theater -nimistä juttua, joka alkoi vuonna 1919.
Tämän sarjan päähenkilöihin kuuluivat muiden
muassa Olive Oyl (sittemmin Olka) ja tämän
idioottiveli Castor Oyl(nimet voikääntää oliiviöljy
ja risiiniöljy). Sarjaan tuli uusia henkilöitä kulloi-
senkin tarpeen mukaisesti, mikä on hyvin poik-
keuksellista. Vastoin yleisiä tapoja Segar oli myös
valmis hylkäämään tärkeänkin tuntuiset henkilöt
heti kun nämä uhkasivat lukkiutua pelkkään ole-
massaoloonsa. Yleisimmin sarjakuvan perushenki-
löt toimivat kuin esimerkiksi kvarteton neljä stem-
maa. Segar sen sijaan loi sarjaansa kuin mikäkin
Dumas tekemällä jännitystä,keksimällä alituisesti
uuttaja luomalla henkilön henkilön jälkeen.
Thimble Theaterin huumori toimii suunnilleen

varieteetasolla: näsäviisauksia ja hassutuksia.
Castor Oylesimerkiksi ohkova keksijä. Hän kehot-
ti tulenkestävänhiililajikkeen jaräjähtämättömän
turvaUisuusdynamhtin.
Sisarukset Oyl kohtasivat aikanaan Kippari Kal-

len aivan sattumalta. He suunnittehvat huomatta-
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vaa laivamatkaa. Castor Oyl oli saanut halvalla
hienon aluksen, jossa tosin oli reikä pohjassa,
mutta sehän ei näkynyt, jotenasia oh sillä autettu.
Satamassa maleksiessaan hän tapasi isoj aikaisen,
yksisilmäisen, piippua polttelevan merimiehen,
jonka kyynärvarret olivat pullistuneet luonnotto-
masti. Castor Oylhuikkasi: »Hey there! Are you a
sailor?» (Te siellä, oletteko merimies?) »J'a think
I'm a cowboy?» (Luulekste että cowboys sitten?)
»O.K. You're hired.» (Kiinni veti,paikka on teidän.)
Olka ja Kalle rakastuivat. Hajuherne (Swee'pea)

sikisi ties mistä, hampurilaisille ahne herra J.
Wellington Wimpy (Eetu) liittyi seuraan ja toi
mukanaan tuulahduksen todella herraskaista eng-
lanninkieltä. Sarjan mytologia kasvoi, ja Segar toi
näytteille kummallisuuksia, kuten Jeepiksi kutsu-
tun ihme-eläimen, joka oh väkevä ja osasi muut-
tua näkymättömäksi. Oikea merenneito ei ollut
liioin harvinaisuus, Vesijehu ja hänen vaimonsa
Täti Vesijehu mellastivat mukana, Etelämeren
saarilta löytyi täysin tuntemattomia kansoja, joi-
den puhe onkuin oskilloskoopin värähtelyä. Jokai-
nen myyttinen hirviö kelpasi piirtäjän käytettä-
väksi, jos sille tuntui vain löytyvän tehtävä, ja
heleästä järjenvastaisuudesta koitui suorastaan
hyve.
Segaria pidetään jo klassikkona. Hänen seuraa-

jansapilasivat sarjan, kuten tavallisesti tapahtuu.
Arkisin Ilta-Sanomissa ilmestyvää Kallea tekevät
Ralph Stein ja Bela Zaboly onnistuvat harvaksel-
taan, mutta sen sijaan Helsingin Sanomien sun-
nuntaisarjaa piirtävä Bud Sagendorf on kamreeri-
luonne. Alkuaikojen hilpeä fasisti-KaUe on tavoit-
tamattomissa. Eurooppalaiset sarjakuvainharras-
tajien lehdet, kuten italialainen Linus jaranskalai-
nen Charlie, painavat haikeina uudeUeenparhaita
Segarin seikkailuja. Keskipolvi muistaa lämmöllä
Kallen merkillisyyksiä sekä samaten Max Flei-
scherin piirrettyjen elokuvien Kallea ja hänen
unohtumattomia nyrkkitappelultaan isoruhoisen
Brutuksenkanssa.

Gladiaattorien tulo

Vuonna 1929, samana vuonna kuin New Yorkin
pörssi romahti ja alkoi yleismaailmallinen talous-
pula, samanavuonnakuin äänielokuva löi itsensä
läpi, sarjakuvan historiassa tapahtui nopea nyt-
kähdys. Tammikuun 7. päivänä 1929 ilmestyivät
ensimmäisen kerran Philip Nowlanin jaDick Cal-
kinsin science-fiction-sarjakuva Buck Rogers ja
Harold Fosterin Edgar Rice Burroughsin kirjojen
perusteella piirtämä Tarzan. Nämä kaksi aloitti-
vat sarjakuvan kentän nopean muutoksen.
Sarjakuvat olivat olleet muutamaaharvaa poik-

keusta lukuun ottamatta pelkkiä ääriviivoja ja
kompakteja pintoja, karrikatyyrejä ja hauskutta-
jia. Nyt syntyi enimmäkseen huumoriton seikkailu
jarealistinen phrrostyyh.
Uudet sankarit saapuivat nopeana saattueena:

Dick Tracy, joka oli kovaotteinen Chicagon poliisi,
Flash Gordon, joka seikkailee yhä avaruudessa ja
Uudessa Suomessa, suuri Mustanaamio eli Naa-
mio eli Urja eli Fantom (the Phantom of Bengali),
Teräsmies (Superman), Salainen agentti X-9, Sam
Seikkailija (Brick Bradford), Terry and the Pirates
(Riku seikkailuissa), Taika-Jim eli Mandrake eli
Maaron eli Salaperäinen Mr. Jack (Mandrake the
Magician).
Useimmat uusista sarjoista olivat seikkailukirja-

ja elokuvaperinteen seuraajia. Niissä kuvattiin
konkreettisia seikkailuja toiminnallisesti,vahvasti
ja uskottavuutta tavoiteUen. Sankarin ei voi kos-
kaan käydä huonosti, eivätkä hänen ruumiilliset
ja henkiset voimansa ole järjellisessä suhteessa
todellisuuteen, mutta silti hän on vanhaan Robin-
son Crusoe -tapaan periaatteessa todellinen. Pää-
asia on, että myös vastustajat ovat periaatteessa
tasavertaisia,eikä sillä ole merkitystä, liikkuvatko
tapahtumat historiassa, kuten Prinssi Rohkeassa
(Prince Vahant) vai tulevaisuudessa, kuten Flash
Gordonissa. Tällaisista sarjakuvista käytetään
amerikkalaista adjektiivia »straight», suora, mut-
katon, laimentamaton, luotettavien lähteiden ker-
toma.
Uudet sankarit olivat myyttisiä. Tarzan oli api-

noiden kasvattama englantilainen aatelismies.
Luonnonvaraisia, eläinten ruokkimia ihmisiä on
historiassa kyllin Remuksesta ja Romuluksesta
ruotsin kielen alkeiskirjan Kasperiin, joka ei oppi-
nut mitään, ja Kiplingin Mowgliin, eikä matka
Rousseaun jaloon villiin,joka on luonnostaan hy-
vä, ole huima. Straight -tyypistä voidaan eristää
toinenkin mahdottomampi ryhmä, jota voidaan
nimittää supersankareiksi.

Supersankareiden henkiset isoisät ovat Simson ja
Herakles sekä satujen ylen voimakkaat miehet.
Heidän henkisiä isosetiään ovat jumahen suosikit,
joille on annettu suurten ruumiillisten jahenkisten
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voimien lisäksi jokinerityinen taito tai taikakalu.
Taika-Jim osaa hypnotisoida kenet vain, jos hän

saa katsoa asianomaista silmiin. Tavallisesti hän
tekee myös kädellään hypnotisoivan liikkeen, ja
konnien pistoolit sulavat vahaksi ja pamput lyövät
pamputtajia. Teräsmies on kotoisin Kryptonin pla-
neetalta, hänellä on suunnattomat voimat, rönt-
gennäkö, sulatuskatse, superkuulo. Punainen
kryptoniitti on hänelle haitaksi. Vihreä kryptoniitti
saa hänen henkensävaaraan.Teräsmiehen vanas-
sa syntyi tusina tai kaksi tusinaa uutta suurta
sankaria, joiden ensimmäinen suuruus oli 1930-
-luvulla syntyneissä sarjakuvalehdissä ja toinen
suuruus Marvel Comics -nimisen yhtiön uudelleen
herättämänä lehdissä 1960-luvulla. Green Lan-
tern, Captain America, Captain Marvel, TheFlash,
the Fantastic Four, the Human Torch, the Sub-Ma-
riner, the Hawkman, Wonder Woman, the Ama-
zing Spiderman, Silver Surfer.
Supersankarien synteettisten myyttien idea on

aina sama. Sankari on urhoollinen, rohkea soturi,
sotaisista tai muista urotöistä kuulu. Sankari on
myös henkilö, jokarohkeasti taistellen tai vaaraan
antautuenkunnostautuu korkean päämäärän puo-
lesta, uskon sankari, työn sankari. Kreikkalainen
heros, Jason, Theseus, Herakles, oli jumalien jouk-
koonkohotettu puolijumala.
Supersankarilla on jokin ihmeellinen laite tai

voima. Kansansadussa peikko antaapojalle pillin
jakäskee puhaltaa siihen kolme kertaa kimakasti,
jos tarvitsee jotain, tai mestaritonttu lahjoittaa
miehelle hämärähunnun, jota käyttäen mies on
näkymätön. Sarjakuvasankarilla on ihmeellinen
ratsu, salaperäinen ase tai outo ominaisuus.
Sankarimyytti ja fasismi kukoistivat 1930-luvul-

la samaan aikaan, eivätkä sattumalta. Kun super-
sankarit syntyivät, Saksassa olivat kadut avoimet
ruskeille pataljoonille, Neuvostoliitossa alkoi kau-
si, jota Hrustsev nimitti myöhemmin Stalinin ter-
roriksi, Italiassa hallitsi Mussolini, Japanissa vei-
vät militaristit vallan, Yhdysvalloissa taas tehtiin
New Dealia ja eristyttiin kansallisuuteen, ja Suo-
messa ajan suunta olirajan suunta.
Paha ja hyvä taistelivat, kommunismi ja natsis-

mi, demokratia ja diktatuuri. Paha oli helppo
erottaa hyvästä. Paha oli ristilukki, joka kutoi
verkkojaan metsän hämärissä, ja sitä vastaan voi
taistella vain sankari, joka käy vapaana vuosien
taa. »Uskon mieheen, jättiläiseen, aateluuteen alp-
pijäiseen, säilään rajat särkeväiseen, ruoskaan,
kavaltajain kauhuun, ennustähteen, merkkisau-
huun, ajan uuden ukkospauhuun.»
Hyvä voitto ja sen ehdottomuus edellyttävät pa-

han yksinkertaistamista. Kun Teräsmies tai Mus-
tanaamio käy jonkunkimppuun, uhrina on roisto,
pelkkä roisto. Jos jossain esiintyy epäkohtia, joku
rikollinen henkilö on aiheuttanut ne. Rakenteellis-
ta, järjestelmiin liittyvää epäoikeudenmukaisuutta

ei saa esiintyä, koska Teräsmies ei voisi mitään
sille. Sarjakuvien taistelut ennakoivat jo etäältä
sotaa, joka vihdoin syttyessään oli tietysti onnen
aihe alan yrittäjille. Kun amerikkalainen piirsi
sarjakuvaa, konnia riitti. Oli japanilainen, joka ei
osannut puhua kuin yhden sanan: banzai! Oli
saksalainen, joka oli univormussaan aina saman
näköinen ja osasi sanoa vain Heil Hitler! Fritz! ja
Schweinhund! Suomalaisessa sarjakuvassa esiin-
tyy siellä täällä oma kotoinen pirumme, partainen
siivoton käyrää sapelia heiluttava tai vintofkaa
ojentava ryssä piippalakkeineen, huopatossui-
neen, hapankaalin ja mahorkan hajuineen. Joskus
tämän ryssän sijalle tuli Vainolainen tai Vuosisa-
tainen vihollisemme.

On vaikea sanoa, onko tällainen hengenravinto
traumatisoivaa vai terapeuttista. Käytännössä,
esimerkiksi kriminologiassa, ei kernaasti puhuta
enää pahantekijöistä, vaan poikkeavasta käyttäy-
tymisestä. Eri tietein on osoitettu, että rikollisuus
on väistämätön yhteiskunnallinen paha, jota esiin-
tyy aina ja kaikkialla, ja että on verrattain hedel-
mätöntä yrittää erottaakunnon ihmisistä »rikolli-
set» ja toivoa, että jos heistä päästäisiin, edessä
olisi onnen aika.
Sankarin vastapooli on saduissa lohikäärme, il-

keä naapurimaankuningas, hirviö kuten Minotau-
ros, ilkeä äitipuoli tai pelkkä paha akka. Joskus,
harvoin, novellistisessa sadustossa, Andersenilla
tai vastaavilla,vihollisena voi olla maailman pa-
huus tai kaupungin ihmisten ylpeys. Sen sijaan
näissä yhteyksissä ei esiinny tilanteita, joita ei
voitaisi korjata pelkällä ihmisten mielen muuttu-
misella. Jeesuskin kehotti tekemään totisesti pa-
rannuksen, mutta samalla hän kehotti sinua jättä-
mään kaiken, mitä sinulla on, ja seuraamaan
sitten häntä, jatämä olisi rakenteenmuutos.
Populaarikulttuuri toimii kliseiden varassa. Jos

vakavaksi tarkoitetussa romaanissa tai näytel-
mässä esiintyy pikimusta konna tai vitivalkoinen
sankari, arvostelu älähtää heti. Mutta populaari-
kulttuurin kuviot toimivat samalla aallonpituudel-
la kuin moraliteetti, satuja legenda. Niissä symbo-
linen ja metaforinen aines on verrattomasti tär-
keämpää kuin psykologinen ja sosiologinen tark-
kuus.

Lentävä sankari

Buck Rogersin tekijät iskivät ensimmäisinä onnel-
liseen hermoon. Jälleen kerran ei ole väliä sillä,
olivatko he todella ensimmäiset vai löytyisikö
jostain hämäräperäinen sarjakuvantekijä, joka
olisi tehnyt saman keksinnön jo aikaisemmin,
mutta jäänyt unhoon.
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Buck Rogers rakennettiin silti varmalle vanhalle
pohjalle. Tulevaisuuden utopioita tuntee kirjalli-
suus monta. Nekohosivat silmäänpistäviksi uuden
populaarin kirjallisuuden matkassa 1800-luvun
lopulla. Alan suurimmat nimet ovat Ksenofon,
Platon, Macchiavelfi, More, Bacon, Campanella,
Huxley, Jules Verne ja H.G. Wells.
Sarjan varsinainen nimi oh Buck Rogers in the

25th Century. Varsinainen tekijämies, jonka ni-
meä ei usein mainita tämän uranuurtajaksi joutu-
neen teoksen yhteydessä, oli John F. Dille, asiano-
maisen syndikaatin johtaja. Buck Rogersin toteu-
tukseen kiinnitettiin kovasti huomiota, sillä tule-
vaisuusseikkailu täytyi saada 'autenttiseksi'. Esi-
merkiksi henkilöiden aseet ja välineet suunnitel-
tiin hyvin tarkasti. Buck Rogers itse käytti hal-
vaussädepistoolia ja kuolemansäteitä, joista tuli
hyvin lyhyessä ajassa menestysartikkeleita leikki -
kalumarkkinoilla.
Rogersin arkkivihollinen oli »Killer» Kane, jonka

haaveena oli alistaa koko maapallo ikeeseensä ja
riistää Rogersin sulokas ystävätär Wilma omaan
hoivaansa. Sotaa käytiin avaruudessa ja vierailla
planeetoilla.
Buck Rogers ei ensi katsomalla herätä nykyluki-

jassa suurtakaan intoa. Tyyli vaikuttaa jossain
määrin antiikkiselta, ideat hiukan säälittäviltä nyt
olemassa olevan science-fiction -kirjallisuuden,
Ray Bradburyjen ja muiden jälkeen. Mutta tässä
sarjakuvassa on muutakin. Sitä kohtaan lähinnä
Italiassa tunnettu mielenkiinto, joka on johtanut
komeisiin uusintapainoksiin, ei johduyksinomaan
20-luvun renessanssista eikä keikaroivien piirien
kitsch-viehtymyksistä. Siinä on arvaamatontasu-
loa ja viattomuutta, hullua runollisuutta, voimaa
joka on perin kaukana nyky-kaupallisuuden räi-
keän lasketuista tehoista. Se on suuruutensa luo-
neen amerikkalaisuuden ujo akordi Euroopassa jo
taantuneisiin suuntauksiin, vuosisadan ensimmäi-
sen kymmenluvun futurismiin, maailmansodan
jälkeisiin surrealistisiin sävyihin. Se on samalla
tavoin liikuttavan myöhäsyntyinen kuin oma uljas
suomalais-eurooppalainen lyriikkamme: »Rauta-
hepo ja automobiili! — Voimansa antoi/sähkö ja
hiili! Maapallo kuljettu navasta napaan,/Tuonnon
vapaan/jäsenet lyötynä kahleisiin;/jättiläislaivat
meriä viiltää,/pilvissä kiiltää/pauhaten kotka rau-
tainen.»

Edgar Rice Burroughsin 'Tarzan of the Apes'
(Tarzan, apinain kuningas) ilmestyi vuonna 1914.
Kirjatieteilijät tuomitsevat sen viihteeksi jaKiplin-
gin Mowglin jäljitelmäksi, mitä se ei kuitenkaan
ole. Se on suurta roskakirjallisuutta. Tarina kor-
keaa sukua olevasta poikalapsesta, joka jätetään
erämaahan eläinten armoille mutta joka silti ko-
hoaa huomattavaan suuruuteen, on arkkityyppi.
Burroughs kuljetti teemaansa niin taitavasti, että
Tarzanista tuli eräs tämän vuosisadan suurista
aivolapsista, Aku Ankan vertainen, Nuoren Wert-
herin, jalon ritarin ja monen pyhimyksen mantte-
lin perijä ajankohdan henkilöitymänä. Sankari
toimi kirjoissa, sarjakuvissa, elokuvissa jaradios-
sa sekä televisiossa. Hän osasi hypähdellä puusta
puuhun liaanien varassaahdistaessaanpääkallon-
metsästäjiä tai pahoja valkoisia miehiä, jotka ovat
suunnanneet safarinsa elefanttien hautausmaalle.
Hän oli viidakon alkuvoima ja anti-intellektuellin
kosto kulttuurille.
Hai Fosterin piirtämä Tarzan oli vielä kankea,

kapea ja jollain tavoin juro. Sen tehon takasi
lähinnä eksotiikka. Mutta kun Burne Hogarth
ryhtyi piirtämään sarjaa vuonna 1936, syntyi
teos, jota pidetään yhä eräänä sarjakuvan kaik-
kien aikojenkomeimmista.
Hogarth piirtää väkivaltaisesti. Hänen tyylinsä

tuo mieleen kaksi sinänsä etäistä mutta suurta
esikuvaa. Toinen on Michelangelo, oikeastaan ko-
ko barokiksi kääntyvän renessanssin tapa piirtää
ihminen, pullistuvat lihakset, rajut liikkeet, kovat
asennot. Toinen assosiaatio on vanha japanilainen
Hokusai, jonka vaikutus näkyy siinä, miten Ho-
garth piirtää meren, pensaan tai puun, särkyvän
tyrskyn tai puunjuuret.
Tarzanista syntyi kaksinkertainen myytti. Sitä

plagioitiin rajusti, myös menestyksellä. Kari Aron-
puro kirjoitti Suomen leijonalle ja Porin karhulle
omistetussa teoksessaan 'Terveydeksi' Tarzanolo-
gian tutkintovaatimukset, johon sisältyvistä mo-
nografioista mainittakoon mm. seuraavat, joita
ilman ei yksikään antaumuksellinen alan ihminen
voine olla. M. Handgelenk, Die Geschichte der
Tarzanologie; L. Karrenbauer, Wenn das Geschrei
gehört wurde; (. Lampe, Burroughs und Geld;
W. Köhler, Einfuhrung in die Physiologie Tarzans;
E. McPherson, Deseases of the Skin; A. Hunter,
Impotent Tarzan; W. Hog, Tarzan and Sodomy,
theTouchstone of WesternTarzanology.

Aarniometsän herra

Buck Rogersin tulevaisuudennostalgiaan lomittuu
sievästi Tarzan, jotapiirsi vuodesta 1929 vuoteen
1936 Harold Foster, sama mies, joka löi maineen-
sa myöhemmin Prinssi Rohkealla.

Lain ja järjestyksen mies

Chicagossa elettiin 1930-luvun alussa ikävää ai-
kaa, eikä muissakaan kaupungeissa ollut aina
järin hupaista. Chicagon kuuluisimmat miehet oh-
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vat Al Capone, Dillinger, Konepistooli-Kelly ja
kumppanit. Heitä vastaan taisteli kovakätinen po-
liisi. Sankarit ajoivat mustilla panssaroiduilla au-
toilla, jotka oli varustettu konetuliasein. Valenti-
nen päivää vietettiin välistä aidoin sydämin.
Amerikkalaisen gansterismin syitä on käsitelty

tavallisesti häkellyttävän hienotunteisesti viittail-
len kieltolain luomaan poikkeukselliseen tilantee-
seen sekä vallinneeseensuureen talouspulaan. Sen
sijaan on vaiettu yhteiskuntajärjestyksen raken-
teellisista heikkouksista, taloudellisesta ja sosiaa-
lisesta epäoikeudenmukaisuudesta, fanaattisesta
yksilökeskeisyydestä sekä väkivaltaisista perin-
teistä.
Raaka väkivalta versoi sarjakuvaan jaelokuvaan

tästä maailmasta. Veri laskettiin vuotamaan,kos-
ka se oli viallista verta. Se virtasi oikean asian
puolesta. Oikea asia oikeutti myös potkimaan ih-
misiä kasvoihin, pieksemään heitä säälimättömäs-
ti, ampumaan heitä kuoliaaksi. Kuten sodassa.
Elokuvassa syntyivät suurteokset Josef von

Sternbergin 'Underworld' (1927) ja Howard
Hawksin 'Scarface' (1932), molemmat raivokkaita
gangsterielokuvia. Sarjakuvissa uusi väkivalta
kulki jo pinnan alla, päilyi suuruuttaan kohti
taivaltavassa Mikki Hiiressä viattomaksi slap-
stick-huumoriksi naamioituna. Se puhkesi kaik-
kien nähtäväksi Chester Gouldin 1931 alkaneessa
poliisisarjassa Dick Tracy.

On huokeata panna kiero järjestelmä ja nurja
yhteiskunta yksilöiden syyksi. Hävittämällä pahat
ihmiset, rikolliset, luotiin tuhatvuotista valtakun-
taa. Pienet lapsetkin oh opetettava avustamaan
poliisia ja taistelemaan rikollisuutta vastaan aina
ja kaikkialla. Jos poliisi, jos Dick Tracy, jos Eliot
Ness ja hänen lahjomattomansa vain olivat kyllin
tarkkoja, jos heidän siivilänsä olivat mahdollisim-
man pienisilmäisiä, kaikki inhimillinen sakka tart-
tuisi niihin, kaikki pahantekijät saataisiin kiipeliin
ja koko maailma puhdistettaisiin viimein pahuu-
desta. Hyvän ja pahan välinen taistelu olisi päät-
tynyt, Harmageddonin taistelu olisi ohi, Dick Tra-
cy, Tarzan jaLepakkomieskohoaisivat.
USA:n 1930-luvunryhtiliikkeen suuri oma poika,

salapoliisi Dick Tracy, siviilivaatteissa rannera-
dion kanssa Chicagoa samoava konkkanokkainen
sankari palveli kaunista isänmaataan tuhoamalla
sen viholliset yhden toisensa jälkeen ja lähettä-
mällä mahdollisimman paljon sen mätämunapoi-
kia ja -tyttäriä sähkötuoliin.
Huolestunut kansalainen, Dick Tracyn piirtäjä

Chester Gould syntyi vuonna 1900. Hän koki
aikalaisena Valentinen päivän verilöylyn helmi-
kuussa 1929. Hän koki pörssiromahduksen mar-
raskuun 13. päivänä 1929. Hän näki vuoden 1930
paniikin ja ajan, jolloin joka neljäs tehdastyöläi-
nen oli työttömänä ja lestinheittäjät tekivät kaup-
pojaan senaatissa aivan avoimesti.

Tuli se hetki, että New Yorkin piirisyyttäjä totesi,
miten gangsterit pitivät hallussaan koko ihmiselä-
määkehdosta hautaan, äidinmaidosta ruumisvau-
nuihin. Huolestunut kansalainen Chester Gould
kertoo myöhemmin ihmetelleensä, miksi poliisi ei
tehnyt mitään. »Jos minä olisin ollut poliisi, olisin
nitistänyt ne siihen paikkaan. Yleisö vaati paperi-
sotaa pois ja sen sijaan suoraatoimintaa.»
Gould siirtyi suoraan toimintaan ja teki jotain,

sarjakuvansa, josta tuli menestys. Hän piirtää sitä
yhä. Hänen sankarinsa toimii ja liikkuu kuin
villisika,käyttää kovia nyrkkejä ja myös reikärau-
taa,eikä hänpelkää koskaan. Kuitenkaan Tracy ei
ole pelkkä pyssyä heiluttava lihaskasa, vaan hän
jatkaa samalla intellektuellin salapoliisin suoraan
Baker Streetiltä Sherlock Holmesista alkavaa pe-
rinnettä. Hän lienee sen tyypin perikuva, joka on
tullut myöhemmin niinkovin tutuksi elokuvista ja
dekkareista. Hänessä on paljon Lemmy Cautionia
ja Mike Hammeria. Ei edes JamesBond ole kaikin
ajoin kaukana, vaikka Bondin keikaruus onkin.
Dick Tracynkaltaisten oli 30-luvun massakulttuu-
ri. Sodan jälkeen tuli uusi polvi, tuli pimeä ja
katkera B-filmi, tuli Raymond Chandler ja hänen
sankarinsa Philip Marlovve. Dick Tracy kuitenkin
jatkoi puhdasotsaisena sotaansa rikollisuutta vas-
taan. Tämä sota ei ole vieläkään päättynyt.
Dick Tracy ei ole pinnalta kovin mustanmusta.

Gould on kiistattoman taitava ammattimies. Hä-
nen sarjansa suurin avu, sen ilmeen antaja on
huumori, joka kyUä on välistä hyvin mustaa. Hän
ei esitä edes rikollisiaan yksivakaisina petoina,
vaan heidän hahmossaan on aina jotainrauhoitta-
van vieroittavan koomista. Hänen konnagalle-
riaansa kuuluvat esimerkiksi Mole (myyrä), jonka
profiili on aidon myyrän, Littleface (pikkunaama),
Pruneface (luumunaama), The Brow (ryppyotsa),
Vitamin Flintheart (vitamiinipiisydän), Flattop Sr.
(Lattakallovanhempi), Shakey (vapisija),Mumbles
(sammaltaja), Shoulders (hartiat).
Rikollinen on irvokas, poliisit ja oikeuden miehet

ehkä hiukan huvittavan näköisiä mutta ehdotto-
masti sympaattisia. Juoni on yksinkertainen thril-
leri, jokapäättyy Tracyn ja hänen kumppaniensa
voittoon jalaillisuuden palaamiseen.
Dick Tracy on hyvin kiinnostava sarja. Sitä lukee

mielellään, uppoutuen, sen kuin puistatukselta
ehtii. Dick Tracy olisi mainio syventyvän analyy-
sinkohde. Myös aineistoa on. Kun Ranskassa alkoi
ilmestyä 1960-luvun alkupuolella sarjakuvan har-
rastajien ja tutkijoiden lehtiä, mm. Giff-Wiff -lehti
omisti Tracylle paljon tilaa. Giff-Wiff oli se lehti,
jonka taustayhteisöön kuului esimerkiksi eloku-
vaohjaaja Alain Resnais ('Hiroshima, rakastettu-
ni', 'Viime vuonna Marienbadissa', 'Muriel'). Res-
nais kirjoitti lehteen useita artikkeleita juuri Tra-
cysta sekä haastattelun Mustanaamion ja Taika-
Jimin kirjoittajasta Lee Falkista. Kerrotaan, että
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tuohon aikaan uuden aallon elokuvalehden Ca-
hiers du Cineman toimituksen pöydät olivat röyk-
kiöittäin täynnä sarjakuvalehtiä. Mielenkiinto
myös näkyy miesten teoksissa. Godardin varhaisia
Alphavillea jaKarabienieerejä sekä Melvillen usei-
ta elokuvia on lupa eritellä paitsi kirjallisten ja
filmillisten esikuvien nimenomaan sarjakuvien,
Dick Tracyn pohjalta, koska Tracyn kiteyttämä
perusklisee näkyy myös niissäkeveänä muotona.

Suuri siimahäntä

Walt Disneyn ideoima, Ub Iwerksin ja Win Smit-
hin toteuttamaMikki Hiiri (Mickey Mouse) kuuluu
30-luvun sarjakuvan suuriin sankareihin.
Ei ole aivan helppo nähdä, mistä tämä suuruus

on syntyisin. Varhaiset Mikki-sarjat ovat tehok-
kaita ja sulokkaita, mutta markkinoinnin ja otol-
listen suhdanteiden merkitys lienee silti määrää-
vin.
Mikki Hiiri astui julkisuuteen piirretyssä eloku-

vassa 'Steamboat Willie' (Höyrylaiva W.) vuonna
1928. Sarjakuva alkoi luontevana jatkona vuoden

alussa 1930 ensin sanomalehtistrippinä, sitten
sunnuntaisarjana, sitten lehtinä. Nykyisin Mikki
seikkailee kaikissa mahdollisissa muodoissa, joita
ihmismieli suinkin kykenee tuottamaan,korkoku-
vista lasten lautasten koristekuvioihin.
Piirretyn elokuvan Oscareita sateli Disneylle pit-

kin 1930-lukua. Sarjakuva-Mikki murtautui sekin
voimallisesti suosioon, vyörytti Euroopan markki-
nat ja sen jälkeen kaiken maailman. Se ehti
Suomeen maaliskuun 12. 1930kokeeksi Aamuleh-
teen ja vuottamyöhemmin Helsingin Sanomiin.
Disneyn tyylillinen idiosynkrasia kehittyi var-

hain. Mikki itse on — toisin kuin monet muut
sarjakuvasankarit — valmis sekä hahmona että
tyyppinä jo kaikkien aikojen ensimmäisessä stri-
pissä, jonkanimi oli Plane Crazy, lentokonehullu.
Hänellä oli pikkupojan punaiset polvihousut, joissa
oli edessä kaksi kiiltävää nappia. HäneUä oli aivan
Ihan suuret kengät, hänen kuononsa oli vähän
nykyistä litteämpi, eikä hänellä ohut silmäteriä.
Jo silloin hän käytti hansikkaita.
Siirryttyäänsarjakuvalehteen Mikki Hiiri vanhe-

ni noin viisitoista vuotta ja siirtyi käyttämään
muodinmukaisia asusteita. Vanha polvihousu-
Mikki oli piittaamaton seikkailija, joka löi konnaa
halolla päähän aina kun sai tilaisuuden; uusi
Mikki oli seikkailija hänkin, mutta estynyt ja
luonteeltaan kunnon porvarin perikuva.
Disneyn yhtiö on monoliitti, jonka taustoista on

vaikea saada tietoja. Nykyisen kirjallisuuden
avulla pääsee kuitenkin perille siitä, kuka oh
harmaa eminenssi Disneyn myöhemmän suosion

takana. Hänen nimensä oli Carl Barks. Tämä mies
loi sen fantastisen Aku Ankka -sarjakuvan, joka
ilmestyi 1950-luvulla.
Winston Ljungdahl, Love Arben ja Klas Reimers

laativat toimittamansa Ruotsin Seriefrämjandet
-seuran lehteenThud, sen toiseen numeroon vuon-
na 1970 selostuksen Disneyn sarjoista. Sen mu-
kaan Mikkiä julkaistiin aluksi Iwerksin nimissä,
vaikka Disney kirjoitti sarjan. Disneyn kuuluisa
nimikirjoitus (jota hän ei pistopuheiden mukaan
oppinut itse koskaan kirjoittamaan kovin hyvin)
ilmestyi sarjoihin muutamankuukauden kuluttua
niiden alkamisesta. Iwerks keskittyi kuitenkin
puolentoista vuoden jälkeen piirrettyihin filmei-
hin. Disney jatkoi vielä hetken henkilökohtaisesti,
mutta huhtikuusta 1930lähtien Floyd Gottfredson
on kirjoittanut ja piirtänyt nämä stripit yksin.
Gottfredson vastaa Mikki Hiiri -stripeistä tänäkin
päivänä.
Mikki Hiiren sunnuntaisarja alkoi helmikuussa

1932. Vuonna 1938 se siirrettiin Gottfredsonilta
Manuel Gonzalesille.
Mikin vanha rakkaus Minni Hiiri (Minnie Mouse)

esiintyi jo Mikin ensimmäisissä piirretyissä eloku-
vissa. Hänet erottaa poikaystävästään hameesta,
korkokengistä ja silmäripsistä. Vastenmielinen,
poskella oleva, huulipunatöherretty suu on myö-
hempien aikojenkeksintöä.
Nyky-Minni on nykyamerikkalaiseen tapaan Ny-

ky-Mikkinsä niskan päällä. Näemme hänet usein
sarjan viimeisessä ruudussa iskemässä silmää lu-
kijalle: näin tekevät tytöt! Vanha-Minni oh paljon
klassisempi ystävätär vailla vanhan aviovaimon
assosiaatioita. Hän oli kaunis neito, jonka sankari
pelasti pahasta saaden suukon palkakseen.
Mikin pahin vihollinen oli Jopi Jalkapuoli (Peg-

Leg-Pete), joka antautui myöhemmin vaaran vuo-
sina jopa vihollisen palvelukseen. Hänellä oli sil-
loin päässään kypärä, jotakoristi kärjellään seiso-
vahakaristi.
Jopi Jalkapuoli on erittäin saman näköinen otus

kuin Mikin nykyinen vihamies Musta Pekka. Pek-
ka on kuitenkin kaksijalkainen. Ehkä sarjakuva-
sensuurin heräämisen hätkähdyttämät tekijät pel-
käsivät syyllistyvänsä sopimattomuuksiin, kun he
piirsivät konnan ruumiillisesti rujona.
Pluton nimen koomisuus on kulunut pois: hän on

roomalaisen manalan jumalan kaima. Jollain ta-
valla Pluto on ihmeesti Walt Disneyn näköinen.
Pluto tuli mukaan pentuna heinäkuun 8. päivänä

1931. Se lähti tulemaan Mikin perässä kotiin.
Lokakuussa 1933 Hessu (Goofy) liittyi seuraan,
aluksi nimellä Dippy Dawg. Äreä ankka Aku
ilmestyi ensi kerran Mikin sarjaan helmikuussa
1935. Aku sai nopeasti niin suuren suosion, että
hän siirtyi jo seuraavanavuonnaomaan, AI Talia-
ferron piirtämään sarjaansa ja on nykyisin Mikin
kanssa vain hyvänpäivän tuttava.
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Mikki Hiiri -stripin vauhti laski ja väistämätön
lakastuminen alkoi häämöttää, kun Mikki sai sil-
mäterät ja pitkät housut vuoden 1940 tienoilla ja
liittyi Pearl Harbourin jälkeen armeijaan hänkin.
Gottfredson lopetti jatkosarjat syndikaatin vaati-
muksesta 1950-vuoden alussa ja siirtyi nykyisiin
katkostrippeihin.
Mikin kaksi kaikkein varhaisinta toveria olivat

Polle Koninkaulus (Horace Horsecollar) ja Heluna
(ClarabeUe Cow). Tämä pari sai tyytyä avustajan
tehtäviin Mikki-ystävämme sairastuessa yhä loh-
duttomammin anemiaan ja astmaan. Toisin kuin
Mikin kävi hänen kollegansa Akun, joka oli todella
loistava löytö. Oikeastaan Aku on vastenmielinen
hyypiö. Hän on narisija ja mekastaja, suuttuu
mitättömästä asiasta,kieroilee ainakun voi, vete-
lehtii työkseen ja vierittää kernaimmin vastuun
kaikista onnettomuuksista jonkun toisenkannetta-
vaksi. Silti lukija tuntee Akuakohtaa vihiä sympa-
tiaa.
Aku on tyypin »fall guy» luonteenomainen edusta-

ja, sen tyypin, jokaepäonnistuu melkein aina, joka
on melkein aina muita huonompi, joka sykähdyt-
tää lukijaa osoittamalla, että lukijaakin kelvotto-
mampia on silti olemassa.

Todenomaisuuden taituri

Sarjakuvakirjallisuudessa pidetään melkein yksi-
mielisesti alan suurimpiin mestareihin kuuluvana
Alexander Raymondia, joka syntyi vuonna 1909,
pääsi King Features Syndicaten palvelukseen
vuonna 1933 ja ajoi päänsä halki autolla vuonna
1956. Hänen vieressään istunut Stan Drake, Jone-
sin tyttöjen (The Heart of Juliet Jones) piirtäjä,
selvisi hengissä. Kohtalo on sokea.
Raymond pursi sarjoja Flash Gordon (aikanaan

tunnettu myös nimellä Iskevä Salama), Salainen
agentti X-9 (Secret Agent X-9), Viidakko-Jim
(Jungle Jim)jaRip Kirby.
Raymondin piirtämä Flash Gordon oli monen

mielestä maailman paras sarjakuva. Se ilmestyi
Suomessa Jännityslukemistossa. Nykyinen Uuden
Suomen sarja on Dan Barryn tekemä ja paljon
huonompi.
Raymond oh aikomaan kiinteistöalalla, mutta

talouspula jätti hänet työttömäksi. Kingin syndi-
kaatti oli hankaluuksissa, koska uudet vetonaulat
Buck Rogers jaDick Tracyohvat vierailla. Disney-
kin irtosi japerusti oman yhtiönsä jo 1930 jättäen
tosin sarjakuviensa levityksen Kingin tehtäväksi.
King ryhtyi tekemään systemaattisesti uutta

best-seller -sarjaa. Menestyksen kaava edellytti
polhsi-rikolhs -aihelmaa. Käsikirjoituksen laati-
jaksi otettiin Dashieh Hammet, joka oh kirjoitta-

nut romaanin 'Maltan haukat'. Piirtäjä valittiin
kilpailun perusteella. Kilpailun voitti Alexander
Raymond. Salainen agentti ryhtyi ampumaan,
kuulustelemaan ja vangitsemaan tammikuussa
1934 ja menestyi hyvin, kuten FBI:n G-miehen
toki tuleekin. Raymond luopui kuitenkin sarjas-
taan pian, eikä sarja noussut koskaan entiselleen.
Se jatkuuyhä, piirtäjänään AI Williamson.

ASEET JA URHOT

Raymondin pääteos oh Flash Gordon, tulevaisuu-
den vapaustaistelija, jonka arkkivihollinen oli
Mongon planeetan paha hallitsija Ming. Hyvä ja
paha kamppailevat, hyvä voittaa aina, mutta tais-
telu ei pääty. Maisema on kuumeenomainen, kau-
pungit on rakennettu ilmaan tai veden alle, ihmi-
sissä on leijonan, haukan tai liskon piirteitä, hir-
muliskot vaarantavatkulkijan hengen. Sarjan vin-
jetissä oli Aeneaan sitaatti »laulan aseista ja ur-
hoista».
Flash on poliisi. Hänen apurinsa Zarkov on pro-

fessori. Flashin morsian Dale Arden on hyvin
kaunis. Mongon planeetaUa yhtyvät esihistorian
eläimet, keskiaikaiset puvut ja yhteiskuntaluokat,
tulevaisuuden aseet jaapuneuvot. Voimien välisen
taistelun päättymättömyys on hiukan askarrutta-
va ilmiö: Gordon ei todellakaan saa Mingistä
lopullista voittoa, vaikka sarjakuvan episodit vaih-
televat taajaan. Eräät arvioijat, esimerkiksi italia-
lainen sarjakuvaekspertti Carlo della Corte, ovat
nähneet tässä ajalle luonteenomaisen allegorian.
Flash Gordon on rooseveltiläisen vapaan Ameri-
kan airut, Ming on totalitäärinen hirmuvaltias.
Voimainkoitos jatkui. Ratkaisu oli vielä tulevai-
suuden varassa.

Corten teoria onkonkreettisuudessaan ontuva. Se
on turhan romanttinen. Despootti on ikuinen tais-
telijoiden maalitaulu, esiintyköön hän vuorenpeik-
kona, kyklooppina taikuninkaana. Sankari taiste-
lee hyvin epämääräisen 'vapauden' puolesta. Hä-
nen perusteensa ovat pelkkiä vinjettejä. Taistelu
on tärkeämpää kuin sen motiivit. Sankari ei käy
mitään talvisotaa. Hän on yksilö, samastumisen ja
sikäli itsekorotuksen aihe, ja nimenomaan Flash
Gordonin tapauksessa nationahstisten tunteiden
kanava.

Raymondin aiheenkäsittely on yhtä etevää kuin
hänen komea kynänjälkensä. Eräät kyynikot ovat
tosin väittäneet,että sarjakuvantutkijoiden suuret
ihastuksen kohteet kuten Raymond ja Burne Ho-
garth, olisivat loppujen lopuksi varsin alhaisella
taiteellisella tasolla, että heidän tyylinsä ohsi ma-
neerimaista ja latteaa, että heidän työnjälkensä
olisi puristetun tuntuista.
Tuollaiset väitteet saavat jäädä omaan arvoonsa.

Sarjakuva on kliseemäistä ilmaisua sekä tarinal-
taan että piirrännältään. Maneeri on välttämätön
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sarjan jatkuvuuden, sen erottumiskyvyn vuoksi.
Raymond on siitä etevä, että hän on toisaalta

tarkka monimutkaisenkin viivan käyttäjänä, mut-
ta silti hyvin sensitiivinen: hänen kuvansa ovat
usein suoran eroottisia. Nämä ominaisuudet eivät
asetu usein samaan ihmiseen. Burne Hogarthilta
ja monelta yhtä taitavalta jälkimmäinen puuttuu.
Windsor McCaylla, Pikku Nemon tekijällä, ne sen
sijaan olivat kummatkin.
Raymondin piirtämä Viidakko-Jim ilmestyi sekin

Ilmarisen mustakulmaisissa lehdissä. Sarjan mai-
semana oli Kaakkois-Aasia, Jimin seurana uskolli-
nen, vaitelias hindu Kolu ja todellinen nainen Lii':
rakastunut, mustasukkainenkoketti.
Raymondin sarjat olivat kaikki suuria teoksia ja

menestyksiä. Sellainen ei ole tavallista. Suurin,
Flash Gordon, on ansiokas myös tavalla, jota ei
huomaa hevin. On ihmetelty, mihin katoaa tietyn
muotoinen taide. Mihin maanrakoon joutui epiik-
ka? Villin lännen filmeihin ja sarjakuviin. Niitä on
analysoitava eepoksina. Varsinkin Flash Gordo-
nia.

Seuraavat seikkailijat

Kilpailijoiden menestys pani syndikaatteihin
vauhtia ja valoi uskoa siihen, että onnen kaava oli
käsillä. Gladiaattoreita seurasi plagiaattoreiden
aalto.
Timo Terävä (Tim Tylers Luck) alkoi 1932.

Piirtäjä Lyman Young oli Helmin ja Heikin Chic
Youngin veli.
Tim Tyler kuuluu epämääräisiin siirtomaajouk-

koihin. Maisema on Afrikkaa, sotilaat lähinnä
englantilaisia, vastustajat rikollisia suurriistan-
metsästäjiä, norsunluukauppiaita tai kapinoivia
villejä. Tekijän ideana lienee ohut sulattaa yhteen
Tarzanin miljöö ja klassinen selkeä sankaripari.
Sarja toimi alkuvuodet mainiosti. Järjellisiin seik-
kailuihin liittyi mainiosti järjettömiä vivahteita,
esimerkiksi puhuvia eläimiä. Sen jälkeen seurasi
sarjakuvan tavanomainen dementiapraecox.
Ratsupoliisi Kingistä ei tiedä, onko sen nimi

käännetty väärin vai oikein: King of the Royal
Mounted. Tämäkin sarjakuva koettaa tehota mil-
jööltään, kylmällä Kanadalla, sekä ratsupoliisin
legendaarisella erikoismaineella: he saavat mie-
hensä aina. Profiililtaan tämä aluksi kankean
kaunis sarjakuva on sekoitus poliisisarjaa ja Villiä
länttä.
Sam Seikkailijaeli Pantteri-Bill (Brick Bradford),

William Rittin ja Clarence Grayn teos, noudatteli
hyvin persoonallisesti Buck Rogersin perustamaa
ja Flash Gordonissa mestarillisesti hallitsemaa
science-fiction-linjaa.

Sam seikkaili Suomessa mm. Sarjakuvalehdessä
selkeänä ja ilmavana lehden muiden ajankohtaan
nähden ihmeteltävän edustavien sankareiden
kumppanina.

Samassa Sarjakuvalehdessä esiintyi myös vanha
Yksinäinen Ratsastaja (Lone Ranger), joka oli Bob
Greenin ja Charles Flandersin luoma sankari.
Yksinäinen Ratsastaja oli lamannut toisen tyyppi-
sistä sarjakuvista itselleen naamion ja oli tyypil-
tään hiukan yli-inhimillinen, puhdasotsainen voit-
taja, jonka ponnistuksia tuki taustalta vaitelias
ystävä intiaani Tonto. Yksinäinen Ratsastaja käyt-
ti hopeisia luoteja — myyteissä tavallinen keino
pirun tappamiseen.
Frank Godwin piirsi graafisestierittäin korkeata-

soista Roi Rohkeaa (Rusty Riley), joka ilmestyi
kauan Helsingin Sanomissa. Ennen Roita hän oli
tehnyt seikkailusarjaa, jonkapäähenkilönä oli hy-
vin poikkeuksellisesti tyttö, Connie. Edellisen vuo-
sikymmenen tuttu tyttötyyppi, joka oli keskittynyt
aikaisemmin poikahuoliin ja vaatehupsutuksiin,
käännähti konjunktuurin sitä vaatiessa elegantisti
jakitkatta seikkailuihin.
Godwin teki ilmeisesti virheen suunnitellessaan

jakirjoittaessaan sarjansa itse, sillä hänen juonen-
sa olivat kankeita. Hänpiirsi epäsarjakuvamaises-
ti kuin hyvä kuvittaja, paisuttelematta jakarrikoi-
matta oikeastaan lainkaan.
Ham Fisherin Joe Palooka on typerä sarjakuva,

jonkapäähenkilö on roteva ja miehekäs nyrkkeili-
jä. Joe lyö lujaa, mutta hänen sydämensä on
puhdastakultaa.
Ajan monista Villin lännen sarjakuvista yksikään

ei saavuttanutylivoimaista suosiota, mutta kaksi
kohoaa tasoltaan muiden yläpuolelle: Fred Har-
manin komea jakaru Red Ryder (1938) ja saman
tekijän Bronc Peeler (1934).
Vincent Hamlin piirsi erikoista sarjaa, jonka pää-

henkilö Alley Oop oli apinaihminen tai luolamies,
Kippari Kallen veroinen voimapesä, joka ratsasti
dinosauruksella vuosikymmeniä ennen RetuKivis-
tä.
Alley Oop kamppaili suurten sankarien tavoin

hempeän neitonsa Oolan puolesta ryteikköisessä
sarjassaan. Kun piirtäjä kyllästyi tilapäisesti kivi-
kauteensa, hän aloitti kivikauden perspektiivistä
science-fictionin lähettämällä Alley Oopin seikkai-
luun halkihistorian erään tiedemiehennykyajassa
keksimällä aikakoneella, jonka avulla sankari oh
välillä mukana ristiretkillä, välillä faaraoiden
Egyptissä.

Otto Soglowin Pikku Kuningas tai Kuningas Pik-
karainen (The Little King) oh toinen hyvin persoo-
nallinen suuruus, joka syntyi kesken seikkailu-
kautta vuonna 1931 eksklusiiviseen The New
Yorker -lehteen ja levisi sieltä aika nopeasti suu-
reksi syndikaattisarjakuvaksi.

Soglowin sankari oh kuningas, jolla on kadun-
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miehen sielu. Hallitsijan rooli ei istunut hänelle
ensinkään, vaikka hän yritti olla mahtipontinen ja
vaatia alaisiltaan asianmukaista kunnioitusta ja
hovitapojen noudattamista.
Pilapiirtäjän koulutus näkyy selvästi Soglowin

kynänjäljessä. Hänen viivansa on hyvin joustava
jaelegantti, huumori kultivoitua jalyhyttä, kuivan
kipakkaa. Pikku Kuningas oh lisäksi melkein myk-
kä sarjakuva. Satunnaisten tekstien merkitys oli
yksinomaan säestävä. Taiteilijan selvästi havait-
tavana pyrkimyksenä oli nimenomaan toteuttaa
sarjakuvansa mahdollisimman vaivattoman nä-
köisesti ja niin vähillä keinoilla kuin suinkin.
Soglowin tyyli muuttui sodan aikana. Varjostuk-

set katosivat ja viiva muuttui tasapaksummaksi.
Luonnosmaisuus katosi, kun jokainensarjan tyyp-
pi sai kiinteän hahmonsa. Sarjasta poistui samalla
lopullisesti jokin osa sen viehätystä, kenties va-
paavalintaisuuden tunne.
Sarjakuvalla on pitkälle kehitetty sisäinen hierar-

kia, »hali of fame», joka on lähinnä ranskalaisten
ja italialaisten aiheeseen vihkiytyneiden luoma.
Hierarkia ei ole sikäli järinkiinteä, ettei siinä olisi
sijaa uusille tulokkaille. Jos joku keksii oivallisen
vanhan sarjan ja haluaakorottaa sen maineeseen,
juttu on 0.K., jos perustelut pitävät. Suuntaristirii-
tojen aika ei sen sijaan ole tullut vielä. Viehtymyk-
set sinänsä vaihtelevat, mutta perusarvostuksia
asetetaan hyvin harvoin kyseenalaisiksi. Näihin
perusarvostuksiinkuuluu Burne Hogarthin Tarza-
nin, Alexander Raymondin kaikkien sarjojen sa-
moin kuin Milton Caniffin kaikkien töiden kova
kunnioittaminen.
Sarjakuvan kunniakirjasta puuttuu muuan Suo-

messa tunnettu suuruus, Pekka Pikanen (Smokey
Stover). Se mainitaan ohimennen muutamassa
teoksessa, siihen viitataan ohimennen eräissä ar-
tikkeleissa. Vain Stephen Becker ylistää sitä kir-
jassaan.
Bill Holmanin piirtämä Pekka Pikanen ilmestyi

Sarjakuvalehdessä: kysymyksessä on se hullunku-
rinen palomies, jonka hattu lensi viideksi kappa-
leeksi hänen hämmästyessään ja jonka vaimolta
lensivät vastaavassa tilanteessa tukka ja korvat.
Seinätauluissa esiintyi mitä ihmeelhsimpiä miete-
lauseita, kaikkiin mahdollisiin paikkoihin oli raa-
pustettu outo mietelmä »älkää surko» sekä »1506
nix nix». Edellinen on suomentajien keksintö. Al-
kuperäisessä sarjassa se kuului yhtä mystisesti
»Notary Sojac». Kukaan ei saanutkoskaan selville,
mitä se merkitsi.
Vakiintunut suuruus Milton Caniff aloitti

valla Terry and the Pirates (Riku seikkailee tai
Terry sodassa ja seikkailuissa) lokakuun 18. päi-
vänä 1934. Miehen suuruuden vakiinnutti sarjan
piirrokselhnen eleganssi.
Terry oli nuori jenkkipoika. Hänen isoisänsä oli

kuollut ja jättänyt hänelle perinnöksi Kiinassa

olevan kaivoksen kartan. Terry lähti varttuneem-
man ystävänsä Pat Ryanin kanssa kaivoksen et-
sintään ja löysi senja paljon muuta: kaunht naiset
Burman jaDragon Ladyn (lohikäärmenainen).Kii-
nan maataryöstehvät rosvokenraalit sotajoukkoi-
neen.
Terryn linja selkeni nopeasti. Sarjassa oh aluksi

paljon koomisia sävyjä ja puhtaasti burleskeja
henkilöitä, kuten isokorvainen, ärrää taitamaton
kiinalaispoika Connie, joukkion hölmö, johonpilat
saatiinkohdistaa. Muttarealismi lisääntyi nopeas-
ti. Kun Kiinan ja Japanin sota syttyi vuonna 1937,
se puhkesi myös tässä sarjakuvassa. Sankarit
saivat tekemistä. Pearl Harbourin jälkeen 1941
Terry liittyi ilmavoimiin.
Terry on amerikkalaisen eroottinen: tunne ei näy

suoraan, vaan välittyy vihjauksista, henkilöiden
suhteista. Terryn ja Burman suhde on sekoitus
toveruutta, äidin ja lapsen suhdetta ja huokuvaa
erotiikkaa. Burma on hyvin kaunis ja Terryä
ainakin viisi — seitsemän vuotta vanhempi. Dra-
gon Lady puolestaan esiintyy näennäisesti täysin
tunteettomana.Pat Ryan on sopivan ikäinen näille
naisille ja lisäksi komea. Ratkaisuja ei tietenkään
voi tapahtua, koska kysymyksessä on sarjakuva.
Caniffin suuri keksintö oli uusi piirrostekniikka,

sopusuhtainen tussiterän ja siveltimen käyttö,
kauniit kontrastit ja tutkittu kompositio. Hänen
teoksensa ovat sanan myönteisessä mielessä san-
gen elokuvamaisia: Terryssä esiintyy ehkä ensi
kertaa 30-luvun ohjaajien kehittämä kameratek-
niikka ja 'näkymätön' leikkaus. Caniff on tunnus-
tanut julkisestikin, että hän sovelsi elokuvan kek-
sintöjä suoraan sarjakuviinsa. Ideain yhtenevyys
näkyy. Nopeasti mieleen tuleva vertauskohta on
Josef von Sternberg, joka teki samaan aikaan
eksoottisia seutuja kuvaavia seikkailufilmejäMar-
lene Dietrichin kanssa: 'Shanghai Express', 'Mo-
rocco'.
Ehkä Caniff oh kuitenkin parhaimmillaan sarjan-

sa alkuvaiheessa. Hän tuli myöhemmin jollain
tavoin liian taitavaksi. Alkuvuosien tietty rosoi-
suus, viivan hienoinen epätarkkuus viehättää sil-
mää enemmän kuin sota-ajan täydellinen korkea-
kiiltoinen tyyli, joka alkaa vivahtaa petokseen.
Kun piirtäjästä tulee liian taitava, katsoja alkaa
ajatella mainosgrafiikkaa ja miettiä, mitä toinen
lienee tyrkyttämässä jamitä hän yrittää peittää.

Suuri taikuri jakävelevä kummitus

Vaikka sarjakuva on laskelmoitua taidetta, se on
toisaalta itsetiedotonta ja viatonta. Se vahvistaa
alitajuisesti sen mitä ajassa liikkuu samansuuntai-
sesti kuin vakiotaide mutta eri tasossa. Alan oie-
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mukseen kuuluva kaupallisuus ja sen aiheuttama
periaatteellinen vieraus ei kaada sarjakuvan to-
distusvoimaisuutta. Se käy luonnollisesti makroso-
siologian seismografista. Esimerkkejä olkoot 30-
-luvun suuret sankarit, jotka osittain jopa ennakoi-
vat ajan tapahtumia, ja uudelleen 1960-luvun
mystis-eroottinen sarjakuva (ensin Barbarella, sit-
ten parhaat Pravda, Saga de Xam, Epoxy) ja
viimein amerikkalainen Jayzey Lynchin, Robert
Crumbin jakumppaneiden underground.
Lee Falk kirjoittaa sekä Taika-Jimiä (Mandrake

the Magician) että Mustanaamiota (Phantom of
the Bengali). Elokuvaohjaaja Alain Resnais haas-
tatteli häntä kerran suunnilleen samalla tavalla
kuin elokuvaohjaajia on tapana. Vanha herra oli
täysin hämillään. Hän puri sikaria ja vannoi, ettei
ollut koskaan suunnitellut mitään sen kummem-
paa ja ettei hänelle ollut tullut edes mieleen, että
hänen töistään voisi löytää mitään sen syvällisem-
pää. Nehän olivat Herra nähköön viihdettä, lähin-
nä lapsia varten kirjoitettuja jänniä juttuja, ja
siinä kaikki.
Tekijä ei ole teoksensa aitoperäinen tulkki. Siis

se, mihin tekijä pyrkii, ja se, mihin hän päätyy,
eivät ole samoja asioita. Hurjaksi heittäytyen voisi
väittää, että hyvän sarjakuvan kirjoittaja on »ru-
noilevan kansansielun» itsetiedoton tulkki, kynä
jonka kautta jokin kirjoittaa. Täysijarkisemmin
puhuen: kaikki viihteen tutkimus edellyttää avoin-
ta asennoitumista. Teoksen suosio on suuri asia.
On selvitettävä, mikä siinä kiinnostaa kansaa. Ei
ole lupa lähteä eklektisesti siitä, että populaarius
johtuu sinänsä epäolennaisista asioista. Eivät hy-
vän iskelmän, sarjakuvan tai elokuvan tekijät voi
toisaalta hioin olla pelkkiä jyvänlöytäjiä sokeita
kanoja. Amerikkalaiset elokuvaohjaajat samoin
kuin sarjakuvataiteilijat briljeeraavat mielellään
inttäen, että he eivät ajattele eivätkä pyri yhtään
mihinkään muuhun kuin letkeään viihteeseen. He
ivaavat 'taidefilmien' tekijöitä ja näiden muka
syviä tarkoitteita. Silti he ovat mukana samassa
sopassa. Ei tekijän tiedostusaste ratkaise kaikkea.
Sitä paitsi tietty osa tällaisista puheista lienee
sosiaalisesti hyvin perusteltua kaunaa ja vihamie-
lisyyttä esteetikkoja kohtaan.
Kömpelönkin näköinen lännenfilmi saattaa an-

tautua hyvinkin syvälliselle analyysille. Kysymyk-
sessä eivät silloin ole tekijän omat intentiot, vaan
hänen vaistomainen tapansa uida perinteessä. Mi-
tä korkeampi kaupallisen teoksen työstöaste on,
sitä kiinteämmin se tuntuu liittyvän suureen pe-
rinteeseen, perittyyn kokemis- ja esittämistapaan.
Tuloksen tuoreus jää riippumaan siitä, paljonko
näissä massakulttuurin kaupparatsuissa on nuor-
ta omaperäisyyttä jailoa.
Taika-Jim syntyi vuonna 1934. Joku toimitus-

päällikkö ajatteli uutta sarjakuvan teemaa ja
muisti, millaista suosiota kansanomaistettu psy-

koanalyysi, parapsykologia ja taikuus nauttivat
maassa. Siis sarjakuvasankariksi hypnotisoitsija.
Taika-Jimin hahmo on koottu taikuriperinteestä.

Hän on kiiltokuva-Faust. Hänen kikkansa on hyp-
noosi, joka onnistuu kättä heilauttamalla ja tui-
malla katseella. Hän on saanut oppinsa Himalajal-
la vanhan Theronin taikakoulussa. Opin saaminen
edellytti valaa, jonka vannoen noviisi sitoutui
suuntaamaanmaagiset kykynsä hyvään, koko ih-
miskunnan palvelukseen.
Sarjan vanha piirtäjä) Phil Davis kopioi Jimin

hahmon suoraan peilistä. Davisilla oli itsellään
mustankiiltävä, taakse suittu tukka ja keikarin
viikset. Frakki, silinteri javiitta taasolivat esiinty-
vän taikurin ja silmänkääntäjän rekvisiittaa.
Taika-Jim joutuu periaatteessa hyvin harvoin

tekemisiin normaalien ammattirikollisten kanssa,
koska näistä ei ole hänelle vastusta. Hänen selvit-
tämänsä tapaukset ovat salaperäisiä, usein asialla
ovat vieraitten planeettojen asukkaat. Kuitenkin
hänen tapauksensa ovat järkeviä: vaikka itse ti-
lanne olisi normaalin arkitodellisuuden kannalta
mitä mielettömin, kaikkeen löytyy lopuksi selitys,
vaikkapa intergalaktisen hallitsijan tahto. Aidon
mystiikan selvittämättömiä salaisuuksia ei ole.
Magia on vain tarpeistoa, miljöötekijä, mielikuvi-
tuksen kiihottaja. Jutut ovat muunnettuja salapo-
liisitehtäviä. Selvitetty salapoliisitehtävä on selvi-
tettyristisanatehtävä.
Tarina nousee loistoon silloin kun se kasvaa

runolliseksi, silloin kun kuvasarjan kauneus ja
näennäisesti itsetarkoituksellinen mielikuvituksen
leikki voittaa juoniaineksen, kun todella koskete-
taan.
Kerran Taika-Jimissä syntyi kuvajaisten kapina.

Häijyt voimat olivat päässeet irralleen. Peilikuvat
vapautuivat. Niiden ei tarvinnut enää jäljitellä
esikuviaan. Ne tulivat peilin läpi ja kävivät esiku-
viensa kimppuun. Nardan peilikuvan nimi oli Åd-
ran. Vain Taika-Jim pystyi selvittämään tilanteen.
Taika-Jim on muuttunut vuosien varrella, mutta

eniten on muuttunut Jimin uskollinen apuri, suuri
voimakas Lothar. Lothar oli aluksi hirveää nuijaa
kantava, tietämätön ja taitamaton yönmusta nee-
keri, jonka englantikin oli merkillistä sekasotkua.
Hän on vaalentunut vuosien kuluessa ja oppinut
yhä enemmän sivistyneitä tapoja. Lothar on oman
neekeriheimonsa prinssi ja muinaisen frankkien
kuninkaan kaima.

Jimin ikuinen rakkaus Narda on entisensä, hiu-
kan kaunis, hyvin lapsekas ja altis joutumaan
pahojen miesten pauloihin. Narda on prinsessa.
Tämän sarjakuvan taso oli korkeimmillaan Yh-

dysvalloissa sodan aikana ja Suomessa Avussa
1940- ja 1950-lukujen taitteessa. Nykyisin sarja
vaikuttaa synteettiseltä ja henkensä heittäneeltä.
Alkuvuosien reipas irvokkuus ja kömpelö juonen-
kulku ovat poissa. Tilalla on kukkuramäärä lipe-
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vyyttä jamielistelyä.
Phil Davis on kuollut, vuonna 1964. Työtä jatkaa

syndikaatin vaatimuksesta Fred Fredericks, jonka
sinänsä sujuva kynänjälki on varjo esikuvastaan.
Myös Mustanaamio on rationaalinen myytti. Tai-

kauskoinen neekeriväestö kunnioittaa jumalana
salaperäistä naamioitua vaeltavaa kummitusta.
Hän on legenda. Kautta Afrikan ja Intian satamien
hänen nimensä mainitaan hiljaa ja kunnioituksen
tuntein. Kun hänen kauhistuttava pääkallomerk-
kinsä ilmestyy näkyviin, rajukin konna pelkää. Jos
joku uhmaa hänen hyvää merkkiään, Mustanaa-
mion kosto kohtaa.
Itse asiassa Mustanaamio on kuitenkin kehysker-

tomuksen mukaan vain ihminen, ylen taitava
tosin. Hänen varhainen esi-isänsä ajautui 1500-lu-
vulla maihin merirosvojen valloittamasta alukses-
ta Bengalin lahdella. Tajuttuaan tilansa hän van-
noi pääkallo kourassa omistavansa elämänsä ri-
kollisuuden, erityisesti merirosvouksen torjun-
taan. Toteuttaakseen tämän hankkeensa hän
omaksui Mustanaamion puvun: kokovartalotri-
koot, raidalliset pikkuhousut, silmiä peittävän
naamion, ja aloitti vaelluksensa.
Mustanaamio syntyi helmikuussa vuonna 1936.

Sankari on yhä sama; sukupolven vaihtumisesta ei
ole toivoa, koska sankarin ja kauniin Diana Pal-
merin suhde on platoninen. Mustanaamion nuo-
ruudesta on tosin tietoja. Hän on käynyt collegen
Yhdysvalloissa, harjoittanut yliopisto-opintoja ja
kunnostautunut kaikessa. Hän samoaa maita ja
meriä ratsunaan uskollinen lumivalkoinen Hero
(sankari), ja koiranaan täysiverinen susi Devil
(paholainen). Kun hän on muiden ihmisten kes-
kuudessa, hän käyttää ruudullista takkia, aurin-
kolaseja ja lierihattua. Silloin hänen nimensä on
herra Walker.

Sarjan piirtämisen aloitti sanomalehtistrippinä
Ray Moore, joka jälleen kerran on sarjakuvan
ensimmäisenä piirtäjänä kaikkein paras. Hän piir-
si pelkoa herättävän Mustanaamion, tämän kau-
niin Dianan ja leegion häijyjä maharadzoja, nuti-
päisiä rosvoja ja kavalia norsunluukauppiaita.
Mooren viimeinen Mustanaamio oli sunnuntaisar-
ja 'Elävien muumioiden linna', jokapäättyi helmi-
kuussa 1949. Häntä seurasi hengettömämpi Wil-
son Mac Coy, joka puolestaan jätti sarjan vuonna
1961. Nykyisin strippiä piirtää hiukan vereväm-
min Sy Barry.
Mustanaamio on tavallaan ensimmäinen super-

sankari, vaikka hän on vain ihminen, jonka taian-
omainen vaikutus perustuukansan taikauskoon ja
legendaan. Hänellä ei ole yhtäkään maagista omi-
naisuutta. Hänen kaikki tekonsa ovat periaattees-
sa mahdollisia jatodenmukaisia.
Mustanaamion luonne on vaihdellut. Aluksi hän

oli hymyilevä, kaskuileva ja Dianaa ehtimiseen
suuteleva nuorukainen univormunsa alla. Kym-

menen vuoden esiintymisen jälkeenhän sulkeutui
ja alkoi istuskella yhä hanakammin huurujenkes-
kellä pääkalloluolansa valtaistuimella hymyttö-
mänä valtiaana. Nykyisin hän tapaa jälleen ihmi-
siä ja on kosketuksissa jopa avaruustutkimuksiin.
Eräs taannoinen seikkailu liittyi aarniometsään
pudonneeseensatellittiin.
Mustanaamion konkreettiset liittymäkohdat su-

persankareihin ovat asu, ihonmyötäiset trikoot,
saappaat ja naamio, oma pesäpaikka pääkalloluo-
lalla, jota vastaa esimerkiksi Batmanin lepakko-
luola, ja pääkallo-symboli. Kaksoisolennot ovat
luonteenomaisia supersankareille. Mustanaamiol-
la on valepukuinen minänsä Mr. Walker. Super-
sankareilla on useimmiten erinomaiset suhteet
viranomaisiin. Mustanaamio on viidakkopartion
tuntematon johtaja. Hän jättää käskynsä partion
kassakaappiin kenenkään tietämättä hylätyn kai-
vonkautta tunnelista.
Mustanaamion Bengali oli vielä 1930-luvulla

suunnilleen selvää Intiaa,kunnes maantiede alkoi
sekaantua. Neekerit ja kääpiöheimot kuuluvat
Keski-Afrikkaan, samoin monet sarjassa esiinty-
vät eläimet. Nykyisen Mustanaamion Bengali on
mielikuvituksellinen saari, joka sijaitsee jossain
Afrikanrannikolla Madagascaria korkeammalla.

Pyöreä ritaritarina

Walesilainen tarukuningas Artur eli Artus eli 500-
-luvulla japuolusti maataanpakanallisia anglosak-
seja vastaan. Nennius ja Geoffrey Monmouthilai-
nen virkkasivat hänen ympärilleen myytin, joka
kiersi pitkin Eurooppaakoko keskiajan muuntuen,
sävyttyen ja saaden vaikutteita muista. Arturin
kahteentoista pyöreän pöydän ritariin liittyivät
tarinat Tristanista, Parsifalista ja Graalista. Nii-
den päälle syntyivät runsaat ritariromaanit, sa-
mat joita lukiessaan Don Quijote tuli hulluksi.
Richard Wagner käsitteli näitä aiheita oopperois-
saan. 1900-luvulla ja Amerikassa ne otti aineis-
tokseen Hal Foster, jokakirjoittaa japiirtää upeaa
sarjakuvaa Prinssi Rohkea (Prince Valiant).
Foster on syntynyt vuonna 1892. Tiettävästi hän

jatkaa sarjakuvaansa yhä. Se alkoi ilmestyä 1936,
kun Foster oli luovuttanut Tarzanin piirtämisen
Burne Hogarthille ja tutkinut kaksi vuotta Artur-
myyttiä javanhan Englannin historiaa.
Prinssi Rohkea onkotoisin Thulen valtakunnasta,

joka tässä sarjakuvassa sijaitsee jossain Norjan
tienoilla. Hän matkustaa Englantiin liittyäkseen
Arturin kuuluihin ritareihin, ja ritariksi hänet
lyödään vaativan noviisiajan jälkeen.

Rohkea seikkailee ympäri Eurooppaa. Hän käy
uljaiden ystäviensä Sir Gawainin, Lancelotin ja
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Modredin kanssa sotaa hunnien kuningasta Atti-
laa vastaan ja hakkaa hänen joukkonsa niin, että
Katalaunisten taistelu on sen jälkeen pelkkä muo-
dollisuus. Hän rakastuu Sumujen saaren kaunii-
seen Aletaan ja voittaa tämän omakseen joudut-
tuaan olemaan jopa orjuudessa hänen vuokseen.
Syntyy lapsia. Seikkailut jäävät vähemmälle. Per-
he-elämä korostuu. Kuuluisa laulava miekka, Ar-
turin tarunomainen Excalibur, jääpitkiksi ajoiksi
seinälle.
Prinssi Rohkean piirrosasua on ylistetty ansaitus-

ti. On todettu kiittäen, miten huolellista ja pikku-
piirteisiin asti tarkkaa työtä Hal Foster tekee. On
pantu merkille, että hän on perehtynyt erittäin
tarkoin aineistoonsa jaettä kun hänpiirtää laivan,
kengän tai talon, hyväkään historioitsija ei pääse
hevin väittämään, että niissä olisi jotain epäaitoa.
Prinssi Rohkean kokonaisuus tuo toisaalta mieleen
amerikkalaisen spektaakkelifilmin, jossa koreus ja
uhkeus peittää alleenkaiken muun.
Toisinkuin useimmissa sarjakuvissa Prinssi Roh-

kean juoni etenee myös kokonaisuutena, mutta
ylen hitaasti ja tarttuvaa sykettä tavoittamatta.
On totta, että Prinssi Rohkea toimii eepoksena,
mutta Fosterin kirjalliset kyvyt eivät tunnu riittä-
vän todella tehokkaaseen kokonaisrakenteeseen.
Juttu junnaa kuin ristiritari matkalla Pyhään
maahan tasaista ravia melkein ilman laaksoa ja
kukkulaa.
»Minulle parhainta menestystä on se, että voin

lisätä itse edestäni jotain kestävää inhimillisen
tiedonkokonaisuuteen», sanoo Foster.

Pikku maalaismies

Vuonna 1935 alkaneen, yhä Ai Cappin piirtämän
sarjakuvan LiT Abner maine on Amerikan suurim-
pia. Se on osa kansallista perintöä. John Steinbeck
on ehdottanut julkisesti, että sen tekijälle myön-
nettäisiin kirjallisuuden Nobel ja väittänyt, että
Capp on ainoa Cervantesin, Rabelais'n, Jonathan
Swiftin ja Lawrence Sternen työn arvollinen jat-
kaja.

Vertaus on asiaton. Euroopassa Li'l Abner on
vähän tunnettu. Suomalainen tiennee sen siitä,
että se ilmestyy Dagens Nyheterissänimellä Knall-
hatten.
Li'l Abner on lähtökohdaltaan irvokas perhesar-

jakuva, joka sijoittuu Yhdysvaltain etelään, ken-
ties Kentuckyyn. Sarjan päähenkilöt ovat hillbilly -
ja, takametsien miehiä janaisia.
Li'l Abner itse on ruumiiltaan ja sielultaan jalka-

palloilija-nuorukaisen mallikuva: iso, väkevä, ko-
mea, typerä ja viaton. Hänen äitinsä, Mammy
Yokum, on äidin perikuva. Mammy on voimakas.

Hän iskee yhdellä huitaisulla nurin miehen. Hän
polttaa piippua. Hän on alistanut täydellisesti
hiirtä muistuttavan miehensä, PappyYokumin.
Yokumin perhe asuu Dogpatch-nimisellä paikka-

kunnalla kaltaistensa keskuudessa. Abner heilas-
teli äärettömän pitkään Daisy Mäen kanssa, sar-
jan alkamisesta vuodesta 1935 aina vuoteen
1952, jolloin häät vietettiin yleisen mielipiteen

painostuksesta. Yokumit ovat vilpittömiä ja kun-
niallisia. Muu Dogpatch turvautuu vilppiin hana-
kasti.

Dogpatchin asukkaat ovat joko pieniä ja rumia
tai lihaksikkaita jakomeita (miehet) tai pieniä/iso-
ja ja rumia tai kuvankauniita neitoja (naiset).
Naiset yrittävät naimisiin,miehet juoksevatkilvan
karkuun. Kerran vuodessa on Sadie Hawkinsin
päivä, jolloinkoko naimaton kylä asettuu lähtövii-
valle ja pannaan pystyyn hurjat kisat. Nainen,
joka saa omin avuin miehen kiinni, saa myös
yhteisen sopimuksen nojalla taluttaa tämän vihil-
le.

Jos Li'l Abner olisi jäänyt tähän, tietyn pienen
ryhmän tylsyyksien päivittelyyn, se ei olisi voinut
saavuttaa edes kansallista suosiotaan ja yli 80
miljoonaa lukijaansa. Mutta Capp kehitti satiirin-
sa. Hänen Dogpatchistaan alkoi tulla koko USA:n
pienoiskuva, sen ihmis- ja perhesuhteiden ilkeä-
mielinen analyysi. Capp teki suuret keksintönsä.
Oudot pienet eläimet valtasivat koko maan,
Shmoos. Ne olivat hyvin pieniä, hyvin avuliaita ja
äärettömän herkullisia. Kun joku katsoi shmoota
nälkäisenä, otus heitti henkensä pelkästä riemus-
ta. Shmoot uhkasivat tukahduttaa koko yhteiskun-
nan kehityksen kaikkinaisessa käytännöllisyydes-
sään. Niiden liha maistui valmistustavasta riip-
puen kanalta, sialta tai naudalta. Niiden silmistä
saatiin oivallisia paidannappeja ja niiden viiksi-
karvat olivat hammastikkuina korvaamattomia.
Koska ne lisääntyivät silmittömästi, maan ja
maailman ravinto-ongelma olisi ollut sillä ratkais-
tu. Mutta yhteiskunnan lakeja ei saanut loukata.
Shmoot oli tuhottava. Ne tuhottiin. Kehitys sai
jatkua entisellään.

Capp keksi uusia eläimiä, Kigmies. Niiden suurin
ilo oli joutuaihmisten raivon kohteeksi. Mikään ei
ollut niille yhtä paljon mieleenkuin raivokas potku
takamuksiin. Mutta jälleenoli yleinen maailman-
meno vaarassa. Ihmiset saivat purkaa aggression-
sa niin tyystin, että yksin kenraalitkin jäivät työt-
tömiksi. Kigmiet tuhottiin.
Li'l Abnerin iva on usein viiltävää, usein hyvin

tervettä. Capp kääntää sen mille taholle tahansa,
poliittiseen kantaan katsomatta. Kun 1960-luku
tuli uusine oppeineen, hän otti protestilaulajat ja
partaradikaalit maalitauluikseen. Esimerkiksi
Joan Baez sai tietää huutia, eikä hän suinkaan
ollut ensimmäinen julkisuuden henkilö, joka sai
kunnian päästä selvästi tunnistettavana Cappin
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sarjaan.
Capp käyttää kernaasti myös meta-tasoja. Hänen

sarjakuvasankarinsa lukevat sarjakuvia, myös
omaa sarjakuvaansa ja kommentoivat sitä ym-
märrettävän asiantuntevasti. Hän käy myös mui-
den sarjojen kimppuun. Cappin Fearless Fosdick,
joka on Abnerin suuri henkilökohtainen suosikki,
on helposti tunnistettava parodia Dick Tracystä.
Fosdick on kova lain ja järjestyksenmies. Pysä-
köintivirhe tai henkirikos, sillä ei vähä: lainkirjain
täytetään ampumalla siisti pyöreä reikä rikkurin
otsaantai rintaan.
Li'l Abnerin ylistys vaikuttaa hiukan käsittämät-

tömältä. Tietysti sarja on aika poikkeuksellinen,
aika taitava ja viisas. Tietysti suolainen satiiri on
ihana asia, mutta se voi pettää: kun »epäkohta» on
paljastettu, se on muka samalla poistettu. Capp on
taitava, mutta vain taitava, näppärä näpertelyä.
Hänen sarjansa ovat oivallisia amerikkalaisina
sarjakuvina, mutta ei niistä ole edes sarjakuvatai-
teen suuruuksien rinnalle, koska hän on vilpisteli-
jä ja suuri lainelautailija. Hänen ironiansa ja
satiirinsa on samalla tasolla kuin hyvässä vitsissä
tai laulussa. Rakenteeksi japikku maailmaksi siitä
ei ole.

Yli-ihmiset

Aikoinaan ei sarjakuvalehtiä ollut. Sarjakuvat il-
mestyivät sanomalehdissä arkisin ja sunnuntaina,
sanomalehtien sunnuntailiitteissä ja aikakausileh-
dissä. Sarjakuvakirjatolivat hyvin harvinaisia.
Sanomalehden monisivuisesta sarjakuvaliitteestä

ei ole sinänsä pitkä matka erikseen myytävään
sarjakuvalehteen. Silti ensimmäinen varsinainen
sarjakuvalehti ilmestyi vuonna 1933. Sen nimi oli
Funnies on Parade. Menestys oli riittävä.
Sarjakuvalehti, englanniksi comic-book, löi läpi

vuonna 1937. Silloin lähti ilmestymään Detective
Comics, jossa julkaistiin alkuperäistä aineistoa,
kun aikaisemmat lehdet oli täytetty vanhoilla,
ennen ilmestyneillä jutuilla. Julkaisija oli National
Periodical Publications Inc. Asiantuntijat suhtau-
tuivat hankkeeseen pitkin hampain. Käytäntö
osoitti kuitenkin että yritys oli oikea. Kultasuoni
löytyi.
Detective Comics -lehden jakenties koko sarjaku-

valehdistön räjähdysmäisen läpiajon aiheutti Jer-
ry Siegelin ja Joe Shusterin tekemä sarjakuva
Teräsmies (Superman), jota tekijät olivat kaupitel-
leet turhaan syndikaateille viitisen vuotta. Teräs-
mies ilmestyi lehdennumerossa 27 vuonna 1939.
Vuonna 1940 ilmestyi 16 erilaista sarjakuvaleh-

teä, seuraavana vuonna 168. Kun amerikkalaiset
kävivät Euroopassa sotaa, heidän repuistaan pil-

kistelevät sarjakuvalehdet ja pin-up -kuvat herät-
tivät kiusallista huomiota alkuasukkaissa.
Teräsmiestä seurasi leegio muita toinen toistaan

ansiokkaampia sankareita: The Spifit" (Henki),
Captain America (Kapteeni Amerikka) Wonder
Woman (Ihmenainen), Sub-Mariner (Vedenalai-
nen), Plastic Man (venyvä mies), Hawkman
(Haukkamies), Green Lantern (Vihreä lyhty), Red
Arrow (Punainen nuoli), Human Torch (ihmissoih-
tu), Batman, The Flash (Salama) ja kovaonninen
Captain Marvel (KapteeniMarvel).
Sarjakuvalehti-muoto nosti esiin vanhan ongel-

man: teoksenloputon jatkuvuus. Koomisen stripin
sankari seikkailee ympäri kotoista maisemaansa
muuttumatta milloinkaan, mistään mitään oppi-
matta. 30-luvun alun suuret sankarit loivat kukin
henkilökohtaisen historiansa. Flash Gordon oli
kiinteä eepos. Terry muuttui, vanhenikin hiukan
vuosien mennen ja tapasi sarjassaanjoskus entisiä
tuttavia. Eräät muut pitkät seikkailusarjat tyytyi-
vät varioimaan tiettyä peruskuviota kuin kukin
sarja olisi ollut ainutkertainen. Sarjakuvalehdessä
kokonainen seikkailu esitettiin kerralla. Jokainen
seikkailu oli tarkoitettu kerralla omaksuttavaksi.
Taika-Jimin tai Mustanaamion sanomalehtistrippi
saattoi kestää kuukausia, kunnes jonain päivänä
lehdessä luki: huomenna uusi seikkailu. Sarjan
tekijän oli pystyttävä sijoittamaan jokaiseen erilli-
seen strippiin jotain mielenkiintoa ylläpitävää,
jotain eteenpäin viittaavaa. Juonen oli pakko olla
niin yksinkertainen, että sen pääpiirteet pysyivät
mielessä viikosta viikkoon. Sarjakuvalehti sai nor-
maalin tarinatekniikan. Novellitekniikkaa käytet-
tiin peräti vähän.
Sarjakuvalehden seikkailusarjan juonikuvio on

periaatteessa seuraava. Eletään rauhassa ja yltä-
kylläisyydessä. Kenenkään odottamatta tapahtuu
äkisti jotainkauheaa (murha, tuhopoltto, pankki-
ryöstö). Teko vaikuttaa käsittämättömältä. Mutta
nerokas rikollinen (rikollisjoukko johtajineen) is-
tuu jossain hihitellen. Sitten sankari kuulee asias-
ta. Salamana hän syöksyy näyttämölle ja käy
kiivaan kamppailun jonkun kanssa. Vaikuttaisi
siltä, että kamppailu päättyisi voittoon. Mutta
rikollinen iskee jälleen, ja nyt sankari, joka ei ole
arvannutvarautua vainolaisensa pirullisen nerok-
kaaseen suunnitelmaan, jää roiston vangiksi (tai
hänen hyvä ystävänsä tai tyttöystävänsä kokee
tämän kohtalon). Sankari on ihmeessä, mutta
häntä ei surmata heti. Vihollisen täytyy ensin
hiukan kerskua kolttosellaan ja miettiä sankarille
mahdollisimman tuskallinen loppu. Tämän hen-
gähdystauon aikana sankarin suurenmoiset aivot
ovat kehittäneet vastasuunnitelman, joka tehoaa.
Voitonriemuinen roisto saakin havaita vetäneensä
jälleen kerran lyhyemmän korren. Sankari on
syvästi moraalinen henkilö. Hän ei ota hevin
oikeutta omiin käsiinsä eikä tapa vastustajaansa.
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Onnettomuuksia kuitenkin sattuu,kun konna kaa-
tuu näppäryyteensä. Kunkin kertomuksen viimeis-
tä edellisessä kuvassa konna lojuu joko pitkin
pituuttaan vainajana lattiassa tai irvistelee lukijal-
le kaltereiden välistä. Viimeisessä kuvassa sankari
suutelee tyttöään tai luo hyväksyvän katseen tar-
mokkaaseen apuriinsa.
Lopputulos on vääjäämättä sama aina: sankari

jää kentälle voittajana. Mielenkiinto on siinä, mi-
ten tähän ratkaisuun kulloinkin päädytään ja
miten läheltä tappio hipaisee sankaria.

Supermies

Kun Teräsmiestä esitettiin Amerikassa radiossa ja
myöhemmin televisiossa, johdanto, teaseri, kuu-
lui: »TERÄSMIEHEN . . . seikkailut! Luotiakin no-
peampi! Bjionggg! Veturia voimakkaampi! Vhuu-
uu-uut! Hyppää yhdellä harppauksella pilvenpiir-
täjän ylitse! Vhoo-00-00-sh! Katsokaa! Taivaalla!
Lintu! Lentokone! Ei. . . Teräsmies!»
Teräsmies ei ole ihminen. Hän on tuhoutuneen

taivaankappaleen asukas. Hänen isänsä Jor-El
lähetti hänet raketilla turvaan viime hetkellä.
Lapsi päätyi Amerikkaan ja orpokotiin, jossa hä-
nen ruumiinvoimansa herättivät hämmästystä.
Vanha Kentin pariskunta saapui kerran adoptoi-

maan lasta itselleen. Androidi osoitettiin heille.
Nimi oli Clark, Clark Kent. Ottovanhemmat tajusi-
vat aikanaan, mistä oli kysymys, ja kehottivat
viisaina ihmisinä Clarkia salaamaan toistaiseksi
voimansa ja käyttämään mitä vanhempana koko
ihmiskunnan hyväksi. Sitten vanhat Kentit kuoli-
vat. Clark rupesi Teräsmieheksi.
Teräsmiehen toinen minä, Clark Kent, päätyi

sanomalehtimieheksi Daily Planet -nimiseen jul-
kaisuun, jonka päätoimittaja on koleerinen Perry
White ja johtava naistoimittaja itsetietoinen Lois
Lane. Clark rakastaa Loisia, Lois Teräsmiestä.
Yrityksistään huolimatta Lois ei pysty todista-
maan että Clark Kent ja Teräsmies olisivat sama
henkilö.
On usein tuotu esiin, miten loistava samastumis-

kohde Teräsmies-Kent on. »Saatan näyttää nah-
jukselta, mutta tietäisittepä oikean luontoni!» Mi-
kä riemu olla tosin rintavan ja harteikkaan mutta
mitättömän sanomalehdentoimittajan näköinen,
kun alla on siniset trikoot ja hulmuava punainen
viitta, voimaa niin paljon, ettei edes ase ole tar-
peen, luodit kimpoavat rinnasta kuin herneet,
keveämmin kuin herneet!
Miksi tällainen sankari? Miksi yhä seikkailuja.

Minkä vuoksi rikolliset ja roistot vainoavat aina
Teräsmiestä, Mustanaamiota, Dick Tracyä? Sarja-
kuva onkuin unta ja se on täysin riippuva sielun-

elämän omasta dynamiikasta. Se kuvittaa sielun
tiloja, jotka sellaisinaan irti päästen olisivat sairai-
ta.
Supersankari on suuruudenhullu haave. Hänen

maailmansa on vainoharhainen. Teräsmiehen ja
Clark Kentin kaksinaisuus on persoonallisuuden
jakautumista, mikä viittaa skitsofreniaan.
Psykiatrian oppikirjan mukaan ekspansiivinen

paranoidinen persoonallisuus on aktiivinen, avoi-
mesti vihamielinen ja hyökkäyshaluinen; hän ko-
kee helposti toiset ihmiset juoniapunoviksi kilpai-
lijoikseen ja aiheuttaa rettelöitä. Arvostelu koe-
taan hyökkäykseksi ja siihen reagoidaan vasta-
hyökkäyksellä. Taipumusta fanaattisiin mielipitei-
siin esiintyy. Takana voi olla tunteita kärsityistä
vääryyksistä, jotka tällä tavoin yleistetään ja yh-
distetään yhteisöllisellä tasolla nähtyihin epäkoh-
tiin. Tällainen kiinnittyminen saattaa eräissä ta-
pauksissa olla myös puolustuskeino sisäisen hajoa-
misen vaaraa vastaan: se tarjoaa identiteetin, joka
pitää koossa.

'Psykiatrian' kirjoittajat jatkavat: »Useimpien pa-
ranoidisten persoonallisuuksien psykoseksuaali-
nen kehitys on selvästi häiriytynyt. Anaalivaihee-
seen viittaavat kiinnittymät ja taipumus piileviin
— ja usein ristiriitaisiin — sadistisiin sekä homo-
seksuaalisiin viettipyrkimyksiin on yleistä. Monet
jäävät naimattomiksi, mikä myös osaltaan viittaa
heteroseksuaalisen kehityssuunnan kohtaamiin
estymiin. (...) ominaista korostunut jakunnianhi-
moinen kilpailuntarve, halu osoittautua toisia pa-
remmaksi.»

Teräsmieheltä puuttuu toiminnan kostomotiivi,
joka sen sijaan Batmanilla on hyvin selvä: hänen
vanhempansa saivat surmansa murhaajan kädes-
tä.
Sairaissa sarjoissa on mielekkyytensä, niitten

lainalaisuus,kun ne liikkuvat sielunelämän hämä-
rissä sokeammin kuin kirjallisuus, huomaamatto-
mammin kuin elokuva. Ne ovat travestioita, naa-
mionäytelmiä, ihmisen halujen allegorioita.
Teräsmies, kuten monet muutkin hyvät asiat, on

hajonnut menestyksensä myötä moneksi eri osak-
si. Teräsmiehellä, Teräspojalla ja kaiketi myös
Terästytöllä on omat sarjansa ja lehtensä. Vanha
Teräsmies oli suurenmoisimmillaan ilmestyessään
Sarjakuvalehdessä, kun hän oli juuri oppinut len-
tämään vartalo suorana, nyrkit ojossa. Aikaisem-
min Teräsmies hyppi ja loikki. Teräsmies on saa-
nut myöhemmin paljon uutta rekvisiittaa, jopa
oman linnansa pohjoisnavalle. Avaimena hän
käyttää merkillistä lentokoneiden suunnatonta
viittanuolta. Luolassa hänellä on vahakuvat kai-
kista ystävistään, myös kaukaisesta rakastetus-
taan Lois Lanesta.
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Teräsmiehen perikunta

Kun yksi syndikaatti vetää hyvän apajan, toiset
ryntäävät saaliinjaolle. Kun syndikaatilta onnis-
tuu jokin, se yrittää heti perään usealla samanlai-
sella. Teräsmies-keksinnön jälkivaiheista syntyi
oikeudenkäynti.
Salaperäinen valkokaapuinen vanhus julisti ker-

ran nuorelle radioreportteri Billy Batsonille: »Koko
elämäni minä olen taistellut epäoikeudenmukai-
suutta ja julmuutta vastaan. Nyt olen vanha,
aikani on miltei lopussa. Sinusta tulee seuraajani.
Kun vain lausut minun nimeni, sinusta tulee
maailman voimakkain ja mahtavin mies, kapteeni
Marvel!» Ja nuorukainen lausui hänen nimensä
Shazam, salama löi ja Kapteeni Marvel seisoi
vanhuksen edessä työasussaan: yllään punaiset
trikoot, saappaat ja husaarinviitta toisella olka-
päällä.
Teräsmiehen kustantaja nosti oikeudenkäynnin

Marvelin kustantajaa vastaan ja voitti lopuksi.
Marvel tuomittiin plagiaatiksi. Vahinko, sillä Mar-
vel täydensi mainiosti kollegaansa. Se oli piirretty
humoristisesti,pyöreästi, turhaan teeskentelemät-
tä. Sen kuvat olivat selkeitä, toiminta rytmikästä
ja juonettyydyttäviä.
Salaperäinen Lepakkomies, Batman,käväisi Suo-

men sanomalehdissä vuonna 1940-luvulla. Se löy-
tyi uudestaan televisiosarjansa ja supersankarei-
den come-backin ansiosta. Sarjaa piirsi aluksi —
jälleenkerran paremmin kuin kukaan seuraaja —
Bob Kane.
Kun nuoren Bruce Waynen isä ja äiti olivat

kokeneet katkeran kuolemansa, poika vannoi itku
silmässä omistavansa koko vastaisen elämänsä
rikollisten torjuntaan. Hän käytti hyvin aikansa
opiskelemalla luonnontieteitä ja harjoittamalla
ruumistaan hämmästyttävään kuntoon. Hän eli
vauraana perintörahoillaan. Hän oli periaatteessa
aivan tavallinen ihminen, niin viisas vain, että oli
saanut kehitetyksi muutaman käänteentekevän
kojeen. Lepakon asukin oli pelkkää järkevyyttä:
Bruce Wayne tiesi näet, että rikolliset ovat pelku-
reita ja taikauskoisia. Siksi heitä piti pelotella.
Batmanilla oli pian edessä tuttu tilanne: vastuk-

sen puute. Superrikolliset syntyivät, esimerkiksi
kolkosti irvistävä Joker.
Batmanin ja Bob Kanen varhainen viisaus oli

hieno irvokkuuden taju. Kane piirsi »kieli poskes-
sa», vähän velmuillen. Tämä pieni ironia ja itseiro-
nia antaa sarjalle sen varsinaisen maun. 60-luvun
televisiosarja tavoitteli jotain samanlaista, onnis-
tumatta.
Batmanin vanassa tulivat toiset nojaten sotaa

kohti. The Human Torch, Ihmissoihtu ja hänen
sidekickinsä Toro kiisivät liekkeinä suuren kau-
pungin kattojen yllä, olivat ystäviä esivallan kans-

sa ja nujersivat rikollisia, joiden täytyi puolestaan
turvautua vaahtosammuttajaan. Soihtu ja Toro
sinkosivat sormistaan pieniä tulipalloja ja liesko-
jen muodostamia köysiä, jotka kietoivat viholliset
sisäänsä, tai hätätilanteessa kärvensivät tulellaan
roistojen kasvot.

Gardner Foxin ja Harry Lampertin The Flash eli
Salama, oli siivekkään Merkuriuksen inkarnaatio,
nopeampi valoa, ajatustakin, tiedemiesten ihme-
tyksen ja sorrettujen ihastuksen kohde. Aikaisem-
min Flash oli hyljeksitty opiskelija nimeltään Jay
Garrick. Hän tunsi suurta sielullista epävarmuut-
ta, koska tytöt eivät tykänneet hänestä ja koska
hänestä ei liiemmin ollut urheilusankariksi. Hänen
lähtökohtansa on siis suunnilleen sama kuin tä-
män päivän Marvel Comicsin Hämmästyttävän
Hämähäkin, joka tekee tehoaneuroottisuudellaan.
Huono jalkapalloilija on hyvä luonnontieteilijä.

Kun hän yrittää erottaaraskaan veden alkuainei-
ta, tapahtuu kuitenkin onnettomuus ja metamor-
foosi. Epäonnistujasta tulee jumala. Kaikki entiset
huolet ovat tiessään. Sama tyttö, joka piti häntä
aikaisemmin liian lievänä, on nyt hulluna häneen.
Jalkapallossakin hän on voittamaton. Kun loppu-
tutkinto on ohi, alkaa taistelu rikollisuutta vas-
taan, ja Salaman erikoistemppu on vangita häm-
mästyttävää vauhtiaan hyväksi käyttäen rikollis-
ten luodit lennosta.
Mart Dellonin jaBill Fingerin the Green Lantern,

Vihreä lyhty, alkoi periaatteessa samalla tavalla.
Nuori viaton kaivosinsinööri Alan Scott sai hal-
tuunsakumman vihreän kaivoslyhdyn. Hän joutui
junaonnettomuuteen,mutta säilyi hengissä. Lyhty
puhui hänelle: »Minä olen elämän vihreä liekki,
kuuntele, oi valittu, vihreän lyhdyn tarina.»

Scott oli valittu, tehtäväänsä määrätty, ihmistä
suurempien voimien välikappale. Myös hänen piti
omistaa elämänsä pahan poistamiselle. Vihreä
lyhty perustui magiaan, sillä sen sankarin salai-
suus oli lyhdyn mahdollistama hirveä tahdonvoi-
ma, joka tekimahdolliseksi kaiken.
Teräsmiehen toisen tekijän Jerry Siegelin ja Ber-

nard Bailyn the Spectre, aave, oli täysmaaginen
olento. Hän oli murhattu yksityisetsivä, rikoksen
kostava voima, sokean kohtalon täytäntöönpanija,
alituisessa yhteydessä muiden vainajien henkiin.
Aave lensi, kulki kiinteän aineen lävitse ja muun-
tui näkymättömäksi. Luoti kulki hänen lävitseen.
Hän pystyi muuttamaankokoaan, lukemaan ihmi-
sen ajatukset tämän aivoista,muuttamaan viittan-
sa hulmahduksella tulenliekit jääpuikoiksi. Kun
kuollut rikollinen sortuu Aaveen jalkoihin, tämä
lausuu liidunvalkoisena: »One less vermin to perii
decency. But there are others who need my
attention . . .» Siinä kukistui siivon elämänmenon
vihollinen. Toiset odottavat vielä toimenpiteitäni.

The Hawkman, Haukkamies lensi keinotekoisin
siivin. Charles Moultonin Wonder Woman, Ihme-
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nainen, oli syndikaatin uskalias kokeilu sijoittaa
sarjakuvaan lihaksikas mutta silti sorea nainen
pieksemään pahoja miehiä. Prince Namor, the
Sub-Mariner, vedenalainen prinssi Namor, vihasi
ihmisiä ylimalkaan siinä missä Ihmenainen oli
vain miehiä vastaan. Captain America oli nerok-
kaan kemistin keksimän ihmeseerumin tuote, Yh-
dysvaltain värejä kantava sankari, henkilöitynyt
patriotismi, joka oli valmis sortamaankaikki oi-
kean kansanvallan viholliset, jokapaljasti vakoo-
jia niin kauan kuin maa oli sodan ulkopuolella ja
siirtyi suoraan taistelutoimintaan, kun sen hetki
koitti. The Plastic Man, venyvä mies, viimein oli
ihme, jonka ruumiin kaikki jäsenet venyivät mie-
lin määrin tarttumaankonnaan kulmankin takaa.
Supersankarit eivät levinneet Eurooppaan kovin

laajalle. Vain sitkeimmät jäivät, muita ylimpänä
kantaisä Teräsmies. Silti sankareiden juuretovat
Euroopassa. Banskassa oli vuosisadan vaihteessa
romaanisarjoja, joita suosivat suuren yleisön li-
säksi intellektuellit ja runoilijat. Sankarit Fanto-
mas ja Judex viilsivät mielikuvitusta. Vampyyrit
aiheuttivat pahennusta jopa sisäministerissä. Elo-
kuvanero Louis Feuillåde teki niistä hienoja eloku-
vasarjoja. Filmit olivat katsojalle tutunomaisia:
Pariisin maisemat ja paikat, sosiaaliset olot ja
tilanteet olivat kaikki suoraan tunnistettavissa.
Kaksikymmentä vuotta myöhemmin, uuden suur-
sodankynnyksellä ja sen päästyä täyteen vauhtiin
tämä idea syntyi uudelleen Amerikassa kuin taka-
peroinen Fenix. Kulttuuri määrää mediansa,
Banskan romaani ja elokuva oli Yhdysvaltojen
sarjakuva pian perään tulevine televisioineen.

Sotatorvet

Olisi vaarallista väittää, että sota olisi luonut
sarjakuvalehdet. Ne syntyivät Amerikassa neljä
vuotta ennen Pearl Harbouria. Sota vaikutti kui-
tenkin määräävästi ja lopullisesti niiden levikkiin.
Suuri sota on totaalinen tapahtuma, joka vaikut-
taa kulttuurin tarjontaan ja muotoon läpitunke-
vasti. Amerikkalaisessa sarjakuvassa se merkitsi
lähinnä uusien sotaisten sankarien esiinmarssia,
vanhojen sankareiden rekrytoitumista asevoimiin
ja muutamaa pientä nostalgista akanvirtaa, hil-
jaista idylliä pahan ajan keskellä, kuten Crockett
Johnsonin Suomessa tuntematonBarnaby.
Yhdysvallat ei lähtenyt sotaan soitellen. Kun

Saksa hyökkäsi Puolaan, länsiliittoutuneet nieles-
kelivät ja seurasivat vesi silmässä sivusta. Kun
Neuvostoliitto ja Suomi virittivät yhteisen talviso-
tansa, länsimaailma seurasi taisteluja perin kiin-
nostuneena. Yhdysvaltain virallinen mielipide oli
kuitenkin viileä. Avusteltiin, kannateltiin, mutta
tahdottiin periaatteessa pysytellä syrjässä. Japani
hyökkäsi Pearl Harbouriin Hawaijille vasta joulu-
kuun 7. päivänä 1941.

Sarjakuvat eivät tahtoneet malttaa yleisen mieli-
piteen tahdissa. Kun muuan suuri New Yorkin
sanomalehti kehotti pääkirjoituksessaan kansaa
pitämään pään kylmänä ja varomaan liikaa puut-
tumista naapurien asioihin, sarjakuvasankari Joe
Palooka esitti saman päivän lehdessä sydämeen-
käyvän vetoomuksen sotilaallisen intervention
puolesta ja liittyi pian sen jälkeen itse sotajoukkoi-
hin.
Myös monet muut sarjakuvasankarit ehtivät läh-

teä sotaan mukaan ennen virallisten sotatoimien
aloittamista. He liittyivät Kanadan armeijaan tai
muukalaislegioonaan.
Pearl Harbourin jälkeen alkanut vilske ulottui

nopeasti Viidakko-Jimiin ja Tarzaniin asti. Dick
Tracy ja salainen agentti X-9 pyydystivät vakoili-
joita kotimarkkinoilla. Historian ja tulevaisuuden
sankarit taistelivat myötä. Prinssi Bohkea kamp-
paili hunnien kanssa. Flash Gordon tuli Mongolta
tähän sotaan. Muuan sankari, Scorchy Smith,
liittyi Puna-armeijaan kukistaakseen sen ilmavoi-
missa saksalaiset Venäjän arojen talvessa.
Terryeli Bikukiinnittyi arkitodellisuuteen entistä

vahvemmin. Milton Caniff oli kuvannut sotaa
idässä jo vuosia jaennätti kaikkien kilpailijoitten-
sa edelle. Terry varttui hiukan vanhemmaksi ja
kohosi ilmavoimien luutnantiksi. Pat Byanin pai-
kan sarjassa vei eversti Flip Corkin. Pojasta vart-
tui sankari, mutta silti sarjan piirtäjä Milton Ca-
niff korosti kansan sankarillista taistelua, joukko-
jenurhoutta yli kaiken. Hän välitti kuvittelemaan-
sa sodan todellisuutta yksityiskohtaisesti jarealis-
tisesti valjastaen ratsunsa parhaiden kykyjensä
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mukaan aidon aatteeneteen.
Boy Crane oli piirtänyt aikoinaan mukavaa sarja-

kuvaa VVash Tubbs and Captain Easy. Sodan tullen
hän siirtyi tekemään Jori Sawyeria (Buz Sawyer).
Hänen uransa alkoi Yhdysvaltain laivaston lentä-
jänä vuonna 1943. Hän seikkaili halki laajan
Tyynen valtameren ja sai yhdessä piirtäjänsä
kanssa viljalti kiitosta kaikilta laivaston miehiltä
todenmukaisuudestaan ja yksityiskohtiensa tark-
kuudesta. Tarkkuus kohdistui kuitenkin vain tek-
nisiin yksityiskohtiin. Sodan verisyys jaraakuus ei
saanut välittyä, koska naturalistinen kuvitus olisi
ollut syndikaattien saneleman hyvän tavan vas-
taista.
Boy Crane piirtää kauniisti. Hän on kehittänyt

sarjakuvatekniikkaa pienen askeleen eteenpäin ot-
tamalla käyttöön rasteripaperit, joidenavulla saa-
daan aikaan uusi harmaa tooni, aamun ja illan
sävyt, harmaa sumu merellä ja aavisteleva tun-
nelma.
Yhdysvalloissa meri-, maa-ja ilmavoimien mies-

ten kesken vallitsee terveellisenä pidetty kilpailu-
henki. Kukin aselaji vaatii omat maskottinsa, san-
karinsa ja suosikkinsa. Siinä missä Terry oli ilma-
voimien sankari ja Jori Sawyer laivaston, Milton
Caniff loi maavoimiin voimakkaimmin vetoavan
teoksen sarjakuvallaan Male Call, joka ilmestyi
jopapuolivirallisissa lehdissä.
Caniffin Male Call oli ensimmäisiä tyylipuhtaita

nipistelysarjakuvia. Se vaikutti hyvin vahvasti
sodan synnyttämään pin-up -kulttiin, poseeraavan
naisen kuviin, joita sai kiinnittää kaapin oveen ja
seinään.
Male Callin päähenkilö, tummatukkainen sorea

Miss Lace seurusteli ylhäisesti sotapoikien kanssa
ja tuli mielenkiintoisesti puolittain ulos sarjaku-
vastaan. Hän oli sarjakuvassa sarjakuvasankari,
jolle pojat kirjoittelivat, joka lähetti pojille kuviaan
ja joka saattoi ilmestyä aivan henkilökohtaisesti,
lihana ja verenä Banskan ja Italian juoksuhautoi-
hin tuomaan hetkeksi lohtua ja hupia yksinäisten
etuasemien vartijoille, eräänlainen urhoollisuus-
mitalin vastine.

Suuri henki

Will Eisnerin vuonna 1939 alkanut ja 1966 uudel-
leen henkiin herätetty sarjakuva TheSpirit (Henki)
ei kuulu kuuluisimpiin eikä luetuimpiin amerikka-
laisiin sarjakuviin. Seei tavoita legendan muotoa,
kuten Mustanaamio ja Teräsmies, mutta se sven-
gaa.
Eisner piirsi ja ajatteli niin liikkuvasti, hallitsi

sarjakuvan kentän siksi laajasti, että hänen san-
karinsa tyypittelykin tuottaa vaikeuksia. Spirit oli

alkujaan kuuluisa rikostutkija Denny Colt, joka
joutui taisteluun pirullisen tohtori Cobran kanssa.
Tohtori suunnitteli koko kaupungin myrkyttämis-
tä kaasulla, joka vaivuttaisi jokaisen elävän
uneen. Unennäön aikana tohtori anastaisi kaupun-
gista kaikki arvoesineet. Denny Colt iskee kuiten-
kin ensin. Syntyneessä taistelussa hän saa ampu-
mahaavan ja jäämakaamaan maahan. Kun poliisi
ehtii paikalle, Coltia luullaan kuolleeksi ja hänet
haudataan sankarina. Mutta hän ilmestyy uudel-
leen poliisipäällikön luokse. Ei hän ollut kuollut.
Tohtorin salaperäinen seerumi oli vain vaivutta-
nut hänet uneen. Miettiessään tilannetta hän tote-
si ovelimmaksi antaa suuren yleisön pysyä siinä
uskossa, että hän oli kuollut. Hän rupesi käyttä-
mään silmillään pientä silkkinaamiota, muutti
asumaan läheiseen hautausmaahan, otti nimek-
seen Spirit, henki, ja alkoi kylvää kauhua ja
rangaistusta rikollisten sydämiin.

Spirit on supersankareiden rotua. Jules Feiffer,
hieno amerikkalainen piirtäjä, joka julkaisi jo
vuonna 1965kirjan suurista sarjakuvalehtien san-
kareista, sijoitti hänet Batmanien ja Teräsmiesten
seuraan.
Feiffer lienee ainoa, joka on pystynyt kirjoitta-

maan supersankareiden tilinpäätökset ja taseet.
Hän oli itse mukana. Hän koki sarjakuvalehdistön
nousun kauden, jolloin väsyneet miehet piirsivät
sarjakuvaa aamusta yöhön, kokivat sitä, puhuivat
siitä, katsoivat sen taiteeksi jaistuivat katsomassa
Orson Wellesin 'Citizen Kanea' nähdäkseen vielä
kerran sen kuvakulmat ja sovittaakseen ne sarja-
kuvaansa.
Feiffer oli mukana piirtämässä Spiritiä. Hänen

ensimmäinen tehtävänsä oli VVill Eisnerin nimikir-
joitus sarjan alussa. Hän väittää tehneensä sen
ensi päivästä paremmin kuin Eisner itse.
Feiffer arvosti Spiritiä ja sen piirtäjää kumpaakin

suuresti, molempia perustellusti.
Sarjakuvan suurin vaikeus on kuvan ja tekstin

sovittaminen toisiaan vasten. Jos näemme kuvas-
sa sankarinkäden ojentuneena heittoon ja veitsen
sinkoamassa ilman halki, se riittää meille. Emme
tarvitse puhekuplaa, jossa sankari kertoo suori-
tuksestaan, emme liioin laatikkoa kuvan ala- tai
yläreunassa, jossa selostetaan, mitä ohessa tapah-
tuu. Sarjakuvan toinen vaikeus on idiosynkraatti-
nen viiva, sen voima ja sen luonteenomaisuus.
Ihanne on helposti nimettävissä: Picasson piirros-
ten voimakas ja ensi katsomalta ainoaksi ymmär-
retty viiva. Sarjakuva on vain min moniarvoinen
väline, ettei piirrännän päällimmäinen taidokkuus
ratkaise vielä sinänsä mitään, vaan kömpelyys
saattaa olla suurikin avu. Vanhat Teräsmiehet ja
Batmanit oh piirretty aikakömpelösti. Silti ne ovat
varmasti nimenomaan graafiselta asultaan pa-
rempia kuin nykyiset, tutkitut, taidokkaat, sinne
tänne pullistelevat, aina poseerausasennossa ole-
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vat tähdet. Krazy Katin piirtäjä Herriman taiteili
kai tietoisesti horjuvan ja suttuisen näköisellä
viivallaan. Ilmiö lienee sama kuin keskiajan tai-
teessa. Ei saa erehtyä uskomaan, että keskiajalla
ihmiset olivat niin kelvottoman huonoja piirtä-
mään kuin historian oppikirjojen kuvitus antaisi
ymmärtää, että he eivät saaneet aikaan luonnik-
kaampia veistoksia kuin vanhojen katedraalien
koristeet antaisivat ymmärtää jaettä vasta renes-
sanssin aikana kansa olisi oppinut oivaltamaan,
miten todella täytyy piirtää. Kysymyksessä on
tapa nähdä maailma ja tapa hahmottaa se. Piirrin
on luontunut jokaisena aikana taitavan tekijän
käteen. Jos työn jälkivaikuttaa osaamattomalta ja
kankealta, vika voi olla nykyaikaisen arvostelijan.
Kullakin ajalla jakulttuurilla on omat idiosynkra-
siansa, joidensitovuuden aste vaihtelee.
Sarjakuva voi hyvin helposti olla 'liian hyvin

piirretty'. Markkinat ovat tälläkin hetkellä puolil-
laan erittäin huolellisesti ja hyvin piirrettyjä strip-
pejä. Silti näistä töistä puuttuu kaikki henki ja
elämä. Ne tuovat mieleen mainosgrafiikanpahim-
millaan.
Eisnerin Spirit on niin hyvin piirretty, ettei sitä

huomaa hevin edes ihmetellä. Hänen tyylinsä
sijoittuu oudosti realistisen koulun (Baymond) ja
väkevän karikatyyrin välille. Tätä kahtalaisuutta
vastaakerronnan jajuonensykähtely täysin vaka-
van seikkailullisuuden jaironisen korostelun välil-
lä.
Spiritiä voisi väittää jossain määrin väkivaltai-

seksi sarjaksi. Sen piirrosten hahmo tuo mieleen
muutamien vuosien kuluttua, sodan päättymisen
jälkeenseuranneetkauhusarjat. Buudut japanelit
ovat täynnä painavaa viivaa jakovaa toimintaa.
Tietty väkivaltaisuus kuuluu tiettyyn sarjakuva-

tyyppiin aivan samalla tavalla kuin erääseen elo-
kuvan lajiin. Tätiyhdistykset ja huolestuneet psy-
kiatrit ovatkeskittyneet poimimaan sarjoista esiin
hätkähdyttäviä ruutuja ja todistelleet niillä, että
sarjakuva pilaa nuorisomme jaettä jos väkivaltai-
sista sarjoista päästäisiin, nuorisorikollisuuskin
voitettaisiin.
Hogarth, Baymond ja Eisner sekä heidän kaltai-

sensa suosivat väkivaltaa jakovaa menoa mones-
ta syystä, joista eräs on tietysti juonen ylläpitämi-
nen. Toinen yhtä tärkeä graafisen tason motiivi
tulee heidän töihinsä suoraanklassisesta taiteesta.
Laokon-ryhmästä Michelangeloon ja edelleen on
ollut tapana sijoittaa kuvattavat väkinäisiinkiin
asentoihin, jotta heidän vartalonsa tulisi parem-
min esille. Michelangelon 'Luomisessa' Aatami
istuu luonnottomassa asennossa, mutta hänen
vartalonsa ja lihaksistonsa tulevat ihmeteltävästi
esiin. Auguste Bodin ja Norjan Vigeland ovat
toteuttaneet samaa ideaa. Veistoksen mallin asen-
nossa ei tavoitella välttämättä luontevuutta, vaan
merkitsevyyttä, koska ihminen ei ole edustavim-

millään istuessaan joutilaana. Kun nyt sarjakuva
kuvaa liikettä eikä suinkaan jähmettynyttä het-
keä, nämä asennot on siirrettävä toiminnan tasol-
le. Menon on oltava hurjaa. Nyrkkitappelulta,
sukelluksia, hyppyjä ikkunan läpi, nopeita heittäy-
tymisiä lattiaan tai rikollisen kurkkuun, potkuja,
salamannopeita väistöjä.
Will Eisner teoksineen rinnastuu myös amerikka-

laiseen B-filmiin. Eisner oli vanhempikuin B-filmi,
joka tuli vasta sotien päätyttyä. Hänen vaikutta-
jansa olivat Orson Welles jaFritz Lang, Joseph von
Sternberg.
Spirit oli kostava hahmo, mutta hänellä ei ollut

erityistä univormua. Välttämätön naamiokin oli
minimaalisen pieni, samanmuotoinen kuin Yksi-
näisellä ratsastajalla, melkeinkuin ihoon piirretty.
Hän ei ollut huumoriton kallonkolistaja. Hänen
sarjoissaan on sarjakuvaan ikuisesti liittyvän ko-
miikan lisäksi myös huumoria. Hän ei kuulunut
liioin korkeisiin seurapiireihin, vaan kulki lähellä
laitapuolta. Hän itse ja hänen miljöönsä oli suurin-
ta Amerikkaa, alempaa keskiluokkaa. Kuten Feif-
fer sanoo kirjassaan. Teräsmieheen, Batmaniin ja
heidän lähimpiin kollegoihinsa sopii amerikkalai-
nen keskeissana wasp, white anglo-saxon protes-
tant, valtion ehdoton eliitti. Spiritin hahmot olivat
sen sijaan kuin äsken laivalta tulleita, bohunks
(bohemian — hungarians), irlantilaisia,italialaisia
ja ennen kaikkea juutalaisia. Feiffer on vakuuttu-
nut siitä, että vaikkei kansallisuutta ole aivan
helppo todeta, Spirit on, kuten niin monet muut
amerikkalaisen elokuvan ja kirjallisuuden suuret
nimet ja hahmot, juuriltaan selvästi ja vääjäämät-
tömästi juutalainen.

Pieni helmi

Crockett Johnson piirsi Barnaby-nimistä sarjaku-
vaa sotien aikana vuodesta 1942. Piirtäjän oikea
nimi oli David Johnson Leisk. Hän oli niin laiska
mies, ettei hän sanonut viitsivänsä väsyttävää
sarjakuvatyötä. Hän jätti teoksensa vuonna 1946
toisille, joiden käsissä se kuihtui ja kuivettui pois
vähässä ajassa.
Barnaby on kirkkaasti ja puhtaasti piirretty sar-

ja. Sen tarinat ovat selkeästi satuina ajateltuja.
Jos tekijä olisi valinnut välineekseen kirjallisuu-
den, hänet olisi varmaan todettu huomattavaksi
sadunkirjoittaj aksi.
Lapsi Barnaby asui isän ja äidin kanssa talossa

esikaupungissa, miltei maaUa. Hän oli yksinäinen
mielikuvitukseen turvautuva lapsi. Hän näki
enemmän kuin suomusilmäiset vanhemmat. Hän
sai seuraa.
Kun toisilla lapsilla on suojelusenkelit ja haltija-
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159 Roy Crane, Kapteeni Huoleton, onnensotun (Captain
Easy). (c) NEA.160 Roy Crane, Jori Sawyer (Buz Sawyer).
Jori sotaisilla asioilla vuonna 1955. (c) KFS. 61 Neljännen
luokan supersankari The Patriot (Isänmaanystävä) huutaa
tukahtuneesti, kun saksalaisittain murtavat herrat yrittävät
sivaltaa häntä maahan. 162 Alex Raymond, Iskevä-Salama
(Flash Gordon). Flash liittyy mukaan toiseen maailmanso-
taan, (c) KFS. 163 Supersankari Sub-Mariner (Vedenalainen)
miinoittaa natsien hirviömäistä robottia.
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tar kummitätinä, Barnabyllä oli haltija kummise-
tänä: lihava irlantilainen, jolla oli keijun siivet
selässä ja havannasikari taikasauvana. Kummise-
tä ei ollut erityisen etevä velho. Hänen loihtunsa
epäonnistuivat tavan takaa. Kummisetä, nimel-
tään Mr. Jackeen J. o'Malley, Esq., oli myös
seurallinen henkiolento. Hän kuului klubiin, jonka
nimi oli Elves', Leprechauns', Gnomes' and Little
Men's Chowder and Marching Society. Hyvin
vapaastikäännettynä Haltijoiden, maahisten, pik-
ku-ukkojen ja menninkäisten marssi- ja kalasop-
pakerho.
Hyvä kummisetäkin hämmästyi, kun Barnabylle

ilmestyi puhuva koira. Kun Barnaby tapasi kum-
mituksen, kummisetä pelästyi pahan kerran, kun-
nes huomasi, että kysymyksessä olikin hänen van-
ha ystävänsä Kummitus Gus. Herra o'Malley piti
itse itseään kummilapsensa hyväntekijänä ja tyh-
jensipalkkiokseenperheen jääkaappia.
Barnabyn vanhemmat, oivalliset ihmiset, olivat

hyvin huolissaan siitä, jättyikö lapsi liikaa mieli-
kuvitusmaailmaansa. Heitä kammotti kuulla, mi-
ten itsepintaisesti lapsi intti asioitaan ja miten
yksityiskohtaisesti hän kertoi kummisetä-haltijas-
taan. Barnaby paloi halusta näyttää sedän van-
hemmilleen, mutta jotenkin isä ja äiti katsoivat
aina toisaalle,kun kummisetä lensi ikkunan ohi, ja
jos setä välähti näkyviin, vanhemmat eivät usko-
neetsilmiään.
Crockett Johnson käyttää periaatteessa vanhaa

keinoa: sinänsä uskomaton asetelma, sen johdon-
mukainen ja moitteeton kehittely. Sarjassa asete-
taan vastakkain vanhempien todellisuus, ankara
aika pimennysmääräyksineen ja kodinturvajouk-
kojen harjoituksineen, huoli lapsesta, ja toisaalta
lapsen oma yksityismaailma.
Barnaby rinnastuu piirroksellisesti kahteen hy-

vään, Pikku Kuninkaaseen ja Henryyn. Sota-ajan
ilmiönä, kostajien ja voittajien, natsien ja japsien
kauhujen keskellä hän edusti kaihoisaa runoa,
eskapismiaan, kulttuurin akanvirtaa pahoina päi-
vinä, kaunista unennäköä ja erinomaisen korkeaa
sarjakuvataidetta.

Rauha

Kun Eurooppa oli miehitetty, Tyyni meri turvattu,
japanilaiset rauhoitettu tieteen saavutusten tur-
vin, Yhdistyneet Kansakunnat perustettu ja sota
tuomittuja kirottu, alati yleisön maun mukaiseksi
ojennettu sarjakuva ryhtyi suorittamaan nopeita
perääntymisliikkeitä. Eräillä lohkoilla vallitsi täysi
pakokauhu.
Eräät sankarit juuttuivat loppuiäkseen sotaan ja

sen verisiin muistoihin. Battler Brittonit huristavat
taistelujen taivaalla kirottujen hunnien kimpussa
Englannin kanaalin yllä vielä kaksikymmentäviisi
vuotta sodan päättymisen jälkeen.Toiset siirtyivät
kansainvälisiksi vakoojiksi käymään kylmää so-
taa. Kolmannet keskittivät kaiken huomionsa koti-
maassa ilmenneisiin epäkohtiin.
Sarjakuva meni silti kriisiin. Sarjakuvasankaruus

ei pystynyt kilpailemaan miljoonien osoittaman
sankaruuden kanssa. Kun kokonainen sukupolvi
oli menettänyt nuoruutensa, kun kolmattakym-
mentä miljoonaa ihmistä oli saanut surmansa,
vitsit tahtoivat tukahtua.
Kreikkalaiset pystyivät ajattelemaan teoreetti-

sesti niin paljon, että aina kun keksitään jotain
uutta, voidaan vaivattomasti osoittaa kulloiselle-
kin opille sopiva esi-isä. Homeros kirjoitti kaikki
maailman seikkailut. 'Ilias' kertoo sankareista ja
sotaretkestä, kaupungin tuhosta ja jumalien oi-
kuista. 'Odysseia' kertoo ihmisestä ja hänen koet-
telemuksistaan, hänen ponnistuksistaan sokeiden
vaarojen keskellä, hänen houkkamaisuudestaan ja
viimein matkasta kotiin. Sarjakuva siirtyi toisen
maailmansodan jälkeenIliaasta Odysseiaan.
Milton Caniff ja Alexander Raymond jättivät

entiset sankarinsa. Vanhoihin jännitystarinoihin
valeltiin happoja: kauhusarjakuvat syntyivät ja
niiden seurauksena sensuuri, joka löi sarjakuva-
lehdistön polvilleen pitkäksi aikaa. Samaa tahtia
syntyi itsetietoinen sarjakuva, Tenavat, Pogo,
Mad-lehti, aikanaan Pulterikin. Sarjakuva sai uu-
detmaailmat.

Seikkailusnobi

Raymondin siviilisankari Rip Kirby oli ollut kehys-
kertomuksen mukaan upseerina merivoimissa.
Hän on sivistynyt mies. Kun hän palasi siviiliin,
hän ryhtyi yksityisetsiväksi, ei varmaankaan ta-
loudellisesta pakosta; Kirby oli varakas mies, ja
hän tunsi elämää.
Rip Kirby on kuva vauraasta intellektuellista,

joka harrastaa seikkailua. Kirbyn voi ottaa aivan
vakavasti. Hän on yhtä aito kuin Sherlock Holmes
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rakkaan nuoruudenystävänsä Sandy Sarefin. (c) 1970by Will Eisner.
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ja Arsene Lupin aikoinaan ja samalla tavalla
periaatteessa aina aivoillaan työskentelevä. Pys-
sykin hänen kädessään on pieni. Kun seikkailu on
ohi, hän palaa kotiinsa grogilasin ääreen luke-
maan jotain mielenkiintoista, modernia, tai kuun-
telemaan uutta musiikkia. Kun hän lyö rikollisen,
hän voittaa ajattelulla ja kokonaispersoonallisuu-
della väkivallan ja anarkian, sillä hän on pahan
sodan jälkeen rikoksen ahdistamassa maassaan
henkilöitynyt sivilisaatio ja näyttö huomispäivän
paremmuudesta.
Kirby on pyörinyt Helsingin Sanomissakin hyvin

kauan, Raymondin jälkeen John Prenticen piirtä-
mänä. Prentice ei ole likikään yhtä heikko kuin
useimmat epigonit, toisaalta hän on väkisinkin
Raymondin uranuurtajuutta ja suurenmoisuutta
vailla. Koko sarja jääsilti Raymondin verettömim-
mäksi, koska se vaikuttaa ristisiitokselta sarjaku-
van ja romaanin kesken ja on sellaisena hiukan
liian kuiva.

Upseeri evp.

Milton Caniffin uusi Steve Canyon ilmestyi sensaa-
tiona tammikuussa 1947. Caniff oli niin suuri
tekijä, että sarja myytiin heti yli kahteen sataan
lehteen ennakkotilauksina. Sankari on entinen
eversti, nykyinen liikemies. Hänellä on pieni len-
toyhtiö, joka suorittaa tilauslentoja eri puolille
maailmaa. Tämäkään ammatti ei ole vaaroja vail-
la. Jännitys kiristyy usein kirpeäksi. Sarjan tär-
kein idea lienee todenmukaisuus. Caniff tarttuu
ehtimiseen ajankohtaisiin aiheisiin, pelaa politii-
kalla, lähettää sankarinsa maailmantapahtumien
polttopisteisiin. Hän on niin hyvin perillä asioista,
että on ehtinyt muutaman kerran uransa aikana
tositapahtumien tasalle tai hiukan niistä ohi. Steve
Canyon totesi kerran, vuonna 1949, että venäläi-
set rakensivat tietyissä satamissaan kovasti sukel-
lusveneitä. Kului jokunen viikko, viimeiset vakoi-
lutulokset saapuivat, ja piirtäjän ennustus piti
paikkansa. Parhaimmillaan Milton Caniff siis toi-
mii yhä fiktion turvin maailmanpolitiikan arkipäi-
vänkommentoijana, keksittyjen uutisten välittäjä-
nä.
Steve Canyon on piirrettykeveämmin kuin Terry.

Se on samalla nuollumpi. Se on jäykkä. Se ei
viehätä silmää samalla tavalla. Tekijä on tullut
liian taitavaksi.

Kylmän sodan mies

Frank Robbinsin Johnny Hazard, Jonni Huima-
pää, on huomattavan hyvin piirretty. Robbins on
tavoittanut tehokkaan idiosynkrasian siten, että
vaikka hänen tyylinsä on aika realistista, hänen
teoksensa tuntee yhdestä ruudusta, koska ne ovat
persoonallisia, vahvoja, selkeitä, uskaliaasti tyyli-
tettyjä ja taitavasti sommiteltuja.
Huimapään seikkailuissa ei ole liioin vikaa. Tari-

nat mutkittelevat luontevasti, jännitys kiristyy
sopivasti jalaukeaa kovan nousun jälkeen. Sanka-
rikin on sympaattinen, kaikkia uskomattomia ky-
kyjä vailla, reilu ja rehellinen, kovanyrkkinen,
treenattu, erittäin ammattitaitoinen lentäjä, joka
osaakuljettaa mitä tahansa lentävää konetta.
Huimapäässä on eräitäkataliakin piirteitä. Sarja-

kuvan piirtäjiä yleensäkin rasittaa rauhan aikoina
selvästi identifioitavien konnien vähyys. Huu-
mausaineen salakuljettajat ja suurten mittojen
rikolliset ovat aina käytettävissä, samoin väärä-
mieliset tyrannit, mutta niitä ei riitä aina. Frank
Robbins keksi punaisen vaaran, pelottavan maail-
mankommunismin.
Jonni Huimapää on todellinen CIA:n agentti.

Hänen tehtävänsä on paljastaa eri puolilla maail-
maa tapahtuva solutus. Ja viisisakaraisia puna-
tautia ja piippalakkeja vilahtelee mitä odottamat-
tomimmissa paikoissa. Kun oman suuren kansa-
kunnan ilmavoimat kokeilevat jotain uutta ilma-
asetta, paikalla saattaa olla myös vieraan vallan
agentti, joka Johnnyn on paljastettava ja mielel-
lään myös tuhottava. Työssä ei anneta armoa.
Huimapää putosi Suomen Sosialidemokraatista

ollessaan parhaillaan Etelä-Amerikan viidakoissa
taistelemassa epäilyttävää sissipäällikköä 8010
Guerreroavastaan. Tämä päällikkö oli ilmetty Che
Guevara. Historia osoittaa, että Jonni voitti tämän
kaksintaistelun.
Tällaisen sarjakuvan kavaluus on sen todenmu-

kaisuudessa. Sarjakuva heijastaa tietysti javälttä-
mättä hyvin monia arvoja. Mutta kun fiktiivinen
teos alkaa leikkiä dokumenttia ja esittää silti
harkitusti yksipuolisia tietoja, kertoo vastustajan
viheliäisyydestä ja vaikenee täysin omista vioista,
se on perätöntä propagandaa ja agitaatiota, tahal-
lista harhaanjohtamista. Mitä tietoisempaa se on,
sitä kavalampaa se on.

Rikos ja sen rangaistus

Myös sarjakuvalehdistö oli menettänyt kurssinsa.
Rikokset ja kauhu olivat kustantajien ratkaisut.
Levikki saatiin näin aika korkealle. Kahdeksan-
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(c) 1942, 1943by CrockettJohnson.
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kymmentä miljoonaa sarjakuvalehteä kuukaudes-
sa ei ole huono myyntitulos. Vapaa kilpailu ja
kysyntä muka ratkaisivat: tietysti myös yrittäjän
taloudellinen paino ja suhteellinen monopoli- tai
oligopoliasema, samoin tarjonta.
Sodan päätyttyä sarjakuvalehdistä oli rikosaihei-

sia noin kymmenes osa, vuonna 1954 ylivoimai-
nen enemmistö kaikista. Lehtien nimet veivät
suoraan asiaan: Rikos, Syyllisyys, Gangsterit, Ri-
kolliset, Aseet, Yhteiskunnan vihollinen, Pahante-
kijä, Murhaaja. Toisten lehtien kansilehdellä ker-
rottiin, että ne olivat omistautuneet rikollisuuden
torjuntaan. Kaikki tarinat olivat — tietysti — tosia,
suoraan FBI:n arkistosta. Suomessa tätä lajia ei
ollut. Vain Rikospoliisin Mukana, tekstilehti, nou-
datteli samansuuntaista linjaa. Tällä hetkellä lä-
hin saman linjan lehti on Jermu, miehisten mies-
ten tosi tarinoita tulvillaan.
Rikosaiheiset sarjakuvalehdet olivat monilta piir-

teiltään realistisia. Samoin kuin saman ajan
gangsteri-ja poliisifilmeissä, mustassa eli B-eloku-
vassa, yhteiskuntaa kuvattiin niissä hävyttömän
suorasukaisesti. Sitä vastoin ei liene totta, että
paha saa aina palkkansa, kuten näissä lehdissä.
Suuri väkivaltaisuus oli lehtien varsinainen anti.
Nyrkit heiluivat niin kuin riihessä, veri lensi kuin
Punavuorenkadulla. Kaiken yllä asui harmaus.
Rikossarjakuvan juonikaavat olivat useimmiten

samat. Joku teki murhan, joku muutoin viaton ja
nuhteeton ihminen, vaimo esimerkiksi, löi mies-
tään paistinpannulla otsaan, paloitteli ruumiin ja
jauhoi lihamyllyssä. Rikos tuli ilmi pitkien tutki-
musten jälkeen. Pahantekijää rangaistiin, ellei
kohtalo ehtinyt vähin: vapauttava kuolema. Joi-
denkin teosten päähenkilönä oli gangsteri, legen-
daarinen vapaa mies, Villin lännen revolverisan-
karin sukulainen, vanhan ajan metsästäjä tai
palkkasoturi, vapaa yrittäjä, jota normit ja aukto-
riteetit eivät sitoneet, joka ampui poliisinkin lon-
kalta. Hänenkin loppunsa oli varma, mutta ennen
lähtöään hän ehti tehdä suuria, tehdä ikimuistois-
ta työtä, kuten Bonnie ja Clyde myöhemmin Art-
hur Pennin filmissä. Sama onpahantekijää kuvaa-
van lännenfilmin kuvio, jonkun Billy the Kidin tai
Jesse Jamesin. And when they fall, they fall hard
- ja kun he kaatuvat, he kaatuvat kovaa. Sama
kuvio on Isontalon Antin jaRannanjarven tarinas-
sa: portaatsärjetään ja muuri, vallesmannia tape-
taan, Siperia on edessä, mutta siitäkö poika huoli-
si.
Yleisö rakastaa pahantekijää. Joko hän herättää

ihastuttavaa kauhistusta, kuten Ranskan Landru,
tai häntä ihaillaan suoraan ja julkeasti, kuten
Härmän miehiä, tai hänestä kerrotaan ihaillen,
kuiskaillen juttuja, kuten todella eläneistä Sika-
Kyöstistä, jonka nimismies ampui kallion kupee-
seen, tai Matti Haapojasta, joka jätti köyhään
mökkiin aamulla lähtiessään salaa ruokarahoja

pöydälle.
Yhdysvallat esittelee identiteettiäänkaupallisissa

taiteissaan, elokuvassa, sarjakuvassa. 1930-luvun
aidot pahantekijät, gangsterit, kohosivat kiistatto-
mastikansallissankareiksi. Näitä seurasivat 1940-
-luvun hämärien vuosien puolittain nimettömät,
puolittain kasvottomat könepistoolimiehet, jotka
kulkivat ampuen ja tuhoten, kunnioittamatta ke-
tään.
Rikosteemojen perässä tulivat kauhut sarjakuva-

lehtiin. Sensuurimieliala nousi sitä mukaa kuin
rikossarjat terävöityivät. Tuottajien oli löydettävä
jotain uutta. He keksivät melodraaman. Nerok-
kaat miehet William Gaines jaAI Feldstein kuiten-
kin vain lisäsivät vauhtia ja keksivät horror-gen-
ren, kauhusarjat. Samat miehet perustivat vuonna
1954 toimintaedellytysten katkettua Mad-nimisen
lehden.

Gaines jaFeldstein kokeilivat science-fiction -sar-
jakuvalehtiä ja tekivät sitten klassiset kauhuleh-
det: Crime SuspenStories, (Rikos-jännityskerto-
muksia), Vault of Horror (Kauhun holvi), Tales
from the Crypt (Kryptan kertomuksia), Shock Sus-
penStories (shokki-jännityskertomuksia). Piirtäjät
olivat osittain samoja kuin myöhemmin Mädissä:
Wallace Wood, Jack Davis. Yhtiön nimi oli
E.C. Comics (Entertaining Comics).
Kauhusarjakuvalehtien vire oli — runollinen. Ky-

symyksessä oli kauhuromantiikan uusi tuleminen.
Silmämääränä lienee ollut Edgar Allan Poe. Gen-
ren folkloristisena lähtökohtana olivat myyttiset
kertomukset.

Mikä lienee kauhujutun tarkoitus? Hitchcockilta
kysyttiin, miksi hän tekee niin kauhistuttavia elo-
kuvia. Hän sanoi, ettei hän todellakaan tiedä
miksi. Yleisö ainakin pitää niistä. Hän kysyi vas-
taan, miksi äidit pelottelevat lapsiaan huutamalla
yhtäkkiä »böö».
Kauhusarjoissa oli irtihakattuja päitä ja verisiä

kirveitä sekä koko myyttinen henkilöstö, vahvasti
balkanilaiskorosteinen: vampyyreja, ihmissusia
tavallisten vainajien, kummitusten ja maahisten
lisäksi. Tarinat olivat pirullisia. Muuan äiti sai
henkiolennolta luvan esittää kaksi toivomusta,
jotka täytettäisiin. Hän toivoi takaisin auto-onnet-
tomuudessa kuolleen poikansa. Poika tuli, vuosi
sitten kuolleena, lihariekaleet luista riippuen,
löyhkäten. Kauhistunut äiti pyysikin, että poika
tulisi takaisin sellaisena kuin hän oli juuri ennen
kuolemaansa. Poika tuli, haavoissaan, huutaen,
voihkien, vaikeroiden, soimaten äitiään siitä, että
tämä oli herättänyt hänet takaisin ikuiseen kuole-
mantuskaan.
E.C. Comicsin kauhusarjakuvat olivat erinomais-

ta tekoa: loistavat piirrokset, hieno kuvarytmi,
hienot kuvakulmat ja tarina laskettu niin, että se
iskee lukijaa vatsaan viimeisissä kuvissa, ja iskee
lujaa.
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Sarjakuvankustantajien kolmas vastaus sodan-
jälkeisiin huonoihin markkinoihin oli vanhastaan
tutun soap-operan, sentimentaalisen rakkausker-
tomuksen siirtäminen kuviksi. The Heart of Juliet-
te Jones (Jonesin tytöt) ja Rex Morgan olivat
tämän genren ensimmäisiä, samanlaisia tarinoita
kuin viikkolehtien jatkokertomukset janyyhkyelo-
kuvat, vetistä rakkautta, mutta hyvinkin taidokas-
ta piirrostyötä. Sarjan keskushenkilön ei tarvinnut
välttämättä olla lempeä etsivä tyttö. Mary Worth
on vanha täti, jonka aika menee lähimmäisten
asioita järjestellessä. Rex Morgan ja myöhemmät
kollegat tohtori Kildare ja Ben Casey, televisiolle
sepitetyt, ovat lääkäreitä.
Nämä saippuaoopperat ovat samalla tavalla tosi-

kertomuksia kuin rikossarjatkin. Molemmat kuvit-
tavat haaveita. Siinä missä toinen toivoo, toinen
torjuu. Molemmat perustuvat identifikaatioon, lu-
kijan samastumiseen sankariin. Poika saa tuta
miltä tuntuisi, jos voisi päästää ilman isäukosta tai
kurjasta rehtorista, tyttö tunteen siitä, mitä on,
kun unelmien prinssi saapuu.

Saippuaoopperat saivat täysin kunniallisen mai-
neen jakohtuullisen levikin. Eräät piirtäjät ansait-
sivatkin tämän, kuten Jonesin tyttöjen Stan Drake
ja Leonard Starr. Mitään sarjakuvan kannalta
sykähdyttävää niistä ei voitane löytää.
Italialaiset kehittivät oman erikoismenetelmän-

sä, joka on saapunut Suomeen oikeastaan vasta
vuonna 1971: fotoromaani, sarjakuvatekniikkaa
käyttävä valokuvasarja. Fotoromaanit ovat saip-
puaoopperoita miltei tyynni, jakoko keksintö tun-
tuu pinnistetyltä. Se perustuu väärinkäsitykseen.
Valokuva tuhoaa sarjakuvan viehätyksen: onhan
sarjakuva mediana määrätietoisesti epärealisti-
nen ilmaisukeino.
Fotoromaanin mahdollisuudet ovat suurimmat,

kun aihe on pornografinen. Monet alan julkaisut,
kuten tanskalainen Week-End Sex, julkaisevat
viikko viikolta siveettömiä kuvakertomuksia puhe-
kuplineen kaikkineen. Näissä tarinoissa mielikuvi-
tukselle ei jääenää paljon sijaa, vaikka välistä ne
ovat kotoisessa nuhruisuudessaan viehättävää
viihdykettä.

Vastaisku

Siveellisyyttä ja amerikkalaista elämänmuotoa
vartioivat järjestöt protestoivat rikossarjojen raa-
kuutta jakauhusarjojen luonnottomuutta vastaan
sitä voimakkaammin mitä vahvemmin nämä ete-
nivät ja saavuttivat nuorten lukijoidensa suosiota.
Kansalaisjärjestöt, kukkahattuiset tädit ja huoles-
tuneet perheenisät käyttäytyivät kuin horror-leh-
den sankari, joka nousee aamulla vuoteesta, me-

nee peilin luo, näkee muuttuneensa ihmissudeksi,
kohottaa käden kasvoilleen ja huutaa ei ei ei, tuo
ei ole minun kuvani.

Rikos- ja kauhusarjakuvat eivät tosin olleet mi-
tään mielenterveysaineistoa. Kukaties alttiit tai
valmiiksi järkyttyneet ihmiset saattoivat vam-
mautua niistä. Tämän vuoksi huolestuneisuus oli
periaatteessa perusteltua. Käytännössä tämä huo-
lestuminen kuitenkin kääntyi kampanjaksi, jossa
psykiatrit ja poliitikot päästivät kaunansa valloil-
leen, jossa viisaskin mies teki virhepäätelmän
»post hoe = propter hoe» niin että syyt ja seurauk-
set heittivät häränpyllyä. Syntyi tilanne, jossa
kansakunta katsoi puhdistavansa itseään saastas-
ta, mutta purki itse asiassa pelkojaan ja niiden
synnyttämää raivoa erääseen kulttuurinsa osail-
miöön, jota ei sinänsä voida pitää vastuullisena
paljosta.

Tässä 1950-luvun sarjakuvahysteriassa oli se
ikävä piirre, että se osui yksiin senaattori Joseph
McCarthyn laukaisemien poliittisten noitavainojen
kanssa. McCarthyn komiteat tutkivat kansalaisia
jakoettivat paljastaa näiden mahdolliset epäame-
rikkalaiset asenteet ja karkottaa maastakommu-
nistit.
Sarjakuvahysterian laukaisi psykiatri Fredric

Wertham, joka julkaisi 1953 kirjansa 'Seduction of
the Innocent', Viattomain viettely. Tämä teos ei
ollut uraauurtava, mutta täsmälleen oikea-aikai-
nen: se lausui sanoiksi suurten joukkojen artiku-
loimattomat tunteet ja sillä oli selkänojana tekijän
oppiarvo ja ammattipätevyys. Kirja aiheutti mo-
nissa maissa sarjakuvien sensurointia. Yhdysval-
loissa se synnytti Comics Code -nimisen alan
yrittäjien sisäisen sensuurisopimuksen.
Fredric Wertham puhuukirjassaan sarjakuvaleh-

tien vaikutuksesta lapsiin ja heidän lukemiseensa,
sen vaikutuksesta nuorisorikollisuuteen ja lapsen
psykoseksuaaliseenkehitykseen.
Tohtori toteaa: sarjakuvalehdet vaarantavat

muun lukemisharrastuksen. Rikosaiheiset sarja-
kuvat luovat julmuuden ja petoksen täyteisen
ilmapiirin. Ne aiheuttavat alttiutta houkutuksille.
Ne kiihottavat epäterveitä mielikuvia. Ne synnyt-
tävät rikollisia tai seksuaalisesti epänormaaleja
ajatuksia. Sarjakuvien tarinat yritetään järkeistää
tavalla, joka saattaa olla eettisesti ärsykettäänkin
vahingollisempi. Ne tuovat mieleen, miten rikok-
sia voidaan tehdä jaesittävät yksityiskohtia rikok-
sen tekniikasta. Ne saattavat kallistaa vaa'an
sopeutumattomuuden tai rikollisuuden puolelle.
Perustelut ovat luvalla sanoen roskaa. Wertha-

min haastattelemat nuorisorikolliset tunnustivat
lukeneensa paljon sarjakuvalehtiä. Werthamia ei
kuitenkaan kiinnostanut tutkia, miten paljon näi-
den nuorukaisten yhteiskuntaluokkaan kuuluvat
samanikäiset lapset muutoin lukevat sarjakuvia.
Erään itsemurhan tehneen nuorisorikollisen huo-
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neesta oli Werthamin mukaan löydetty sarjakuva-
lehti. Eräs poika, jolta kysyttiin, miksi hän potki
kissaa, kertoi nähneensä sarjakuvalehdessäkissaa
potkittavan jasaaneensa idean siitä.
Wertham oli varma siitä, että erinäinen pervers-

siys tulvii lapsiin suoraan sarjakuvalehtien sivuil-
ta. Supersankarit ovat homoseksuelleja. Batmanin
ja Robinin suhde ei siedä missään tapauksessa
päivänvaloa jne.
Tohtori Wertham ei tyytynyt naulaamaan sei-

nään vain rikos- ja kauhusarjoja. Hän osoitti
omasta mielestään sitovasti, että myös viidakko-,
supersankari- ja lännensarjat ovat samaa roskaa
vain hiukan naamioituna.
Wertham oli vilpitön mies. Hän oli täysin vakuut-

tunut siitä, että sarjakuvien valmistajat joivat
lapsosten sydänverta.
Karl Raimund Popper, aatefilosofi, syvällinen

kirjoittaja, esittää kirjassaan 'The Open Society
and its Enemies' (Avoin yhteiskunta ja sen viholli-
set) puhuessaan lähinnä Platonista, Hegelistä ja
Marxista, niin sanotun yhteiskunnallisen salaliit-
toteorian: ». . .mitä tahansa yhteiskunnassa ta-
pahtuu, varsinkin sellaista kuin sota, työttömyys,
köyhyys, puute, ilmiöitä joista ihmiset eivät sään-
nönmukaisesti pidä — kaikki on joidenkin mahta-
vien yksilöiden ja ryhmien suoraan suunnittele-
maa . . . Nykyisessä muodossaan se on kuten mo-
derni historismi ja tietty nykyaikainen asenne
»luonnonlakeihin» luonteenomainen tulos uskon-
nollisen taikauskon sekularisoitumisesta. Usko
Homeroksen jumaliin, joiden vehkeilyt selittävät
Troijan sodan historian, on kadonnut. Jumalat on
hylätty. Mutta mahtavat miehet ja ryhmät ovat
saaneet heidän paikkansa: kavalat painostusryh-
mät, joidenilkeydestä kaikki meidänkarsimamme
pahat johtuvat. . .»
Wertham kaltaisineen lietsoi sarjakuviin suunna-

tun salaliittoteorian.
Werthamin korkeatasoisempana aisaparina toimi

G. Legman, joka julkaisi jo 1949 kirjan 'Love and
Death'. Legman uskoo psykoanalyysiin ja tulkitsee
maailman tämän teorian kautta. Ilmeisestä huu-
morintajusta huolimatta hänessäkin istuu psykiat-
rin-psykoanalyytikon perisynti: tahto selittää
maailma aukottomasti, uskonvarmuus, nöyryyden
puute. Kritikoidessaan sarjakuvia hän ei kaihta-
nut edes väitettä,että sarjakuvalehtien julkaisijat,
toimittajat, piirtäjät ja kirjoittajat ovat rappeutu-
neita yksilöitä, jotkakuuluvat ilman muutavanki-
laan. Hän on varma siitä, että tietyissä sarjaku-
vayhtiöissä istuu pelkkiä homoseksuelleja, johon
viittaa sekin, että he työskentelevät pilvenpiirtäjis-
sä, japilvenpiirtäjä taassymboloi penistä.
Legman oh oikeastaan sarjakuvan kannalta vaa-

rallisempi kuin Wertham, koska hän oli teräväm-
pi. Hän iski kiinni myös harmittomina pidettyihin
koomisiin sarjoihin ja osoitti, miten lapset saavat

nauttia isähahmon nöyryyttämisestä lukiessaan
Kissalan poikia tai Helmiä jaHeikkiä.
Legmanin suurin synti lienee lopulta se, että hän

tutki sarjakuvaongelmaa sinnikkäästi vain yksilön
kannalta, siis mikrotasolta, näkemättä ja viitsi-
mättä miettiä, mistä sarjakuvat tulevat, mistä
ovatkotoisin ne teemat, joita ne heijastavat, mitä
muita ratkaisumalleja olisi kuin pistää piirtäjät
linnaan. Hänen oivalluksessaan on tiettyä haikeaa
totuutta,kun hän selittää, että sarjakuvia lukies-
saan turhautuvat lapset lukevat turhautuakseen
turhauttavassa maailmassa.
Kirjojenpolttajat saivat mitä tavoittelivatkin. Sar-

jakuvantuottajat pantiin niin ahtaalle, että sen-
suuri oli ainoa ratkaisu. Toistui sama kuin 1920-
-luvulla, kun elokuvasensuurijärjestelmä tuli Yh-
dysvaltoihin eräiden Hollywoodin skandaalien
kuohutettua riittävästi kansalaisten mieltä. Rat-
kaisu on hyvin amerikkalainen: ei koko maan
käsittävää sensuurilakia, vaan sarjakuvantuotta-
jien»vapaaehtoiseen» yhteenliittymään nojautuva
itsesensuurijäriestelmä.
Comics Magazine Association of America syntyi

vuonna 1954. Comics Code tuli voimaan samana
vuonna. Kymmenen vuotta myöhemmin liitto,
CMAA, julkaisi juhlakirjan, jossa hurskaan näköi-
set kirkonmiehet puristavat laupiaasti hymyillen
kunnostautuneiden sarjakuvapoliitikkojen käsiä.
CMAA lausuu kirjassaan julki: »Ohjelmamme on
yhä yhtä vankka kuin ensimmäisen innostuksen
päivinä. Julkaisijat, jakeluyhtiöt, kirjapainot, ku-
valaattalaitokset, jotka ovat tukeneet CMAA:ta
olemalla sen jäseniä, ovat osoittaneet mitä kou-
riintuntuvimmin lukijoitaan kohtaan todella ver-
taansa vailla olevaa vastuuntuntoa. He ovat todis-
taneet, että alan sisäinen itsesäätelyjärjestelmä,
jonka perustana on 'tarmokkaasti keskenään kil-
pailevien yksityisten liikemiesten omaksuma hen-
kilökohtainen eettinen vastuu', saattaa toimia
kaikkia muita voimia tehokkaammin säilyttääk-
seen siveyden ja hyvän maun vaatimukset tiedo-
tusvälineissä ja kohottaakseen niiden tasoa yhä
korkeammaksi.»
Tämä liitto ja sen säännöstö, Comics Code, on

säädellyt sarjakuvatuotantoa rautaisin käsin. Vas-
ta 1960-luvun jälkipuoliskon underground-sarjat
riistäytyivät irti siitä. Voisi luulla, että tällainen
säännöstö tervehdyttäisi hyvinkin tämän alttiin
median. Kävi päin vastoin. Comics Code vakiin-
nutti jakiteytti amerikkalaisen sarjakuvan vääris-
tymät.
»Avioliittojasukupuolisuus

1 — Avioeroaei saa kuvata humoristisestieikä esittää
toivottavana.

2 — Luvattomia sukupuolisuhteita ei saa esittää eikä
niihin saaviitata.Kiihkeitä rakkauskohtauksia jasuku-
puolisia vääristymiäei voidahyväksyä.

3 — Vanhempien, moraalijärjestelmänjakunniallisen
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käyttäytymisen arvostusta on vaalittava. Rakkauden
ongelmien myötätuntoinen ymmärtäminen ei oikeuta
sairaalloisiin vääristymiin.
4 — Rakkauskertomuksissa on korostettava kodin ja

avioliiton pyhyyden merkitystä.
5 — Intohimoa ja romanttista mielenkiintoa ei saa

käsitellä milloinkaan siten, että se voisi kiihottaa luki-
jan alempiatunteita.

6 — Viettelyä ja väkisinmakaamista ei saa kuvata
eikä sellaiseen viitata.

7 — Perversiot jakaikki viittaukset niihin ovat anka-
rasti kiellettyjä.»
Säännöstö määrää, että sanaa »rikos» ei saada

kirjoittaa kovin suurin kirjaimin muuhun tekstiin
verrattuna jaettä sanaa»kauhu» (horror, terror)ei
saa panna lehden nimeen. »Hyvän on voitettava
paha aina ja kaikkialla ja rikollisen on saatava
rangaistus tekemästäänpahasta.»

Tämä on aivojen yhdensuuntaistamista ja vaa-
rallista mielipideterroria, silmien ummistamista
tosiasioilta, seurauksen lyömistä syynä, silkkaa
kulttuurifasismia. Myönsimmepä tai emme, eläm-
me rinnakkaisten totuuksien maailmassa.

Uusi kukoistus

Amerikkalaiseen sarjakuvaan tuli hyvin paljon
uutta hyvää 1950-luvuntaitteessa. Yleisön kritiik-
ki ja tuleva sensuuri eivät aiheuttaneet tätä hyvää
kautta, koska se oli valmiiksi oraalla ennen kuin
Savonarola (Legman) ja Calvin (Wertham) olivat
ehtineet esittämään teesejä japolttamaan kirjoja.
Korkeintaan sensuuri synnytti markkinoihin au-
kon, joka oli päästävä paikkaamaan harmitto-
mammalla tavaralla. Saippuaoopperat valuivat
tuohon aukkoon ja peittivät sitä. Niiden ohella
tulivat uudet suuret koomiset sarjat, jotka vertau-
tuvat sarjakuvan alkuaikojen kultaiseen kauteen.
Näitä hienouksia olivat Walt Kellyn Pogo, Charles
Schulzin Tenavat (Peanuts 1, Mel Lazaruksen Miss
Peach, Mort Walkerin Masi (Beetle Bailey) sekä
ennen kaikkea, muita näkymättömämmin, uusi
ihana Aku Ankka: ne sarjakuvat, joita piirsi ja
ohjasi Carl Barks, ne jotka ilmestyivät Suomessa
Aku Ankka -lehdessä lähinnä 1950-luvulla.

Vanhan opossumin käytännölliset kirjat

Pogon piirtäjä Walt Kelly sai oppinsa Walt Disneyn
studioilla 1930-luvun lopussa. Tämä näkyy hänen
tyylissään.
Pogoa ei tunneta Suomessa, Ruotsissa eikä juuri

koko Euroopassa. Sen kääntäminen olisi miltei
yhtä vaikeaa kuin Krazy Katin, jakäännettynäkin
sarja edellyttäisi Yhdysvaltain olosuhteiden ja si-
säpolitiikan tuntemusta.

Pogo oli ensimmäisiä opiskelijoiden ja intellek-
tuellien sodanjälkeisiä villityksiä. Se alkoi vuonna
1949. Ensimmäinen Pogo-kirja ilmestyi 1951.
Pogon tapahtumapaikkana on Georgian osaval-

tion Okefenokee-niminen suoalue, jolla asuu suuri
määrä inhimillisiä eläimiä. Eläimet kuljeskelevat
yhdessä ja erikseen keskustelemassa ajankohtai-
sista aiheista, puhumassa puuta heinää, tekemäs-
sä jotain pientä ja vähäpätöistä. Tämä sarjakuva
toimii kahdella—kolmella eri tasolla. Sitä voi lukea
kuivahkona eläinsarjana, poliittisena satiirina tai
haaleana runoelmana.
Päähenkilö Pogo on pieni, vaatimaton, hiukan

tyhmä, vähän kuiva opossumi. Hänen aisaparinsa
on lyyrinen, hillitön, hurja Albert the Alligator,
joka polttelee sikaria ja kärsii kannibalistisista
taipumuksista, jotka hän tukahduttaa ruokaha-
luun: hän voi syödä hyvän naapurin komeron
tyhjäksi helposti. Churchy la Femme on meriros-
von hattua käyttävä hyväntahtoinen kilpikonna.
Doctor Howland Owl on vaarallinen hullu pöllö,
joka luulee itseään oppineeksi jakaiken taitavaksi,
mutta ei ole oppinut mitään eikä liioin osaa muuta
kuin sotkeakaikkien asiat.

Suoseudun ilkiöt, jotkakulkevat yleensä sinänsä
sovussa 'kilttien' eläinten kanssa, ovat tekopyhä
roisto Deacon Mushrat ja tämän toveri, sheriffi
Marshall Molester Mole MacCarony. Hautausura-
koitsijana toimivan korppikotkan nimi on Sarco-
phagus MacAbre. Vainunsa menettänyt vainukoi-
ra on Houn'dog Beauregard, haisunäätä Miss
Ma'm'selle Hepzibah ja kärttyisä piikkisika vain
Porkypine.
Toimivat henkilöt vaihtelevat,vainkeskeisimmät

pysyvät muuttumattomina. Kun senaattori
McCarthy oli villeimmillään 1950-luvun alussa,
hänen kuvansa ilmeistyi Pogoon. Hänen kasvo-
jaan käytti villikissa Simple J. Malarkey. Walt
Kellyn satiiri oli erittäin epäystävällinen. Tällä
hetkellä, vuodesta 1970, sarjassa häärii hyeena,
jonka tunnistaa varapresidentti Spiro Agnewiksi.
Lyndon B. Johnson oli hirvenä sarjassa eräässä
vaiheessa. Hrustsev ja Castro kävivät kerran suol-
la, edellinen oli rähmäinen sika, jälkimmäinen
pukki, aasi tai satyyri. Vastaanottajina olivat seu-
dun ilkiöt.
Eräät ovat puhuneet suuresta satiiriperinteestä,

Jonathan Swiftistä ja Lawrence Sternestä myös
Pogon yhteydessä samoin kuin Li'l Abnerin. Tuol-
laiset lennokkuudet eivät ole tarpeellisia, koska
kirjallisuuden ja sarjakuvan ero on suuri. Sarjaku-
va on toisella tavalla banaali taide. Tämä ei kiistä
sitä, ettei Kelly pääsisi loistoon ja purevuuteen
käydessään yksityisen henkilön tai ilmiön kimp-
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puun. Kun Yhdysvalloissa on vaalit, niitä valmis-
tellaan myös Okefenokeen suolla, jossaehdokkaat
ovat toinen toistaan kelvottomampia. Kelly osuu
joskus niin hyvin maaliinsa, että sanomalehdet
jättävät hänen sarjojaan julkaisematta.
Walt Kellyn avut eivät lopu kuvien loistavaan

tasoon ja storyn mainioon kerroksisuuteen. Hänen
ilmaisukielensä on sekin hyvin erikoinen. Lähtö-
kohta on samansuuntainen kuin Pat Sullivanin
Felix Kissan: tekijä antaa kernaasti ymmärtää,
että koko ajan liikutaan sarjakuvassa. Albert-alli-
gaattori saattaa nojata kuvan reunaviivaan niin
että se pullistuu. Henkilöiltä voi jäädä jotain huo-
maamatta sen vuoksi että puhekupla on edessä.
Kun joku puhuu hiljaa, nolona tai neuvottomana,
puhekupla on iso ja teksti aivan sen keskellä
pientä. Karhu P.T. Bridgeport, joka oli toiminut
nuoruudessaan sirkuskarhuna, puhuu kuin sirkus-
mainos: hänen puhekuplansa ovat täynnä isoja
kirjaimia, nuolia, tähtiä, viivoja jaraitoja. Tekopy-
hä diakoni Mushrat puhuu fraktuurakirjäimin niin
kuin vanha kirja.
Kelly käyttää myös kieltä aivan omiin tarkoituk-

siinsa. Jotkut puhuvat hänen yhteydessään James
Joycesta. Vertaus on turha. Kellyllä on tosin oma
tapansakoota sanoja, käyttää hyvin monenlaisia,
kaikenkaltaisia sanoja ja yhdistellä ja eristää nii-
tä, tapa sijoittaa samaan virkkeeseen paikallista
murretta jakirjakieltä väärin äännettynä jakohta
perään apokryfistä kieltä, käytöstä pois jääneitä
sanoja.
Pogo 'toimii'. Se on runollinen ja laaja teemoil-

taan ja ailahteluiltaan, monimielisine viitteineen,
tietoineen, tunteineen. Pienet eläimet puikkelehti-
vat suurten ja huomiotaherättävien puhekuplien
lomassa keskellä uuvuttavaakieltä, pohtivat tois-
arvoisia asioita, hääräävät tarpeettomasti, kai-
paavat jotain, pyrkivät jaepäonnistuvat. Kun teos
pysyy koossa, se on hyvä teos, varsinkin kun
juonen säännönmukainen etenemistapa kulkee
väärinkäsityksestä toiseen. Suuren rakenteellisen
satiirin kaipaaminen siitä on aiheetonta: satiiriset
pistot tulevat kaupanpäällisinä.
Walt Kelly on osannut antautuakiitettävästi jäl-

jentämään vain omaa maailmaansa. Hän ei ole
antautunut ylimääräiseen kaupallisuuteen. Hän
myy vain sarjakuvaansa, mutta on kieltäytynyt
ryhtymästä tuottamaan krääsää henkilöhahmoil-
laan maassa, jossa sarjakuvan tunnetuksi tekemät
hahmot on totuttu vanhastaan valjastamaan mil-
loin mainostamaan lasten kenkiä, milloin korista-
maan kuvallaan keksipaketteja tai paperinenälii-
noja. Tämä osoittaa uskollisuutta yksityismaail-
malle.

Aikuiset

Charles M. Schulzin Tenavat (Peanuts) alkoi 1950.
Sen hahmot olivat aluksi muutamia vuosia nykyis-
tä nuorempia ja pyöreäpäisempiä, mutta samalla
kun hahmot kehittyivät nykyiselleen, suosio syn-
tyi. Tenavien ympärillä oleva teollisuus on ollut jo
pitkään sarjakuvan historian huikeimpia, ainoana
vertauskohteena Disneyn tehtaan rinnalla.
Tenavat on intellektuelli sarjakuva. Siinä ei esiin-

ny milloinkaan aikuisia, mutta lapset itse ovat
pieniä aikuisia. Sen tärkeimpiä elementtejä on
uskonnon rajoilla liikkuva metafysiikka. Se on
usein hyvin suloinen ja viisas, joskus tekohurskas
jaharvoin yököttävä.
Tenavien teema perustuu pelkoon. Kuukasvoinen

Jaska Jokunen (Charlie Brown — mikä mainio
käännös!) pelkää koko ajan, ettei hän onnistuisi,
eikä hän onnistu. Hän on suuri neurootikko, petty-
nyt humanisti täynnä hyviä tunteita mutta vailla
kykyä hyvän toteuttamiseen. Hänen pesäpallo-
joukkueensa häviää aina, pieni punatukkainen
tyttö, jota hän rakastaa, jää etäiseksi, toverit
tyrannisoivat häntä. Hän on 1800-luvunromantii-
kan sankarihahmo vailla omakohtaisia laulajan-
lahjoja.
Tellu (Lucy van Pelt) pelkääjä korostaa pelkoaan

tyrannisoimalla muita, Jaskaa ja pikkuveljeään
Eppua eniten. Hän on nouseva kukkahattutäti,
Amerikan suuri toivo.
Eppu (Linus) on herkkä lahjakas lapsi, joka kom-

pensoi pelkonsa kuljettamalla mukanaan pientä
peitehuopaa tai riepua niin kuin pieni lapsi tyy-
nyään ja tuttiaan.
Amadeus (Schröder) on peloissaan, koska ympä-

ristö ja kulttuuri vastustavat häntä, varhaiskyp-
sää pikku musiikkineroa, joka ihailee Beethovenia
ja soittaa herkeämättä pientä leikkipianoa, koska
hän ei uskalla koskea oikeaan flyygeliin. Hän
pelkää epäonnistumista.

Tenavien ihmisraukkojen vastapoolina on Jaska
Jokusen koira Ressu (Snoopy), joka on muuttunut
vähä vähältä yhä fantastisemmaksi. Hänellä on
koirankopissaan biljardipöytä, van Goghin maa-
laus ja stereolaitteet. Hän eläytyy ja kuvittelee
itsensä korppikotkaksi, jääkiekkoilijaksi, menes-
tyskirjailijaksi, hirmuliskoksi, pingviiniksi tai en-
simmäisen maailmansodan lentäjäsankariksi.

Schulz suhtautuu tenavajoukkoonsa jotenkin sa-
malla tavoin kuin Charles Dickens onnettomiin
lapsisankareihinsa, joita epäinhimillinen työ ku-
lutti säälimättömästi.
Tenavat ovat valmiiksi menetettyä sukupolvea.

He ovat jo saaneet pelkonsa, tuskansa ja neuroo-
sinsa, he ovat vieraantuneet valmiiksi, he ovat
sopeutuneet sen minkä voivat. He ovat esikaupun-
gin keskiluokkaa, heille on tulevaisuus suunnilleen
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188 Underground-lehti Bijoun O-So-Kleen Comics (Oi niin siistit sarjat). Tytöt
tykkäävät hänestä, kun hän on niin siisti. Hän tekee aloitteen hienovaraisesti,
odottaa kunnes tyttö todella haluaa sitä (nyt nyt). Hämmästyttävä kaveri! Hän
kykenee hillitsemään itsensä niin kauan, että hänen partnerinsa saa täyden
tyydytyksen. .. Hupsista! Suihku melkeinunohtui! (c) Bijou Publishing Empire, Inc.
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viitoitettu, jos he kykenevät täyttämään ympäris-
tönsä vaatimukset, heidät on integroitu kehdosta
hautaan tiettyyn kehitykseen ja maailmanjärjes-
tykseen. Heillä on lapsen tieto siitä, että myös
muuta olisi olemassa. Koska he eivät näe vanhem-
pia, koska heidän maailmaansa on koti, koulu ja
kesäleiri, he kokevat metafyysisenpelkonsa.

Schulz ei terävöitä analyysiään. Hän pääsee pit-
källe, mutta hänen vastauksensa ongelmiin on
löysä. Schulz ei suuntaa moitettaan, häneltä puut-
tuu kärki ja terä. AI Capp läimäyttää Li'l Abneris-
saan joskus tavattoman terävästi siihen paikkaan,
missä vika piilee. Walt Kelly osaa fantisoida pit-
kän parafraasin vaikean analyysin päälle. Schulz
kiertää kehää mistään tulematta, minnekään me-
nemättä. Sarjan suosiokin voi johtua osittain täs-
tä: se on saippuaooppera: tuskat, pelot ja vihat
nostetaan taitavasti esiin, mutta sitten tyydytään
vääntelemään käsiä ja voihkimaan kovaa kohta-
loa.
Schulzin ammatillista taitoa on kiitettävä lämpi-

mästi. Hän on sitä paitsi eräs niitä harvoja, jotka
piirtävät yhäkaikki sarjakuvansa itse. Lahjakkaa-
na taiteilijana hän on löytänyt erottuvan tyylin, ja
hän tietää hyvin tarkasti, miten sarjakuva on
tehtävä, jotta se olisi hyvä: rytmi ja leikkaus,
kuvien sisäinen jakeskeinen tila jaavaruus, vitsin
sisääntuloja antikliimaks.
Miten Tenavien mahtaa käydä? Luultavasti se

menee Moolokin kitaan. Sen ympärillä oleva rih-
kamakauppa on liian kovaa. Yleisön on pakko
kyllästyä siihen ennen pitkää: niin lienee käymäs-
sä esim. Suomessa. Disney jaksaa jatkaa, koska
yhtiön yrityskuva on riittävän monipuolinen: eri
sarjakuvanimikkeitä on kymmeniä, lisäksi kanta-
jakirjatuotantoa, elokuvia, televisio-ohjelmia niin
paljon, että vanhan Waltin kuolemakaan ei tunnu
tehonneen. Toisin lienee Schulzin laita.

Sota sopiva leikki

Sotilasaiheita käsittelivät humoristisesti jo sodan
aikaan Dave Breger sarjassa Private Breger (Sota-
mies B) ja George Baker sarjassa Sad Sack (Mur-
heenkryyni). Niistä ei ole paljon sanottavaa, toisin
kuin Mort Walkerin Masista (Beetle Bailey), joka
alkoi vuonna 1950. Masi on erittäin edistynyt
sarjakuva kuviltaan ja vitseiltään.
Masi ja kumppanit eivät ole asevelvollisia, vaan

värvättyjä miehiä. Heidän majapaikkansa on su-
rullinen Jermuleiri (Camp Swampy), jossa heitä
höykyttää aliupseerien ja upseerien hierarkia: lä-
hinnä kersantti Urho Ärjylä (Sgt. Snorkel),kaptee-
ni Kalpa (Capt. Scabbard) ja kenraali Kaluuna
(General Halftrack) näkyvimpinä. Sotilasarvojen

kääntäminen on vaikeaa: sargeant on suomeksi
myös vääpeli. Kessu on eittämättä vääpeli, ei
kersantti.
Masi ei ole komppanian hölmö eikä murheen-

kryyni, vaan lähinnä yleinenepätoivesotilas. Mort
Walker on itse upseeri. Hän on sen verran kavala,
että Masia voi mainiosti lukea hyväntahtoisen
leikkisänä versiona sotilaselämän iloista ja suruis-
ta, vaikka se on itse asiassa aika tyly satiiri
sotilasleiristä,jossaesimiehetkilpailevat toistensa
kanssa tyhmyydessä ja saamattomuudessa, jossa
ankarin soturi on ihramahainen, sotamuistoillaan
välistä korskahteleva kersantti, ja jossa sotamie-
het tuntuvat kilpailevan keskenään piittaamatto-
muudessa javetelyydessä.
Sama ilmiö tuntuu toistuvan kaikkialla, missä

hierarkian sisällä vallitsee ankara paine, olkoon
vankila tai armeija tai ankaran opettajan luokka.
Masiin nämä sosiaaliset suhteet on jäljennetty
luonteenomaisesti amerikkalaisittain, häivyttäen
ikävät piirteet, pyöritellen hyväksyttyjä suhteita,
harjoittaen varovaa satiiria turvallisiksi koettui-
hin epäkohtiin nähden. Mutta jos Jermuleirissä
puhutaan hipeistä tai jipeistä, suhtautuminen on
naureskelevaa tai tuomitsevaa, sanoin nykymus-
tiin. Jos siellä puhutaan Vietnamista, viittaus on
mahdollisimman hienovarainen.
Walker on siitäkin taitava, että hän osaa operoi-

da poikkeuksellisen usealla henkilöllä: keskimää-
räisessä stripissä tai sunnuntaisarjassa esiintyy
keskimäärin viisi — kahdeksan todellista henkilöä
ja näiden lisäksi tilanteen tai vitsin kulloinkin
edellyttämät seisovatkulissit. Masissa on erikseen
sotamiesjoukko Masi, Viki, Hönö, Plato, Kormu
sekä puolittain henkilöasteelle edennyt Pinnamo,
sitten keittiöaliupseeri Lotina, esimiehet Kessu,
vänrikki Nappula, luutnantti Molli,kapteeni Kalpa
ja kenraali Kaluuna, edelleen Kessun koira Otto,
sotilaspastori, sotilaskodin myyjätär Ruusa, Masin
vanhemmat, tyttöystävä Maisa, pikkuveli ja yhä
uusia henkilöitä. Walker on siis tavallaan samalla
tiellä kuin Disney aikoinaan. Hänellä tällainen
kuitenkin osoittaa lähinnä sitä, että hän on etevä
ja nopea omaksumaan uusia toimintalinjoja ja
ettei hän halua halvaannuttaa Masiaan pelkkään
kasarmihuumoriin. Kun varuskuntaelämä käy
liian yksitoikkoiseksi, Masi saa kotiloman ja seik-
kailee siviilissä. Kessun koirasta Otosta onkehitty-
nyt arvattavasti Tenavien Ressun vaikutuksesta
puoliksi myyttinen hahmo, isäntänsä varjoja ystä-
vä. Unissaan Kessu seikkailee Super-Kessunaku-
ten Disneyn Hessu Super-Hessuna. Ja pari vuotta
sitten Walker, joka ei totisesti pidä suden eikä
lampaan puolta, vaanantaa näiden kahden mitel-
lä voimiaan vapaasti, toi sarjaan neekerin, luut-
nantti Mollin, joka oli ansioitunut Vietnamissa,
mutta poti muka vaikeatakin vainoharhaa epäil-
lessään, että kaikki suhtautuvat häneenkyräillen,
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189 Albrecht Dürerin kuparipiirros. Joh. Ilm. 8.
Kotka sanoo-suurellaäänellä: »Voi, voi, voi.»
190 Enkelit ja perkeleetkiistelevätkuolevan hen-
gestä.
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kun hän on neekeri.
Walkerin piirrostyyli tuntuu selvänä sarjakuvas-

sa Liisa ja Lasse (Hi and Lois), jonka piirtäjänä on
Dick Browne. Tämä sinänsä vähäinen mutta rau-
hallinen sarjakuva tuntuu tavanomaista perhesar-
jakuvaa paljonkin sympaattisemmalta, vaikka sii-
tä saa hakea omaperäisyyttä ja oivallusta. Liisas-
sa ja Lassessa vallitsevat hyvät ja rauhalliset
tunteet, vaimo ei sorra kovin miestänsä, lapset
vaikuttavat suunnilleen sopusointuisilta keske-
nään ja vanhempiensa kanssa, kaikki on söpöä,
cute, perheen arkihuolet ovat todentuntuisia ja
vitsit uusia jaraikkaita.
Walkerin ryhmä piirtää ja toimittaa myös Masan

Arkkia (Boneris Ark). Ammattitaitoisuus huokuu
myös siitä. Perustilanne on rajattu uhkarohkeasti
sijoittamalla kaikki toiminta rannattomalla merel-
lä ajelehtivaan arkkiin, johon on vahingossa valit-
tu yksi eläin kutakin lajia ja jossaerilaiset eläimet
ratkovat välejään jaelämän pikku ongelmia.

Masan Arkki suhtautuu silminnähtävän aggres-
siivisesti kaikkinaiseen radikalismiin; eräs sen
pääteemoista on mielenosoittajien pilkkaaminen.
Se on pohjaltaan hyvinkin brutaali, kun pilan ja
hauskuuden aiheita katsoo lähemmin: yksi otus on
ruma, muttahaluaisi ollakaunis, toinen on tyhmä,
kolmas kiukkuinen jne. Soppa pysyy tasaisessa
liikkeessä ja viehättää lukemaan jatkuvasti, var-
sinkin kun mukana on pitkiäkin teemoja, kuten
kapteeni Masan viikset tai koala-karhun nimikil-
pailu, joka osoitti sivutuotteena syndikaatille, että
sarjakuvan suosio voi olla yhäkin 30-luvun mitois-
sa.
Walkerin ryhmän paras työ lienee lopultakin

Masi, mutta sen erikoisin oli valitettavan lyhyt-
ikäinen. Samin Sarja (Sam's Strip), joka ilmestyi
Ilta-Sanomissa aivan 1960-luvun alussa. Samin
Sarja oli täydellinen metasarjakuva, sillä sen pää-
henkilökin oli sarjakuvasankari, joka osoitti usein
repliikkinsä suoraan yleisölle, lukijoille. Myös sar-
jan piirtäjä Jerry Dumas oli jatkuvasti hahmona
mukana. Kun Sami suunnitteli uutta strippiä, hän
joutui joskus apulaisineen penkomaan tehosteva-
rastoa,komeroa, joka oli täynnä sarjakuvan ono-
matopoeettisia pikkusanoja. Kaappi oli turhan
täynnä, ja »KOP» putosi apulaisen päähän lyöden
miehen lattiaan. Samin murhe: »Nyt olisi TVIIT
TVIIT ollut tarpeen, ja juuri eilen heitin sen
menemään.»
Samin Sarja saavutti ehkä aiheettomasti tiettyä

legendamainetta, kun Sami haeskeli sopivia san-
kareita. Ruuduissa käväisivät Krazy Kat ja Ignaz
Mouse, Opperin Gaston ja Alphonse, Little Annie
Rooney, Happy Hooligan, Little Orphan Annie,
Vihtori, The Gumps, peräti lorun Humpty-Dumpty
eli Lilleri-lalleri.
Teos kaatui omaan näppäryyteensä. Se olisi ollut

loistava oivallus johonkin sarjakuva-alan lehteen,

mutta sanomalehteen ei. Meta-taso, teoksen vie-
raannuttaminen, on äkillisenä keikauksena hyvä,
mutta perusideana arveluttava. Ja hyvät sarjaku-
vasankarit ovatkyllä aina käyttäneet kutakuinkin
suvereenisti hyväkseen näitä keinoja: sytyttäneet
ruutunsa tuleen, menneet piiloon ruudun taakse
tai törmänneetruutujen väliseenrajaan.
Viime kädessä kaikkia Walkerin ryhmän sarjoja

tuntuu raskauttavan samanlainen onnenonkijuus,
opportunismi, jonkarinnalla jonkin Dick Tracyn ja
Little Orphan Annien taantumuksellisuus tuntuu
jopa vapauttavalta. Tekijä on valmis heti paikalla
vaikka seisomaan päällään, jos hän vain arvelee
voivansa miellyttää yleisöään tällä tempulla.

Täydellinen ankka

Tarkkasilmäiset lapset huomasivat jo varhain
1950-luvulla, että Aku Ankat saattoivat poiketa
yllättävän paljon toisistaan. 1960-luvulla innok-
kaimmat Akun ystävät alkoivat vaipua epätoi-
voon, kun sankari alkoi lyhistyä lyttyyn kuin
kumilelu, johon joku pistää reiän. Tarinoista tuli
latteita, Akusta ja pojista niin kömpelöitä, että
lukija epäili omia silmiään.
Eräät keräilevät nykyisin vanhoja suomalaisia

Aku Ankka lehtiä kuumeisesti ja maksavat niistä
suuria summia. Uusia, ilmestyviä Aku Ankkoja he
lukevat vaivautuneesti vääntelehtien, oikeastaan
vain toivoen jonkinvanhan loistosarjan uusintaa.
Lehmänhäntäkehitys johtuu siitä, ettei Aku Ank-

ka -sarjoja piirrä eikä niiden valmistamista enää
valvo ainutlaatuinen Carl Barks. Hän työskenteli
aluksi Disneyn piirrosfilmien parissa ja teki sitten
vuonna 1942 yhdessä Jack Hannahin kanssa en-
simmäisen pitkän Aku Ankka -sarjan Donald Duck
Finds Pirate Gold, joka oli oikeastaan tarkoitettu
elokuvakäsikirjoitukseksi. Tämän jälkeen Barks
johtipitkien sarjojen piirtämistä yli kaksikymmen-
tä vuotta.
Barks ryhtyi muokkaamaan henkilöhahmoja.

Hän lyhensi hiukan ankkojen nokkaa ja kaulaa.
Aku ja veljenpojat kilpailivat aluksi keskenään ja
tekivät toisilleen hävyttömiä temppuja. Barks kek-
si pelastusteemat: Akuja pojat joutuivat vuoroon
kumpikin suureen vaaraan; joukkion muu osa
ponnisteli pelastaakseen pulaan joutuneen. Aku
Ankan kultainen kausi alkoi tästä. Samanaikaisia
piirrosfilmejä taas katsoo kauhunsekaisin tuntein.
Barks keksi Aku Ankan tarpeelliset lisähenkilöt.

Roope-Setä, Uncle Scrooge esiintyi ensimmäisen
kerran vuonna 1947 sarjassa nimeltään Christmas
on Bear Mountain, Joulu Karhuvuorella. Roopen
idea on peräisin Charles Dickensin teoksesta 'A
Christmas Carol - A Ghost Story for Christmas'.
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191 Venäläistä ahdistetaan. Liity kerhoon. . . Tule .. . Mene .. . Osta... Tee ...
Vuodelta 1928. 192 Englantilainen painokuva 17. vuosisadalta. »Hullu ratsastaa
minulla.» 193 Vieraita Venäjältä. Englantia, venäjää, englantia kyyrillisin kirjai-
min. Pogosta. (c) Walt Kelly 194 Teeskentelevä diakoni Pogossa: »Hyvää huomen-
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WaltKelly 196 Huolestunut piikkisikaPorkypine lukee ostoslistaa Pogossa. (c) Walt
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198 Charles Schulz, Tenavat (Peanuts). Jaska Jokusen pikkusiskokirjoittaa kirjet-
tä. (c) UFS.200 Mort Walker, Masi (Beetle Bailey)
Kahden komppanian kersantit kiroilevat kilpaa. Ärjylä voittaa, (c) KFS.

199 Vihtori vetää hirsiä, (c) KFS.
201

Kapteeni Haddockia häiritsevät väärään numeroonsoittavat henkilöt ja papukaija
Madame Castafioreharjoittelee skaaloja taustalla, (c) Casterman.



120

202 203

204 205

206

Metasarjakuva
202 Pogosta. Albert-alligaattori on ymmällä, (c) Walt Kelly. 203 Felix Kissa
valmistaa sahanpuruja Satumaassa, (c) KFS. 204 Gordon Bess, Punasulka (Redeye)
(c) KFS.206 Johnny Hart, Pulteri:
Pulteri ja Raaka-Roki. (c) Field Enterprises.

205 Ressu (Snoopy) tapailee pianoa, (c) UFS.
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Tämän kauniin ja opettavaisen novellin muuan
päähenkilö on satumaisen kitsas Ebenezer Scroo-
ge, joka pitää konttoristi-parkansa työssä jääkyl-
mässä konttorihuoneessa jouluaattonakin myö-
hään iltaan, ja jonka joulun hengetviimein paran-
tavat saituuden taudista.
Roope-Setä oli aluksi hyvin vanha ja pirullinen

ukko, joka ei välittänyt kenestäkään ja halusi
itselleen ainoastaan rahaa. Hän todella nojasi
kävelykeppiinsä ja äksyili siivottomasti varatto-
mille sukulaisilleen. Barksin antaman todistuksen
mukaan Roope tuli mukaan vain juonen vaati-
muksesta ja vasta vähin erin kävi ilmi, miten
onnekas löytö oli tehty. Roope ei ollut aluksi
mikään kansainvälinen plutokraatti, vaan lähinnä
rikas koroillaaneläjä, jonka huoneistoa koristivat
lukemattomat dollarimerkit. Hän suhtautui itse
jouluun esikuvansa mukaan istuen tuolissaan vie-
non itsesäälin vallassa sadatellen kaikenkarvaisia
hölmöjä, jotka ottivat asiakseen rakastaa lähim-
mäistään ja tuputtaakalliita joululahjoja ihmisille.
Roopen hahmo muuttui nykyiselleen nopeasti.

Tyhjälän joulun tarina lienee jäänyt ylittämättö-
mäksi. Tämä reformistinen kertomus kytkee yh-
teen Ankkalinnan surkean slummin, Tyhjälän, ja
Roope Ankan suuren rahasäiliön kohtalot. Aku,
veljenpojat ja lines haluaisivat järjestääkaikkien
aikojen joulunkovaosaisille lapsille. Kun Roopekin
saadaan monien vaiheiden jälkeen taivutetuksi
tuumaan, tapahtuu onnettomuus: hänen rahansa
humahtavat säiliön pohjan pettäessä suunnatto-
maan maanalaiseen onkaloon, josta ne pystytään
lopulta pelastamaan vain veljenpoikien leikkiju-
nan avulla.
Myös Suomessa on osoitettu eri yhteyksissä, mi-

ten vastenmielinen keksintö avuttomia sukulai-
siaan riistävä rahapohatta Roope itse asiassa on,
miten hän istuu ja hautoo rahojensa päällä ja
toimii häikäilemättömänä imperialistina maail-
manköyhissä maissa ainoana johtotähtenäänrik-
kauksien imeminen omaan säiliöön. Totta, todis-
tettua. Mutta Roope ei ole ollut aina ihan saman-
lainen. Hänen hahmonsa oli alun perin hyvinkin
satiirinen. Pelkkä ajatus Roopen rahasäiliöstä on
riemastuttava paradoksi: Roope ei voisi olla todel-
la rikas mies, jos hän pitäisi kaikki varansa raha-
siilossa, jossa niitä ei voisi investoida, jossa ne
eivät kasvaisi edes korkoa. Roope oli ihana irviku-
va tunnetusti kitsaista amerikkalaisista miljoona-
miehistä: Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, Mor-
gan ja muut. Myös Roope oli tarinan mukaan
aloittanut pohjalta. Hän oli hankkinut rahansa
uurastamalla kynnet verillä Alaskan kultakentillä,
turkismetsästäjänä, metsätyömiehenä, postivau-
nujen kuljettajana Villissä lännessä. Vasta myö-
hemmin, kenties vasta Barksin jätettyä ankat,
Roopesta tuli imperialisti-isä, kova jarankaiseva,
mutta periaatteessa armahtava, rajattomien rik-

kauksien haltija, Jumalan maanpäällinen sijainen.
Barks kehitti veljenpoikien viisauden. Tupu, Hu-

pv ja Lupu (Huey, Dewey, Louie) olivat ankaria
sudenpentuja (Junior Woodchucks) ja heidän
opaskirjansa tiesi vastaukset kaikkiin tosielämän
ongelmiin. Veljenpojatkasvoivat nopeasti tyhmän-
lännän setänsä yläpuolelle ja joutuivat pelastele-
maan häntä milloin mistäkin. Sudenpentujen joh-
tajat esiintyivät hiukan ironisessa valossa, kun he
komentelivat pikkulapsia rinta pullollaan merkkiä
jahelyä.
Hannu-serkku (Alexander Lukas) esiintyi ensim-

mäisen kerran iki-ihanassa jutussa, jossa Aku ja
Hannu olivat lyöneet vetoa, edellinen siitä, että
hän uisi vuoden kylmimpänä päivänä Karhujär-
vessä, jälkimmäinen siitä, että hän joisiviisi litraa
limonaatia.
Barks keksi Pelle Pelottoman (Gyro Gearloose),

Karhukoplan (Beagle Boys) ja vielä vuonna 1966
Milla Magian ja Roopen miljonääri-vastustajan,
jonka nimi on Kulta-Into Pii —loistava hahmo, jota
on nähty ikävänharvoin.
Eräs suomalainen sukupolvi osaa siteerata van-

hoja Aku Ankkoja kuten edelliset polvet Arvilyn
runoja. Kovin moni muistaa, miten onnettomasti
kävi, kun Kallontutkija Kalistus mittasi Akun sopi-
vuuden ammatteihin ja totesi hänet oivalliseksi
salapoliisiksi, vaikka hänen lahjansa viittasivatkin
itse asiassa käärmeenlumoojan ammattiin, ja
kuinka hän lopulta houkutteli tulivuorijärvestä
soitollaan eshn mahtavan merikäärmeen, miten
Roope tuli allergiseksi rahoilleen, miten sarjaan
ilmestyi kerran hävytön papukaija Joe-poika Sin-
gaporesta. Alkuperäiset amerikkalaiset sarjat il-
mestyivät Suomessa lyhennettyinä, mutta hienosti
käännettyinä, nautittavina,muistettavina.
Loistava Aku tuhoutui ahneuteen. Barks joutui

tekemään liikaa työtä, uusia lehtiä perustettiin
niin paljon, ettei ideoita voinut riittää kaikkeen ja
ettei korkeasta tasosta voitu pitää enää kiinni.
Nykyisin Aku Ankkaapiirretään eri puolilla maail-
maa, ja tekijöiltä vaaditaan latteutta. Itse lehti
menestyy entisellä maineellaan. Vuoden 1970 le-
vikki Suomessaoli 250 668.
Sanotaan, että Disneyn sarjat indoktrinoivat luki-

jansa. Lapset siis oppisivat amerikkalaisuuden
arvot huomaamatta. Näin tapahtuu epäilemättä.
Väite on silti pelkkä truismi. Kulttuurituote, var-
sinkin kaupallinen, heijastaa vallitsevia arvoja.
Joko siis ankat on kiellettävä, niiden on muututta-
va tai niille on löydettävä vastavoimat. Kieltämi-
sellä pääsee tuskin pitkälle.
Disney on tehnyt paljon. On ehkä hiukan liioitel-

tua väittää, että hän on muun muassa raiskannut
pitkiin piirrosfilmeihinsä vanhat kauniit sadut.
Hän on tehnyt huorin niidenkanssa.
Syystä tai toisesta Disneyn tehtaan työ on ollut

parempaakuin kilpailevien konsernien. Piirrosfil-



207

209

210

208

211

208 Purkin kyljes-
tä

207 Musketin käsittelyohjeet.
209 Ideogrammeja: kansainvälisesti standar-

disoituja merkkejä, joilla pyritään välittämään
suppea yksiselitteinen mielle. 210 Seuran kuva-
arvoituksia: maantieteellisiänimiä. 106 = Molu-
kit, 107 = Pallastunturi. 110 = Kairo. 111 =
Pomarkku. 211 Käytännön juridiikkaa murjaa-
neille. Viranomaisten antama kuvallinen julistus
Tasmaniasta 1870.



123

meihin perustuvat Nakke Nakuttaja -sarjat ovat
tuskastuttavassa määrin Aku Ankan jäljitelmiä
veljenpoikineen kaikkineen. Hannan ja Barberan
Retu ja kumppanit on lapsille suunnatun sarjaku-
valehdistön suomalainen pohjanoteeraus.
Kun kustantajat julkaisevat maailmalla vanhoja

hienoja sarjakuvia kirjoma, niihin on tapana
hankkia esipuhe joltakulta julkisuudenhenkilöltä.
Runoilija E.E. Gummings suosittaa Krazy Katia
tämän suuressa albumissa, John Steinbeck Li'l
Abneria. Italiassa Arnoldo Mondadori on julkais-
sut useita kokoomateoksia ankoista. Roope Ankan
kirjan esipuheen on kirjoittanut Dino Buzzati, joka
vakuuttaa suurta intoaan kaikkeen Ankkalinnan
kaupunkiin liittyvvään ja viskoo esiin Moliéren,
Balzacin ja Dickensin nimet sopiviksi vertauskoh-
diksi. Voi olla, mutta rinnastustapa on väärä. On
aiheetonta todistella sarjakuvalle yläkulttuurin
ansioita. Sarjakuvan estetiikka on sen oma. Se ei
tarvitse nimiin käypää vertailua, vaan omaehtoi-
sen analyysin.
Disneyn sarjakuvamaailma on sensuroitu ja sie-

vistetty, ei mitenkään poikkeuksellisesti vaan siten
kuin sarjakuvassa on tapana. Se on järkeistetty:
siinä ei ole periaatteessa selvittämättömiä ongel-
mia, ei kosmologisia eikä ontologisia arvoituksia.
Kuoleman ja syntymisen sykli on murrettu, koska
kukaan eikuole, ei pahantekijäkään. Uudet henki-
löt tulevat sarjaan jostain unohduksista, serkkuina
tai tuttavina, jotka ovat kyllä olleet olemassa
mutta piilossa siksi kunnes heitä on tarvittu.
Disneyn satumaailma on kokonaisvaltainen sa-
malla tavalla kuin kansansadun Suden, Karhun ja
Ketun Metsola tai ihmesadun loihtua tulvehtiva
maailma kuninkaineen, noitineen, kuvankauniine
prinsessoineen ja yksinkertaisine muttarehellisine
sankareineen. Sarjakuvallajasadulla onrealismin
ero. Sadussa kaikki alkaa aina alusta, miltei mitä
tahansa voi sattua, maailma on usein uhkaava ja
aina täynnä tuntemattomia vaaroja. Nykyinen
disneyläinen sarjakuva toimii kuten tietynlainen
novelli: oletamme että meillä on tässä lauma
ihmisiä,jotka ovatkin ankkoja, he asuvat tällaises-
sakaupungissa ja lähtevät toimimaan. Sen jälkeen
kaikki tapahtuu aivan todenmukaisesti. Disneyn
sarjoihin ilmestyy kaikenlaista mahdotonta, Pelle
Pelottoman mielikuvituksellisia kojeita esimerkikr
si, mutta sen jälkeenkun tämä välttämätön hypo-
teesion esitetty, kerronta on suorastaankuivaa.
Barksin sarjoissa oli toisin. Niissä lainehti satuja

taika. Vuoresta löytyi salaperäisiä kansoja. Kun
Aku ja Roope esittivät veljenpojille kilvan joulu-
pukkia, kiistan ratkaisi oikea joulupukki, joka
sukelsi savupiipusta, jakoi lahjansa ja katosi po-
roineen mustalle taivaalle.
Kukaan ei ole osannutpiirtää ankkoja yhtä hyvin

kuin Carl Barks. Ankkojen kasvot ovat yksinker-
taiset: pyöreä pää, nokka, silmät ja silmäterät,

kulmat, hiustöyhtö. Barks rakensi näistä aineksis-
ta rajattoman määrän ilmeitä kyynelehtivästä
masennuksesta raivoon, jolloin hampaat välähtä-
vät nokan raosta, silmät ovat kuin viirut, kulmat
kurtussa ja päästä nousee savu. Tai eleet ja
asennot — Roopen ja Akun tappelut, Roope uimas-
sa rahoissaan, Karhukopla lönkyttämässä lin-
naan, Aku pötkimässä pakoon.
Arvostelma siis: nouseekunniagalleriaan. Jäljen-

nöksiä ja väärennöksiä varottakoon. Entinen aika
ei palaa.

Mad iskee takaisin

Harvey Kurtzman, joka kunnostautui 1960-luvul-
la luomalla Playboyhin parodisen povi- ja pylly-
sarjan 'Little Annie Fanny', perusti 1952 Mad-leh-
den. Mad ilmestyy nykyisin suomeksikin ja on —
jälleen kerran — kalvakka ja muodoton varjo
suuruudestaan.
Mad ilmestyi aluksi sarjakuvalehden muotoisena

ja ruoti pääasiassa sarjakuvia. Comics Coden voi-
maanastuminen lisäsi sen levikkimahdollisuuksia,
jolloinmyös formaatti kasvoi. Levikki nousi nouse-
mistaan. Tällä vuosikymmenellä se on jo yli kah-
den miljoonan, joka todistaa, että lehden muinai-
nen avantgardismi on ohi.
Mad veti mukanaan sofistikoituja kauhusarjaku-

valehtien lukijoita. Myös Li'l Abner ja Pogo olivat
jo valmistaneet aikuisia lukijoita avoimiksi koo-
misten sarjojen kannattajiksi. Aikaisemmin hupi-
sarjat oli osoitettu ja mitoitettu lapsille, vaikka
1930-luvulla tutkimukset jo osoittivat, että aikui-
set olivat suurin lukijaryhmä. 1950-luvun taittees-
sa sarjakuvasta tuli amerikkalaisittain kunnialli-
nen harraste intellektuellillekin — sama kehitys-
vaihe, jokavallitsee Suomessa 1972.
Li'l Abner, Pogo ja sitten Mad olivat kukin colle-

ge- ja yliopistonuorten villityksiä (fad) samalla
tavalla kuin be-bop ja cool-jazz, Elvis, Jack Ke-
rouac, J.D. Salinger, Camp, Saul Bellow, Jerry
Lewis, Jimi Hendrix, Frank Zappa, Easy Rider,
marijuana. Fad on aina kolme neljättä osaa masi-
noitu ilmiö, aina muoti-ilmiö, usein aluksi varsin
pitkälle fiksu.

Mad oli fad. Mad parodioi sarjakuvia, televisio-
ohjelmia, elokuvia, markkinoita, mainostajia, ty-
periä tottumuksia ja äiteliä fraaseja. Aseina olivat
niin älykkäät vitsit, että niistä selviytyvä lukija
saattoi onnitella itseään jakatsoa olevansa jokin.
Tekniikkana oli huipputason piirrostaide, jota
tuottivat aluksi Wallace Wood, Bill Elder ja Jack
Davis. Näillä miehillä oli kullakin pitkälle kehitty-
nyt idiomaattinen tyylinsä, mutta he osasivat sen
lisäksi jäljentää parodioihinsa sarjakuvan kuin
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sarjakuvan niin ettei sitä erottanut toisellakaan
silmäyksellä alkuperäisestä.
Mad piti tapanaan parjata itseään: se nimitti

itseään roskaksi ja ennusteli, että sen lukeminen
olisi omiaan suistamaan terveenkin järjen raiteil-
taan, humour in a jugular vein eli suunnilleen
Huumoria kaulavaltimossa.
Ensimmäinen Mad-taskukirja, 'The Mad reader'

ilmestyi joulukuussa 1954 saatesanoin: »Plinius
vanhempi tai Virginia Mayo, en muista tarkoin
kumpi, on lausunut: nauru on suuri tasapainottaja
ja tyynnyttää alhaiset himot. Se estää ihmisiä
torailemasta ja tappelemasta keskenään, edistää
ruoansulatusta ja on muutenkin hauskempaa kuin
taksin alle jääminen. Ajatelkaa asiaa! Lukekaa
tähän teokseen kerätyt edustavat otteet MADista.
Jos pystytte vielä sen jälkeenkin ajattelemaan,
ajatelkaa vieläkerran. Onnea matkaan!»
Ensimmäisessä pokkarissa Wallace VVood kuvaa,

miten kävi, kun Teräsmies (Superduperman) ja
Kapteeni Marvel (Captain Marbles) ottivat yhteen.
Sitten pilkataan sanomalehtiä, jotka osoittelevat
sarjakuvalehtien raakuuksia, mutta julkaisevat
itse kernaasti mitä raaimpia juttuja onnettomuuk-
sista, nyrkkeilyotteluista ja avioero-oikeuden-
käynneistä, Justus (Archie — Starchie) osoitetaan
vaaralliseksi nuorisorikolliseksi — Archie on itse
asiassa hauska sarja, mutta hyssyttävä, koska se
sivuuttaa nieleskellen nuorison aidot asiat ja vai-
keudet ja keskittyy koulukepposiin ja hampurilai-
siin, japaljastaa Flash Gordonin pelkuriksi.
Toisessa kirjassa 'Mad strikes back', Mad iskee

takaisin, takerrutaan Prinssi Rohkeaan (Mädin
mukaan Prince Violent), jolloin muun muassa
Rohkean kampaus uudistetaan lopussa jenkkimal-
liseksi, Pogon kansa perehtyy politiikkaan niin
syvällisesti, että joku keksii atomipommin ja tu-
hoaa koko Okefenokeen suon, ja Kippari Kalle
tappelee Mammy Yokumin, Tarzanin ja Teräsmie-
henkanssa niin, että myyteistä syntyy silppua.
Viisikymmentäluvun Mad teki suuren työn osoit-

taessaan jokaiselle, jolla oli silmät nähdä, että
keisarilla ei ollut uusia vaatteita. Se löi massakult-
tuuria sen omilla aseilla ja aukaisi jo tukkeutu-
neen burleskin huumorin suonen. Sitten se jäähtyi
ja kääntyi pikkuhiljaa tämän päivän tasoittele-
vaan taantumuksellisuuteen, joka sallii pilkan
vain silloin, kun pilkkaajan selusta on turvattu ja
naurajat maksettu valmiiksi.
Bill Elder, joka täytti sarjansa lukemattomilla

pienillä asiaankuuluvilla jakuulumattomilla yksi-
tyiskohdilla, lähti Mädistä 1956 ja vei osan jouk-
koa mukanaan. Hän perusti Help-lehden ja yritti
jatkaa vanhoilla linjoilla onnistuen kaupallisesti
vain kohtalaisesti. Vuonna 1957 ilmestyi Elderin,
Jack Davisin ja Ai Jaffeen kokoama kvasi-Mad
-taskukirja 'The Humbug Digest', ivamukaelmia
elokuvista ja televisio-ohjelmista. Taso oli sama

kuin Mädin. Jatkoaei tullut.
Mad jatkui lehtenä jakirjasina. Mad onjatkuvas-

ti vitsikäs mutta täysin merkityksetön. Ainoastaan
Don Martin, Mad's maddest artist, hulluista taitei-
lijoista hulluin, on saanut sarjojensa tason säily-
mään. Hän piirtää groteskeja ukonkuvia ja käyt-
tää jyrkästi persoonallisia gageja. Hänen henkilö-
galleriaansa kuuluu varsinaisia sarjakuvasanka-
reita, kuten Fester Bestersester ja Karbunkle, jot-
ka seikkailevat Villissä lännessä ja sirkuksessa tai
viettävät »kansallista gorillapukupäivää» jokaker-
ta yhtä epätoivoisintuloksin.
Mad lanseerasi uuden kunniallisen huumorileh-

den linjan, joka on hyvin kaukana hienostuneista
perinteellisistä Punchista ja New Yorkerista, nau-
rua, meteliä ja soraääniä, aasinpotkuja arvovallal-
le ja uusia näkökohtia populaarikulttuuriin, mutta
hienojen vertauskuviensa tavalla se ei päässyt
juurtumaan instituutioksi, vaan menetti ham-
paansa varhaisessa iässä.

Keskiyön ekologi hiippailee jälleen!

Pulteri, B.C. (Before Christ = E.Kr.s.), Johnny
Hartin suursarjakuva, alkoi vuonna 1958 ja lienee
uuden sodanjälkeisen itsetietoisen
huomattavin luoma, jonka syntyminen ja jatkuva
elämä edellytti uutta yleisöä ja osittain myös uutta
pirstoutunutta kovankatkeraa maailmankuvaa.
Johnny Hartin piirrostaide perustuu pelkistämi-

seen. Hän käyttää ennätysmäisen vähän viivoja.
Maisema on suljettu ja muuttumaton. Tasanko,
kallio asuinluolineen, tulivuori, vuoria, joki ja
merta, aurinko ja kuu, päivä ja yö. Ihmisvartalo
on kuin pölkky, kädet ja jalat tasapaksuja nauho-
ja, mutta pienet kasvot täynnä ilmeitä elämän
joka onnettomuudessa.
Loistavaviivaisia pikku-ukkoja vasten Hart aset-

taa dialogin, jonka tekniikka lähentelee runoa, ei
sisällön eikä tyylilajin puolesta tosin.
Pulterin repliikkejä oppii ulkoa kuin runonsäkei-

tä, koska ne eivät tyhjene hevin merkityksistään.
Ne ovat hienoa amerikan kieltä, välistä shake-
spearelaista nousua. »The sun rises. The sun sets.
The sun rises. The sun sets. I can hardly wait till
tomorrow. Another jam-packed day of celestial
thrills.» (Aurinko nousee. Aurinko laskee. Aurinko
nousee. Aurinko laskee. Tuskin maltan odottaa.
Jälleen uusi päivä piripintaan täynnä maailmoja
syleilevän jänniä juttuja.) Tekstistä päätellen on
täysin mahdollista, että John Updike lukisi Hartia
opikseen.
Pulteri (8.C.) on kiltti typerys, esihistoriallinen

kadun mies. Pusi (Peter) on viekas kettu, »maail-
man ensimmäinen filosofinen fiasko», uusien ka-
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sitteiden luoja, yritteliäs liikemies ja ammatinhar-
joittaja, joka tekee mitä tahansa välttyäkseen
raatamasta. Klenkka (Wiley) on tarhapöllön näköi-
nen puujalkainen runoilija, joka pelkää vettä ja
pahoja enteitä, Rilli (Clumsy Carp) on innostunut
merentutkija, mutta kömpelys, vaikka osaa muo-
toilla vedestä palloja, Pasi (Thor) on taiteilija ja
tekninen nero, jokakeksi pyörän.
Miesten maailmassa on kaksi naista, toinen on

ihana kuin aamurusko, toinen lihava ja vihamieli-
nen. Eläinkuntaa edustavat dinosaurus, muura-
haiskarhu, lintu, kilpikonna, muurahaiset, aikoi-
naan esiintynyt vyötiäinen ja apteryx, siivetön
lintu, jolla on karvaiset höyhenet, sekä hämäräpe-
räinen Grog eli Raaka-Roki. Kasvikunnan tär-
keimmät ovatpuu jakukka, kivikunnan ajatteleva
pikku lohkare.
Pulterin joukko pitää vaaleja, perustaa hotelleja

ja palveluja, pelaa baseballia ja järjestää mielen-
osoituksia, Pusi pystyttää kieltotauluja ja toimii
seurueen psykiatrina. Komiikka on osittain pelk-
kää sanailua: Kutrilla on kivilaatta kainalossa.
Pasi osuu paikalle: »Mitä sinulla siinä on?» »Uuden
matematiikan tehtäviä.» »Hurjaa. Kerro joku!»
»Vanhalla neiti Cranstonilla oli 17 omenapuuta,
joista hän sai satoa 75 bushelia vuodessa. Kuinka
monta bushelia valtio saa, jos jokukolkkaa muijan
ennenkuin hänehtii tehdä testamenttiaan?»
Pulteri laatii kuvakirjoja, amerikkalaiseen ta-

paan »look, see». »Katso katso, kisu leikkii kerällä.
Katso, kerä purkautuu. Katso katso, mami tuikkaa
kisua sukkapuikolla.» »Katso katso, Dick ostaa
leluja japelejä. Katso katso Jane ostaa nukkeja ja
levyjä. Dick ja Jane tuhlaavat paljon rahaa. Dick
ja Jane pitävät pystyssä talousjärjestelmäämme.»
»Katso katso, Dick heittää kiviä. Katso katso, Jane
heittää kiviä. Dickillä ja Janella on hauskaa.
Mutta ei lähetystön ihmisillä.»
Kun joku takoo tai hakkaa Pulterissa, rytmin voi

lukea onomatopoeettisista sanoista, niiden koosta
ja soinnista. Pusi rummuttaa: Flarn flam para-
diddle paradiddle flam flam / flamadiddle flama-
diddleradamacue radamacue . . .
Keskivertosarjakuvan pikkusanat, alituiset Bing,

Bong, kip ja kop kalpenevat kataluuttaan Hartin
keksintöjen rinnalla: thunk, plink, jamb, zot,
gronk, zow, brundt, zang, zoing, ching, grundge,
clomp, zonk, trund, gloomp, splinge, chip, boink,
kablowie, whap, squish, sproing, blaat, swak.
Hart käyttää myös verbejä suorina sanamerkkei-
nä: dinosaurus juo: lap lap lap lap lap, Pulteri
kaivaa dig dig dig dig diggety dig, joku leikkaa cut
cut cut, hakkaa hack hack hack hack, potkaisee
kick.
Pulterin henkilöiden henki on sama kuin sodan-

jälkeisissä salapoliisiromaaneissa, joissa sarjaku-
van komiikkaa korvaa jännitys ja kauhu, mutta
jossa maailmankuva ja perusvire ovat samat,

turhautunutta, kuivaa, kyllästynyttä, pettynyttä,
sodat takana, kovin tietoista, miten on. Huumori
ja hauskuus on veruke, hobby, pakotie liian todel-
lisesta, myös väylä aggressioille, tilaisuus ilkeyk-
sien laukomiseen. »Olemme ystäviä. Sinähän tun-
netminut hyvin?» »Liiankin hyvin. Olen p.a.»
Pulteri ei ole kulttuurissaan mikään salaperäises-

ti kukkaan puhjennut lootus, kuten Krazy Kat oli,
vaan pitkän sarjakuvaperinteen sofistikoitunut
kukinto. Sitä sanotaan vaikeatajuiseksi — se käyt-
tää aineksinaan entisten ja uusien sarjakuvien
kielellisiä ja kuvallisia pinttymiä, vetää asian tai
kuvan nurin kuin housuntaskun, nylkee myös
sanoja tuppeen, se vihaa puheen, kirjallisuuden,
television ja politiikan fraaseja, tekeytyy viek-
kaasti typeräksi, leikkii lasta ja virtaa vihjeitä
tämän päivän Yhdysvalloista. Kutri Pulterille au-
tiolla hiekkarannalla: »Ajattele, enää 100 000 000
vuotta tällaista, ja sitten sivistys!» Toisen vitsi on
toisen turhautuma.
Sarjan sijoittaminen esihistoriaan on vain taita-

vaa yksinkertaistamista. Hart tekee sarjakuvaa
kuin hyvä taidemaalari, tai Pasi, joka veistäes-
sään kivestä Pusin kuvaa hakkaa pois kaiken sen,
mikä ei ole Pusin näköistä, ja saa aikaan näköisen.
Kuvitteellisessa esimaailmassa mikään ei ole an-
nettua eikä mitään tarvitse ottaa huomioon, piir-
täjä saa luoda kaiken itse, ikioman maailmansa, ja
viskoa sinne sitten vaikka käytettyjen »autojen»
kaupan, kalenterin tai kamman päivän teemaksi.
»Minkä vuoksi päätitte ryhtyä luolamieheksi»,ky-
syy reportterina toimiva Pusi Kutrilta. »Eräänä
päivänä me apinat istuimme puussa raapimassa
itseämme ja minä sanoin: nyt kyllä riittää. Tämä
poika rupeaa luolamieheksi.» Kaikki on — hypoot-
tisesti — outoa ja ainutkertaista, kivi maassa,
hassun muotoinen pilvi taivaalla,kiitospäivää pa-
keneva kalkkuna, mikään ei ole täytettä eikä
taustaa, lukuun ottamatta etäällä häämöttäviä
vuoria, joita ei ylitetä koskaan, ja kaukaista tai-
vaanrantaa merellä, jonka takana asuva outo
kansa kertoo kirjeessään Pusille: Kulttuurimme
perustana ovat (sensuroitu), (sensuroitu) ja va-
paus.

Tyranni, jokaon liero

Kun Pulterin tyylilaji on sarkasmi ja asianmukai-
sesti markkinoitu elämänepäilys, Velho (The VVi-
zard of Id) on perusvireeltään epätoivoinen ja
erittäin kyyninen, siksi hauska.
Johnny Hart ideoi Velhon yhdessä Brant Parke-

rin kanssa 1964. Hart kirjoittaa siihen yhä gagit.
Teoksen nimi on siepattu Suomessa tuntematto-
masta satukirjasta The Wizard of Oz, ja vakiintu-
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neen selityksen mukaan sana Id vhttaa Freudin
aliminästä, piilotajunnasta käyttämään termiin,
joka on latinan persoonapronomini 'se'.
Sarjakuva ja seikkailuelokuva eivät tunne varsi-

naista tragediaa. Episodisarjakuvaa ja elokuvaa
raskauttaa happy endin vaatimus, joka on vastak-
kainen vanhalle tragedialle. Populaarikulttuurin
sankari seisoo ja voittaa ja ratsastaa kirkkain
otsin auringonlaskussa liekehtivälle preerialle.
Tragedian sankari on murtanut oman kohtalonpii-
rinsä rajat, kasvanut suurta suuremmaksi, ja hä-
nen on sen vuoksi tuhouduttava. Tällainen synk-
kyys ei ole sallittua syndikaattien sarjakuvissa, ei
liioin kova naturalismi. Siksi tämä tunne tunkeu-
tuu näkyviin huumorina.
Velhon henkilöt ovat periaatteessa vastenmieli-

siä. Kuningas on alimittainen hirmuvaltias,tyran-
nien tyranni. Johtava ritari Plootu (Sir Rodney) on
viekas mielistelevä pelkuri. Kaunis neito Gwen on
kevytkenkäinen hupakko, Velho itse pahuuden
harrastaja ja kyynikko, hänen akkansa (Blanche)
aivan hirveä. Narri (Bung) on juopporetku, truba-
duuri (Troop) joutava, herttua (Duke) tyhmä. Sar-
jan huumori on mustaa ja hiukan sairasta, samaa
juurta kuin kymmenen vuoden takaiset sick-vitsit
(»Äiti, saadaanko me leikkiä isoisän kanssa?» »Et-
te. Te olette kaivaneet hänet esiin jokolme kertaa
tällä viikolla. Antakaa hänen jolevätä rauhassa.»)

Kun kuningas pelkää, että talonpojat rakastavat
häntä, Velho neuvoo: »Lopettakaa julkiset teloituk-
set, nhn he alkavat vihata Teitä.» Kun kuningas
tuomitsee mahtipontisen asianajajan päämiehen
400 vuodeksi vankeuteen, advokaatti puhkeaa
puhumaan: »400 vuotta? Rohkenetteko leikitellä
päämieheni elämällä? Julkeatteko te häväistä py-
hän oikeuden.» Kuningas: »Suokaa anteeksi. Ol-
koon 200 vuottapekkaa päälle.»
Kaikki ovat luopioita jaroistoja. Toinen asianaja-

ja selittää: »Olen väsynyt, poikaseni .. . Väsy-
nyt ... Ei asianajajan työ ole helppoa . . ./ Usein
herään yölläkin ajattelemaan asiakkaitani . . ./ —
Huokaus — Voitko kuvitella, mitä he tekisivät
minulle, jospääsisivät joskus vapaaksi?»
Kuningas tuntuu ylläpitävän valtaansa ja hovia

pelkästä ilkeydestä. Maassa toimii vastarintaliike,
»esivasemmisto». Yksinäinen ratsastaja (Lone Ha-
ranguer = Lone Ranger) ratsastaa yöllä huutaen:
Kuningas on liero (The King is a Fmk). Robbing
Hood ahdistelee hoviväkeä läheisessä metsässä.
Syvimmässä sellissä viruu surkea olento Takku
(Spooky), joka on istunut jokolmekymmentäneljä
vuotta käytettyään kuninkaasta suomentamista
uhmaavaa nimitystä You two-bit four-flushing
dirty rotten low-down indiscriminate clod. (Esi-
merkiksi: senkin tuhannen julmetun vimmatun
hirttämätön älykääpiö jaböbi).
Plootu ja Narri päätyvät joskus Takun seuraksi

vankikoppiin. Velholle käy näin vain harvoin,

koska hän hallitsee taiat. Hän muutti kerran
kuninkaan kukoksi. Siksi hänellä on myös lupa
puhua suoremmin kuin muut.
Kuningas tahtoi kerran tutkituttaa sukupuunsa.

Velho teki työn. Kuningas arveli, että hänen su-
kunsa kantaisä olisi tietysti joku loistavalahjainen,
jaloja maineikas mies, synnynnäinen johtaja. »No,
ei aivan. Sain selville vain sen, että hän sai potkut
laumasta, koska piti liian tiheään banaanitauko-
ja.»
Velhon ympäristönä on linna, valtaistuinsali,val-

linsarvi, pieni parveke, vartiotorni, etäinen hori-
sontti, kaupungin aukio, vallihauta, vankikoppi,
viinikellari, joskus taistelukenttä. Tapahtuma-ai-
ka on keskiaika, joka on kuten Pulterin esihistoria
silmänlumetta: koominen sarjakuva ei haluakaan
sanoa mitään muista ajoista kuin omastaan.
Historiallinen travestia on tapa sanoa hirveitä

asioita viattomasti. Velhossa keskiaikaisuus moti-
voi lisäksi kuninkaan raakuuden ja hierarkian
yksinkertaisuuden. Se antaa myös tilaisuuden pi-
lailla tyypeillä, kuten pelottomalla ja nuhteetto-
malla ritarilla, ihanilla neidoilla, velhoilla ja pa-
hoilla hengillä, koska kaikki nämä miellekuviot
ovat yhä olemassa.
Näennäisen outomiljöö vieraannuttaa suojaavas-

ti. Vitsi toimii viittauksilla tabuihin, koskettelee ja
kutittelee tabuja, mutta se kiertää ruman sanan.
Velho kartoittaa sielun synkkyyksiä. Kun vesien-

tarkastaja tuleevalittamaan kuninkaalle, että val-
lihaudan vesi seisoo ja pahenee, kuningas antaa
viskata hänet hautaan uimaan pakoon vesipetoja.
Kun kuninkaan hirtettäväksi määräämä roisto
rukoilee armoa ja sanoo, että on Valentinen päivä
— jolloin on tapana lähetellä sydämen muotoisia
lemmenviestejä — kuningas peruu päätöksensä ja
käskee leikata mieheltä sydämen rinnasta. Kun
eräs talonpoika anoo polvillaan armoa, kuningas
käskee katkaista häneltä pään, koska hän on
polvillaankin kuningasta pidempi.
Velhon ihmishahmot eivät tunne mitään lämpöä

toisiaan kohtaan ja heidän vitsinsä kohdistuvat
aina johonkin henkilöön. He ovat myös tässä
suhteessa paljon esikuviensa nykyihmisten kaltai-
sia. He kokevat toisensa objekteina kuten vieraan-
tunut ihminen, eivätkä pysty tajuamaan toisen
subjektiivista tilaa, eläytymään. Tällaisessa tilan-
teessakaskuilu on naamioitua valtataistelua, jossa
on kysymys vain siitä, kuka voittaa kamppailun.
Keskiaika-kulissi peittää katseelta vieraantumisen
syyt.

Toinen aalto

Voimakkaat, suuret sarjakuvat voivat muuttaa
trendiä. Amerikkalaisessa järjestelmässä ne saa-
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vatheti jäljittelijöitä jakun niiden välitön vaikutus
on mennytohi, uusi genre voi muotoutua. Sarjaku-
van kaupallinen paine on niin kova, että vähän
tunnettuja mestareita,suuria pikkuteoksia, ei juu-
ri esiinny, toisin kuin elokuvassa jakirjallisuudes-

Mel Lazarus lienee aloittanut Schulzin Tenavien
ideasta tehdessään 1957 sarjan Miss Peach. San-
karina on koululuokka, tekolapsekkaasti piirretty-
jä valeaikuisia, isopäisiä, isonenäisiä muotopuolia
piirroshahmoja, Ira, Marcia, Francine ja muut,
opettajinaan neidit Peach ja Crystal. Lapset ovat
rikkiviisaita,kapinoivia jailottomia. Tämäkin sar-
jakuva on siten raaka travestia yhteiskunnasta,
jossa ihmisten välisen lämmön korvaa kilpailu ja
kiipeily ja jossa suorituksia vaaditaan yhä vimma-
tummin. Lazaruksen teos polarisoituu kauniisti
lapsi-aikuisten ja enkelimäisen opettajattaren
kahteen maailmaan, ja sen nautittavuutta lisää
sadun vanha viekkaus: kaksitasoisuus. Sitä voi-
daan lukea myös herttaisena lapsisarjana, yhtenä
monista. Mutta se on kuin Tenavien kääntöpuoli.
Täti kysyy: »Kuinka Arthurin koulu menee?» »Mi-
nä kuulun superoppilaisiin.» »Loistavaa! Siis par-
haisiin?» »Ei, nerot ja aivot ovat parhaita.» »Miksi
huonoimpia sitten sanotaan?»»Superoppilaiksi.»
Sama uusi lapsi-genre tuotti Helsingin Sanomissa

ilmestyneen sympaattisen Viljamin sekä nykyisen
Tiikerin. Sama lehti julkaisee nykyisin hiukan
pöyristyttävää Gordon Bessin Punasulkaa (Red-
eye), joka on ikään kuin takaperoinen lännenfil-
mi, esittää jänishousun intiaaninuorukaisen, ku-
vankauniin intiaanitytön, lihavan squaw'n, joka
laittaa pahaa ruokaa, pahankurisen intiaaninuo-
rukaisen ja itse heimopäällikön, joka on juoppo ja
vetelys, sekä Jack Wohlin neuroottista Versusta.
Samaa maailmankuvaa edustaa Howard Post
Pummit (Dropouts).
Lapsi-genren menestyneimpiin kuuluu vuodesta
1951 esiintynyt Ville Vallaton (Dennis the Mena-
ce), klassinen kauhukakarahahmo, jota piirtää
sinänsä hyvin nyt upouudella Silakka-sarjakuval-
la esiintynyt Hank Ketcham.
Sodan jälkeensyntyneitä sarjakuvia on loppuma-

ton sarja, lapsisarjoja, hauskoja, omaperäisiä ja
tyylikkäitä, kuten Margen Suomessakin ilmesty-
nyt Pikku Lulu (Little Lulu), uusia, jännittäviä ja
mielikuvituksekkaita, kuten Tom K. Ryanin
Tumbleweeds. Ja silloin tällöin syntyy uusi fad,
joka ulottuu Eurooppaan, joskus Suomeen asti, ja
vielä harvemmin syntyy suuri syndikaattisarja,
joka lyö pajatson tyhjäksi ja leviää kaikkeen
maailmaan. Ehkä vielä harvemmin syntyy nerol-
lista työtä, joka lukijansa silmissä sykkii, huutaa,
kiemurtelee, tehoaa ja syö.

Ihmeelliset sarjakuvat

Kolmekymmentäluvun uusi keksintö sarjakuva-
lehti menestyi räjähdysmäisesti sodan aikana, so-
tilaitten keskuudessa. Sarjakuvalehti oli luonteel-
taan intiimimpi kuin sanomalehtistrippi, joka le-
vittäytyi kenen tahansa katseen eteen joka aamu.
Intiimiys teki mahdolliseksi sarjakuvalehtien al-
kaneen hurjuuden sotien jälkeen myyntimenestys-
tä kalastettaessa. Hurjuus aiheutti reaktiona
1950-luvun noitavainot, ja silloin sarjakuvalehti
latistui hupijuttu-mitättömyyteen, josta kohottau-
tui vain jokinharva Carl Barksin Aku Ankka.
Supersankarit olivat kauan jäässä. Captain Ame-

rica ilmestyi aneemisesti, Teräsmies ja Batman
jatkoivat uraansa niinikään, mutta oikea henki oli
kuollut. Kun Comics Codesta oli kulunut tarpeeksi
pitkä aika ja yhteiskunta kulttuureineen lipunut
tarpeeksi pitkälle, syntyi uusi kaupallinen nousu.
Sen aiheutti Marvel Comics Group, jonka johtaja
ja sarjakuvien kirjoittaja oli Stan Lee jaensimmäi-
nen suuri piirtäjä JackKirby.
Marvel Comics aiheutti pienen kansanliikkeen ja

rakensi uuden vähä-mytologian. Marvel otti käyt-
töön vanhoja sankareita, Captain American ja
Human Torchin, Sub-Marinerin sekä suuren jou-
kon uusia ihmeellisyyksiä: The Amazing Spider-
man eli Hämmästyttävä Hämähäkki, The Fantas-
tic Four eli Ihmeneloset, The Mighty Thor, Dare-
devil, Iron man, The Incredible Hulk, Silver Sur-
fer.

Marvelin suuret sankarit ovat40-luvun sankarei-
den puhtaita perillisiä, mutta hengeltään erilaisia.
Sarjat on tehty »tongue in the check», piruillen.
Sankarit eivät ole ylhäisiä, vaan viettävät arkista-
kin elämää jakärsivät tavallisista vaivoista. Heillä
oli heikkoja kohtia. Hämmästyttävä Hämähäkki
on yksityiselämässä neuroottinen college-poika
Peter Parker, joka ei ota oikein menestyäkseen
koulussa eikä onnistu tyttöjenkään kanssa, koska
hämähäkkipuuha vie hänen kaiken aikansa. Hän
häviää silloin tällöin viholliselleen ja masentuu
hirvittävästi epäonnistumisesta. New Yorkin kan-
salaiset eivät suinkaan suhtaudu häneen yksimie-
lisen ihailevasti,vaan monet pitävät häntä roisto-
na, varsinkin koska muuan päivälehti ja sen pää-
toimittaja J. Jonah Jamesonkäyvät hellittämätön-
tä kampanjaa osoittaakseen, että Hämähäkki on
pelkkää petosta.
Marvelin sarjat on piirretty täyteen toimintaa, ja

sitäkin täydempään repliikkejä, vartaloita,hyppy-
jä, heittoja, pelottavia perspektiivejä, ja suggestii-
visia kamera-ajoja. Supersankareiden vastustajat
ovat tietysti superroistoja. Touhu on sinänsä totis-
ta, mutta sanailu nokkelaa ja tekonokkelaa: »Luu-
letko olevasi Cassius Clay?»»Toivottavasti et vilus-
tu, kun sohit tuolla tavalla!» »Luonnossa hämähä-
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kit ovat varsin rauhallisia, mutta ärsytettyinä
erittäin vaarallisia.»
Ihmesarjan lehdissä ilmoitetaan,ketkä ovatkul-

loisenkin sarjan tekijät: »Tässä tarinassa eivät
edes Stan Lee ja John Romita tahtoneet pysyä
mukana puhumattakaan sitten Mickey Remeon ja
Sam Rosenin kynistä!» »Stan Lee: köyhän Shake-
speare. Steve Ditko: Köyhän da Vinci. Art Simek:
Köyhän rikas mies.»

StanLee on tunnustanutrakkautensa Shakespea-
reen ja tekee parhaansa seuratakseen mestariaan.
Hän käyttää kieltä laajasti ja hurjasti, vyöryttää
leveää mielikuvitustaan ja tavoittaa omalla
alueellaan parhaimmillaan tehon, jokayltää lähel-
le klassisia supersankareita teknisestä kiillosta ja
vilpillisestäperuslähtökohdasta huolimatta. Koska
lehdet ovat usein paksuja ja episodit jatkuvat
numerosta toiseen, Lee on päässyt kehittelemään
sankareitaan hahmoina kirjallisesti ja luomaan
heistä todellisia luonteita.
Marvelin menestys ei tietenkään voinut jäädä

kilpailijoilta huomaamatta. Markkinat tulvahtivat
hetkessä täyteen taikavoimaisia urhoja, jotkateki-
vät mitä tahtoivat ja kantoivat kollektiivista vas-
tuuta maailman kohtaloista kuin uuden uskonnon
profeetat.
Gladiaattorien come-back liittyi 1960-luvun alun

camp-kulttiin. Camp kohotti hullunkurisen-liikut-
tavan-mahdottomat teokset takaisin maineeseen,
vanhat elokuvat, surkeat kirjat, ihmeellisen gro-
teskit sarjakuvat. Liikkeen teoreetikko Susan Son-
tag taulukoi esteettiset perusarvostukset neljään:
hyvä-hyvä, hyvä-huono, huono-hyvä ja huono-
huono. Camp on huono-hyvä.

Camp kääntyi nopeasti snobismiksi, totta kai. Se
ehtikuitenkin osoittaa aiheettomiksi monetpikku-
kulttuurien osakseen saamat irvistykset, olanko-
hautukset, sadatukset, voihkaukset ja röyhtäyk-
set. Eräät se johti kohti kullanarvoista itsetunte-
musta. Stan Lee myönsi eräässä haastattelussa: »I
am corny at heart.» (Sydämeltäni olen vanha
hölmö.)

Sarjakuvan tunnelimiehet

Kumouksellisuus tuli Yhdysvalloissa muotiin
suunnilleen vuonna 1965, jolloincampuksilla alet-
tiin vähin erin mellakoida, Andy Warhol ryhtyi
tekemään underground-elokuviaan, aseista alet-
tiin kieltäytyä ja Herbert Marcusen kirjat rupesi-
vat menemään kaupaksi. Tämä liikehdintä oli
varmasti aitoa ja konkreettisten syiden aiheutta-
maa.
Kumouksellisuus tuli sarjakuviin vuonna 1967.

College-lehdissä kyteneet, Mädissä ja Helpissä

oraalla olleet ainekset nousivat pintaan. Robert
Crumb alkoi julkaista Zap-Comix-nimistä lehteä.
Kaksi vuotta myöhemmin underground-sarjaku-
vat aiheuttivat jo oikeudenkäyntejä ja poliisit ta-
kavarikoivat eräitä numeroita.
Underground-piirtäjät ryhtyivät tekemään järjes-

telmällisesti kaikkea sitä, minkä Comics Code
kieltää. Saastainen kielenkäyttö, arvojen pilkkaa-
minen, rotujutut, sukupuolisten toimintojen, vaja-
vuuksien ja vähemmistöjen kuvailu ja kaikkinai-
nenraakuus olivat äkkiä hyvin suosittuja.
Osa näistä lehdistä suuntautui viittauksenomai-

sesti uusvasemmistoon päin. Toiset toivat mieleen
hipit ja uudelleen syntyneen mystiikan. Alku oli
hiukan koululehtimäistä teekkarihuumoria, sitten
tultiin yhä rivommiksi ja muutamassa vuodessa
eräät piirtäjät, ennen kaikkea Crumb ja S. Clay
Wilson piiskasivat itsensä raivoon, joka tuo par-
haimmillaan mieleen herra de Saden. He laskivat
paperille täysin sensuroimatta kaiken mieleensä
tulevan ja mässäilivät,mässäilivät.
Underground-lehdet eivät analysoi uhrejaan,

vaan herjaavat puoli silmittömästi. Niissä ei ole
kehittynyttä poliittista eikä aatteellista sisältöä.
Ne ovat pitkän paskan haistatus koko surkealle
yhteiskunnalle.
Nämä lehdet eivät olleet pelkkää hyväntekeväi-

syyttä eivätkä asianharrastusta. Print Mint jaRip
Off Press -nimiset liikkeet julkaisivatkasoittain eri
nimisiä lehtiä, Bijou Funnies, Snatch Comixs, Yel-
low Dog ylimpinä. Kaikissa lehdissä varoitetaan:
vain aikuisille. Takakannen iskulauseet ohjaavat
yleisöä: Marijuana vapaaksi! Lukekaa tätä ja
vetäkääkuivat!
Rääväsuisuus ja ilkeneminen on hauskaa, jos se

toteutetaan hauskasti. Erään lehden nimi on
Young Lust, nuori himo, ja sen kannessa nuori
tyttö vuodattaa pari kyyneltä kyräillessään somaa
poikaa. Tyttö ajattelee: »Kaksi viikkoa sitten hän
vetäisi minua hississä seisaaltaan, ja nyt . . . hyvä
jos se saatanamuistaa nimeäni . . .»
Näitä lehtiä olisi väärin sanoa pornografisiksi,

vaikka ne voivat kiihottaa. Ne ovat meta-pornoa,
puhuvat siitä jaerittelevät sitä. Ne tekevät silppua
sarjakuvan myyteistä vetämällä esiin sen, mikä on
tavallisissa lehdissä pinnan alle piilotettuna. Larry
Welzin piirtämä Captain Guts on Captain Ameri-
can parodia. Tämä Urho taistelee Jumalan ja
isänmaan puolesta ja mainostaa sivussa obligaa-
tioita. Lehden toisessa numerossa hän tapaa nee-
kerikorttelissa mustan huoran, joka onkin vallan-
kumouksellisen neekeripuolueen johtaja ja papi-
tar. Lopullinen kaksintaistelu käydään makuu-
asennossa! SLERP! Urk! Unh! Slosh! Thud! Arg!
Nkg! Squish! Oof! Splp! (Rumble! Shake!) Pop!
BLOOSH! Neekeritär kokee metamorfoosin. Hä-
nestä tulee vaaleaihoinen ja sinisilmäinen. Hän
menee Essolle töihin konekirjoittajaksi, tanssii dis-
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kossa ja järjestää jokakeskiviikko treffit superpat-
rioottinsa kanssa.
Takavarikkoon mennyt Robert Crumbin sarja

kertoi perheen sisäisestä sukupuolisuhteesta ja
päättyi mietelmään: a family that lays together,
stays together. Tunnettu uskonnollinen iskulause
sanoo »prays» eikä »lays».
Underground-lehdet liittyvät seksiltään 1930-lu-

vun Kuubasta ja Meksikosta Yhdysvaltoihin sala-
kuljetettuihin eight-pagereihin, kahdeksansivui-
siin, jotka paradioivat törkeästi tunnettuja sarja-
kuvahahmoja. Näissä kuvattiin yksityiskohtaises-
ti, mitä Vihtori, joka tunnetusti vilkuilee kauniita
tyttöjä, todella tekee, kun Klaara on poissa ja tytöt
suostuvaisia. Samaten niistä kävi ilmi, miksi var-
sin viehättävä Helmi on kiintynyt päällisin puolin
hyvin keskinkertaiseen Heikkiinsä, Flash Gordo-
nin salaisimmat seikkailut sekä Little Annien ja
hänen koiransa Snowyn alituisen yhdessäolon pe-
rimmäinen syy.
Jos underground-lehdistö olisi ollut pelkästään

erittelemätön artikuloimaton 'saastan' aalto, se ei
olisi merkinnyt paljon. Mutta se osoitti nopeasti,
miten hätkähdyttäviä lahjakkuuksia pelkästään
kaupallinen sarjakuvien levityskoneisto oli pitänyt
piilossa. Kun mestarit Crumb, Jayzey Lynch,
S. Clay Wilson ja Skip Williamson olivat saaneet
hetken verrytellä, suurin osa syndikaattisarjaku-
vista alkoi vaikuttaa heidän rinnallaan pyhäkou-
lun pakkomielteiltä. He ravasivat aiheesta toiseen
kuin Attilan hevonen. He osoittivat, miten monella
tavalla sarjakuva toimii, ja miten mainio väline se
on pamfletin, yksityisfantasiantai fantasmagorian
tekemiseen.
Crumb kehittelee sarjakuvan totunnaisia juoni-

kuvioita. Hän hallitsee rivin mittaisen stripin tek-
niikan, koko sivun sarjan ja samoin pitkän tee-
man. Hän osaa sepittää sarjan tyrmäävän vitsin
ympärille. Mielekkyys on välistä lähtenyt kulke-
maan muita ratoja. Crumb rakastaa sarjoja, jotka
sisältävät pelkkää liikettä. Bo Bo Bolinski »Drunk
as a Skunk» hyppii ja huutaa, kaatuu lopulta
kuonolleen jajää siihen.
Pitkissä, monen sivun sarjoissaan Crumb raken-

taa ilmavaa novellia, joka etenee suunnilleen jaz-
zin tai popin tavoin muodostamatta kuitenkaan
varmaa selkeää kuviota. Honeybunch Kaminski,
neljätoistavuotias herkkupylly karkaa kotoaan,
joutuu koppiin, pääsee ystävänsä Pro-Juniorin
hoivaan mutta kääntyy naisten vapautusliikkeen
edustajaksi. Juonen eteneminen merkitsee vähem-
män kuin kuvat. Lenore Goldberg ja hänen sissi-
tyttönsä iskevät Washingtoniin, yksi menehtyy,
muttamuut jatkavat sotaa »Viva la Revolucion! —
Mglorp! Slurp! Gulp! Slish!» Mr. Natural, etäisesti
Jumalan näköinen pitkäkaapuinen ja -partainen
ukkeli, koettaa jakaa syvää viisautta tyhmille
oppilailleen. Hyvinvointiyhteiskunnan hyvinvoin-

tiyksilö menehtyy pahoinvointiin. Simp ja Gimp
raiskaavat hirvittävästi mielisairaanhoitajansa.
Vietnamin veteraani palaa kaupunkiin ja tapaa
suloisen tyttönsä, mutta itkee katkerasti, kun hä-
neltä pääsee rämähtämään kesken romanssin hir-
veä pieru. Joku kulkee yksin slummissa kuin
maailmanlopun maailmassa vain kadotakseen lo-
pussa yllättävästi.
JayzeyLynch on ottanut pureskellakseen vanhan

eläinsarjan teeman, isäntä ja lemmikki. Hänen
isäntänsä on herra Nard jalemmikki,Kitty-Kat on
nimeltään Pat, oikeastaan Patrick Kissa. Nardilla
ja Patilla on kummallakin yhtä pitkä nenä; Pat on
rietas otus, Nard periaatteessa kunnollinen porva-
ri, vaikka onkin valmis tunkeutumaan tyttöjen
suihkuhuoneeseen Patin näkymättömyysvoiteen
turvin.
Lynch on onnistunut kehittämään äärimmäisen

selkeän kuvakomposition ja vahvan viivan sekä
hyvin voimakkaan profiilin koko teokselleen. Hän
suosii periaatteessa vanhakantaista veijari-seik-
kailu -juonta, mutta kääntää sen joskus nurin
monimielisen kissahahmonsa avulla. Pat suuttuu
kerran isäntäänsä jamenee Park Avenuen varteen
seisomaan kaulassaan lappu »Kissa myytävänä,
10 dollaria». Upea vaaleaverikkö ostaa hänet. Pat
mulkoilee ostajaansa kieli pitkällä, mutta tämän
asunnossa odottaa pettymys: lattialla keimailee
tyttökissa, jonka tuttavaksi Pat olikin ostettu. Pat
puhkeaa puhumaan »Now justa dang minute,
lady! I've heard about you decadent bourgeoisie
and yer sick perversions, but if you're suggestin'
that I ... my God, woman, that's bestiality! You
can justgo an' getyourself anotherboy ta help you
satisfy yer morbid voyeuristic desires! It am't me,
babe!» Siis ei mitään eläimeen sekaantumista,
rouva hyvä, vaikka rappeutunut porvaristo sel-
laista suosikin.

S. Clay Wilson piirtää Helvetin enkeleitä ja meri-
rosvoja sodassa keskenään, vihreitä menninkäisiä
ja Villin lännen revolveritaisteluja. Hänenkuvan-
sa ovat niin täynnä viivaa,että niiden hahmotta-
minen ja jäsentäminenkestää minuutin kerrallaan
— keino pysäyttää lukija hetkeksi, ja hyvä keino,
koska tavallinen ratkaisu hosuvan lukijan pysäyt-
tämiseksi on kirjoittaa puhekupliin paljon tekstiä,
mikä ei hevin onnistu, koska lukija hyppää yli ja
menettää tekijän idean.
Gilbert Sheltonin terässika: Wonder Wart-Hog

(summittain-käännös: Räkäsika), on itsenäinen
Teräsmiehen ja Batmanin parodia näkyvimpänä
eronaan esikuvaan se, että tämä supersankari ei
suinkaan kykene hallitsemaan sadistisia himo-
jaan, vaan tallaa uhrinsa lituskaksi ja syö heidät.
Myös sadistinen seksi kiehtoo sikaa, vaikka hänen
elimensä onkin surkean pieni. Hän käyttää kär-
säänsä.
Skip Williamson piirtää Snappy Sammystä ja
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Ragtime Billystä kumimaista japitkälle tyyliteltyä
viivaa, toisten sarjat hiipuvat surrealistiseen mai-
semaan, jossa kelluvat käsittämättömät olennot,
hämäriä entisiä sarjakuvahahmoja, kankeita vii-
voja ja joustavia, houreita, huumausaine-unia,
sekavia ennustuksia, pimeitä visioita tulevaisuu-
desta,kukin mielensä mukaan.

137

Underground-sarjakuva lienee lähtenyt jo tuleh-
tumaan. Sen yhteinen levikki kohoaa toiselle mil-
joonalle, joten sen kaupallinen tulevaisuus on
turvattu ja jäykistyminen lienee edessä. Sen mer-
kitys amerikkalaiselle sarjakuvalle on silti toden-
näköisesti suuri, koska se on syvälle käypä kielen-
uudistus. Se on luonut vanhan sarjakuvavälineis-
tön avulla uuden merkkijärjestelmän, joka vaikut-
taa entisiä paljon notkeammalta. Miten näkyvä
osa sillä tulee olemaan lähivuosien markkinoilla,
on toistaiseksi tuntematonta, koska fad tapaa
kuihtua niin nopeasti. Sosiaalisen tunteen ilmauk-
sena se on ollut sävähdyttävä kommentoidessaan
maailmaa kautta senrantain.





II



140

237

240

241

238

242 239

243
Uudet superit
237 Hämmästyttävässä Hämähäkissä esiintyvä värillinen super-
sankari Falk pohtii asemaansaja eritteleepassiivisen vastarinnan
ja suoran toiminnan etuja ja haittoja pistäessään superpukuaan
piiloon kortistolaatikkoon.(c) Magazine Management Co., Inc. 238
Uudet Jumalat. Sarjakuvalehden kansi vuodelta 1971. (c) 1971
NPP. 239 Captain America tappelee, (c) Universal Crime Stories
Inc. 240 Jack Kirby ja Stan Lee, Blastaarräjähtää. Ihmenelosista.
(c) Magazine Management Co., Inc. 241 Pienen luokansupersanka-
ri lähtee toimittamaanerittäin salaisiaEuroopan turvallisuussuun-
nitelmia Naton päämajaan, (c) Charlton Comics. 242 J. Buscema ja
Stan Lee. Ihmeneloset. Sankarit empimässä mutta panoksena on
muutakin kuin meidän vähäiset henkemme, (c) Magazine Manage-
ment Co., Inc.243 Gene Colan ja Roy Thomas, The Inhumans and
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Muu maailma

Sarjakuvan historia jäsentyy kahteen osaan: Yh-
dysvallat ja muu maailma. Vaikka sarjakuva oli
Euroopassa valmis syntymään jo silloin kun
Hearst jaPulitzer totesivat sen hyödylliseksi sano-
malehdissä, se ei kohonnut Euroopassa lastenkir-
ja-asteelta ennen kuin sen oli pakko asettua tasa-
painottamaan amerikkalaisen sarjakuvan ryn-
täystä 1930-luvun alussa. Vaikka sarjakuva toimii
näkyvästi latinalaisessa Amerikassa, etenkin Mek-
sikossa ja Argentiinassa, jäljet johtavat myös siel-
tä suoraan Yhdysvaltoihin. Aasiassa, lähinnä Ja-
panissa on runsas kotimainen sarjakuvatuotanto,
mutta sekin on amerikkalaisherätteistä.
Asetelma on hiukan sama kuin elokuvassa, joka

syntyi Ranskassa mutta siirsi painopisteensä pit-
käksi aikaa Yhdysvaltoihin heti vuosisadan vaih-
teen jälkeen. Haarakkeet venäläiseen vallanku-
mouselokuvaan ja saksalaiseen maailmansodan
jälkeiseenekspressionismiin lähtevät amerikkalai-
sesta David Wark Griffithistä. Amerikkalainen
elokuva on kehittynyt toiseen suuntaan kuin eu-
rooppalainen noudattaen omien markkinoittensa
lakeja japyrkien arvailemaan, mikä uppoaisi ylei-
söön herkimmin. Nykyisen tyyppinen elokuva
yleiskäsitteenä sisältää silti myös Euroopassa vält-
tämättöminä osina yhä jatkuvat amerikkalaiset
poliisi-, Villi länsi-ja thrilleri-genret.
Euroopassa sarjakuva jäi paljon Yhdysvaltoja

pahemmin kuva- ja sanataiteiden lehtolapseksi
pilapiirrosperinteestä huolimatta. Sarjakuva oli
lasten tavaraaharvoin poikkeuksin. Vanhat rans-
kalaiset sarjakuvat La Famille Fenouillard, Bécas-
sine ja Les Pieds Nickelés ovat Ranskassa kuului-
sia tänäkin päivänä, samoin Alain Saint-Oganin
hyvät teokset. Englantilaisten lastenlehtien eläin-
jutut, kuten Pip, Squeak and VVilfred ja Rupert
(Roope-karhu), jotka alkoivat edellinen 1919 ja
jälkimmäinen 1920 jäivät yhä uusien sukupolvien
hellään muistoon. Kuitenkin vasta Tintti (Tintin),
vuodesta 1929 ja sodanjälkeiset Asterix ja Lucky
Luke muuttivat eurooppalaisen sarjakuvan me-
nestymällä.
Sarjakuvamarkkinoilla Suomessa sanomalehtien

stripit ovat yhä valtaosaltaan amerikkalaisia. Nii-
den kenttään on päässyt murtautumaan muuta-
mia tanskalaisia sarjoja sekä jokunen englantilai-
nen, ylimpänä maailmanmenestys Lätsä. Aika-
kauslehtien sarjakuvia Yhdysvallat hallitsee vielä-
kin voimakkaammin. Sarjakuvalehdistön tila on
sama. Saksalaiset jaenglantilaiset yrittäjät tapaa-
vat kuihtua kilpailussa. Vain jokunenitalialainen
lehti on kyennyt pitämään puolensa amerikkalai-
sia vastaan — PecosBill kauimmin.
Eurooppalaiset sarjakuvat hallitsevat ainoastaan

sarjakuvakirjoissa, joka onkin perinteellisesti

epäamerikkalainen alue eikä kiinnosta heidän
syndikaattejaan. Ranskalaiset Casterman ja Dar-
gaud sekä belgialainen Dupuis vallitsevat tällä
hetkelläkustantajina sarjakuvakirjojamme.

Ranska jaBelgia

Georges Colomb, nimimerkki Christophe, piirsi
samaan aikaan kuin Outcault, Swinnerton, Opper
ja Dirks. Ranskalaiset kirjoittajat nimeävät hänet
hanakasti koko taidemuodon isäksi, mikä on liioit-
telua, vaikka hän julkaisi jo vuonna 1889 piirros-
sarjan Fenouillard-nimisen perheen myötä-ja vas-
toinkäymisistä. Koska menestys oli riittävä, sarja
jatkui. Christophe pyrki kuitenkin vaihtelemaan
henkilöhahmojaan. Hän loi vuonna 1893 hajamie-
lisen professorin perikuvan nimellä Le savant
Gosinus ja seuraavana vuonna pikkuisetkotitontut
Plickin ja Plockin, jotka olivat hyvin tarmokkaita
veitikoita.

Christophelle piirtäminen oli vain harraste. Hän
oli päätoimeltaan Sorbonnen professori ja kuoli
vuonna 1945 sikäläisen kasvitieteen laitoksen
apulaisjohtajana. Sarjakuvasankareihin hän ei
myöhempinä vuosinaan enää puuttunut.
Taidemaalari Jean-Pierre Pinchon piirsi vuonna

1905 sivutöinään erääseen lastenlehteen sarjan
Bécassine-nimisen bretagnelaistytön koettelemuk-
sista Pariisin matkalla. Tämä pohjattoman hy-
väuskoinen maalaistöllikkä menestyi lehdessä
mainiosti ja saavutti kaikkien jakamattoman suo-
sion bretagnelaisia lukuun ottamatta.
Vuonna 1908 ilmestyi Louis Fortonin uusi sarja-

kuva Les Pieds-Nickelés, jollekoitui suurikansalli-
nen maine. Päähenkilöinä oli kolme hyväntahtois-
ta lurjusta, jotkapurjehtivat läpi elämän konnan-
koukuilla kunnostautuen viimein jopa ensimmäi-
sen maailmansodan taistelukentillä.
Alain Saint-Ogan viimeisteli Ranskassa sarjaku-

vatekniikan. Hän on mestari, jolle on omistettu
ranskalaisen Phénix-lehden kokonaisia numeroita
ja jonka korkeaa asemaa tukee kilpailijoiden vä-
hyys. Hänen sarjakuvansa Zig et Puce, tarina
kahden poikaviikarin päättymättömistä seikkai-
luista, ilmestyi sanomalehdessä vuodesta 1925 ja
tuli instituutioksi. ZigiUä jaPuceila on maskottina
mainio pingviini Alfred, joka luonnollisesti seuraa
heitä kaikkialle.

Kaikkien aikojen partiopoika

Tintti-kirjoja on myyty ainakin 22,5 miljoonaa
kappaletta. Tintin-sarjakuvalehden nettolevikki
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on noin 650 000. Ensimmäinen Tintti-sarjakuva,
Tintin au Pays des Soviets (Tintti Neuvostovaltios-
sa) alkoi ilmestyä eräässä katolisessa nuorisoleh-
dessä vuonna 1929, uusin ilmestyi albumina
1968.
Tintti on katolisten nuorisojärjestöjen paraatipoi-

ka. Hänessä on vain hyviä puolia. Hän on reipas,
rohkea, fiksu. Hänen elämäntapansa ovat nuhteet-
tomat. Hän ei tupakoi eikä juo. Hän ei seurustele
vastakkaisen sukupuolen kanssa. Jos hänkasvaisi
joskus golffareistaan ja lippalakistaan aikuiseksi,
hänestä tulisi nopeastikardinaali.
Tintti-kirjoja on ilmestynyt 21. Osa on piirretty

vuosien kuluessa uudelleen. Lisäksi on olemassa
kaksi Tintti-näytelmäelokuvien perusteella tehtyä
kirjaa. Tintti ilmestyy ranskaksi, saksaksi, englan-
niksi, portugaliksi, tanskaksi, espanjaksi, kreikak-
si, hepreaksi, hollanniksi, italiaksi, ruotsiksi, suo-
meksi ja japaniksi.
Tintti on seikkaillut laajalti: Tintti Kongossa,

Tintti Amerikassa, Faaraonsikarit, Sininen lootus,
Särkynyt korva, Mustan saaren salaisuus, Ottoka-
rin valtikka,Kultasaksinen rapu, Ihmeellinen täh-
ti, Sarviaisen salaisuus, Merirosvon aarre, Seitse-
män kristallipalloa, Auringon temppeli, Tintti
mustan kullan maassa, Tavoitteena kuu, Kuun
kamaralla, Tournesolin tapaus, Seikkailu Punai-
sella merellä, Tintti Tiibetissä, Castafioren korut
jaLento 714.
Hänen paras ystävänsä ja vanhempi suojelijansa

on kapteeni Haddock, entinen kauppalaivan kap-
teeni. Haddock oh täysin rappiolla, kun Tintti
tapasi hänet ensi kerran seikkaillessaan Kultasak-
sisen ravun jutussa. Haddock istui pöydän ääres-
sä, vapisi ja joiviinaa. Hän on yhä vhnaan menevä
mutta viime kädessä luotettava kumppani. Kun
kapteeni Haddock suuttuu, hän alkaa syytää lo-
puttomiahaukkumasanojaan.
Haddock asuu aarteineen uhkeassa Moulinsartin

linnassa. Uusi vauraus nousee hänellä välistä
päähän, muttakun edessä on reipas seikkailu, hän
heittää monokkelin ja ratsupiiskan seinään, pu-
keutuu vanhaan merimiehen asuunsa ja tarttuu
merimiessäkkiin.
Tintin ja Haddockin yhteinen ystävä professori

Theophilus Tuhatkauno (Tournesol) on höynäpäi-
nen puolikuuro tiedemies, klassista hajamielisen
professorin tyyppiä, joka ei selviydy kengännau-
hojen sitomisesta,mutta osaa kyllä paljastaa maa-
han tai mereen kätketyt aarteet ja konstruoida
ihmeellisiä koneita. Tuhatkaunon seisova vitsi on
kuulla kaikki johdonmukaisesti väärin ja luottaa
silti täysin aistinsa terävyyteen.
Tintin koira Milou on valkoinen terrieri, ihmisen

paras ystävä, isäntänsä uupumaton palvelija, joka
puree Tintin köydet poikki, kun roistot ovatköyt-
täneet hänet. Tintissä kaikilla muilla päähenkilöä
lukuun ottamatta on vikoja ja puutteita. Miloun

puutteet ovat vähäinen ahneus, joka saa sen jos-
kus unohtamaan annetun tehtävän, ja tietty per-
sous viinaan.
Ranskan turvallisuuspoliisin Surétén agentit her-

rat Dupont ja Dupond tulivat Tintin elämään
jaksossaFaaraonsikarit. He yrittivät vangita Tint-
tiä, koska epäilivät tätä huumausaineiden salakul-
jetuksesta ja laittomasta asekaupasta Arabian
rannikolla. Myöhemmissä jaksoissa heistä on tul-
lut Tintin lojaaleja ystäviä, jotka selviytyvät Tintin
avulla pahoistakin pulmista, vaikka saavat omilla
ponnistuksillaan aikaan lähinnä vain sekaannusta
ja meteliä. He valepukeutuvat usein, käyttävät
paikallisen väestön vaatepartta Sveitsissä, Maro-
kossa tai Ottokarm Syldaviassa. Heidän valepu-
kunsa eivät tehoa hevin, koska heidän on miltei
mahdoton luopua knallista ja kävelykepistä, viik-
sistä puhumattakaan jakoska heidän käyttämän-
sä kansalliset vaateparret kuuluvat kaikkialla jo
historiaan.
Eri Tintti-albumeissa esiintyy yli kahdeksansataa

selvästi tunnistettavaa henkilöä. Monet heistä pa-
laavat Tintin elämään toistuvasti. Sinisen lootuk-
sen kiinalaispoika Tsang esiintyy uudelleen myö-
häisessä seikkailussa Tintti Tiibetissä. Näiden
kahden albumin ilmestymisen väli on melkein
kolmekymmentä vuotta. Roisto Rastapopoulos
esiintyy useissa eri jaksoissa, samoin eteläamerik-
kalainen kenraali Alcazar ensin 'Särkyneessäkor-
vassa' ja sitten 'Seitsemässä kristallipallossa'.
Tintti ja Haddock viittailevat menneisiin seikkai-
luihinsa myös puheissaan, jolloin piirtäjä varustaa
puhekuplan tähdellä ja viittaa sivun alareunassa
asianomaiseenteokseen.
Tintin tekeminen on pysynyt koko ajan yhden

miehen johdossa. Siksi se on yhtenäinen, kiinteä
mytologia. Piirtäjä on belgialainen nimimerkki
Hergé, oikeastaan George Remi. Hän on jossain
määrin Tintin näköinen. Hän on perfektionisti.
Hän on kehittänyt hyvin selkeän piirrostyylin ja
sen ohella ennätysmäisen yksityiskohtien tarkkuu-
den, joka on harvinaista, koska se ei aiheuta
kuviin sekavuutta eikä kuivuutta. Kun Hergé piir-
tää Tintin istumassa junassa, ylimalkainen junan-
vaunu ei kelpaa. On tutkittava, millainen asian-
omaisen junan asianomainen vaunu itse asiassa
on. Hankitaan valokuvat, tarvittaessa piirustuk-
set, sitten vasta piirretään. Kun Tintissä esiintyy
auto, se on aina tunnistettavissa merkiltään ja
vuosimalliltaan. Sama koskee laivoja ja lentoko-
neita, joiden hahmotteleminen kysyy joskus ylet-
tömästi aikaa. Tintti ilmestyykin suhteellisen har-
vaan.
Tintin hahmo sopii sarjakuvasankarille, koska

hänet on helppo tunnistaa nopeasti asusta, nöpö-
nenästä jahiustöyhdöstä. Häntä on moitittu tietys-
tä kasvottomuudesta, persoonallisuuden ja värin
puutteesta. Moite on sinänsä perusteltu, mutta
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osuu kuitenkin harhaan. Tintin ideana ovat vaih-
televat ympäristöt, eksotiikka Kiinasta ja Tiibetis-
tä aina kuuhun. Päähenkilö on tehty tietoisesti
steriiliksi, jotta lukijan olisi helppo samastua hä-
neen japäästä siten sisään tarinaan.
Tinttiä on moitittu vanhanaikaisista asenteista

etenkin kehitysmaihin nähden. Asenteet ovatvan-
hanaikaisia,koska ne ovatvanhoja. Osa Suomessa
nyt ilmestyvistä Tintti-kirjoista on tehty jo ennen
toisen maailmansodan jälkeistä suurta siirtomai-
den itsenäistymistä ja kehitysmaa-tunnetta. Ne
heijastelevat sikäli aikoinaan vallinneita asentei-
ta, myös entistä imperialismia. Nykyimperialismia
ne eivät vielä tunne.
Neekerit, intiaanit ja eri seutujen alkuasukkaat

esitetään alempina tai kehittymättömämpinä yksi-
löinä. Tätä lieneekin pidettävä lähinnä ajankuva-
na eikä tekijän asenteellisenarasismina. Hergé on
nähnyt vaivaa siivotakseen teoksiaan. Sanontoja
on sensuroitu vastaamaan paremmin herkästi
haavoittuvan nykyajan vaatimuksia.
Tintin etevyyttä ei tarvitse epäillä. Sitä ei ole

myyty mainoskampanjoilla eikä kytkykaupalla,
vaan sen maine ja myyntiluvut ovatrakentuneet
vähä vähältä suhteellisen rehellisen työn ansiosta
nykyhetken Tintti-teollisuudeksi, joka kannattaa
kylj.essään Hergén muita sarjakuvia, Jo, Zette et
Joeko, jossa esiintyy poika, tyttö ja apina, sekä
Quick et Flupke, kaksi pojanviikaria. Tintti myy
nimellään myös korkeatasoista Tintin-lehteä.
Hän, tämä lehtimies Tintti, joka asuu Pariisin

kaupungissa rue de Labradorin varrella, on poika-
kirjasankari, R.L. Stevensonin 'Aarresaaren' san-
karin kaltainen, mutta etevämpi ja suvereenimpi
aikuisten maailmassa, itsenäinen nuorukainen
vailla isää ja äitiä, ongelmaton nuorukainen, jota
ei elähdytä aate eikä velvollisuus, mutta joka
näkee ja kokee. Hänessä on paljon vuosisadan
vaihteen sielunvarmuutta, Jules Vernen sankarei-
den tekniikkaan ja keksimiskykyyn perustuvaa
uhmaa ympäristöä kohtaan, mutta myös ihmi-
syyttä, kiintymystä ja hyviä tunteita. Tintti on
länsimaisittain suuntautunutpikku pyhimys.

Spirou jalaaja toveriseura

reiksi, että jälkimmäinen sai oman sarjansa. Tun-
temattomasta Etelä-Amerikan maasta Spirouhun
saapui ihme-eläin Marsupilami, kissan näköinen
olento, jolla oli tavattomanpitkä, notkea häntä ja
uskomattomia kykyjä.
Vaikka Spirou-lehti on vahva ja sen nimihenkilö

ystävineen kaikkien kriteerien mukaan vähintään
yhtä viehättävä kuin keskimääräiset amerikkalai-
set kilpailijat, Spiroun joukko on päässyt tunkeu-
tumaan Suomen lehtiin vain satunnaisesti. Sitä on
pakko pitää vahinkona, koska Spiroun ryhmän
kaltaisten sarjakuvien miljöötä ja henkeä pitäisi —
moralismiin heittäytymättä — mielellään monia
amerikkalaisia 'terveempänä' ja 'kehittävämpä-
nä'.
Nimimerkki Peyo eli Pierre Culliford piirsi 1950-

-luvun alussa Spirou-lehteen Johanin ja Pirlouitin
seikkailuista keskiajalla. Näihin seikkailuihin su-
keltautui vuonna 1958 sattumalta pieni sininen
satuolento, jonka nimi oli Schtroumpf. Samanlai-
sia alkoi tulla lisää. Niillä oli pian oma kylä,
kansa, kohta yksityinen maailmansakin ja huipen-
tumana ikioma sarjakuva, Les Schtroumpfs.

Schtroumpfeista tuli suuri eurooppalainen sarja-
kuva, onnellinen ja omeperäinen keksintö.
Schtroumpfien maassa kaikki on schtroumpf. He
puhuvat schtroumpfia. Jos sanotaan »varokaa,
vihollinen hyökkää!» tämä on schtroumpfiksi :
»Schtroumpfkaa! schtroumpf schtroumpfaa !»

Schtroumpfit asuvat sienen näköisissä majoissa,
jasheitä hallitsee Suurschtroumpf. He ovat hyvin
samannäköisiä, mutta omia persoonallisuuksiaan
kukin. Le Schtroumpf et I'autre Schtroumpf
s'enschtroumpfent comme deux schtroumpfs et se
schtroumpfent les pires schtroumpfs au
schtroumpfs! S. ja toinen s. s:vat kuin s:t ja s:vat
toisistaan s:n irti.
Schtroumpfien koottuja seikkailuja on ilmestynyt

albumeina. Niiden kustantajan Dupuis'n sarjaku-
vavalikoima on laaja japoikkeuksellisen edustava.
Sisällöltään, piirroksiltaan ja sarjakuvatekniikal-
taan parhaisiin kuuluu Raymond Macherofn
Chlorophylle, pikkuotus joka seikkailee ystävänsä
saukko Torpillen ja vihollisensa rotta Anthraciten
kanssa Etelä-Ranskan maaseudulla, pelloilla ja
vainioilla, maanteillä, ihmisasumusten tuntumas-
sa mutta ihmisten tavoittamattomissa.

Hergén Tintin lehdenkilpailijaksi syntyi Belgiassa
1946 uusi sarjakuvalehti Spirou samannimisen
vuonna 1938 aloittaneen sankarin ympärille. Spi-
roun hahmo oli nimimerkki Bob-Velin kehittämä
ja André Franquinin edelleen piirtämä. Spirou oli
lähtöjään nuorukais-sarja, mutta se alkoi kasvaa
eri suuntiin. Spiroun ystävä, fantastinen reportteri
Fantasio ja hänen toverinsa, kömpelö ja avuton
Gaston Lagaffe kohosivat niin itsenäisiksi sanka-

Vive la France

Ranskalaistenvastaus Belgian suosituille ranskan-
kielisille sarjakuvalehdille oli 1959 perustettu leh-
ti Pilote. Monet tämän lehden tekijöistä tulivat
Tintin-lehdestä. Tulokkaat René Goscinny tekstin
tekijänä ja Albert Uderzo piirtäjänä onnistuivat
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heti suorittamaan harvinaisen teon. He saavutti-
vat menestyksen ensi yrittämällä. Heidän keksin-
tönsä oli Asterix, galli. Saman lehden sankareista
moni muukin on saanut mainetta ja menestystä,
kuten vastikään Suomeen tullut René Goscinnyn
kirjoittama ja Jean Tabarynpiirtämä Ahmed Ahne
(Le Calife Haroun el Poussah), kahdella jalalla
kävelevä pahuus, joka haluaa polttavasti tulla
kalifiksi kalifin sijaan mutta ei saata onnistua
vehkeilyissään passiivista ja hyvänsuopaa her-
raansa vastaan.
Asterix on voittanut myynnissä Tintin. Asterix on

käynyt ison ystävänsä Obelixin kanssa läpi jo
kuusitoista pitkää seikkailua etupäässä naapurien
kanssa. Naapurit ovat naurettavia. Oma kylä on
Galliaa. Siellä kaikki on hyvin. Roomalaiset ovat
hulluja. Galliheimon rippeet ovat voittamattomia,
vaikka Julius Caesar heittää sotaan parhaat voi-
mansa. Galliheimolla on salaisuus, druidi Akvavi-
tixin (Panoramix) taikajuoma. Heidän uljas johta-
jansa Aladobix (vääränsävyinenkäännös nimestä
Abraracourcix, kädet-puuskassa) ei pelkää muuta
kuin että taivas putoaa hänen päähänsä. Heimon
bardi Trubadurix (Assurancetourix) on kätevä lä-
hinnä tunkeilijoita karkotettaessa, koska hänen
laulunäänensä on hirveä.
Asterix on vuosikymmenensä hauskin sarjakuva

täynnä hilpeitä keksintöjä ja loistavaa sarjakuva-
tekniikkaa. Sen tarinat ovat notkeita, viihdyttäviä
ja innostavia, hahmot hauskoja, juonikuviokestä-
vä. Tämän kaikinpuolisen erinomaisuuden vuoksi
siitä ei pitäisi sanoa pahaa sanaa — mutta se ei
tunnu kestävän. Koko Eurooppa on pian kierretty,
kaikki vastustajat nujerrettu, merirosvolaiva upo-
tettu riittävän monta kertaa, ja ympyrän kehä on
kohta lopussa. Viimeisissä Asterixeissa on jo väl-
jähtymisen maku.
Asterix on travestia, joka sisältää kautta matkan

viittauksia nykytilanteeseen. Sitä elähdyttää gaul-
lismin henki, ranskalaisten usein todettu vakau-
mus syvällisestä kansallisesta paremmuudesta.
Käyteaineet ovat siis nationalismi ja pikkuporva-
rillisuus.
Asterix on kuitenkin levittänyt näkyvästi auki

sarjakuvan mahdollisuudet Euroopassa ja herät-
tänyt erittäin monet näkemään, että tämä media
on kovin paljon muutakin kuin sanomalehtien
tuhruisesti painetut stripit. Se on osoittanut myös
kiistattomasti, että sarjakuva voi olla henkevä,
nokkela, älykäs, fiksusti hauska ja täynnä kielelli-
siä jakuvallisia yllätyksiä.

Yksinäinen cowboy

Asterixia vanhempi ranskankielinen, belgialaiste-
koinen suursankari Lucky Luke on sekin jo tullut

Suomeen kirjan muodossa. Sitä piirtää nimimerk-
ki Morris eli Maurice de Bévére. Lucky Luke on
viehättävän kaksiarvoinen teos, parodia ja ei-pa-
rodia Villistä lännestä, jonka nopein, rohkein ja
taitavin mies on nimenomaan Lucky Luke, mies
joka ampuu varjoaan nopeammin.
Lucky Luke noudattaa vanhan lännen lakeja.

Hän vaeltaa kiintymättä minnekään hevosensa
Jolly Jumperin selässä, mukanaan joskus maail-
man tyhmin koira Rantanplan, ja hyräilee »I'm a
poor lonesome cowboy and a long way from
home». Hän kohtaa matkoillaan mielikuvituksen
luomia tyyppejä ja henkilöitä, joidenesikuvat ovat
todella eläneet lännessä, kuten Billy the Kid,
Calamity Jane, Daltonin veljekset, tuomari Roy
Bean, jakokee tapauksia, jotka myös historiankir-
joitus tuntee,kuten Oklahoman asuttaminen.
Lucky Luken hauskuus perustuu laajaan aineis-

ton tuntemukseen. Tekijät käyvät kohta kohdalta
läpi Villin lännen mytologian yksityiskohtia. Tilan-
nekomiikka on erittäin hyvin ajoitettua, kuvan
kuljetus täsmällistä ja mietittyä, 'kameratyö'
usein tahallisesti lännenfilmeihin viittaavaa ja
liioittelu sykähdyttävää.
Morris piirsi sarjaa yksin vuodesta 1946. Kun

Lucky Lukea kirjoittamaan tuli René Goscinny,
Asterixin armoitettu isä, sen luonne muuttui hiu-
kan, sen lento irtosi ja parodiat tulivat entistä
pisteliäämmiksi ja pidemmiksi. Esimerkiksi posti-
vaunuista kertova kirja on paljon muun ohessa
parodia John Fordin klassisesta lännenkuvasta
'Stagecoach' ('Hyökkäys erämaassa').
Morris on ollut kuusi vuotta opissa Yhdysvallois-

sa ja omaksunut oppi-isiensä parhaat puolet. Hän
on loistava esimerkki, mutta viime kädessä erään
koulukunnan kukka. Ranskalaiset ja belgialaiset
ovatnäetpystyneetkehittämään kolmella suurella
sarjakuvalehdellään, Spiroulla, Pilotella ja Tinti-
nillä, kokonaisen koulukunnan, joka on varmista-
nut itselleen kaupallisen tulevaisuuden ja vielä
tehnyt sen Ranskan vainoharhaisten sensuuri-
säännöstenpuristuksessa.
Uuden koulukunnan koomiset sarjat menestyvät

parhaimmin, mutta itse lehdissä pääpaino on seik-
kailusarjoilla, erinomaisesti tehdyillä lännensar-
joilla, kuten Jijén (Joseph Gillainin) Jerry Spring,
J. Giraudin ja J.-M. Charlier'n Fort Navajo, meri-
rosvosarja Barbe Rouge, lentosarja Tanguy et
Laverdure, agenttisarja Bruno Brazil ja seikkailu-
sarja Bernard Prince.
Nämä sarjakuvat ovat nyt tulemassa Pohjoismai-

hin ja Suomeen. Ne tulevat valtaamaan meidän
markkinoitamme, sen minkä niitä hallitsevat kol-
me kovaa huonoa amerikkalaista kenties antavat
perään: Williams, Semic-Press jaDisney.
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Italia, Englanti, Espanja

Italia on tällä hetkellä mahtava sarjakuvamaa,
jossa on julkaistu suuria sarjakuva-antologioita,
useita sarjakuvahistorioita ja huomattava määrä
vanhojen sarjakuvien muistopainoksia. Isokokoi-
nen, melkein 500-sivuinen varhaisista sarjakuva-
sankareista kautta maailman kertova 'I Primi
Eroi' ilmestyi jo vuonna 1962 ja ylittää perinpoh-
jaisuudessaan useimmat myöhäisemmät antolo-
giat. Se on niin yksityiskohtainen, että siihen
sisältyy muutamia japanilaisia sarjakuvia ja Suo-
mea edustamassa Pekka Puupää, Kieku ja Kaiku
sekä Muumi.
Italialaiset ovat toteuttaneet myös erittäin laajan

sarjakuva-tietosanakirjan Enciclopedia dci Fu-
metti, joka sisältää pitkät, värilliset jakommentoi-
dut kuvanäytteet kaikista tärkeiksi katsotuista
sarjakuvista kautta aikojen. Tässä tietosanakirjas-
sa onkymmenen albumikokoista osaa.
Italian oma sarjakuvatuotanto keskittyi vanhas-

taan kolmeen lehteen. Corriere dci Piccoli on
yksityinen ja porvarillinen lehti, joka perustettiin
1908. Il Vittorioso vuodelta 1937 on katolilainen
lastenlehti. Pioniere onvasemmistolainen.
Corriere dci Piccolin alkukauden näkyvin sankari

oh neekeripoika Bilbolbul, joka koki metaforat
totena. Kun hän oli pitkäkyntinen, hänenkyntensä
kasvoivat metrin. Kun hän kalpeni kauhusta tai
muuttui vihreäksi raivosta, tämä tapahtui myös
luonnossa. Kun hän juoksi leijonaa pakoon, hän
sai siivet jalkoihinsa, ja vanhemmilla oli myöhem-
min täysi työ leikata sopimattomat siivet irti.
Antonio Rubino piirsi samaan aikaan lehteen

useaa eri sarjakuvaa, jotka olivat kaikki erittäin
vahvaa ja tyylikästä työtä. Hänen sankarinsa
olivat lapsia, pieniä poikia ja tyttöjä, jaerikoisuus
oli pieni poika Quadratino, jonka pää oli nelikul-
mainen mutta saattoi kolhiintua kolmioksi tai
ympyräksi leikeissä. Vanha täti Matematiikka
osaa mitata ympyrästä neliön suhteet japalauttaa
lapsenpään oikeanmuotoiseksi.
Il Vittorioson johtava italialainen piirtäjä oli Ja-

covitti, jonka Cocco Bill (Paukku-Pete) -niminen
Villin lännen hassutus ilmestyi Suomessa Seurassa
1950-luvulla.
Jacovittin suosituin sankari oli nuori poika Pippo,

joka seikkaili kahden toverinsa kanssa Välimeren
alueella ja saattoi joutua jopa faaraon hautaan.
Jacovittin teoksissa kertomus ja jännitys eivät ole
tärkeimmät tekijät, vaan piirtäjän houraileva mie-
likuvitus, piirrosten älyttömät yksityiskohdat, he-
voset joilla on ihmisen jalkaterät, päättömät mie-
het, tupakkaa polttavat hevoset jakaikki ajatelta-
vissa olevat luonnonoikut.
H Pioniere -lehdessä ilmestyi pakollisten hupisar-

jojen lisäksi kuvitettuja partisaanien sotamuistel-

Mia ja nykyisin myös faktoihin perustuvaa poliit-
tista sarjakuvaa, jollaisen päähenkilönä voi olla
hyvin esimerkiksi Ho Tsi-Minh.
Spaghetti-western on elokuvassa 1960-luvun

keksintö. Sarjakuvassa se on huomattavasti van-
hempi. Suomessa yhä ilmestyvä Pecos Bill on
italialaista työtä samoin kuin kapeina pieninä
vihkosina 1950-luvulla ilmestyneet taidokas ja
hauska 'Kapteeni Miki' ('Il Piccolo Ranger'), Texja
Viidakko-sarjan Tarzan-muunnos Akim.

Englannin ohut sarjakuvaperinne on suhteellisen
vanha, mutta näkymätön, koska se keskittyi las-
tenlehtiin. Ennen toista maailmansotaa kehittyi
vain yksi kansainvälinen tähti, Norman Pettin
piirtämä Jenni (Jane), joka levisi syndikaattien
välityksellä moneen maahan, Suomessa Helsingin
Sanomiin, ja vaikutti englantilaisiin sotilaisiin sa-
malla tavalla elähdyttävästi kuin Milton Caniffin
kuuluisat teokset amerikkalaisiin. Jenni oli huu-
morin ja romantiikan sävyttämä seikkailu, jossa
jännittävimmät hetket olivat klassisia kylpykoh-
tauksia. Jenni joutui käsittämättömästi jatkuvasti
yllätetyksi hyvin vähissä vaatteissa.
Viimeaikaisista englantilaissarjoista Frank Dic-

kensin elämäntuntijakonttorityöntekijä Bristow
on saavuttanut suosiota myös Ranskassa ja Ita-
liassa. Jim Holdawayn piirtämä Modesty Blaise
tunnetaan Ruotsissakin, vaikka sankaritar on
kuuluisampi romaaneista ja elokuvasta. Muutama
vähäisempi perhesarja esiintyy myös omissa leh-
dissämme.. Dennis Collinsin suhteellisen laimea
The Perishers (Miniliiga) ilmestyy tätä nykyä Ilta-
Sanomissa.
Englannissa on myös Pogon jaLi'l Abnerin tyyp-

pinen satiirinen sarja. Sen nimi on Flook. Piirtäjän
nimimerkki on Trög (Wally Fawkes). Flook on
pieni kärsäkäs ihme-eläin. Se seikkailee isäntänsä
pikkupoika Rufuksen kanssa Englannin arkipäi-
vässä ja joutuu tekemisiin ajankohdan vakiohah-
mojen kanssa, pääministeristä alkaen. Flook on
idealtaan kuin sarjakuvaksi sommiteltu poliittinen
cartoon.
Pat Tourretin ja Jenny Butterworthin — kahden

naisen — tekemä Tiffany Jones on amerikkalaisen
saippuaoopperan linjalla, mutta raikkaampi kuin
esikuvansa. Tämä Suomessa mm. Me naisissa
ilmestyvä sarja on vahva ennen kaikkea piirrok-
sellisen eleganssinsa vuoksi.
Reginald Smythen Lätsä (Andy Capp) on menekil-

tään ainutlaatuinen. Ainoa sitä lähenevä kansain-
välinen strippi on Grahamin Fred Basset, joka
esiintyy Suomessa Ilta-Sanomissa nimellä Pitkoja
Suomen Kuvalehdessä Koiraskoirana. Fred Basset
on klassisten esikuvien kaltainen eläinsarjakuva,
jonka oivallus on tarkastella ihmisten elämää
sivullisen silmin viattoman kotieläimen välityksin.
Fred Bassetin toteutus on lähtökohtiin nähden
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erittäin hyvä. Pääpaino on isäntäväen ja koiran
kommunikaatiokatkossa. Piski ymmärtää täysin
toisten tunteet, mutta ei pysty itse sanomaan
sanaakaan. Huumori on pisteliästä, vaikka viime
kädessä sopuisaa.
Lätsä alkoi 1956 ja meni nopeasti kaupaksi Yh-

dysvaltoihin. Sen asetelma oli amerikkalaisittain
vallan poikkeuksellinen: kiltti vaimo Florrie ja
laiska juoppo määräilevä mies Lätsä. Perheellä ei
ole lapsia, mutta sen sijaan normaalit naapurit ja
tuttavat.
Lätsä ei ole lontoolainen, cockney, kuten väite-

tään, vaan luonteenomainen Pohjois-Englannista
Lontoon työläiskortteleihin itäisiin kaupunginosiin
muuttanut mies. Tämä mies elää hyvinvointiyh-
teiskunnan sosiaalisten etujen turvin ja karttaa
ansiotyöhön juuttumista parhaan kykynsä mu-
kaan.
Smythe on ollut taitava. Hän on onnistunut muo-

dostamaan paheksuttavasta hahmosta sympatiaa
herättävän sankarin. Hänen aikuinen kauhukaka-
ransa toimii täydellisesti vastoin vakiintunutta
protestanttista etiikkaa. Miehen täytyisi pitää vaa-
rin leiviskästään, ansaita leipänsä otsansa hiessä,
olla puolisolleen uskollinen ja välttää saattamasta
itseään koskaan häpeälliseen humalaan. Lätsä on
kiinnostunut vain oluesta, jalkapallosta, hevoskil-
pailuista, vedonlyönnistä, kyyhkysten kasvattami-
sesta, biljardista javieraista naisista.
Smythen taikatemppu on samantapainen kuin

Brant Parkerin Velhossa. Vastenmielisistä ja pelot-
tavista asioista tehdään hauskoja kirjoittamalla ne
vitseiksi. Lätsä toimii kai kuitenkin lähinnä haave-
minänä ja henkisenä he-maninä. Hän uskaltaa
tehdä mitä mieleen tulee, arastelee ainoastaan
pappia jakunnioittaa vainkrouvaria.
Englannin sanomalehtistripeistä eräät seikkailu-

sarjat ovat levinneet Eurooppaan: James Bond,
hyvin tehty lännensarja Gun Law, kotimainen
mahtava sankari Garth, joka ilmestyy meillä Suo-
menmaassa, sekä lännenmiesKit Carson.
Lätsä on taitava ja hauska sarjakuva, mutta

Harry Hananin Elmeri (Ludvig), joka ilmestyi Uu-
dessa Suomessa mutta putosi siitä pois tuntemat-
tomasta syytä, on aito helmi.
Elmeri on pieni sarjakuva. Sen tekijä on oivalta-

nut tarkasti omatkykynsä ja niidenrajat eikä sen
vuoksi erehdy kertaakaan vieraalle alueelle. Hän
piirtää kaikin voimin kirkkaasti ja selkeästi ja
jaksaakeksiä tuoreet gagit.
Elmerin lähtökohta on vaatimaton, koska se on

tuiki tavallinen. Mies on konttoristi, joka pelkää
johtajaansa. Vaimo on suurikokoinen ja äkäinen.
Talossa on yksi lapsi, pieni poika. Näistä aineista
ei uskoisi enää irtoavan mitään.
Harry Hanan toimii idiosynkrasiallaan, joka on

niin vahva, että hän on kuin runoilija, joka ei voi
aukaista suutaan tulematta tunnistetuksi. Koska

sarjan tyyli ja sisältö sopivat yhteen jakoska sen
vitsit ylittävät pelkän hauskuuden puhkomalla
reikiä ihmisen ymmärrykseen, tämä teos on pa-
kosta suurenmoinen. Onkuitenkin luultavaa, ettei
sillä ole suurta tulevaisuutta. Se leviää minkä
leviää ja haihtuu aikanaan pois piirtäjänsä muka-
na jättämättä jälkeensä muutakuin miellyttävän
muiston. Elmeri on Amerikassa ilmestyvä sarja, ja
koska se ei voi kasvattaa ympärilleen villitystä,
sen laajenemisen tie on estetty.

Espanjalainen ja espanjankielinen sarjakuva on
muualla Euroopassa varsin näkymätöntä, vaikka
iso sarjakuva-antologia 'Los Comics en Espana'
todistaa, että maan sarjakuvaperinne on hyvinkin
vanha ja rikas. Samaa osoittaa myös sarjakuvan
harrastus, joka kannattaa uudentyyppistä, Linuk-
sen ja Charlienkaltaista sarjakuvalehteä »Bang!».
Kielialueen piirtäjistä näkyvin lienee argentiina-

lainen Cisco-Cidin piirtäjä José-Luis Salinas. Toi-
nen taitava mies on nimimerkki Carlos, jonka
loistavasti toteutettu seikkailusarjakuva Delta 9 9
ilmestyy ruotsalaisessa Fantomen-lehdessä. Myös
romanttinen, voimakkaasti salaeroottinen tyttö-
sarjakuva nauttii suosiota ja on parhaimmillaan
hyvin kaunista työtä. Piirtäjistä näkyvin on Enric
Sio.
Argentiinalaisen Quinon (Joaquin Salvador Lava-

do) piirtämä Mafalda on sekin ilmestynyt kirjana
Suomessa. Mafalda on Tenavien genreenkuuluva
lapsisarjakuva, jonka viehätyksenä on päähenki-
lön tavaton itsetiedoton pikkuvanhuus. Mafalda
näkee unta, että hänen äitinsä karistaa yltään
keskinkertaisuuden ja suorittaa yliopistollisen lop-
pututkinnon korkeimmin arvosanoin. Mafalda on
erittäin tietoinen suurvaltapoliittisesta tasapainos-
ta jakotimaan poliittisista paineista. Hänen suurin
pelkonsa on, että hänen sukupolvestaan, alle kou-
luikäisistä, tulisi aikuisina samanlaisia kuin van-
hemmat ovat nyt.
Argentiinalaisuus kuulostaa sarjakuvan yhtey-

dessä eksoottiselta. Toteutus saa alkuperän unoh-
tamaan heti. Kenties Quino piirtää sarjaansa var-
tavasten laajoja markkinoita varten, koska kan-
sallinen alkuperä ei näy. Asioiden ja ajatusten
ylikansallisuus sen sijaan ihmetyttää.

Pohjoismaat

Kuuluisa tanskalainen pilapiirtäjä Robert Storm-
Pedersen piirsi 1930-luvulla sarjakuvaa Pietari
Pamaus ja Pöpö. Tämä sarjakuva oli hyvä, mutta
ei liene levinnyt Pohjoismaiden ulkopuolelle. Siksi
myös Storm-Pedersen tunnetaan parhaiten Tv-
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(c) 1968 Le Terrain Vague.279 Wolinski ja Georges
Pichard, Paulette. Lumoavan Pauletten anha ystävä
Joseph muuttui kerran uhkeaksi tummaveriköksi, kun-
nes sai pyynnöstä takaisin entisen hahmonsa. Mutta
muutos ennalleen ei tapahtunut kivuttomasti. »Olin niin
kaunis!» Ja kuvissa lukee: Josephille Josephilta, (c) Edi-
tions du Square.280 Guy Peellaert ja Pascal Thomas,
Pravda. Pravda lyö miestä remmillä. (c) 1968 Guy
Peellaert and Eric Losfeld.281 Philip Caza, Kris Kool
kostaa neidonkuoleman. »Siitä saat, likainenpeto.» (c) Le
Terrain Vague 1970.282 Jean-Michel Charlier ja JeanGiraud, Lieutnant Blueberry. Täydellä tekniikallapiirret-
ty lännensarja. (c) Dargaud 1969. 283 Charlier ja Jijé
(Joseph Gillain), lentäjäsankarit Tanguy ja Laverdure
pahaisen purjeveneen kimpussa Mirage III:lla (c) Dar-
gaud1969.
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borg-mainoksesta, jonka kaksi hampuusia hän on
piirtänyt.
Ferd'nandia markkinoidaan amerikkalaisena

sarjakuvana. Sen piirtäjä, nimimerkki Mik (Hen-
ning Dahl Mikkelsen) asuu Yhdysvalloissa. Kuten
nimi osoittaa, piirtäjän alkuperämaa on kuitenkin
Tanska.
Ferd'nand on yhä suomalaisten maaseutulehtien

laajassa suosiossa, kenties toisaalta siksi, että se
on hyvin selvästi piirretty perhesarjakuva, mutta
nimenomaan siksi, että se on mykkä.
Päähenkilö itse omituisine asusteineen on sarja-

kuvasankarin perikuva. Hän viettää sunnuntai-
sarjoissa normaalia perhe-elämää vaimonsa ja
pienen lapsensa kanssa, mutta arkistripeissä hän
harjoittaa erilaisia ansiotoimia ja on luonteetto-
mampi. Pitkissä sarjoissa 'eurooppalainen' lämpi-
myys ja hyväntuulinen huvi korostuvat amerikka-
laisen sanailu-ja sekasortoperinteenrinnalla. Ar-
kistripit perustuvat yksinomaan gageihin, joista
löytää tuoreita enää harvoin.
Nimimerkki Mocon (Jörgen Mogensen ja Sieg-

fried »Cosper» Cornelius) Alfredo on sekin levinnyt
Suomessa hyvin laajalle. Tämä sankari on hurmu-
rin näköinen tyttöjen vilkuilija, jonkaelämää ras-
kauttaa paha ja lihava vaimo. Myös Alfredon
huumori on valtaosaltaan kangistunutta japinnal-
lista, vaikka se yltyy joskus harvoin väläyksittäin
järjenylittävään tehoon.
Ruotsin kaikkien aikojen levinnein sarjakuva oli

Oscar Jacobssonin kuolemaansa vuoteen 1945
asti piirtämä Adamson, joka ilmestyi englantia
puhuvassa maailmassa nimellä Silent Sam. Adam-
son oli yksinäinen, apinan näköinen kulkija; hän
harhaili sikari suussa ja kolme hiusta päälaella
maailmassa, joka oli kuin suunniteltu vain hänen
kiusakseen. Hän oli onnetonmies, koska hänelle ei
ollut suotu rauhaa. Jos hän oli ajatellut suoda
itselleen jonkin ilon, esimerkiksi pienen ryypyn,
paha omatunto tuli väliin soimauksineen. Jos hän
ajatteli edes levätä, hänen perivihollisensa hirveä
harakka vei häneltärauhan.
Elov Perssonin Kronblom (Lumperi) ilmestyi Suo-

messa Kalle-lehdessä. Helge Forslundin Heiska oli
Lukemista Kaikille -lehden takasivun sankari.
Puhtaasti ruotsalaiset ja vain-ruotsalaiset sankarit
sotamies 91 Karlsson, Lilla Fridolf, Flygsoldaten
nummer 113 Bom, Åsa-Nisse ja muut ovat tunnet-
tuja meillä alkuperäisinä ruotsalaisina teoksina,
ruotsalaisten lehtien jayhäkin joka jouluksi ilmes-
tyvienpienten albumien sankareina.
Ruotsalainen sarjakuva pääsi jälleen näkyvästi

maailmalle ja syndikaattien levitykseen uudelleen
vasta vuonna 1967, kun Jan Lööf loi sankarinsa
Felixin. Tämä jännittävästi piirretty pikkupoika
esiintyy Kansan Uutisissa. Häneen on lupakiinnit-
tää suuriakin toiveita.

Sukupuolinen sarjakuva

Virallinen sarjakuva oli maanalaisia virtauksia
lukuun ottamatta 1960-luvun alkuun asti päällisin
puolin sukupuoletonta. Amerikkalaisen supersan-
kariperiodin naispuoliset viidakon valtiaat uhkui-
vat kätkettyä sukupuolisuutta, Milton Caniffin
teoksiin sisältyivät aikakauden kauneimmat nai-
senkuvat, mutta eroottinen tunne oli kuin näyteik-
kunassa, lasin takana tavoittamattomissa.

Jean-Claude Forest ryhtyi piirtämään Ranskassa
vuonna 1962 V-Magazine -nimiseen julkaisuun
Barbarellaa, joka oli täysin uuden tyylinen tule-
vaisuussankaritar. Barbarella aiheutti skandaalin,
vaikka se ei ole kymmenen vuoden kuluttua kat-
sellessa mitenkään erikoinen. Skandaali aiheutui
sankarittaren höllästä moraalista. Hän makasi
mielellään miellyttävän miehen kanssa, ja seikkai-
lun loppuvaiheessa hänelle kelpasi sympaattinen
robottikin. Hän kohtasi taisteluissaan sokean en-
kelin ja lesbolaisen valtiattaren. Poliisi vastasi
tähän törkeyteentakavarikolla.
Eric Losfeld julkaisi Barbarelian seikkailut albu-

mina. Tästä albumista tuli uuden genren ensim-
mäinen.
Italiassa alkoi samaan aikaan Mustan sarjaku-

van (Fumetti neri) kausi. Sankarit muuttuivat
antisankareiksi, pelottaviksi rikollisiksi ja väärin-
tekijöiksi tai kärsiviksi neidoiksi. Tämän sarjan
ensimmäinen oli Angela ja Luciana Giussanin
Diabolik, jonka perässä tulivat Kriminal, Jungia,
Justine, Jacula, Satanik ja eroottinen ja kauhea
Isabella. Tämän genrensiivo kirjallinen vastine on
Angelika.
Ranskassa Barbarellaa seurasi Guy Peellaertin

piirtämä ja Pierre Bartierin kirjoittama Les Aven-
tures de Jodelle, loistava pop-vaikutteinen, mieli-
kuvituksellisesti soljuva, yksinomaan aikuisille
tehty sarjakuva, jonkapäähenkilö on SylvieVarta-
nin näköinen. Jodellea seurasi yhä parempi Prav-
da la Survireuse (Ylimyrkyllinen Pravda tai to-
tuus), jonka päähenkilö on puolestaan piirretty
käyttäen esikuvana Francoise Hardya. Pravdassa
Jodellen kirjavat kiemurtelevat linjat muuttuvat
koviksi ja selkeiksi väripinnoiksi, pop-bakkanaa-
leiksi. Arkipäiväisten tavaroiden, kulutushyödyk-
keitten kuvaaminen muuttuu niiden kritiikiksi,
tunnistettavat henkilöt, kuten Francoise Mauriac
ja paavi esittävät sarjoissa häpeällisiä sivuosia ja
kuvakerronta onkuin kuumetta.
Yhdysvalloissa julkaistiin Little Annie Fannyä ja

Evergreen-lehdessä jatkokertomuksena Michael
o'Donoghuen ja Frank Springerin ihastuttavaa
tyttö-tarinaa Phoebe Zeit-Geist, joka esittelee joh-
donmukaisesti ja mieltäkääntävästi seksuaalisen
perversion muodot ja sadismin eri asteet pitäen
silti kiinni näennäisestä säädyllisyydestä niin ettei
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mitään suoranaiseksi siveettömäksi leimattavaa
esiinny. Phoebe herätti ilmestyessään kommentoi-
jissaanerittäin sekavia tunteita. Monet leimasivat
sen iljettäväksi, vaikka se on sekä pinnalta että
pohjalta puistattavan kaunis ja mieleen jäävä
kuten inha uni. Phoebe Zeit-Geist liikkuu kahden
romaanin väliä: toinen on Richardsonin sentimen-
taalinen 'Pamela', nyyhkyromaanien ensimmäi-
nen, toinen on markiisi de Saden 'Justine', per-
verssin sadismin klassikko. Molemmissa romaa-
neissa sankaritar ajautuu passiivisena, sisäisen
koskemattomuutensa säilyttäen kohtalosta yhä
kovempaankohtaloon lopullista mystistä sovitusta
päin.
Italiassa uusi mainio sarjakuvalehti Linus julkai-

si vuodesta 1965 Guido Crepaxin korkeatasoista
Neutronia ja sen jälkeen saman tekijän Valenti-
naa, jotka ovat vahvan ornamentiikan kietomia,
sadismin makuisia tajunnanvirtasarjakuvia, kuvia
ja kuvioita, jotka voittavat muotonsa painolla
pelkän esittävyyden.
Eric Losfeld jatkoi albumiensa julkaisemista.

Paul Cuvelierin ja Jean van HammenEpoxy suis-
tuu Joonian merellä veneestään ja joutuu keskelle
antiikkia jumalien,kentaurien, satyyrien ja seiree-
nien pariin. Nicolas Devilin ja Jean Rollinin Saga
de Xam on salaperäisen kaunis teos, jonkakerron-
ta katkeilee välistä selittämättömiin piirroksiin ja
pintoihin. Philippe Druilletin Lone Sloane on muita
Losfeldin julkaisuja hiukan heikompi juopunut
science-fiction -teos. Robert Gigin ja Claude Moli-
ternin Scarlett Dream, yhä uudetKiris jaKris Kool
osoittavat, että myös Losfeldin albumit muodosta-
vat uuden eroottisen koulukunnan fantasiaan,
mystiikkaan ja psykedelisiin väreihin. Ne saavat
kuitenkin parhaan kiinteytensä seikkailusarjaku-
van perinteestä ja pyrkivät siihen, kirjallisuuteen
ja elokuvaan tukeutuen muodostamaan uuden
sarjakuvatyypin, joka on sarjakuvanovelli tai -ro-
maani, riittävän mittava, sisäisesti kiinteä ja joh-
donmukainen, toimiva kuvio.
Losfeld on kiistaton edelläkävijä, mutta hänen

perässään on versonutsuuri määrä uusia aikuisia
sarjakuvia, joita Italian ja Ranskan lehdet julkai-
sevat ja saksalaiset yrittävät parhaansa mukaan
seurata. Vahvimpaan idiosynkrasiaan lienee pääs-
syt Charlie-lehdessä ilmestyvä eroottinen Paulet-
te, jota piirtää Georges Pichard ja kirjoittaa VVo-
linski; nämä tekijät noudattavat vanhaa viatto-
man sankarittaren kaavaa, mutta eivät vakavasti,
vaan kevyesti ja pilaillen. (Pauletten toinen kes-
kushenkilö on kuvankaunis tummatukkainen Jo-
seph, joka on itse asiassa 80-vuotias ärtyisä van-
hus, vaikka sokea myyrä vahingossa loihti hänet
nuoreksi naiseksi.)

Mitä sarjakuvasta tulee

Tämä ajankohta on hyvin otollinen sarjakuvasta
kirjoittamiseen. Media on käynyt läpi kehityksen
Kissalan pojista underground-lehtiin, mustiin sar-
jakuviin, Saga de Xamiin ja Jules Feifferiin. On
vaikea nähdä, mikä sarjakuvan todellinen kehitys
on ollut. Silti sarjakuvan historiasta erottaa neljä
solmukohtaa. Ensimmäinen solmu on syndikaat-
tien tulo Amerikkaan. Toinen on seikkailusarjaku-
van synty suuren talouspulan aikana. Kolmas
solmu on 1950-luvun taite, jolloinkauhu-ja rikos-
sarjakuvat kilpailivat nousevan itsestään tietoisen
ja intellektuellisen sarjakuvan kanssa. Neljäs vai-
he on vielä jatkuvaeroottinen sarjakuva, joka on
vallannut välineikseen pienilevikkiset lehdet ja
suuret ja kalliit albumit. Sarjakuvan kenttä on
tässä mielessä valmis,koska piirtäjillä on käytet-
tävissä tilaa sanomalehden kolmen-neljän ruudun
kertastripistä paksuun albumiin tai Tintin, Asteri-
xin jaLucky Lukenkaltaisiin kirjasarjoihin.

Sarjakuvan arvostus on muuttunut. 1960-luvun
muuttama maailmankuva sallii sarjakuvan. Tai-
teilijat ja intellektuellit ovat kiittäneet sarjakuvia
tarpeeksi. Sarjakuva on toteuttanut saman minkä
elokuva ja saavuttanut sen sosiaalisen tason, jota
pilapiirros on jostain syystä saanut nauttia aina.
Sarjakuvan ja pilapiirroksen rajat ovat saaneet
sekautua. Jules Feiffer on lähinnä pilapiirtäjä,
vaikka hänellä on pitkäikäisiä sankareita. Sempé,
Bosc ja Siné voivat piirtää samasta henkilöhah-
mosta jonkin lehden samalla palstalla viikosta
toiseen ja pysyä silti pilapiirtäjinä. Ranskassa
vaikuttava järkyttävä Copi, jonka sankarina on
tuolissa istuva isonenäinen nainen (oman määri-
telmänsä mukaan sarjakuvan Sarah Bernhard) ei
ole itse asiassakumpaakaan.
Sarjakuvan tulevat linjat riippuvat viimekädessä

taloudellisista edellytyksistä. Sanomalehtisarjat
ovat monopolististen syndikaattien käsissä. Eu-
roopassa aikuisille suunnatut sarjakuvalehdet voi-
vat menestyä järjestöpohjaisinakin. Albumit ovat
kustannusliikkeiden hallussa. On luonteenomais-
ta, että Suomen ensimmäiset menestyneetalbumit
ovat vanhojen kustannusyhtiöiden markkinoimia:
toistaiseksi lähinnä Sanoma Oy:nja Otavan.
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Suomalaisiakuvia

Tällaiset kuvajulkaisut voivat kyllä ehkä joskus innos-
taa lapsen piirtämään mallin mukaan, käyttämään
värejä ja kirjoittamaan puolitekstausta, mutta muita
kasvatuksellisia etuja niistä tuskin koituu. Sisältö on
epäaitoa jännitystä tai kepposia, mutta sellaisenaan
juuri pintapuoliseen lukuharrastukseen ja lukutapaan
ohjaavaa. — Veikko Heinonen, Nykyinen lastenlehdis-
tömme pedagogisesti arvosteltuna. Kasvatus ja koulu,
1953.

Mitäpä tällaiset kuvajulkaisut muita olivatkaan
kuin sarjakuvalehtiä, joita noina kasvatuksellisen
kritiikin luvattuina vuosina ilmestyi Suomessa
kymmenkunta. Nyt sarjakuvalehtiä ilmestyy yli
kolmekymmentä, ja ainakin 75 sanomalehdessä
ilmestyy vähintäin 115 eri sarjakuvaa, niistä Tou-
hulan perhe (Touhulat, Helmi ja Heikki, Touhula,
Akseli ja Anni) kahdessakymmenessäviidessä,
Mustanaamio (Dragos, Fantom, Urja) kahdessa-
kymmenessä, Lätsä yhdeksässätoista sanomaleh-
dessä. Tenavat-sarjakuvakirjoja on julkaistu alun
toistakymmentä, samoin Asterixia, Tinttejä kym-
menkunta ja harvempia albumeja sitäkin useam-
mista sarjakuvista. Amerikkalaisen Kinney-yhty-
män omistama Kustannus Oy Williams julkaisee
miltei kahta kolmannesta nyt ilmestyvistä sarja-
kuvalehdistä, sanomalehtisarjoista on liki puolet
amerikkalaista alkuperää, ja mitä suurempi lehti,
sen tarkemmin sen sarjat ovat amerikkalaisia —
niin esim. Helsingin Sanomissa.
Tämäkuvien monistaminen painamalla ja samal-

la kuvallisen viestin levittäminen monille ihmisille
ei kumminkaan ole järin vanha tapa Suomessa —
eikä muuallakaan.

Linnustajan seikkailut

Ainoa tapa monistaa kuvia oli pitkään puuhun
kaivertaminen, puupiirroksin kaunistettiin arvo-
teokset Gutenbergistä 1800-luvun alkuun, ja niitä
käytettiin sanoma- ja aikakauslehtienkin kuvituk-
seen. Niinpä ei olekaan kumma, ettei Suomessa
muun kirjallisuuden 1800-luvulla kasvaessa pit-
kään aikaan julkaistu mitään kuvalehtiä. Kuvitus
oli satunnaista, esiteltiin vieraiden maiden ja me-
rien outoja eläimiä ja vähintäänkin yhtä kummia
ihmisiä, uutiskuvia oli tuskin nimeksi — nekin
pikemmin piirtäjän mielikuvituksen kuin tapahtu-
neen kanssa sopusoinnussa.
Oli siis tuiki odottamatonta, että Gustaf Erik

Eurén otti 1857 julkaistakseen toimittamassaan
Sanomia Turusta -sanomalehdessä kuvakerto-

muksen Koipeliinin linnustuksesta. Se ilmestyi 14-
-osaisena jatkokertomuksena kevään ja kesän ai-
kana. Kertomuksen kulkeutuminen näille läntisen
kulttuurin etuvartioseuduille on sinänsä mielen-
kiintoista: todennäköinen kääntäjä Eurén lienee
saanutkäsiinsä Ruotsissakymmenen vuotta aikai-
semmin ilmestyneen lastenkirjan 'Herr Spindel-
bens märkvärdiga irrfärder och sällsamma äfven-
tyr till lands och vatten', joka puolestaan oli
ruotsinnos Ranskassa pari vuotta aikaisemmin
ilmestyneestä kirjasta 'Histoire de M. Cryptoga-
me'. Tämä Rodolphe Töpfferin piirtämä tarina
saavutti huomattavasti laajemman lukijakunnan
kuin hänen edelliset litografioinapainetut työnsä,
kun se kaiverrettiin puuhun, julkaistiin jatkokerto-
muksena pariisilaisessa aikakauslehdessä ja sitten
albumina, lyhyesti: julkistettiin syntymässä ole-
van joukkokulttuurin välineissä.
Eurén puolestaan sovitti juttua jättämällä pois

kuvan sieltä, toisen täältä, vaihtelipa jäljelle jää-
neidenkuvien järjestystäkin.

Oli toinenkin kanava, jota Eurén käytti jakaak-
seen Koipeliinin tarinassa mahdollisesti piileviä
opetuksia Suomenkansalle.

Omituinen kansan kirjallisuus on täällä syntymisissä.
Siihen onotettu pieniäkirjoja kaikesta laistajakansan
luettavaksi hywin sopiwia. Mutta siinä ei ole sen
erinomaisuus. Tämäkirjallisuus on erinomainenaiwan
halwan hintansa wuoksi. Joka maksaa 1 markka 60
penniä, saa 25 arkkia. Siinä on sitte 25 kirjaa joskirjat
owat arkin kokoisia, ja 50 kirjaa, jos kukin on puolen
arkin kokoinen. Siis taitaa ostaja saada 1 markalla 60
pennillä 50 wähäistä kirjaista, joita hänen sitte sopii
myydä naapureillensa wähän korkeampaan hintaan,
josta omat kirjat saadaan maksamatta ja wielä jääpi
wähän päälliseksikin. Tosin on suuri osa niistä nyt
jumalisia,mutta tämä on waan alku; wastapäin tulee
näistä enempi jamuistaki aineista. — Kaikessa tässä on
kuitenki halpa hinta ylistettäwä. Tämmöinen kirjalli-
suus tekeemahdolliseksiköyhimmällekin jonkunwalon
säteen loistamaan.

Näillä mietteillä koristeltuun Lukemisia kansalle-
-nimisen kirjasarjan luetteloon sisältyi Koipeliinin
linnustus kahtena osana. Kolmen vuoden arvaten-
kin kiihkeän odottamisen jälkeensuomalaiset luki-
jat pääsivät näkemään, miten Koipeliini, hänen
sisarensa (joksi alkuperäinen tyttöystävä oli muu-
tettu), koko laivan väki, matkustajat jarotat selvi-
sivät kiperästä ilmalennosta meren aaltojen mär-
kään syleilyyn, sillä silloin ilmestyi jatkoakahden
arkin verran, edelleenkin alkuperäisestä lyhennet-
tynä.
Meikäläiselle kulttuurille näkyy olleen kautta

aikojen luontaista kirjasivistyksen tavaton arvos-
tus, eikä äskeiseen kirjasarjaankaan kuulunut
useampia kuvitettuja arkkeja paria eläinkunnan
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ihmeitä esittelevää kirjaa lukuunottamatta. Kun
koko muukin painettu kansankirjallisuus käsitti
vain arkkiveisuja, -virsiä ja -satuja, täytynee joh-
tua siihen päätelmään, että Suomesta tykkänään
puuttuu monissa Euroopan maissa kukoistanut
kuvakertomusto, Venäjän lubok, Ranskan images
d'Epinal, Englannin broadsheet, Saksan Bilderbo-
gen.

1800-luvun puolenvälin jälkeen suomalainen ai-
kakauslehdistö rupesi kasvamaan ja monipuolis-
tumaan, alkoi ilmestyä mm. lastenlehtiä,kuva-ja
pilalehtiä. Vasta lukemaan opetteleville lapsukai-
sille toki sopi viestiä kasvatuksellista sanomaa
kuvakertomustenkin välityksellä: vanhimmasta
lastenlehdestä Eoksesta (1854—62) opinhaluinen
tyttöjä poika saattoikin rakennuksekseenkatsella,
kuinka murheellisesti kävi tottelemattomalle Carl-
pojalle marjavarkaissa tai kuinka Alfred (den lille
poltronen) sai kärsiä oppilastovereittensa pilkasta
huonojen hampaiden tähden.
Pilalehdistö oli toinen, joka ei suhtautunut ku-

vaan vieroksuen. Siitä tulikin myöhemmin julkai-
sukanava ja tulolähde monille suomalaisille piirtä-
jille. Vanhimmassa suomenkielisessä pilalehdessä
Veitikassa (1871—72) viljeltiin samaa jatkokerto-
muskäytäntöä kuin Eurén aikanaan, siinä ilmestyi
jatkotarinoita kaksikin: Merirosvon synty, retket
ja surullinen kuolema (seitsemässä näytöksessä)
sekä Filosofin (tieto = wiisaan) kosto, kertoelma
kuudessa-toista luwussa.
Edellisessä on merkintä »Lähetetty», joten se

voitaneen päätellä suomalaisen satiirikon hengen-
tuotteeksi. Yleensä tuon ajan kuvakertomukset,
niin lasten- kuin pilalehdissäkin olivat kuitenkin
järkiään ulkomaista tuontitavaraa. Kuvissa esiin-
tyy usein varsinkin saksalaisten Bilderbogen-piir-
täjien nimiä, kuten Busch, Meggendorfer, Ober-
länder, samoin ranskalainen Caran d'Ache. Lai-
nauksen kohteina näyttävät olleen ajan eurooppa-
laiset pilalehdet, Fliegende Blätter, Simplicissimus
jne. Eri lehdet harrastivat tätä lainaustointa pit-
källe 20-luvulle saakka.

Joukkotiedotuksen moninaistuminen

Vuonna 1877 Edison keksi menetelmän jolla saat-
toi säilöä ääntä, vuonna 1889 Berliner menetel-
män jolla säilöttyä ääntä voitiin monistaa, ja
musiikkia saatettiin levittää ihmisille aivan toisel-
la tavalla kuin aikaisemmin. Ensimmäiset eloku-
vat esitettiin 1895, ja ensimmäiset huvielokuvat
1900. Sanomalehtien halvan painamisen edelly-
tys, rotaatiopainokone, keksittiin 1847. Sanoma-
lehden neliväripainatusmenetelmä viimeisteltiin
1890-luvulla, jolloin sivutuotteena saatiin sarja-

kuvakin. USA:ssa tuli 1870—80 pelkästään uusia
sanomalehdentilaajia 11 miljoonaa, 1880—90 37
miljoonaa ja 1890—1900 — ajanjaksona jolloin
ensimmäiset sarjakuvat ilmestyivät — toiset 37
miljoonaa.
Miten silloin Suomessa elettiin? Lumiére-veljek-

set kävivät näyttämässä elokuviaan Helsingissä
1896, 1904 K.E. Ståhlberg perusti ensimmäisen
elokuvateatterin nimeltä Maailman Ympäri. En-
simmäinen kotimainen näytelmäelokuva, Louis
Sparren ja Teuvo Puron ohjaama Salaviinanpolt-
tajat, tehtiin 1907. Ensimmäiset suomalaisten lau-
lajien — mm. Aino Achté ja Abraham Ojanperä —
levytykset tehtiin vuosisadan ensimmäisellä vuo-
sikymmenellä. Kun Suomessa vuosina 1881— 1890
ilmestyi 93 sanomalehteä, niitä ilmestyi seuraa-
valla vuosikymmenellä 153, 1901-1910 257 ja
vuosina 1911-1920peräti 350.

Mikko Vilkastus, Piloja ja pilakuvia 87. Noin 60 haus-
kaa kuvaa ja kaskua, hinta 3 mk. Yhä suurempina
painoksina leviävät nämä hupaiset vitsikokoelmat,joi-
den kutakin vihkoa kaunistaa monivärisesti kuvitettu
valiosukkeluus. Rautateillä matkustaessaanei voi saa-
da virkistävämpää elvykettä. (Mainos Helsingin Sano-
missa 1928.)

Rautatiekirjakauppa perustettiin 1910 jakamaan
lehtiä,kirjoja, matkamuistoja ym. erityisesti kios-
kikauppana matkailijoiden tarpeita silmällä pi-
täen.
Samalla ulkomainen viihde-elokuva teki tuloaan

Suomeen. Kymmenluvulta lähtien nähtiin »jatkuu
ensi viikolla»-tyyppisiä viihde-elokuvia,joiden vii-
si, kuusi parin tunnin mittaista osaa käytiin tar-
kasti katsomassa. Tuli myös slapstick-farsseja:
Chaplinia jamuita.
Samoihin aikoihin alkoi ilmestyä halpoina vihkoi-

na kirjasarjoja sellaisia kuin Veli Giovannin toi-
mittama Pilajuttuja ja -piirroksia, vastaavanlaisia
kokoelmia muidenkin toimittamina sekä mm. 25
pennin hintainen usein ilmestyvä vihkosarja Sala-
poliisien kuningas NatPinkerton.

Niinpä oli tuskin kovinkaan odottamatonta, jos
saatiin kohta nähdä amerikkalaisen kuvakerto-
muksen lajin sarjakuvan pilkistävän näille Pohjo-
lan pihoille.

Amerikkalainen vaikutus

Routavuosien Suomessa ilmestyi venäläisen sen-
suuriviranomaisen painoluvan saaneena lasten-
kirja nimeltä 'Amerikalainen kuvakirja' sekä sen
ruotsinkielinen rinnakkaislaitos 'Amerikansk bil-
derbok'. Kirjanen ilmestyi Minerva-nimisen kus-
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Kuvituksen taaperruksia
340 Aukeama Sanomia Turusta -sanomalehdestä 1857. 341 Tommin rehvakkuu-
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tannusyhtiön toimesta vuonna 1904, varsin pian,
kun ottaa huomioon sen sisällön. Sen lehdillä sai
Suomen kansa tehdä ensi tuttavuutensa amerik-
kalaisen sarjakuvan kanssa, mikäli halusi: siihen
sisältyi Kissalan pojiksi (alkoi USA:ssa 1896) ja
Foxy Grandpaksi (alkoi 1900) tunnistettavatkuva-
tarinat.
Ilmeisestikään täkäläinen halukkuus ei ollut järin

intensiivistä, Minervan yritelmä jäi kuriositeetik-
si, sinänsä kylläkin kiintoisaksi amerikkalaisen
kulttuuriekspansion etäiseksi alkusoitoksi: mitään
ihmeempää intoa päästä haukkaamaan samasta
kakusta kuin Minerva kokeilemalla tätä rapakon
takaistakullanvuolukonstia eivät muut kirjan- tai
lehdenkustantajat näy osoittaneen.
Kuvakertomuksia ilmestyi lasten- ja muissa aat-

teellisissa aikakauslehdissä, mutta niiden ajatus-
maailma edusti 1 800-luvun sormi pystyssä -opet-
tavaisuutta. Ne olivat parhaastaan saksalaista
Bilderbogen-perua tai lähtöisin englantilaisista
vastaavanlaisista julkaisuista. Joissakin lasten-ja
kuvalehdissä saattoi satunnaisesti nähdä amerik-
kalaisten varhaisten sarjakuvien lainauksia uu-
destaan piirrettyinä tai alkuperäisinäkin. Foxy
Grandpa käväisi Koitossa 1918—1919ja Sarastuk-
sessa 1927, samoin Outcaultin Buster Brown 1926
Sarastuksessa ja Sirkassa, 1927—29 Maailmassa
sekä Kalle Viksarissa 1924—29. Kissalan pojat
sukeltelivat kuvakirjapremiäärinsä jälkeen ja en-
nen Helsingin Sanomiin päätymistään ehtimiseen
lehdistössä esille: Suomen Kuvalehdessä 1917,
Maailmassa 1927—28, Lukemista kaikille -lehdes-
sä 1931 sekä Uudessa Suomessa 1933. Bud Fishe-
rin Mutt and Jeff teki samat temput Kodin kuvas-
tossa 1917, Nuorten nuijassa 1925, Maailmassa
1927 sekäKarjala-lehdessä 1929.
Nimisuomennosten hajonta oli suuri: Buster

Brown esiintyi meillä nimillä Lassi, Ville-veitikka,
Pekka jaPulla sekä Esko Etevän elämyksiä, Kissa-
lan pojat sekä nimettöminä että otsakkein Matin ja
Mikon kujeita, Kapteenin kaksoiset ja Piikkipar-
ran pojat. Mutt and Jeff taasen esiintyivät nimillä
Iso-Lassi jaPikku-Lassi eli kahden vekkulin mer-
killinen elämä, Mittavainen ja Matalainen, Rietu
Pitkälä ja Kalle Pikkula sekä Herra Kustaa Adolf
Pätkä ja herra Napoleon Pitkä ja heidän seikkai-
lunsa ennen vakiintumistaan Seuran kautta Suo-
men kansan tietoisuuteen Matti Mainiona ja Jussi
Juoniona.
Ennen amerikkalaisen sarjakuvan järjestelmäl-

listä markkinavaltausta Suomessa kunnostautui
aikakauslehti Maailma sen esittelijänä: lehden
värisivuista oli aina varattu yksi tai kaksi jollekin
amerikkalaiselle kuuluisuudelle. Eskon, Matin ja
Mikon, Rietun ja Kallen lisäksi saatiin nähdä
James Swinnertonin, Russ Westoverin, Crawford
Youngin jaJimmy Murphyn sarjoja. Niiden julkai-
seminen näkyy kuitenkin olleen merirosvoluon-

toista: eräästäkin Murphyn sarjasta oli amerikka-
laisen syndikaatin copyright-merkintä huolek-
kaasti pyyhitty pois.
Muita samanlaisia ennalta julkaisijoita olivat

mm. Kariston viikkolehti (Frank Godwinin Liisa)
sekä Kerron sinulle . . . (F.B. Opperin Ja aasin nimi
oli Liisa sekä Harold Fosterin Tarzan).

Kultainen vuosikymmen

Vuosisadan vaihteesta lähtien elinvoimaisena sen-
suuritoimista huolimatta versonut pilalehdistö,
maailmansodan jälkeen syntyneet pilakuvajulkai-
susarjat sekä entistä vireämpi kuvalehdistö tarjo-
sivat runsaasti töitä täkäläisille piirtäjille, vaikka
ne lainasivatkin paljon ulkomaisia piirroksia. Näi-
tä lehtiä olivat muiden muassa porvarilliset pila-
lehdet Movitz, Kerberos, Tuulispää, vasemmisto-
laiset Kurikka, Paukku, Tuisku, Penikkasosialisti,
lastenlehdet Pääskynen, Sirkka, porvarillinen Suo-
men Kuvalehti, vasemmistolaiset Itä ja länsi, Ko-
toa jakaukaa. Suomalainen 10- ja 20-lukujen pila-
ja sarjakuvataide onkin toistaiseksi ylittämätöntä
niin määrältään kuin tasoltaan.
Pilalehtiin piirrettiin runsaasti myös monikuvai-

sia pilakuvia, sarjakuvan 'rajatapauksia'. Piirtä-
jistä mainittakoon H. Aspelin, Marcus Collin, Os-
car Furuhjelm, A. Halonen, Topi Vikstedt sekä
sellaiset tässä yhteydessä keskeisiksi nousevat
henkilöt kuin Alexander Tavitz, Ola Fogelberg,
Hjalmar Löfving.
Sarjakuvallista kertomatapaa kokeili ensimmäi-

seksi Ilmari Vainio (s. 1892, k. 1955, taidemaala-
ri, kuvittaja, lavastaja), joka ennen ylioppilaaksi
pääsyään julkaisi Werner Söderströmin kustanta-
man kuvakirjan Professori Itikaisen tutkimusret-
ki. Se ilmestyi 1911.
Vainio kehitteli aika omaperäisen henkilökolmi-

kon tarinansa sankareiksi jamielikuvituksekkaita
käänteitä retken kulkuun: professori Itikainen,
kapteeni Pyöryläinen ja merimies Jukka Hyöryläi-
nen lähtevät hyöryveneellä Helsingistä, joutuvat
katkaisemaan maston mahtuakseen päiväntasaa-
jan ali, pakenevat Afrikasta ihmissyöjiltä tulivuo-
ren kautta Kiinaan, Kiinasta ranskalaisen ilmapal-
loilijan matkassa pohjoisnavalle, sieltä kolmella
ajopelillä, jäälautalla, valaalla ja purjelaivalla,
lopulta takaisin Helsinkiin — tämä kaikki kerrottu-
na 48 kuvassa. Suurempaa kestävyyttä tällä san-
karikolmikolla ei kumminkaan ollut kuin että se
vuoden 1914 Pääskysessä teki huimapäisen lento-
retken uudella ihmeellisellä keksinnöllä lentoko-
neella joulupukin luo kuuhun ja katosi lukijain
näköpiiristä joulupukin reen kiitäessä vinhaa
vauhtia pukkien ja sikojen vetämänä halki ilmojen
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Groteskius ei tullut suomalaisellesarjakuvalle luon-

taiseksi. Meillä sarjakuva oli lapsia hyvään, oikeaan
jaraittiiseen elämään sekä kirjoituksen vaivatto-

maan sisälukutaitoon kasvattavaa. Groteskius pesi
vain 20-luvun vasemmistopilalehdissä. 342 Puiston
tiellä — iltakävelyromantiikkaa. Viimeisen kuvan
repliikki: - Hyi! Tuisku 1925. 343 Penikkasosialisti
1925. 344 RanskalaisenReiserin fantastinen Ulkoil-
maelämä. Charlie 1971.
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ja poikki maiden . . . Tiedä sitten, mikä oli syynä,
yleisön, julkaisijan vaiko piirtäjän mielenkiinnon
puute. Näin professori jää kumppaneineen vielä
kuriositeetiksi tässäkavalkadissa.
Vanhimman kotoperäisen sarjakuvamme kolme

huomattavinta piirtäjää julkaisivat ensimmäiset
piirroksensa 10-luvulla,Löfving jaFogelberg vuo-
sikymmenen puolimaissa, Tawitz kohta muutet-
tuaan vallankumouksen jaloistaSuomeen.
Ola Fogelberg loi yhdessä Jalmari Finnen kanssa

Suomen ensimmäisen täysiverisen sarjakuvasan-
karin, aggressiivisessa luonteikkuudessaan virkis-
tävän, politikoivan ankan, jonka nimi oli Janne:
Janne Ankkasen merkilliset vaiheet nykyajan ris-
tiaallokossa, tekstin laatinut Jalmari Finne ja ku-
vat piirtänyt Ola Fogelberg, »taiteilija, jolla on
sujuva kynä ja huumorille altis silmä».
Sarja alkoi Suomen Kuvalehdessä lokakuulla

1917, ja sitä ennätti ilmestyä vain kymmenkunta
sarjaa, kun tulikin vallankumous Suomeen, ja sen
loputtua Ankkasen aiheet taisivat olla liian poltta-
via sarjakuvassa käsiteltäviksi. Janne katosi, ei
tosin ikipäiviksi, sillä se herätettiin henkiin 1943—
44 Kansan Kuvalehdessä. Pitkään se ei siinäkään
viihtynyt, olisiko uusi aika uusine tyyppeineen
(Kansanhuolto, Musta-Pörssi, Vero-Karhu, Aku-
Ankka) ollut Jannelle liikaa. Sarja ei ottanut enää
tuulta. Tarkkaa tietoa ei ole Jannen ankkahahmon
alkuperästä, Fogelin tytär Toto Kaila arveli sen
valitun varmuustakeeksi siitä että Jannenyhtäläi-
syydet olemassa olevien henkilöiden kanssa olisi-
vatmahdollisimman satunnaiset. Eläinallegoriana
Janne Ankkanen tietenkin jatkoi varsin pitkää
opettavaisten satujen (La Fontaine) ja poliittisten
pilapiirrosten traditiota.
Fogelberg (s. 1894, k. 1952, taidemaalari,piirtä-

jä, kirjailija, toimittaja, mainospäällikkö, keksijä,
juoksija, vapaapalokuntalainen, kalastaja) eli Fo-
geli oli piirtäjänäkin monipuolinen mies: hänpiirsi
kuvia ja vinjettejä, pila- ja sarjakuvia lehtiin ja
kirjoihin, teki useita kuvakirjoja ja mm. suunnitte-
li Suomen ensimmäisen leipäkortin. Janne Ankka-
sen lisäksi hän ehti piirtää neljää muuta sarjaku-
vaa: Herra Pätkää Työtoveriin (1929—43), Pupua
jaPelleä sekä Pekka Puupäätä Kuluttajain lehteen
(edellistä 1926—34, jälkimmäistä vuodesta 1925)
ja Avuliasta Aatua Suomen Kuvalehteen ja Kalle
Viksariin (1930-32).

Kainonlainen nuorimies

Suomen sarjakuvahistorian suurmiehen sisääntu-
lossa on suorastaan klassiseen vivahtavaa suu-
ruutta: »Kun Pekka Puupää oli kotonaan oppinut
niin paljon, ettei hän enää mitään käsittänyt, jätti

hän äidilleen jäähyväiset ja lähti tallustamaan
avaraanmaailmaan oppiansa lisäämään.»
Kuten sittemmin kävi ilmi, opin lisääminen Pe-

kan puupäähän oli samanlaista kuin veden kai-
voon kantaminen: ei Pekka ottanut opikseen, sa-
mat tuhmuudet toistuivat. Minkäs teet: Pekka oli
sympaattinen luultavasti juuri heikkouksiensa ja
yksinkertaisuutensa vuoksi. Pekka oli kai ennen
kaikkea suomalainen, ainakin hän herätti kansa-
laisissa vastakaikua siinä määrin, että suosion
suurimpina päivinä 50-luvun alussa Pekka-kirjat
olivat 60—70 000 painoksineen eniten myytyjä
ennen 'Tuntematonta sotilasta'.

Täyttä varmuutta ei ole, mistä Fogeli sai ajatuk-
sen Puupäähänsä. Majakka ja Perävaunu -eloku-
vat olivat suosiossa 20-luvun alun Suomessa ame-
rikkalaisten slapstick-farssien, Keatonin, Chapli-
nin jne., ohella. Majakka ja Perävaunu -aisaparin
pitkällistä suosiota osoittaa, että 20—40-luvuilla
oli useissa lehdissä sarjakuvia, joissa he olivat
sankareina. On olemassa valokuva, jossa Fogeli
esiintyy yhdessä Majakkaa ja Perävaunua esittä-
neiden tanskalaisten näyttelijäin kanssa. Pekan ja
Pätkän esikuva voisi olla siis siinä. Pekka olisi
voinut periä housuntakamuksensa esim. Chaplinil-
ta. Pitkä tyhmä mies oli päähenkilönä myös var-
haisessaruotsalaisessa Kronblom-sarjassa.
Oli tämän asian laita miten hyvänsä, joka ta-

pauksessa Pekka aloitti vaelluksensa yksin, eikä
Pätkä suinkaan ohut ensimmäinen henkilö, joka
tämän sarjakuvan vahvuuteen lisättiin. Justiina
nimittäin taisteli kahden kilpakosijan ruumiiden
yli ja sai Pekan, joka istui vanhanpojanverosta
huolestuneena puiston penkillä kaulassaan lappu:
»Haluan naimisiin». Tulipa perheeseen lisäystäkin,
9 viikon kuluttua naimisiin menosta: neiti Puppu
Puupää. Sitten, kuten on tapana sanoa, elämä
jatkui. Farssimaisia aineksia Pekka Puupäässä oli
alusta pitäen, sen huumori kai sen läpi vei ja on
pitänyt sitä näihin aikoihin asti elossa.
Alkuun sarjassa oli monasti päivänpoliittisiakin

aineksia. Heti ensimmäisenä vuonnaan Pekka läh-
ti ulkomaan matkalle, joutuipa siinä Italiaankin:
»Nähdä Neappeli ja kuolla.» Kaukaa kumminkin
näkyy juosten lähestyvä paikallinen asujain. Pek-
ka: »Mutta — niin, mutta — tuolla taitaa olla
fascisti.» Ja se ei Pekalle sovi — hän kun on
osuustoimintamiehiä. (Uteliaille voidaan kertoa,
että kysymyksessä oli vain sähkösanomantuoja,
Pekka kutsuttiin kiireesti kotimaahan osuuskaup-
papäiville. Ensi töikseen P.P. kuitenkin seuraavas-
sa sarjassa meni ottamaan vakuutuksen: »Sehän
oli sentään melkein fascisti.»)* Ja mitäpä tapahtuu

*Kaipa Pekassa oli jotain Fogelista itsestäänkin: jos sattui
Pekalle koko ajan, niin sattui Fogelbergillekin. Fogeli oh
Venetsiassa käymässä, menipä päivänä muutamana San
Marcon torille puluja katsomaan. Siellä oh tavattomasti
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heinäkuussa 1930 sarjassa »Pekka Puupää Pohjo-
lassa»: miten Pekka sinne Pohjolan perille lienee
joutunutkin, housut joka tapauksessa olivat perin
repeytyneet piikkilangassa, ja kuinkas käykään,
kolme paikallista (körttikampauksista) asujainta
tulee luo ja haastaa keskenään: »Kah, pojat, tuolla
äijällä on revityt housut — hän on varmasti ollut
Vaasassa.» Niinpä sitten muitta mutkitta Pekkaa
autoon tunkemaan ja sillä ajamaan, ja kun on
kotvan ajettu, noustaan ulos ja käydään pohti-
maan, mitä nyt äijälle tehdään. Yksi sanoo, »hirte-
tään heti», toinen, »annetaanselkäsauna»,kolmas,
»viedään itärajalle». (Tässä vaiheessa Pekka kui-
tenkin selvitti tilanteen edukseen haihtumalla vai-
vihkaa maisemasta.)

Eräänä mahdollisena selityksenä Pekka Puupään
lujalle ja sitkeälle kansansuosiolle lienee, että
Fogelbergkokosi aiheensa paljolta kansan keskuu-
desta. Kun hän luopui Elannon mainospäällikön
toimesta 1944, merkitsi ammatikseen »kalastaja»
siirtyen Tammisaaren lähistölle puutarhaa viljele-
mään ja ansaitsemaan vapaana taiteilijana, hänel-
lä oli vanha Packard Limousine, josta oli otettu
takapenkki pois ja asennettu heteka tilalle. Tällä
asuntoautolla Fogeli ajeli pari kertaa kesässä pa-
rin viikon mittaisia kierroksia Keski-Suomessa,
viihtyi ihmisten joukossajakokosi aiheita Pekkoi-
hinsa.
Sikäli epäkaupallisena Pekka Puupää säilyi suo-

siostaan huolimatta, ettei siitä tehty leluja eikä sen
nimellä myyty suklaata, margariinia tai riisimuro-
ja. Elannon ja OTK:n mainoksissa Pekkaa kyllä
käytettiin, esim. tähän tapaan: »P.P: Ha-ha-ha-ha-
haa! Poika: Miksi setä panee käden tällä tavalla
kun nauraa? P.P. : Kas, kun minä olin nuori, niin ei
ollut vielä olemassa OTK:n hammastahnaa, ja nyt
minulla on vain yksi hammas jäljellä!» (Ja niille,
jotka inhoavattjuttujen jättämistä kesken tai jotka
eivät arvanneet, kuinkas sitten kävikään, kerrot-
takoon, että;: poika kipin kapin juoksi ostamaan
yhdenputken OTK:n »SUVE»-hammastahnaa.)
Jo seuraavana vuonna Pekka Puupään synty-

mästä Fogeli teki siitä kuvakirjan. Vuosittaiset
kuva-albumit alkoivat ilmestyä 1943. Fogelinkuo-
leman jälkeen albumien piirtämisen peri hänen
tyttärensä Toto (oik. Ruth) Kaila (s. 1924), joka on
piirtänyt siitä lähtien niitä yhden vuosittain.
Tyypillisenä populaaritaiteen suosikkihahmona

Pekka Puupää putkahti kohta Fogelin kuoleman

ihmisiä. Fogeli katseli ympärilleen, niin alkoivat ihmiset
juosta, ensin torin toiseenpäähän ja taas toiseen, ja raketteja
rupesi lentelemään.Fogeli lähtimukaanyhteiseenilonpitoon,
rupesi hänkin juoksemaan edes ja takaisin kunnes lopulta
väsyi ja palasi hotelliinsa. Se kuitenkin oh lukossa. Fogeli
siinäkoputtelemaan, avattiinlopulta: »Ai, herra Fogelberg,te
elätte vielä, missä olette ollut?» Fogeli: »Minä olin tuolla
karnevaaleissa.» »Ei se ollut mikäänkarnevaali, se oli vallan-
kumous.»

jälkeen elokuvaan: T.J. Särkän junailtua sarjaku-
van hahmojen ja nimien käyttöoikeudet SF:lle
aloitti yhtiö kaikkiaan 13:een nousevan Puupää-
elokuvien sarjan. Useimpiin näistä elokuvista teki
Reino Helismaa käsikirjoituksen, ja useimpien oh-
jaajana oli Armand Lohikoski. Pekkaa näissä elo-
kuvissa esitti Esa Pakarinen ja Pätkää Masa Nie-
mi, jonka kuolema lienee ollut syynä Puupää-elo-
kuvien loppumiseen.
Pekka ei kuitenkaan esiintynyt ensimmäistä ker-

taa elokuvassa 50-luvulla. Vuonna 1927 Fogel-
berg lähti Yhdysvaltoihin monien muiden asioiden
ohella keksimäänsä moniväripainantamenetelmää
patentoimaan. Matka päättyi patentoinnin osalta
huonosti, mutta sen aikana Fogeli tutustui trikki-
filmitekniikkaan. Suomeen palattuaan hän teki n.
5 minuuttia kestäneen mustavalkoisen piirroselo-
kuvan Pekka Puupäästä. Sitä ei tiettävästi ole
koskaan esitetty julkisesti, ja sen osaksi koitui
yhtä kova kuin sen aikaisille filmeille tavallinen
kohtalo: se paloi jo ennen sotia.
Fogelin »Pekan syntiinlankeemukseksi» joskus

kutsuma Pätkä esiintyi omin otsikoin pitkän tovin,
kunnes siirtyi Puupää-sarjan henkilökuntaan, epä-
tasaparin Perävaunu-puoleksi.
Pupu ja Pelle oli huomattavasti nuoremmalle

lukijakunnalle suunnattu sarja kuin Fogelin muut
sarjat: sankaripari, merimiespukuiset veljekset
siinä joutuivat milloin mihinkin seikkailuun, lensi-
vät milloin Leena-nimisellä magneettikiven voi-
malla kulkevalla avaruuslaivalla Venukseen,
Meksikoon ja Kiinaan, milloin taas proosallisem-
min ilmapallolla. Pekan lisäksi oli kainonlainen
Fogelin toinenkin pitkänhuiskea luomus, Avulias
Aatu. Aatun auttamishalun vilpittömyys oli
omiansa herättämään myötämieltä kenessä ta-
hansa lukijassa, ja sen kariutuminen kulloisenkin
hätätilanteen täydelliseen väärinkäsittämiseen
saattoi kehitellä varsin onnistuneitakin vitsejä.
Aatu ilmestyi etupäässä yksikuvaisena vitsiruutu-
na Suomen Kuvalehdessä, mutta Fogeli piirsi sitä
pitempänäkin sarjana.

Jalmarin sarjat

Hjalmar Löfvingin (s. 1896, k. 1968) sarjakuvaan
putoaminen kävi samoin kuin Fogelin: hän piirsi
pilakuvia, monesti monikuvaisia, tarvittiin enää
tilaus lehden julkaisijalta, aihe ja yleisön sitkeää
kiinnostusta, jasarjakuva oli valmis. Pitkän piirtä-
jänuransa aikana Löfving piirsi lukemattomia pi-
lakuvia, kuvajarvoituksia, poliittisia pilapiirroksia
ja monta sarjakuvaa joista muutamat jatkuivat
hyvinkin pitkään. Hän teki niitä tilauksesta niin
vasemmistolaisiin kuin oikeistolaisiin,pilalehtiin
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sekä lasten- ja raittiuslehtiin. Korkeatasoisimpia
ovat hänen 1910-luvun lopulla sekä 1920-luvulla
Tuulispäähän ja Kurikkaan piirtämänsä yhteis-
kuntasatiiriset yksi- tai monikuvaiset pilakuvat.
Henkilöinä niissä esiintyi kirkasotsaisia ammat-
tiyhdistysnuorukaisia ja nälkää näkeviä työläis-
perheitä, sakilaisia, työtä kaihtaen eläviä mutta
silti toimeen tulevia veijareita, lihavia, lipeviä
tehtailijoita, kauppiaita tai muita porvareita, mur-
hamiehen näköisiä tuomareita, poliiseja jotka
muistuttivat roistoja enemmän kuin roistot konsa-
naan; edelleen hänen kuvissaan saattoi olla vas-
takkain stereotyyppisen rehti, jäyhä sotilas ja
luihuista luihuin kommunistirääsyläinen. Henki-
löiden ulkonäön sympaattisuus tai epäsympaatti-
suus riippui kuvan tilanneen lehdenkannasta.
Myöhemmin Löfvingin voimakkaan kulmikas

tyyli osoitti maneeristumisen oireita. Hän piirsi
sarjakuvia erilaisiin lastenlehtiin, jolloin päähen-
kilöinä oli tavallisesti pikkupoikia ja juonet olivat
verraten yksinkertaisia seikkailutarinoita, joita
väritti usein kulloisenkin lastenlehden aatteellinen
kanta. Niinpä henkilötyypeissä ei ollut mahdollista
kehitellä karakteristisia piirteitä eikä satiiria,
vaan päähenkilöt jäivät stereotyyppisiksi ideaali-
nuorukaisiksi, ja muidenkin henkilöiden persoo-
nallisuus jäi ulkoisten ominaispiirteiden, tikku-
maisen laihuuden, suunnattomanpulleuden, savo-
laisen lupsakkuuden, ison tukkakuontalon varaan.
Näitä Löfvingin pitkäaikaisia japysyvän sankaris-
ton varaan rakentuvia sarjakuvia olivat mm. Pik-
ku-Timo jaPörröpää-livari (Valistuksen lastenleh-
dessä 1928—56), tarina kaikin puolin kunnollisen
miehenalun ja pitkän pahankurisen pojan välises-
tä ystävyydestä. Kuitenkin kävi niin kuin monesti
käy, että enemmän inhimillisiä vikoja, siis enem-
män persoonallisuutta omaavasta henkilöstä tuli
lukijakunnan varsinainen kiinnostuksen kohde ja
tarinan todellinen sankari. Tämä on tuttu ilmiö
muualtakin. Sarjakuva nimetään keskushenkilön
mukaan, mutta sankarin aisapari kuitenkin sitten
varastaaparhaan mielenkiinnon itselleen: Asterix
— Obelix tai Tintti—kapteeni Haddock.
Löfving saattoi saada lapsilta kirjeitä, joissa ky-

syttiin, eikö Pörröpää-livari koskaan käynyt par-
turissa — kenties tämä ongelma oli lukijakuntaa
paljonkin lähempänä kuin raittius- tai muut aat-
telliset kysymykset, joita monet Löfvingin toimek-
siantajat puntaroivat lehdissään ja tuputtivat rat-
kaisuja alaikäisille lukijoilleen.
Muita Löfvingin sarjakuvia oli Olli Pirteä, joka

pitkän ilmestymisensä (Sirkka, 1927—45) aikana
ennätti heijastella monia maailmantapahtumia
(Olli ennätti kohtaamaan luihuja polsevikkeja
1933, meksikolaisia kapinoitsijoita 1934, Suomen
englantilaisia vihollisia ja japanilaisia liittolaisia
1942), sekä raittiusaatetta lapsiin ammentavat
Pekka Ponteva (Valistuksen lastenlehti ja Koitto,

kieltolakiajalla) ja Risto Reippaan seikkailut
(Nuorten päivä, 30-luvulla). Vihtakysymyksenkin
käsittely muuten riippui kokonaan kulloisestakin
lehdestä. Kaksikymmenluvun puolivälin vasem-
mistolaisissa pilalehdissä Piiskassa ja Tuiskussa
saatettiin viinanpersoutta suomia ihan toisella ta-
valla kuin Alli Trygg-HeleniuksenKoitossa.
Muita Löfvingin sarjakuvia olivat Tommi Typyk-

kä (Yhteishyvä 1929—54) sekä lyhytikäisemmät
Olli Viikarinen, Kalle Kujeinen, Sankari ja Nuoli,
Putte MökkönenHöllywoodissa, Pulien ihmeelliset
matkat, Matin matka maailmalle, Sipi ja Sopi-
muurahaiset, Pompus ja Nökö, Pike Pallean seik-
kailut jaBimbo seikkailee.

Suomalaistenkin sarjakuvasankarien varaan
saattoi rakentaa kaupallista siipituotejärjestel-
mää: Tästä esimerkkinä Chymoksen aikanaan
markkinoima Tommi Typykkä -suklaa.
Uudet asiat eivät useinkaan ole yhden ihmisen

keksimiä. Löfving kilpailee Fogelbergin kanssa
Suomen ensimmäisen piirroselokuvan tekemisen
kunniasta. Ensimmäisyyttä ei voitane ratkaista,
mutta mielenkiintoista onkin, että Fogelbergin ja
Löfvingin kokeilut sattuivat niin samoihin aikoi-
hin. Vuonna 1927 Löfving nimittäin aloitti harjoit-
telun Suomi-Filmin työhuoneissa ja piirsi joitakin
lyhyitä sekä pari pitempää mainoselokuvaa. Silloi-
set harjoitusfilminsä Löfving kokosi myöhemmin
pieneksi elokuvaksi ja antoi sille nimeksi 'Muuta-
ma metri tuulta ja sadetta'. Se esitettiin Tesvisios-
sa huhtikuun 23. päivänä 1964.

Todella kunnon poika, jolla on ylevä
päämäärä

Pitkäkoipinen seitsemäsluokkalainen, käy koulua,
tanssii charlestonia, pitää Allista — kuka se on?
Jos vielä lisättäisiin, että hänellä on iso nenä ja
että Niku- ja Naku -nimiset pojannaskalit ehtimi-
seen ovat tekemässä hänelle kepposia, ei moni
20—30-lukujen taitteessa nuoruuttaan elänyt suo-
malainen jäisi ymmälleen: Junnu Kivanenhan se
on.
Niinä seitsemänä vuonna, joinaJunnu-sarjakuva

ilmestyi Suomen Kuvalehden »Lisä-ajanvietesivul-
la», se ennätti tulla tavattomansuosituksi. Toisena
ilmestymisvuonna 1928 lukijoille julistettiin Jun-
nu-piirustuskilpailu. Lehden toimitukseen kertyi
kaikenlaista sarjakuvan henkilögalleriaan liitty-
vää taideluomaa lukijain lähettämänä: »Meillä on
kokoelmissamme jo Junnusta monta puuveistosta.
Nyt ovat kokoelmamme lisääntyneet arvoikkailla
uusilla taideteoksilla: Allin ja Junnun päillä. Em-
me osaa nimittää tätä taidelajia oikealla nimel-
lään. Ne ovat tehdyt erilaisista kankaista, taitaa
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olla osia silkkisukistakin. Päähineet, kaulukset,
iho, j.n.e. ovat erivärisiä kappaleita, vain kasvon-
piirteet ovat värillä aikaansaatuja.» Näin kuvaili
ajanvietesivun toimittaja Veli Giovanni lukijain
innostuksen tuotteita vuonna 1930. Tavallisia
piirroksia ja silhuettileikkauksia tuli niin ikään.
Seuraavan vuoden lopulla lehti pani toimeen ylei-
sen Junnu-äänestyksen: lukijain oli mahdollista
liittyä Junnu-puolueeseen, Tip-Top-Olli-, Niku-Na-
ku- tai Salomon-puolueeseen. Äänestyksen pro-
sentteina ilmoitettu tulos: Junnu-puolue 81,2%,
Niku ja Naku -puolue 15,9%, Salomon-puolue
1,9%, Tip-Top-Olli-puolue 1,0%; Alli sai yhden
äänen. Junnu sai nimipäiväonnitteluja Jussinpäi-
vänä, ja ajanvietesivun toimittaja toivotti lukijoille
hauskaa joulua omasta ja Junnunpuolesta.
Tämän ennen näkemättömän suosion saavutta-

neen sarjakuvan käsikirjoittaja oli Veli Giovanni,
alias Hillari Johannes Viherjuuri (s. 1889, k.
1949), monen toimen mies: venäjän opettaja, mai-
nosmies, useiden lehtien ja kirjojen toimittaja.
Hänen pitkäaikaisia kirjasarjojaan olivat mm.Poi-
kien oma kirja, Lasten oma kirja, Joulukärpänen,
Pilajuttuja ja -piirroksia ja Kalle Viksari. Näihin
kirjoihin hän teetti pila-ja sarjakuvat ja muunkin
kuvituksen suomalaisilla taiteilijoilla.
Suurelta osin juuri Veli Giovannin ideoinnin ja

toimeliaisuuden ansiota on suomalaisen pila- ja
sarjakuvapiirrännän runsaus ja monipuolisuus,
korkeatasoisuuskin, 20- ja 30-luvuilla.

Junnun suosio lienee ymmärrettävä joukkotiedo-
tusviihteen nykyisen suosion valossa. Veli Giovan-
ni sijoitti jokamiessuomalaiseen sivistyneistöper-
hepiiriin jokapäiväisiä pikkutapahtumia, joskus
vähän suurempiakin, monesti omaa perhettään
mallina käyttäen, ja sai juttuun siten niin paljon
elämää, että se kiinnosti ihmisiä, jotka ennen
kokemattoman kiihkeästi seurasivat Junnun yri-
tyksiä valloittaa Allin sydän, Nikun ja Nakun
alinomaista pikkukiusantekoa ynnä muita tämän
pikku yhteisön toilauksia. Viihdefunktioltaan Jun-
nu vastasi tämän päivän TV-perhesarjoja, Naapu-
rilähiötä jamuita.

Junnu ei kuitenkaan ollut Viherjuuren ensimmäi-
nen saavutus sarjakuvan alalla. Vuonna 1924 hän
toimitti ensi kerran Kalle Viksari -nimisen nelivä-
risarjoja sisältävän kirjan, joka ilmestyi vuosittain
aina 50-luvun taitteeseen asti. Alkuun se sisälsi
pelkästään ulkomaisista sarjakuvista lainattuja
ideoita, varsin usein jopa tunnistettavia amerikka-
laisia jaruotsalaisia sarjakuvia uudestaan piirret-
tyinä. Alkuvuosien Viksareista voi tunnistaa mm.
Outcaultin Buster Brownin, McManusin varhaisia
perhesarjoja, edellisen nimellä Pekka ja Pulla,
jälkimmäisen nimellä Isän ja äidin esikoinen, sekä
ruotsalaisen Victor Bergdahlin sarjakuvan Kapten
Grogg nimellä Kapteeni Naukku. Kaikki sarjat
olivat A. Tawitzin piirtämiä vuoteen 1929 asti,

josta lähtien mukaan tuli yhä useampia piirtäjiä:
Sven Nyström, Gösta Thilén, Fogeli, Eeli Jaatinen,
Poika Vesanto, Arnold Tilgman, Asmo Alho, Seppo
Launis, Olavi Vikainen, Pauli Soisalo, Pauli Ele-
nius, Helena Malisto, Martti Viitala,Erkki Salonen
jne., jne. Tawitz jäi vuoteen 1934 mennessä koko-
naan pois — samaan aikaan kuin hän luopui
Junnustakin.
Kalle Viksarin sarjoihin pätee sama kuin Veli

Giovannin toimeksiannosta tehtyihin töihin yleen-
säkin: ideat olivat järkiään Viherjuuren antamia,
joko hänen itsensä keksimiä tai (lähinnä) ulkomai-
sesta lehdistöstä lainattuja. Taiteilijat sitten ra-
kensivat kuvansa niiden varaan.

Ansaitsee kenties mainita, että Majakka ja Perä-
vaunu -idea putkahti suomalaiseen sarjakuvaan
muuallekin kuin Pekka Puupäähän: laiha Mutti-
nen ja lyhyenpulleva Puttinen esiintyivät Kalle
Viksarissa sen alusta lähtien. Kaikkiaan Viherjuu-
ri kokosi Kalle Viksariin vuosien kuluessa lähes
kaikkien merkittävien suomalaisten sarjakuvatai-
teilijain töitä.
Junnun piirtäjäksi Veli Giovanni valitsi hänelle

paljon piirtäneen Alexander Tawitzin (s. 1879, k.
1937, taidemaalari, piirtäjä, piirustuksenopetta-
ja), Pietarista vallankumouksen tieltä Suomeen
paenneen virolaisen. Tawitz oli aloittanut täkäläi-
sen uransa kuvittamalla pilalehtiä, mm. Tuulis-
päätä. Viherjuurelle hän tekikymmenkunnan vuo-
den kuluessa paljon kuvitustöitä, Kalle Viksarin ja
Junnun lisäksi mm. Pilajuttuihin.
Tawitzin tyyli oli selkeää, kulmikkaalla ja vähän

jähmeällä tavalla voimakasta. Yksittäisten kuvien
sommittelu oli monastikin — ehkä ajan puutteen
vuoksi — sovinnaista, mutta aina selkeää ja joskus
hyvinkin aistikasta.
Junnu jäi Tawitzin huomattavimmaksi sarjaku-

vatyöksi. Tosin hän piirsi pariakin jatkosarjaa,
Nainen ja Kalle August Avulias, Sana ja kuva
-nimiseen aikakauslehteen 20-luvun lopulla, mut-
ta ne eivät olleet ottaakseen tuulta, ehkä tarinoi-
den Junnuun verratenvähemmän elävyyden takia
tai siksi, että maun muuttuessa ja ulkomaisten
sarjojen alkaessa saapua Suomeen Tawitzin tyyli
alkoi vaikuttaa kankealta ja vanhahtavalta —
Junnussakin. Vuoden 1933 loppupuolella Tawitz
lakkasi piirtämästä jo vastatuuleen joutunutta
Junnua. Hänen jälkeensä sille tuli toinen piirtäjä,
Tawitzia nuorempi Poika Vesanto, joka oli tyylil-
tään paljon modernimpi. Se ei kuitenkaan estänyt
Junnua kokemasta pikaista kuolemaa. Kävi kai
niin kuin monesti muuallakin: sarjakuvan seuraa-
vat piirtäjät eivät pysty saamaan elävää otetta
edeltäjän luomaan kuvamaailmaan vaan piirtävät
hengetöntä plagiaattia tai sitten — kuten tässä
tapauksessa — muuttavat tyyppejä niin radikaalis-
ti, että lukijat putoavat sarjan vanhasta tunnel-
mastapois, ja sarjan suosio vähenee.
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Junnu kylläkin kutsuttiin Suomen Kuvalehden
lukijain toimesta takaisin 1934 mutta Tawitz ei
sitä enää ryhtynyt piirtämään, vaan uusi yrittäjä
Arnold Tilgman. Henkiin herättely jäi kuitenkin
pelkäksi tekohengitysyritykseksi: jo neljän sarjan
kuluttua Junnu katosi lopullisesti.

Tupsupäinen Viherjuuri

Veli Giovannin luomia sarjakuvahenkilöitä oli
myös Herra Kerhonen, jolle Gösta Thilén (s. 1893,
k. 1934, lehtimies, taidemaalari, piirtäjä) antoi
ulkomuodon.
Thilén piirsi ensin Viipurissa asuessaan useihin

pilalehtiin, mm. Garmiin, ja muutettuaan Helsin-
kiin 20-luvun lopulla ryhtyi piankin Kerhosen
piirtäjäksi.
»Muhoavalla olemuksellaan hän levittää ympäril-

leen hyväntuulisuutta», kehui Suomen Kuvalehti
vuonna 1932 Herra Säästö-Kerhosta, posliinista
kolikkolipasta (11 cm korkea, hinta 30 mk). Jo-
viaali Kerhonen olikin, taipuvainen kepposiin,
kekseliäisyyteen ja kommelluksiin — heijastaen
kertoman mukaan sarjan ideanikkarin piirteitä.
Herra Kerhonen oli ensimmäinen laatuaan: har-

voja poikkeuksia lukuunottamatta se toimi ilman
minkäänlaista tekstiä. Siten se oli kuvallisesti
paljon etevämpi aikalaistaan Junnua, joka oli
kuvien alle sijoitettuine teksteineen kuvakerron-
nallisesti kankea ja kömpelö — olkoonkin että
tällainen tapa oli Suomessa ja muuallakin Euroo-
passa näihin aikoihin yleinen. Kun vielä voidaan
todeta, että Kerhossarja toimi ilman tekstejä
yleensä varsin kitkattomasti, onkin jo lausuttu
varsin korkeita arvolauseita Thilénin sarjakuvan-
piirtämiskyvyistä.
Alkuun Kerhonen esiintyi sarjoissa yksin, satun-

naisten sivuhenkilöiden, mm. vaimon putkahdel-
lessa myötävaikuttamaan jutun rakentumiseen.
Muutaman vuoden kuluttua mukaan sitten tuli
vakiopartneri, iso, italialaisen näköinen, isoviiksi-
nen veikkonen, jokakäsitteli Kerhosta suunnilleen
kuin rukkasta silmät huolettomasti puoliummessa
ja joka jäi — juttuhan oh mykkä — lukijoille
nimeltä tuntemattomaksi.
Herra Kerhonen ilmestyi Suomen Kuvalehteen

1930 Fogelin Avuliaan Aatun väsyttyä viimeisen
ja lopullisen kerran Suomen kansan kiittämättö-
myyteen ja jatkui Thilénin piirtämänä tämän kuo-
lemaan saakka — itse asiassa vähän siitä sivukin,
koska Thilén oli piirtänyt sarjoja varastoon.

Toiset piirtäjät jatkoivat sitten Kerhosta, mm.
Olavi Vikainen Uuden Suomen sunnuntailiittee-
seen, Joulukärpäseen ja Kalle Viksariin niinkin
myöhään kuin 1950. Mutta italialainen painija jäi

lyhytikäiseksi, mikä on valitettavaa,sillä useinkin
tilannekomiikan tasolle jääviin juttuihin näytti
olevan tulossa mahdollisuus herrojen luonneku-
vien syventämiseen.
Thilénin ainoaksi sarjakuvatyöksi jäänyt Kerho-

nen oli aikanaan verraten luettu, päätellen siitä,
että säästölipas muotoiltiin, tehtiin Kerhos-peli-
kortit ja että herraa käytettiin mainostamaan
Pikku Kerho -paperosseja. Myös eräs helsinkiläi-
nen ravintola on saanut nimensä Thilénin sanka-
rin mukaan, koska siellä oli kuulemma aikanaan
Kerhosen näköinenportsari.

Ilmaanpa näin lensivätkin
hiihtoveikot oivat

Majakka ja Perävaunu -kuvio kukoisti suomalai-
sessa sarjakuvassa moniaalla; yhtenä näitä ly-
hyestä paksukaisesta japitkästä ohukaisesta ker-
tovia tarinoita olivat Pölhölän jaPöhköläisen seik-
kailut. Nämä seikkailut ilmestyivät Hakkapeliitas-
sa vuosina 1926—36 ja olivat Sven Nyströmin
piirtämiä. Nyström (s. 1902, k. 1932, taidemaala-
ri, piirtäjä)piirsi muitakin sarjoja, joista mainitta-
koon Rufus Kratz och Bocken 1922—32 lehdissä
Allas Journal ja Allas krönika). Viherjuurellekin
hän piirsi satunnaisesti, mutta hänen päätyönsä
sarjakuvan alalla oli kumminkin juuri Pölhölä ja
Pöhköläinen, tarinoita kahdesta kaveruksesta, joi-
denkohdalle yhtenään sattuvien tapausten laatua
saattoi ounastella jo heidän nimistään. Sarjassa
viljeltiin tyhmänsorttisen, silti samalla ovelankin,
kaikenkarvaisiin kommelluksiin omasta syystä tai
omatta syyttä joutuvankaverin tyyppiä eli ns. »fall
guy»-teemaa, samaa kuin Happy Hooliganissa,
Pekka Puupäässä, Avuliaassa Aatussa. Teema me-
ni kansaan kuin kuuma veitsi voihin, sarjaa jul-
kaistiin kolmena albumina jakäytettiin mainosta-
maan Vaasannäkkileipää.
Nyströmin kuoltua Pölhölä jaPöhköläinen jatkoi-

vat vielä joitakin aikoja mm. Löfvingin piirtämä-
nä.
Nyström pystyi hallitsemaan tarinansa visuaali-

sina kokonaisuuksina tarvitsematta selostavia ku-
vatekstejä, jotka esim. Junnun jokaisenkuvan alle
sijoitettuina kangistivat kuvin esitetyn toiminnan
ja alistivat sen tekstille. Tuolloisia käsityksiä sar-
jakuvan kyvystä tai kyvyttömyydestä välittää
viestejä ilman paljoja selityksiä, pelkästäänkuvan
kautta, heijastaa sekin että Nyströmin sarjan rin-
nalle hommattiin Ollin riimittelemä runo, jossa
kerrottiin kuvissa täysin selkeästi esitetty tarina
vielä toiseen kertaan — ehkäpä vitsit todella täy-
tyikinkertoa suomalaisille kahteenkertaan?
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Kansa terveeksi — Suomi suureksi!

Kuitenkin kaikitenkin sarjakuvaa ymmärrettiin
käyttää jo 20-luvun Suomessa muunkinlaiseen
kuin viihteelliseen viestintään. Puupää, Junnu,
Pölhölä jaPöhköläinen tai HerraKerhonenkiinnit-
tivät suomalaisten lukijain (= kuluttajain) huo-
mion margariiniin, SuomenKuvalehteen, näkkilei-
pään tai tupakkaan.
Viihteellisen sarjakuvan tiettyjä ideologioita tai

ajatustapoja tukeva vaikutus saatettiin oivaltaa:
lastenlehdissä julkaistiin uskonnollis-isänmaallis-
raittiushenkisiä seikkailusarjakuvia. Vastaavasti
vasemmistolaisissa nuorten- japilalehdissä ilmes-
tyi sarjoja, joiden sankarit joutuivat tekemisiin
väärämielisen virkavallan,brittiläisten imperialis-
tien, porvari Paksusten kanssa tähän tapaan:
Ville-poika pitää puhetta järjestönuorille (kaksi
pikkuskidiä ja koira), poliisi Virkainto kiirehtii
paikalle. »Luvaton kommunistikokous», julistaa
Virkainto, hajottaa kokouksen ja pidättää Villen.
Asiaan kuuluvasti Virkainto joutuu lopussa nau-
runalaiseksi, sillä Ville onkin salaa sujauttanut
oikeuden kouraan oman kätensä tilalle koiransa
käpälän. Tai: Lauri ja Inker olivat joulukuusta
hakemassa, löysivätkin kuusen pienen ja sievän ja
pistivät sen jo kelkkaansa, kun paikalle saapui
porvari Paksunen kamalasti karjuen. Onneksi kal-
liolta vyöryi juuri suuri lumikinos haudaten Pak-
susen. Lauri ja Inker saivat pitää kuusensa.
Oma lukunsa olivat ne ei-viihteelliset sarjakuvat,

joissa propagoitiin tai opetettiin tiettyjä aatteita,
asioita tai asenteita, kuten Nuoren työläisen jou-
lussa v:lta 1920: »Oikeistososialidemokraatit otak-
suvat, että meidän tuleekaikella kohteliaisuudella
pyytää herra Porvaria jättämään paikkansa meil-
le, mutta vasemmistososialistit menevät vielä pi-
temmälle kohteliaisuudessa ja auttavathäntä läh-
dössä.» Tai, kuten Suomen sotilaassa 1928: »Isät
ja äidit, jotka hemmottelevat poikiaan ja totutta-
vat ne epäitsenäisiksi, kasvattavat arkoja, heikko-
ja miehiä isänmaalle. Naiset ja miehet, jotka
elävät vain huvitellakseen, tekevät raskaan rikok-
sen isänmaata kohtaan. Meillä ei ole varaa ja
aikaa tuhlata turhanpäiväisiin huvituksiin.» Sekä
ohjeita sotilaalle: »Vangiksi joutunut sotilas, joka
pitkällisten kidutusten jälkeen taipuu antamaan
viholliselle tietoja joukoista, on kaikesta huolimat-
ta petturi. Rohkea, velvollisuudentuntoinen sotilas
ei taivu ilmiantajaksi, vaikka häntä kuinkakin
nälällä javankeudella kiusattaisiin.»

Kultainen vuosikymmen menee
mailleen

Vuosisadankahden ensimmäisen vuosikymmenen
kuluessa välimatkat lyhentymistään lyhenivät,
tietoliikenne nopeutui ja sai uusia välineitä. Linja-
auto- ja lentoliikenne vakiintuivat,puhelin ja len-
nätin olivat täydessä käytössä, levyjä ja lehtiä
myytiin. Kaksikymmenluvun kuluessa saatiin uusi
keksintö radio kehitetyksi niin pitkälle, että yleis-
radiotoiminta kävi jokapäiväiseksi, esim. Suomes-
sa 1928, jolloin valtion suurradioasema perustet-
tiin Lahteen.
Elokuvan alalla tehtiinkeksintö, joka sorti monta

näyttelijäsuuruutta unhon yöhön mutta nosti sa-
malla esiin monta muuta (mm. hiirulaisen nimeltä
Mikki): ruvettiin tekemään äänielokuvia.
Uudet aatteet tulivat Suomeen entistä nopeam-

min: 1928 valmistettu Sonny Boy esitettiin Helsin-
gissä seuraavan vuoden syyskuussa, ja vielä sa-
mana vuonna esitettiin lyhyitä suomalaisella ää-
nellä varustettuja elokuvanpätkiä. Uudenlainen,
nk. magazine-tyyppinen lehdistö teki tuloaan Suo-
meen: näistä rikos-, jännitys- jarakkaustarinoita,
vitsejä, ristisanatehtäviä ja sarjakuvia sisältävistä
lehdistä tuli piankin suosittuja. Ensimmäisenä
aloitti Lukemista kaikille (1927-) siirtyäkseen
seuraavana vuonna Kustannusyhtiö Ilmariselle,
joka julkaisi kolmisen vuosikymmentä useita sa-
man tyyppisiä halvalle paperille painettuja aika-
kauslehtiä: Jännityslukemistoa, Seikkailukerto-
muksia, Viikonloppua ja Kikiä. Muita 20—30 -lu-
kujen taitteessa aloittaneita lehtiä olivat mm. Ker-
tomuksia, Tosikertomuksia ja Kerron Sinulle . . .
(pisteet kuuluivat lehden nimeen). Apu ja Seura
aloittivat 30-luvun puolimaissa.
Kansalaiset saattoivat suurin joukoin kiinnostua

joukkotiedotusvälineiden kautta viihdetarkoituk-
sessa jaetuista tarinoista, sen olivat Junnu ja
mykät elokuvat osoittaneet. Joparin vuosikymme-
nen ajan oli muuan ulkomainen sarjakuvasankari,
ruotsalaisen Oscar Jacobssonin Adamson, ollut
suomalaisten suosiossa ilmestyen senkin seitse-
missä lehdissä javitsikokoelmissa, Joulukärpäses-
tä jaPilajutuista ja -piirroksista tai Maailman-Ma-
tista Punalippuun ja Tuiskuun. Eikä sitä suinkaan
väitetty kenenkään suomalaisen piirtämäksi: Ja-
cobssonin tekijänoikeutta kunnioitettiin ilmoitta-
malla, että Joulukärpäsellä oli Adamsonin julkai-
semiseen yksinoikeus. Sikälikin tämä harvahiuksi-
nen, korkeahattuinen mykkä miimikko oli suoma-
laisten kiintymyksen kohteena, että hän puikahti
Tantun Rymy-EetuunKansan Kuvalehdessä 1932,
esiintyi tupakkamainoksessa ja että Viherjuuri
keksi piirrättää Tawitzilla muutamia juttuja Eva-
sonista, Adamsonin serkusta — nämä sarjat ilmes-
tyivät Pilajutuissa ja -piirroksissa 1927. Amerik-
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kalaisia sarjakuvia oli ilmestynyt hajanaisesti
meikäläisessä lehdistössä, hahmoja saattoi esiin-
tyä elokuva-ja muissa mainoksissapa esim. Kalle
Viksari sisälsi paljon ulkomaisia — amerikkalaisia,
ruotsalaisia, kenties tanskalaisiakin — sarjakuvia
Tawitzin uudestaanpiirtäminä.
Sonny Boyn Suomeen saapumisen vuotena ame-

rikkalainen populaarikulttuurituonti teki uuden
aluevaltauksen: maaliskuun 17. pnä ilmestyi Uu-
teen Suomeen englantilaisen R. Studdyn piirtämä
mutta amerikkalaisen King Features Syndicaten
markkinoima sarjakuva Bonzo-koirasta ja vain
kaksi päivää myöhemmin Helsingin Sanomiin sa-
man syndikaatin markkinoima amerikkalaisen
Pat Sullivanin Felix-kissa;Karjala-sanomalehdes-
sä rupesi syystalvesta 1929 ilmestymään Bud
Fisherin Adolf Pätkä ja Napoleon Pitkä, alias Mutt
and Jeff.

»7 vinkuvaa kääpiötä»

Niinpä sitten kävikin, että mahdollisuus seurata
ulkomaista, lähinnä amerikkalaista, mutta myös
ruotsalaista ja tanskalaista sarjakuvaa muutti
kansalaisten käsityksiä sarjakuvasta aika tavalla.
Oltiin vastatusten piirrokseltaan paljon eläväm-
män ja loistavamman sarjakuvan kanssa kuin
mihin oltiin Junnun yhteydessä totuttu. Felix-kis-
saa, Bonzoa ja 1930 Uuteen Suomeen tullutta
Vihtoria ja Klaaraa luettiin silmät selällään. Var-
sinkin Uuden Suomenkumpaakin sarjakuvaa seu-
rattiin tarkasti päivästä toiseen: keskusteltiin sii-
tä, mitä Bonzo ja Tikki olivat tänään tehneet, ja
jokainen Uuden Suomen lukija tiesi, että Vihtorin
erityinen heikkous oli lammaskaali. Ruvettiin pu-
humaan erityisestä Vihtori-ihmistyypistä. Kau-
poista oli tuota pikaa saatavissa puisia Felix-lelu-
ja, ja Bonzon ympärille kasaantui aikamoinen
tuotevuori: oli kuttaperkkaleluja, tyynyjä, samet-
tisia bonzokoiria ja rintaneuloja. Lapset leikkivät
Bonzo-leikkejä. Ja totta kai Uusi Suomi tuota
pikaa lykkäsi markkinoille albumillisen Bonzo- ja
Vuorenkaiku-sarjoja jatkaen vuosittain 2. maail-
mansotaansaakka.

Ja ettei kuva Bonzon ja Felixin suosiosta jäisi
vajaaksi, kerrottakoon, että 1930 julkaisi Lunken-
tus-niminen suomenruotsalainen lastenlehti Iris af
Björkstenin piirtämiä Bonzo-sarjoja ja että sama-
na vuonna Löfving salli sankariensa Olli Pirteän ja
Jussi Metkasen muuttaa itsensä ihmepillerien
avulla Bonzoksi ja Felixiksi. Jakun Walt Disneyn
sarjakuvat tekivät — Aamulehdessä 1930 epäon-
nistuttuaan — lopullisen maihinnousun toukokuun
31. päivänä 1931 Suomenniemelle, olivat paikalli-
set alkuasukkaatkaikesta päättäen täysin myyty-
jä.

Ensin tuli Helsingin Sanomiin Mikki-Hiiri, maail-
man hassunkurisin eläin, sitten sarjakuville myö-
tämieliseen Seuraan moniakin Disneyn sarjoja
alkaen Amru-kissan seikkailuista ja jatkuen jutuil-
la Kolmesta pikku kissasta, Elefantti Elmeristä,
Kolmesta pikku porsaasta, Ankka Lampisesta
(tunnetaan tänäänparemmin nimellä Aku Ankka),
Lumikista ja seitsemästä pienestä kääpiöstä, Plu-
tosta ym. Nämä sarjakuvat nostivat yhdessä vas-
taavien piirrettyjen elokuvien kanssa yleisen in-
nostuksen, ja Kertomuksia-lehti esitteli suomalai-
selle yleisölle »Mikki-Hiiren ja hänen morsiamen-
sa» näin: »Eikä Mikki-Hiiri ole ainoastaan VValter-
poikaa rikastuttanut. Lukemattomat teollisuuden
haarat ovat joko ruvenneet käyttämään Mikkiä
mainoksenaan tai ryhtyneet valmistamaan Mikke-
jä jossakin muodossa. Tuntevathan toki meidän
lapsemmekin leikkikalunaan Mikki-Hiiren yhtä
hyvin kuin ystävänsä Bonzo-koirankin.» Niin kävi:
Mikki-namuja myytiin, uutta joukkotiedotuskapi-
netta radiota mainostettiin Mikin nimen avulla.
Kun Lumikki-elokuva saapui 30-luvun lopulla
Suomeen, sen siivellä myytiin Seuran sarjakuvaa,
kuva- ja maalauskirjaa ja SOK:n margariinia.
Nokian kumitehdas tarjosi joulukuun 14. pnä
1938 Helsingin Sanomissa ostettavaksi kumisia

Lumikkeja å 20 markkaa jakääpiöitä å 15 mark-
kaa — nämä Lumikit jakääpiöt olivat siitä sukke-
lia, että ne vinkaisivat kun niitä painoi mahasta.
Kun pää oli saatu auki, lisääntyi ulkomaisten —

lähinnä amerikkalaisten — sarjakuvien määrä no-
peasti. Aluksi yksinomaisesti hallinneen koomisen
sarjakuvan ohella alkoi vuosikymmenen puoli-
maissa tulla uudentyyppisiä sarjoja, joissahuumo-
rille ei ollut sijaa.
Ilmarinen saattoi ylpeillä sarjakuvavalikoimal-

laan, joka oli edustava. Täyteluontoisten vaati-
mattomampien sarjojen lisäksi sillä oli seikkailu-
kertomuksissa William Rittin ja Clarence Grayn
Pantteri-Bill (myöhemmin Musta Kuu -lehdessä
nimellä Raketti-Silvo ja Sarjakuvalehdessä nimel-
lä Sam Seikkailija), Jännityslukemistossa yhteen
aikaan kaksikin Alex Raymondin sarjakuvaa, Vii-
dakko-Jim ja Iskevä Salama (sittemmin Mustassa
Kuussa nimellä Vaajanyrkki, Uudessa Suomessa
Flash Gordon, Kippari Kallessa Sami Salama ja
Vaasassa Tiikeri-Tom), Lukemista Kaikille -leh-
dessä Roy Cranen Kapteeni Huoleton ja Milton
Caniffin Terry sodassa ja seikkailuissa (myöhem-
min Sarjakuvalehdessä nimellä Riku seikkailuis-
sa).
Seurassa ilmestyi Disneyn sarjojen lisäksi Lyman

Youngin Topin seikkailut Afrikassa (myöhemmin
Pohjois-Karjalassa ja Suomen Sosialidemokraatis-
sa nimellä Tim Tyler, Sarjakuvalehdessä nimellä
Timo Terävä, Ilta-Sanomissa Timi Topakka ja
Aamulehdessä Topi), CD. Russellin Söpö Pörrötur-
kin seikkailut, R. Studdyn Lelle — kotikissa, Bud
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Fisherin juuri tässä lehdessä suomalaisten tutuiksi
tulleet Matti Mainio ja Jussi Juonio, Pat Sullivanin
Papukaija Laura ja Ratsupoliisi Kingin seikkailut
(Allen Deanin, Charles Flandersin ja lopuksi Jim
Garynpiirtäminä).
Monet uudet lehdet ottivat julkaistakseen yhden

tai kaksi ulkomaista sarjakuvaa. Niinpä Kariston
Viikkolehdessä oli Frank Godwinin piirtämä Liisa,
Kerron Sinulle . . . -lehdessä Frederick Burr Oppe-
rin Ja aasin nimi oli Liisa sekä pari aivan ensim-
mäistä sarjaa Harold Fosterin Tarzanista, Apu toi
1938 Taika-Jimin (sittemmin monissa sanoma-ja
aikakauslehdissä Mandrake-, Maaron- tai Salape-
räinen Mr. Jack -nimisenä). Uusi Suomi hoiti
30-luvulla sarjakuvansa hyvin: 2. maailmanso-
taan mennessä se oli hankkinut Bonzon sekä
Vihtorin ja Klaaran lisäksi E.C. Segarin Kippari-
Kalien — jonka se tosin vaihtoi pian Helsingin
Sanomille saaden tilalle Percy Crosbyn Epun —,Ad
Carterin Kivat kaverit, Clifford Mcßriden Napo-
leonin, Bernard Dibblen Piikkiparran pojat, Kalle
Kotkanpojan, joka oli Ledger Syndicaten anonyy-
mejä sarjoja, Frank Millerin Lasse Lentäjän, Carl
Andersonin Heikki-pojan, nimimerkki Timin Her-
ra johtajan jaHarold Fosterin Prinssi Rohkean.
Helsingin Sanomat piti vuoteen 1936 vainkolmea

sarjakuvaa — Felixin ja Mikin lisäksi siihen oli
otettu Knerrin Kissalan pojat, joka ilmestyi lehden
viikkoliitteessä vuodesta 1933 lähtien. Sitten viik-
koliitteen väliin ilmestyi erillinen sarjakuvaliite
nimeltä Kuvakertomuksia, jota julkaistiin talviso-
taan asti. Kuvakertomuksissa oli neljä sivua sarja-
kuvia, aluksi etusivulla — yleisen amerikkalaisen
käytännön mukaan — pääsarjana Knerrin Kissa-
lan pojat ja sen yläpuolisena täytesarjana saman
piirtäjän Tattilainen ja hänen koiransa Aate (myö-
hemmin Sarjakuvalehdessänimellä Hupaset), seu-
raavalla sivulla niin ikään pääsarjana Crosbyn
Eppuja täytesarjana Crosbyn Vähän mutta hyvää,
sivu Kippari Kallea ja hännän huippuna ensim-
mäisen maailmansodan muisteloita nimellä Kun-
nian kentiltä sekäDisneyn Mikki-Hiiri. Sarjakuva-
liitteessä tapahtui vain vähän vaihteluita,ainoana
uutena juttuna tuli mukaan vuoden 1939 alussa
Ed Krassyn ja sitten Charles Flandersin piirtämä
Yksinäinenratsastaja.
Niin kävi, että teknisesti korkeatasoiset ja ala-

tekstittömyydessään tykkänään siihen astisesta
eurooppalaisesta sarjakuvakäsityksestä poikkea-
vat amerikkalaiset sarjat levisivät tänne vauhdik-
kaasti, nuoret suomalaiset tutustuivat jakiintyivät
nopeasti näihin uusiin sankareihin, joita he saivat
nähdäkseen myöskin elokuvateattereissa ja os-
taakseen lelukaupoista ja makeisten päällyksissä.
Niinpä laskettiin kannattavaksi koota näitä sarja-

kuvia albumeiksi, ja 30-luvun kuluessa nhtä jul-
kaisivat jo mainittujen Uuden Suomen kirjojen
lisäksi ainakin Karjala Darrell McCluren ja Bran-

don Walshin Pikku Annista neljä albumia, Maa-
seudun tulevaisuus albumit sarjoista Huckleberry
Finnin seikkailut ja Seija tytön seikkailut, Suomen
Sosialidemokraatti Helmistä ja Heikistä, Ilmari-
nen Iskevästä Salamasta, Seura sarjoistaan Ruma
Ankanpoikanen, Elefantti Elmeri, Ankka Lampi-
nen, Kolme pientä porsasta sekä Matti Mainio ja
Jussi Juonio yhteensä viisi albumia. Samoin jul-
kaistiin joitakin Yhdysvalloissa 30-luvulla suosios-
sa olleita pieniä paksuja kirjasia, nk. »big little
books», jotka olivat tavallaan yhdistettyjäkuva-ja
satukirjoja ja joissa seikkaili USA:ssa moni sarja-
kuvasankari. Suomessa niitä tuli kaksi Mikki-Hii-
restä ja yksi Lumikista sekä Max Fleischerin
elokuvasta Gulliverin retket. Oudoimpana lintuna
tähän sarjakuvien siivestäjien joukkoon tuli Teuvo
Tulion 1939 ohjaama ja Tarmo-Filmin tuottama
elokuva Vihtori jaKlaara.
Nopeasti myös putosivat suomukset suomalaisten

silmiltä: äkkiä hoksattiin, miten kankeasti Jun-
nussa eteni juttu, sehän ei kulkenut kuvissa ollen-
kaan vaan tekstissä niiden alla. Ehkä elokuvien
katsominen oli pilannut nuorison niin, että sen
silmää miellytti enemmän Felixin tai Mikin kuval-
linen tapahtuminen.
Perityistä arvoista piittaamaton nuoriso joka ta-

pauksessa suhtautui niinkin nuoriin perittyihin
arvoihinkuin edellisen vuosikymmenen suomalai-
sen sarjakuvan kunnioittamiseen aivan tarpeeksi
yliolkaisesti. Kotimaisen sarjakuvan kohtalo oli
sinetöity, amerikkalaisen sarjakuvan tulo tiesi
suomalaisten piirtäjien leivän kaventumista, eikä
sitä heidän piirissään hyvällä silmällä katsottu-
kaan. Asmo Alhon kertoman mukaan Suomen
taidepiirtäjäliitossa pohdittiin mahdollisuutta saa-
da ulkomaiset sarjakuvat — niiden matriisit —
tullin alaisiksi, koska niiden hinnat olivat niin
alhaiset, etteivät suomalaiset piirtäjät kyenneet
kilpailemaan. Arvata saattaa, että kaikki jäi poh-
diskelun asteelle, olisihan sellainen tulli ollut niin
halpoja sarjoja ostavien lehtienkuin amerikkalais-
ten syndikaattien etujen vastaista.
Aivan näin yksinkertaisesti suomalaiset eivät

kuitenkaan jääneet kuvioiden ulkopuolelle. Oli
niitäkin, jotka tuumasivat, että jollei niitä voi
vastustaa, niihin voi liittyä. Ennen pitkää muuta-
mat suomalaiset ryhtyivät piirtämään amerikka-
laisen mallin mukaisia sarjakuvia. Ehkä lehdetkin
vielä arvelivat, että suomalainen sarjakuva saat-
toi olla yhtä hyvää ja tulla yhtä luetuksi kuin
ulkomainen. Karjala-lehden viikkoliitteessä ilmes-
tyi vuosina 1931—32 kaksi sarjakuvaa, joiden
piirtäjästä arveltiin, ettei hän olisi suomalainen-
kaan, kun oh niin hieno tekniikka.

Mahdollisimman suomalainen tämä nuori piirtä-
jä, Poika Vesanto, kumminkin oh. Vesannon (oi-
kealta etunimeltään Eijo, s. 1908, k. 1950) Karja-
laan piirtämät sarjakuvat olivat nimeltään Eetun
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ja Rikun eriskummalliset seikkailut (samoihin ai-
koihin myös Aamulehden sunnuntailiitteessä yk:
sinkertaisemmalla nimellä Eetuja Riku) sekä Saku
Sämpylä, josta Karjala julkaisi 1935 albumin.
Juttujen juonet olivat sukkelakäänteisiä, repli-
kointi luontevaa, piirrostyyli eloisaa, sellaista että
se kävi sarjakuvaan kuin nenä naamaan, sellaista
että amerikkalaisen sujuvatyylisen sarjakuvan
hemmottelemat lukijatkin sen hyväksyivät.
Tällä tavoin amerikkalaisen sarjakuvan tulo hei-

jastui kotimaisessa sarjakuvassa: Tawitzin tyyli
havaittiin ikääntyneeksi, Vesannon kuvat ottivat
tuulta. Hänen työnsä osoittivat kehittyneempää
kuvallisen komiikan tajua kuin kenenkään muun
suomalaisen sarjakuvanpiirtäjän.
Aktiivinen Veli Giovanni huomasi heti kohta Ve-

sannon kyvyt, kutsui hänet Helsinkiin ja otti Suo-
men Kuvalehden palvelukseen. Näin Vesanto jou-
tui tekemään kaikkia niitä töitä, mitä Viherjuuren
piirtäjät yleensäkin, kuvittamaan Suomen Kuva-
lehteä, tekemään kirjanpäällyksiä, piirtämään pi-
lakuvia Suomen Kuvalehteen, Pilajuttuihin ja Jou-
lukärpäseen ja piankin sarjakuvia, joita rupesi
ilmestymään heti Tawitzin lopetettua 1933 Jun-
nun piirtämisen. Viherjuuri ja Vesanto loivat aluk-
si Junnun esi-isän, nuoren aatelismies Junhon,
jota nähtiin muutamassanumerossa, sitten Vesan-
to pursi vähän aikaa (1934) Junnua itseään,ilman
ihmeempää menestystä: Junnun ulkonainen tyyp-
pi oli tykkänään toinen, eikä Vesannon tyyli oikein
päässyt luistamaan. Junnun jälkeenVesanto piirsi
vajaan vuoden sarjaa nimeltä Kapteeni ja Ville,
joka sai tehdä tilaa Junnun henkiin herättely
-yrityksille.
Kun Tilgmanin kulmikas tyyli ei ollut antaakseen

.vauhtia Junnulle,kutsuttiin Vesanto taas kiireesti
tekemään uusi sarjakuva, muutaman kerran il-
mestynyt pikkupoika-aiheinen Olli, jota seurasi
1935 Veli Giovannin käsikirjoittamana Eskon päi-
väkirja. Esko ei hidassoutuisine kuvanalustarinoi-
neen oikein ollut amerikkalaistyyppiseen sarjaku-
vaan tottuneen yleisön mieleen ja kuoli pois Suo-
men Kuvalehdestä vajaan vuoden kuluttua (jat-
kaen sen sijaan Kalle Viksarissa elämäänsä sinnik-
käästi, Poika Vesannon piirtämänä 1935—40, He-
lena Maliston 1941-45 ja 48, Erkki Salosen 1946
—47 jaMartti Viitalan piirtämänä 1949—50).
Kalle Viksariin Vesanto piirsi kannet Tawitzin

jälkeen (1932—38 ja —41) ja oli muutenkin kautta
30-luvun Kalle Viksarissa niin dominoiva piirtäjä,
että hänen osuutensa oli tuona aikana jo määräl-
tään samaa luokkaakuin kaikkien muiden taiteili-
joidenyhteensä.
Sotien jälkeenoli sitten Vesannon aika ohi, hänen

työnsä väistyivät Kalle Viksarista, sanoma- ja
aikakauslehdet lisäsivät amerikkalaisten sarjaku-
vien määrää, ja sarjakuvalehtien tullessa Suo-
meen tapahtui koko sarjakuvatilanteessa uusi

muodonmuutos, joka entistä selvemmin siirsi pai-
nopisteen halpaan tuontitavaraan.
Jo 30-luvulla Veli Giovannille piirtäneitä taiteili-

joita, joiden työt lisääntyivät Vesannon jäädessä
pois, oli mm. Olavi Vikainen. Vikainen, jonka töitä
saattoi nähdä 30-luvun alkupuolen Sirkassa, tuli
Kalle Viksarin piirtäjäjoukkoon 1937 ja teki siitä
lähtien paljon eläinaiheisia sarjoja mm. Piski Piki-
nokasta ja Possu Pekonista — muuallekin kuin
Viksariin. Hän myös jatkoi Herra Kerhosta Thilé-
ninkuoltua.

Suomalaisiakukkoja

Veli Giovannin piirtäjiin kuului 20-luvulla Asmo
Alhokin (s. 1903, lehden taittaja ja kuvittaja).
Pilajutuista ja -phrroksista ja Joulukärpäsestä
voimme löytää Alhon ensimmäisen sarjakuvankin,
Herra Oikosen. Oikonen oli vähäisiä veljiämme,
noita maan hiljaisia, joka aina yritti ja yhtä
monesti epäonnistui — sarjakuvalle elinkelpoinen
perusidea, joka tässä tapauksessa ei kuitenkaan
johtanut Oikosen pitkään ikään ja menestykseen.
Ehkäpä Oikös-juttuja pidettiin vain pilakuvana,
jokakerran julkaistaanja saa sitten unohtua.
Alho oli Otavassa toimessa,kun kustantaja rupesi

julkaisemaan uutta lehteä, Oma koti -nimistä.
Viime tipassa toimittaja Ida Pekari pyysi Alholta
lehteensä sarjakuvan. Alho teki jutunparista tap-
pelevasta maatiaiskukosta ja joutui sitten näihin
kukkoihin kiinni niin lujasti, että Kieku ja Kaiku
ilmestyvät tänäkin päivänä. Näin siis kuolematto-
man maineen alkuna voi olla vahinko tai sattuma
mitä suurimmassa määrin.
Kieku ja Kaiku ovat suomalaisten sarjakuvien

joukossa outoja lintuja, ne ovat liki nelikymmen-
vuotisen elämänsä aikana (Oma koti 1932—34,
Kotiliesi 1934—) kokeneet peräti kaksi perinpoh-
jaista muodonmuutosta. Omassa kodissa ne aloit-
tivatkutakuinkin kukon näköisinä, osoittivat kum-
minkin koko pian poikkeuksellisia hengen lahjoja
äkkäämällä alastomuutensa ja kiiruusti hankki-
malla räätäliltä vaateparret.
Vallan pian he kuitenkin venähtivät pitkiksi ja

salskeiksi kavereiksi, joilla oli ihmisen ruumis
mutta kukon pää japyllyssä pitkä pyrstö. Menipä
aikoa vähäsen, niin kas: vuoden 1936Kalle Viksa-
rissa pinkaisee hämmästyneiden silmiemme editse
lyhyenläntä, pullearuumiinen, isopäinen kukko,
jollaisina me Kieun jaKaiun tänääntunnemme.
Kiekuja Kaiku ovatilmestyneet Kotilieden lisäksi

Kalle Viksarissa ja omina albumeina, joita on
tullut kolmisenkymmentä. Kieku ja Kaiku ovat
Pekka Puupään kanssa edustamassa suomalaista
sarjakuvaa italialaisessa I primi eroi -nimisessä
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vanhimpia sarjakuvasankareita esittelevässä an-
tologiassa.

Mutta tähän päättyi temppu,
vitsat esiin ja myös —

Kieun ja Kaiun runoriimit ovat luku erikseen.
Sarjojen tavallisen tekojärjestyksen mukaan Alho
ensin keksii ideat, piirtää sarjat omasta puoles-
taan valmiiksi ja lähettää ne lehden toimitukseen.
Sieltä ne toimitetaan runosepolle, jokaviimeistelee
Kieut jaKaiut pienillä värssyillä.
Ensimmäisenä runoilijana oli Valentin (Ensio Ris-

lakki), sittenrunon teko siirtyi Fr. Ruotsalaiselle ja
edelleen, 30-luvun puolimaissa, Suomen Kuvaleh-
den uudelle toimitussihteerille Mika Waltarille.
Waltari on siitä lähtien lyhyitä katkoja lukuunot-
tamatta toiminut Kieku ja Kaiku -runoilijana,
viransijaisenaan tilapäisesti mm. Viljo Kajava.
Muutamia katkelmia näistä jykeväpoljentoisista

runoista:

Tärkeintä ei ole tavara
vaansydän lämmin jaavara.

Tulessa on varmaankeittiö,
syynä siilien jokuheittiö.

Possu lupaaesiinnoitua
valaistustavarastoitua.

Hyvinansaitseekinkiitosta
poika mainiostaniitosta.

Kertoa voi tuskinkieli sen,
mitenkäy noin vajaamielisen.

Näytteeksi yksi runo kokonaan:

Koira vetojuhtana

Koirakylliksi kun valistuu,
kelkanvetäjäksi alistuu.

Ei voipuuttuvastamaltista
syyttää vetojuhtaa altista.

Mutta seurauksetsamat on,
vietti joson vastustamaton.

Pistein voittaa tässä erässä
jänis. —Koira ryntää perässä.

»Säästä vielä, Luoja taivainen,
henkipoloisenivaivainen!»

Kuului rukous. Jakatkeaa
valjaat.Kelkka irti ratkeaa.

Kieku rekiretkenvietosta
jäikinsyleilemään nietosta.

Vihdoin lämmetessään norjaksi
päättää: »En teekoiraaorjaksi.»

Alhon toinen edelleen jatkuva sarjakuva on Suo-
men Kuvalehden Matti Melkonen. Sen piirtämi-
seen Alho tuli ryhtyneeksi kun Suomen Kuvaleh-
den päätoimittaja Ilmari Turja tarvitsi uuden
sarjakuvan edellisen piirtäjän väsyttyä.
Melkonen muistuttaa pyylevyydessään vähän

Thilénin Kerhosta, samoin kuta kuinkin täydelli-
sessä mykkyydessään ja siinä että jututrakentui-
vatkuvallisen aineksen jamimiikan varaan. Matti
Melkonen, joka alkoi 1942, on Pekka Puupään,
Rymy-Eetun jaKieun jaKaiun jälkeenpitkäikäisin
kotimainen sarjakuva.

»Ishente, vekeve ishente»

Kotomaamme sarjakuvan vahvin mies on Rymy-
Eetu; hän päihitti juutalaisukon voimanmittarin,
vihollisenkonekivääripesäkkeen hänkokosi lasku-
varjoonsa ja lentokoneen nykäisi alas ohi mennen
mäkeä hypätessään, eikä karhukaan ollut hänelle
mikään vastus. Niin vahva Rymy-Eetu oli, että
saattoi sallia itselleen sellaisenkin unen, jossa hän
Teräsmiehen tapaan hyppeli yli kattojen jakortte-
leiden ihana neitokainen sylissään. Mikään yksi-
vakainen supersankari Eetu ei toki ollut: vaikka
hän tapasikin vertaistaan vastusta vasta saades-
saan uistimeensa sukellusveneen, hän silti saattoi
mennä tainnoksiin saadessaan linnunpöntön pää-
koppaansa.
Peruskuvioltaan Rymy-Eetukuuluu samaan tör-

mäilijätyyppiin, joka onaina tekemässä, joka aina
möhlii tekemisissään ja jolle aina sattuu. Tyypin
varsin omintakeiseksi variantiksi Eetun tekee
mursumainen ulkomuoto, toisaalta hyväsydämi-
syys, toisaalta aggressiivisuus, kekseliäisyys ja
yksinkertaisuus yhdessä persoonassa.
Rymy-Eetu esiintyi pitkään yksin tai satunnais-

ten sivuhenkilöiden avustamana,muttasitten mu-
kaan tuli pysyvääkin sivustatukea: pikkuinen, vä-
käleukainen, korkeahattuinen, epämääräisesti
M.A. Nummisen näköinen kaveri. Hän oli Eetun
orpana Kalle Kuikkaneva, joka oli koko ajan teke-
mässä kiusaa serkulleen. Siinä oh nyt voimamie-
helle pikku apuri, kuin Batmanille Robin, mutta
tämä voimakaksikko ei ponnistellut yhteisvoimin
eikä siksi että hyvä voittaisi maailmassa pahan
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vaan vuoroon tehdäkseen kepposia toisilleen ja
vuoroon taittaakseen niiltä terän.
Rymy-Eetu on piirtäjänsä Erkki Tantun ainoa

varsinainen sarjakuva. Tanttu (s. 1907, taidegraa-
fikko, kirjojen kuvittaja) on piirtänyt lehtiin hyvin
paljon, sananparsikuvituksia, pilakuvia ja lyhyitä
pilakuvasarjoja.
Kolmikymmenluvun taitteessa Tanttu joutui piir-

tämään Nuoreen Voimaan palstan täytteeksi jon-
kin irrallisen sarjakuvan, ja siihen sattui sukelta-
maan silloin vielä nimetön Eetu-hahmo. Ilmari
Turjan kehotuksesta Tanttu jatkoi sarjaansa, joka
alkoi ilmestyä Kansan Kuvalehdessä vuonna 1931
sekä sitten monissa muissakin lehdissä, mm. Suo-
men Kuvalehdessä ja Radiokuuntelijassa. Tätä
nykyä Rymy-Eetu jatkaa ilmestymistään kerran
kuussa Käytännön Maamiehessä.

Vuodesta 1938 Otava alkoi julkaista sarjaa albu-
meina. Niiden aineiston valitsi Tauno Karilas, joka
rakensi perusteelliset runot jokaisen sarjan alle.
Idea siis oli sama kuin aikanaan Pölhölä ja Pöhkö-
läis -kirjoissa; tarina, joka oli lakonisesti ja sel-
keästi kerrottu kuvina, tarjottiin sanoiksi käännet-
tynä toiseen kertaan. Ilmiön taustaa olisi mielen-
kiintoista selvitellä: oltiinko sitä mieltä, että kirja
on tarpeeksi arvokas vasta kun siinä on kuvien
lisäksi kirjoitustakin, oliko taustalla ehkä tiedosta-
maton pelko, että kuvallisen kommunikaation lu-
kutaitoa ja viime kädessä länsimaisen kulttuurin
perusteita turmelevaan vaikutukseen uskovat ja
siitä huolestuneet pedagogit olisivat oikeassa, vai
eikö vain osattu oivaltaa, että kuvallinen kommu-
nikointi riitti jos se oli selkeästi toteutettu — niin
kuin oli laita sekä Nyströmin että Tantun sarjois-
sa.

Asevelvollisuus

Syttyi sitten sota julma, kansakuntien voimat
koottiin yhteisten suurten päämäärien taakse, ja
tällä kertaa — toisinkuin 1. maailmansodan vuosi-
na — näihin voimiin katsottiin sarjakuvasankarit-
kin kuuluviksi. Missä oli vahvat sankarit, kuten
Teräsmies tai Kapteeni Amerikka, ne pantiin mu-
kaan taisteluun, missä ei ollut, siellä kiellettiin
toisten maiden sarjakuvien tuonti — kuten Musso-
lini teki.

Suomessakin sota heijastui sarjakuviin asti —
talvisota tosin oli niin pikainen, ettei ehtinyt kum-
memmin häiritä niiden rauhaa. Yhdysvaltain yh-
dyttyä 1942 mukaan sotaan sen asekuntoiset sar-
jakuvasankarit rekrytoitiin järkiään. Totaalista
maanpuolustusta. Vuoden 1942 Jännityslukemis-
tosta voimme seurata, miten Iskevä Salama taiste-
li pikku salamasodan pääkallotunnuksin varustet-

tuja viholliskoneita vastaan ja tapasi niiden tuki-
aluksen kannella monokkelisilmäisen amiraali
Krogofin, jonka koppalakissa oli pääkallotunnuk-
sen lisäksi siivekäs kokardi. Selvitettyään tilan-
teen Iskevä Salama halusi suurimpana palkinto-
naan lupaa 'päästä leikkiin mukaan'. Nostomies-
tasoinen Hessukin sai sota-ajan Helsingin Sano-
missa kokeakseen pimennysharjoituksia ynnä
muita kotirintaman harmeja. Felix-kissa lensi vuo-
den 1944 Helsingin Sanomissa hakaristitunnuksin
varustetullakoneella.
Vakavammin maailmansota vaikutti Suomen

sarjakuvakulttuuriin sikäli, että Ilmarisen lehtien
sarjakuvat jäivät 1942 odottamaan sodan loppu-
mista, Iskevä Salama vain vähän sen jälkeenkun
oli päässyt 'leikkiin mukaan'. Supersankarimme
Rymy-Eetu otti lujasti osaa sotimiseen, ilmestyi
sen nimisiä albumeita kuin Rymy-Eetu rintamalla
jaRymy-Eeturyssän kauhu.
Löfvingin Olli Pirteä törmäsi Uuden Seelannin

matkallaan englantilaisiin vihollisiin, joiden pau-
loista ystävykset selvisivät vain banzai-huutoja
päästelevien, vinosilmäisyyteen taipuvien liitto-
laisten väliin tulon ansiosta.
Ilmaantui myös uusia piirtäjiä sota-aiheisin sar-

jakuvin.

Myyttisessä viidakossa

Iskevän Salaman ja Pantteri-Billin ollessa tahoil-
laan estyneitä Ilmarisen lehdissä ilmestyi parikin
kotimaista sarjakuvaa, jotka teemoiltaan seurasi-
vat visusti amerikkalaisen seikkailusarjakuvan
linjoja. Toinen oli Eeli Jaatisen Keskellä viidak-
koa, toinen Kari Suomalaisen Henkensä kaupalla.
Jaatinen (s. 1905, k. 1970, piirtäjä, taidemaalari,
kuvittaja) ei ollut mikään uusi piirtäjä näihin
aikoihin, vaikka huomattavimmat sarjakuvatyön-
sä vastanyt tekikin.
Muuan 20-luvun amerikkalaisen sarjakuvan va-

kiomotiiveja oli ollut nuori, viehättävä,itsenäinen
tyttö, jollainen meilläkin nähtiin Russ Westoverin
Hommakkaana Helvinä Uudessa Maailmassa
(1930). Perhe-elämä oli toinen vakioaihe. Sitä
valaisivat Uudessa Maailmassa Jimmy Murphyn
Isä saa maksaa ja Crawford Youngin Aviomies
sekä klassisena esimerkkinä tietysti Chic Youngin
Helmi jaHeikki.
Niin lähti Veli Giovannilta ajatus tehdäsarjakuva

nuorenparin elämästä. Se tehtiin, käsikirjoitus oli
Veli Giovannin, ja piirtäjänä oli Eeli Jaatinen,
myöhemmin Poika Vesanto. Sarja ilmestyi Kerto-
muksia-lehdessä 1933—34. Oli tavallaan kysymys
Junnun erään teeman variantista, tarina kulki
samassa sävellajissa, mutta lukijat eivät ilmeisesti
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ottaneet innostuakseen tästä arkipäivän tarinasta
samalla tavalla kuin Junnusta aikanaan.
Vuonna 1938 Jaatinen piirsi Lukemista Kaikille

-lehteen salaperäiseen itämaiseen kaupunkiin si-
joitetun seikkailutarinan insinööri Risto Karista:
»Kari on sheikki Asimin vankina. Hän on piirustus-
tensa mukaan valmistanut merkillisen lento- ja
sukelluskoneen, ja päättää nyt paeta koneellaan
sheikin luota. Mukanaan hän on päättänyt viedä
raharuhtinas Emir Musan tyttären, kauniin Kii-
ran, joka on myöskin sheikin vankina.»
»— Hahhah — tulittepa vihdoinkin. Olen odotellut
teitä kauan». — »Kuka te olette, vasenkätinen
kummitus?» — »Tule, rakas, paetkaamme, hän on
hirveä, — meidän käy huonosti». Ensi viikolla:
»Pako.»
Jännityslukemistossa 1942—43 ilmestynyt Kes-

kellä viidakkoa viljelee Tarzanin tyyppisiä asetel-
mia japelkistetyn myyttisiä kuvioita. Juttu alkaa
valtamerialuksen kannella, jonne matkustajat
ovat nousseet ihailemaan rauhallista iltaa — mu-
kana ovat päähenkilöiksi osoittautuvat kreivi Leo
Adler, ruhtinas Adlerin poika, sekä Ella Kempe,
kuuluisa nuori näyttelijätär. Äkkiä nousee niin
hurja myrsky, että laiva hukkuu, ja ainoina hen-
kiinjääneinä laahautuvat Ella ja Leo viidakon
reunustamalle rannalle.
Tarina etenee yhtä pelkistetysti kuin on alkanut,

yksinkertainen ja välttämätön kuvio seuraa tois-
taan. Raivostunut apina kaataa Ellan, ja Leo saa
nähdäkseeen kauhean näyn. Apinan kuoltua pää-
henkilöt pukeutuvat apinan taljaan — omat vaat-
teet ovatvielä kunnossa, mutta viidakossa asujan
velvollisuus on pistää päälleen luonnosta saatuja
tarpeita heti kun vainkynnelle kykenee. Saatuaan
taljavaatteet ylleen he ryhtyvät opettelemaan vii-
dakossa tuiki tarpeellista hengissä pysymisen tai-
toa: he harjaantuvat kiipeilemään puissa ja etsi-
mään syötäviä hedelmiä, jaLeokehittyy taitavak-
si metsästäjäksi. Hetkeksikään ei nouse mieleen
kysymys, miten he tulevat toimeen siihen saakka
kun ovat oppineet tulemaan toimeen. He eivät
katkaise luitaan opetellessaan kiipeilemään puis-
sa, he eivät erehdyksessä haukkaa myrkyllisiä
hedelmiä, ja he elävät mainiosti jo ennen kuin Leo
oppii pyydystämään liharuokaa.
Kaikki asiat ovatitsestään selviä,näin äärimmil-

leen pelkistettyihin, arkkityyppisiin kuvioihin pe-
rustuvissa tarmoissa eikysytä miksi.
Jaatisen sarjaa lukiessa joutuukaiken aikaa huu-

dahtamaan »juuri noin!» Tajuton Ella riippuu velt-
tona julman kokoisen raivoavan gorillan toisella
käsivarrella, niin kuin asiaan kuuluu. Leo ryntää
veitsi kädessä pelastamaan Ellaa, totta kai. Tai
Leon ja Bulgot-nimisen apinan taistelu: tietenkin
Leo voittaa sen, tietenkin hän kohottaa viidakon
voitonhuudon, tietenkin hänen profiilinsa piirtyy
loistavan täysikuun suomaa taustaa vasten. Kaik-

ki on niin kuin pitääkin, eikä kukaan sano: »Tuon
minä olen jokuullut, nähnyt tai lukenut.»
Kaikkein amerikkalaisvaikutteisin suomalaisista

sarjakuvanpiirtäjistä on ollut Kari Suomalainen (s.
1920, poliittinen pilapiirtäjä), nimenomaan 1938

piirretyssä ja Lukemista Kaikille -lehdessä 1942—
44 ilmestyneessä sarjassaan Henkensä kaupalla.
Alex Raymondin piirrostyyli oli tehnyt voimak-
kaan vaikutuksen Suomalaiseen. Hän tutki tarkoin
tämän tekniikkaa tullakseen, kuten hän sanoi,
Suomen Alex Raymondiksi. Ei ole siis kumma-
kaan, että Henkensä kaupalla -sarjasta voi löytää
ihmisiä, jotka ovat kasvonpiirteiltään, rakenteel-
taan ja asennoiltaan kuin suoraan Raymondin
kynän jäljiltä. Onpa mukana Iskevästä Salamasta
tuttu kaksintaistelu pystyyn pistetyin veitsin va-
rustetulla areenalla.
Itse tarina sijoittuu pieneen texasilaiseen kau-

punkiin meren rannalla: »Eräänä iltana muuan
Tom Carr-niminen mies tulee sheriffiasemalle ta-
paamaan tuomari Dixonia ja sheriffi Copleyta.» Ja
tarina alkaa . . .
Tyystin toisenluontoinen piirrostekniikaltaan oli

sodan aikana piirrettyjä samassa lehdessä 1949—
50 ilmestynyt Välskärin kertomuksia, jota varten
Kari Suomalainen tutki kertomusten alkuperäisen
kuvittajan Carl Larssonin piirroksia sekä renes-
sanssimaalareita. Tässä sarjassa oli parasta dra-
maattinen mustien pintojen käyttö sekä kuva-
alueen elävä jakoruutuihin.
Välskärin kertomusten jälkeen Suomalainen luo-

pui käsiharjoitteluksi luonnehtimastaan sarjaku-
vanpiirtämisestä siirtyen pilapiirroksiin, joista sai
Yhdysvaltain National cartoonists Societyn eri-
koispalkinnon Reuben-plaketin 1958.

Maalla, merellä ja ilmassa

Tuotteliain amerikkalaisen sarjakuvan läpimur-
ron jälkeisistä seikkailusarjoja piirtäneistä suoma-
laisista oli epäilemättä Ami Hauhio (oikealtaetuni-
meltään Aimo, s. 1912 Viipuri, k. 1955, taidemaa-
lari, graafikko, kirjankuvittaja).
Ensimmäisen sarjakuvansa Hauhio teki Seuraan

(1937—38) sitä muutoinkin kuvittaessaan. Sarjan
nimi oli Lentäjä Sam Hurjan seikkailut maalla,
merellä ja ilmassa, piirrokseltaan hivenen jäykkä,
tarinaltaan juuri sellainen kuin nimi lupasi. San-
kari liikkui monissa ympäristöissä ja muissakin
ammateissa kuin lentäjän.
Kolmikymmenluvun lopulla, sotien aikana ja jäl-

keen Hauhio piirsi monia jännityssarjoja, joissa
keskeisenä kuviona oli jokin tekninen erikoisuus,
räjähdysainepatentti, atomimoottori. Sankarilla
saattoi oUa seikkailuja lupaava ammatti, lentäjä
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tai tullimies, tai päähenkilönä oli keskenkasvuinen
poika sen ikäisen lukijakunnan kiinnostusta sil-
mälläpitäen. Näitä sarjoja olivat Tullivartija Topi
Valpas (ilmestyi useissa maaseutulehdissä sotien
aikana), Ismo Lento, rajaseudun poika jaPatentti
N:o 33 (»Sarja käsittelee suomalaista räjähdyspa-
tenttia, joka varastetaan ja joutuu vieraisiin kä-
siin. Sarja on tavattoman jännittävä ja tempaa jo
heti alussa lukijan mukaansa.» Ilmestyi Seikkailu-
jen Maailmassa 1940—42.)

Sota-aika heijasteli etualalla Hauhion töissä: rä-
jähdysainepatentista olivat kiinnostuneita suoma-
laiset sotilashenkilöt, »tuntematon ystävä» ja kol-
maskin taho, joka istui junassa Daily Mailia lu-
kien. Ismo Lento puolestaan johti rajalla sijaitse-
van kotikylänsä suojavartiota ja joutui siinä omi-
naisuudessa kahnauksiin vuosisataisen vainolai-
sen kanssa: heti alkuun se kävi riehumassa Kurtin
kylässä, poltti poikien syntymäkodit jaryösti mu-
kaansa Ismon sisarenLempi Lennon.
Rajakylän asukkaana Ismo Lento saattoi kokea

jännittäviä seikkailuja vain sodan aikana. Pian
sodan jälkeenhän esiintyi Hauhion uudessa sarja-
kuvassa Kadonnut atomilaiva, jonka jännityksen
takasi jälleen ihmeellinen keksintöjä sitä havitte-
levat vieraat voimat.
Sodan jälkeen Hauhio piirsi useita klassisia nuor-

ten tarinoita sarjakuviksi Lasten maailmaan: Seik-
kailuja korallisaarella, Viidakon poika, Norsu-
Tuomo, Viimeinen mohikaani ja Aarresaari. Hä-
nen huomattavimmat seikkailusarjansa olivat kui-
tenkin Maan mies Marsissa ja Koltan perintö,
jotka kumpikin kuuluvat Jaatisen viidakkotarinan
ohella suomalaisen, vaikutteiltaan amerikkalais ai-
kuisen populaarisarjakuvan parhaimmistoon.
»Trotyloidikaasu — atomiaikakauden viimeisin

keksintö — on nyt alistettu ihmisjärjen hallintaan.
Insinööri Tero Turma on lähtenyt vaimonsa Syl-
vian kanssa ihmeelliselle matkalle Marsiin. Ava-
ruuskone lähestyy outoa planeettaa, kun äkkiä
tapahtuu jotain odottamatonta. Marsin vetovoima
ylittää tieteelliset laskelmat. Kone syöksyy merkil-
liselle tähdelle. Tero ja Sylvia pelastuvat kuin
ihmeen avulla, mutta avaruuskone tuhoutuu . . .»
»'Koltan perintö' on ihmeellinen alkuaine, jota

lähinnä voi verrataatomienergiaan. Vuosikymme-
niä sitten oli eräs lappalainen tehnyt löydön, jonka
arvoa hän ei kuitenkaan ymmärtänyt. Monien
erilaisten vaiheiden kautta joutuukätketyn löydön
kartta Pekka Pounulle, jonka isoisälle lappalainen
oli aarteensa lahjoittanut.» Pekka löytää perintöä
etsiessään Lapissa merkillisen vuoren sisässä elä-
vän alkukantaisen kansan, jota johtava tiedemies
auttaa Pekkaa löytämään etsityn perinnön. Tiede-
mies tutkii sen, paljastaa sen ihmeelliset ominai-
suudet ja alkaa rakentaa maatorpeedoa, jolla voi
liikkua maan uumenissa, jään sisässä, veden alla,
ilmassa ja avaruudessa.

Jälleenkohtaamme arkkityyppiset seikkailun ku-
viot: ihmeellinen keksintö, uhkarohkea matka tun-
temattomaan,välttämätön onnettomuus jakosolti
vaaroja, mereen uponneita kaupunkeja, outoja
kansoja ja niiden välisiä sotia, lihaa syöviä kasve-
ja, hirviöitä, jotka ryöstävät sankarittaren, usko-
mattomia pelastumisia vaaroilta.
Kukaan ei voi väittää, etteivätkö nämä teemat ja

kuviot olisi tuiki tuttuja ennestään, sellaisista sar-
jakuvista kuin Iskevä Salama tai Pantteri-Bill.
Päinvastoin: nehän ovat tuttuja jo Kreikan sanka-
ritaruista taiKalevalasta.

Maan mies Marsissa on jossain määrin Iskevä
Salama-vaikutteinen piirrostyyliltään; myös sisäl-
lössä on Iskevästä Salamasta muistuttavia piirtei-
tä — kansojen sekoitus ja despoottinen yhteiskun-
tajärjestys kuten Mongo-planeetalla. Sen käsikir-
joittajinaolivat Olavi Kanerva jaReino Helismaa.
Koltan perinnön käsikirjoituksen tekiHauhio itse.

Sarja oli sekä piirrokseltaan että seikkailutarinan-
sa yksinkertaisen jykevyyden vuoksi hänen par-
haansa.
Sotien aikana ensiesiintyneitä sarjakuvantekijöi-

tä olivat mm. Henrik Tikkanen jaEgon Meuronen.
Tikkanen (s. 1924, kirjailija, taidegraafikko) piirsi
40-luvun alkuvuosina sarjakuvia pariinkin leh-
teen: Sotamies Paukkua Kuvaan (1943—44) ja
Konradia Svenska Presseniin (1941—44). Ne olivat
tyylipuhtaita pantomiimisarjoja, puhetta oli ani
harvoin. Varsinkin jälkimmäisessä, joka ilmestyi
hivenen epäsäännöllisesti mutta aina monta ker-
taa viikossa, Tikkanen pystyi kääntämään vai-
kean genren rajoitukset, mykkyyden ja kolmiku-
vaisuuden, voitokseen ja hahmottamaan Konradin
toilauksista monta onnistunutta visuaalista koko-
naisuutta.
Perusidealtaan Konrad ei ollut kovin ainutlaatui-

nen, oli kysymys töppäilijästä, jolle aina sattui:
yleisistä yleisin humoristisen sarjakuvan kuvio,
tuttu Ferd'nandista, Pekka Puupäästä, Rymy-Ee-
tusta tai Adamsonista. Niinkuin Aku Ankka Kon-
radkin toimi monissa ammateissa: hamsterina,
karhunkesyttäjänä, haaksirikkoisena,pölynimuri-
kauppiaana, vankina, vatsastapuhujana, egypto-
logina, rosvona, sotamiehenä. Tästä mustatukkai-
sesta, suorajakauksisesta, töröhuulisesta veikosta
kertovat tarinat pystyivät kuitenkin puhaltamaan
hengen noihin sarjakuvan peruskuvioihin.
Tikkanen sanoi myöhemmin sarjakuvistaan, ettei

niissä ollut minkäänlaisia taiteellisia ambitioita,
niissä vain yritettiin luoda tyyppi ja sille toimin-
taa. Hänen kommenttinsa avaa näkymiä sarjaku-
van perusteisiin. Juuri noin sarjakuva syntyy:
selkeä, tunnettava tyyppi, selkeä, yksinkertainen
toiminta. Sarjakuvalla luultavasti on omat esteet-
tiset kriteerinsä, jotka eivät lyö ykshn länsimais-
ten kaunotaidekriteereiden kanssa: jos Tikkanen
olisi tehnyt sarjakuvia korkein taiteellisin laatu-
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vaatimuksin, tuloksena olisi todennäköisesti ollut
huono sarjakuva.
Meurosen piirtämä kotirintaman taistelumieltä

ylläpitävä sarjakuva Syöksypommittajat ilmestyi
Helsingin Sanomissa 1943—44. Siinä ammuttiin
ryssiä eli vanjoja ehtimiseen alas ja upoksiin ja
tehtiin viholliselle paljon muutakin kiusaa. Sodan
jälkeen Helsingin Sanomissa ilmestyi Meurosen
muita sarjoja, mm. Välskärin kertomuksia ja Into
Ilves — Pohjan poika.
Tänä amerikkalaistumisen aikana näki päivän-

valon suomalaisista suomalaisin sarjakuva, jonka
sankarin Antti Puuhaaran ja aihelmat käsikirjoit-
taja Raul Roine oli poiminut kansansaduista, al-
kuun suomalaisista,myöhemmin muistakin.
Kun tekstillä oli näinkin arvokas alkulähde, se
joutui sarjakuvassa pääosaan, kuvien alle, ja Aar-
ne Nopsasen (s. 1907, graafikko, taidemaalari)
sinänsä korkeatasoiset piirrokset jäivät vain teks-
tin säestykseksi. Tulos oli sarjakuvallisesti verra-
ten jähmeä, mikä ei estänyt Nopsasta luomasta
vaikuttavia hahmoja Isohiidelle,Iso-Kierolle, Me-
ritursaalle, haltijoille, menninkäisille ja muille ou-
doille otuksille.
Sarja ilmestyi Yhteishyvässä 1938—54, vuoteen

1943 Nopsasenja sitten mm. Risto Mäkisen piirtä-
mänä. Lisäksi Otava julkaisi Antti Puuhaarasta
kaikkiaan yksitoista albumia.

Tuulen nopeudella

Vuonna 1942 Uuden Suomen lukijat saivat olla
todistamassa Teräsmiehen syntymää ja pelastu-
mista Kryptonin tuholta. Ja kun sota päättyi,
amerikkalaisten sarjakuvien määrä lisääntyi mel-
kein yhtä nopeasti kuin Teräsmies pystyi juokse-
maan. Helsingin Sanomat liitti jo vuosikymmenen
taitteen tienoilla sarjakuviinsa Disneyn Aku An-
kan, Bushmillerin Ullan jaRex Maxonin Tarzanin.
Nelikymmenluvun kuluessa tuli lisää englantilai-
sen Norman Pettin Jenni, Raymondin Rip Kirby,
Frank Godvvinin Roi Rohkea ja Roy Cranen Jori
Sawyer. Avussa ilmestyi Taika-Jimin lisäksi Bob
Montanan Justus, Kreigh Collinsin Haukka, tem-
meltäväin tuulten kasvatti, O. Lebeckin ja A.
McWilliamsin Terra, Ai Cappin ja Bob Lubbersin
Cora, Väiski Vemmelsääri, Michael o'Malleyn ja
Dean Millerin Vie Flint, Jimmy Hatlon Pipsa Pip-
puri. Ruotsalainen Bulls Presstjänst välitti aktiivi-
sesti sarjakuvia mm. Suomeen, ja 1947 aloitti
sarjakuvien välittämisen Reportage Bureau Lasz-
lo.
Ja vuonna 1949 tapahtui uusi ilmeen muutos

suomalaisessa sarjakuvatilanteessa: alkoi ilmes-
tyäkolme pelkästään sarjakuvia sisältävää lehteä.

Ne olivat Seikkailusta Seikkailuun, Seikkailusarja
Buffalo Bill ja Sarjakuvalehti.
Näiden kolmen lehden aineisto ei ollut kokonaan

amerikkalaista. Seikkailusta Seikkailuun sisälsi
ranskalaisia seikkailusarjakuvia, Buffalo Bill oli
ensin ruotsalaista, sitten suomalaista (Will Marti-
nin alias Martti Viitalan) tekoa. Ainoastaan Sarja-
kuvalehti sisälsi miltei pelkästään amerikkalaisia
sarjakuvia.
Näistä ensimmäisistä lehdistä pitkäikäisin, Sarja-

kuvalehti, aloitettiin,kun vasta perustettu lehtiyh-
tiö Valiolehdet etsi aukkoa suomalaisen lehdistön
rakenteesta. Toimituksessa harkittiin kahta sisäl-
tövaihtoehtoa: lehti sisältäisi joko pelkästään ly-
hyitä sarjakuvia Aku Ankan ja Naken tyyliin tai
lyhyiden lisäksi jatkosarjoja. Jälkimmäinen vaih-
toehto valittiin.
Toimitus otti yhteyttä moniin välitystoimistoihin

aineistoa saadakseen. Amerikkalaiset eivät suos-
tuneet toimittamaan mitään suoraan. Pääosa sar-
jakuvia hankittiin Reportage Bureau Laszlon,
Bulls Presstjänstin jaEuropa-Pressin kautta.
Ensimmäisenä vuotena lehdessä oli Jerry Siege-

lin ja Joe Shusterin Teräsmies, Lyman Youngin
Timo Terävä, Jimmy Murphyn Terttu ja Topi,
Brandon VValshin ja Darrell McCluren Pikku Anni,
George Wunderin Riku seikkailuissa,Martin Bran-
nerin Kulmalan kaverit, Ferd. Johnsonin Pasi,
Chic Youngin Johtaja jarouva Valonheimo, Timin
Verneri ja Casanova, Bill Holmanin Pekka Pikanen
ja Mirkku, Harold H. Knerrin Hupaset, James
Swinnertonin Into-poika, Lee Falkin ja Wilson
McCoyn Mustanaamio sekä Olavi Vikaisen Nalle.
Toimitus suoritti kyselyitä, joidennojalla sarjoja

pudotettiin pois ja korvattiin uusilla. Sarjakuva-
lehdessä ennätti ilmestyä monia eri sarjoja, mm.
Flandersin Yksinäinen ratsastaja, Apusheriffi
Sämpylä, Felix-kissa, Johnsonin Liehu-Petteri,
Rittin ja Grayn Sam Seikkailija, Frank Robbinsin
Jonni Huimapää, Kapteeni Marvel, Musse ja Pus-
se, Kit Carson, George Tuskan Mikko Ponteva,
Fred Harmanin Ratsu-Tom, Roi Rogers, Viksulan
perhe, Cezardin Avulias Aatu-aave, Dirksin Kap-
teeni japojat, José Luis Salinasin Cisco Kid, Ritari
Olli Riuska, Falkin ja Davisin Mandrake, Dan
Barryn Flash Gordon, Andersonin Heikki-poika,
GarynRatsupoliisi King.
Sarjakuvalehden levikki ei kuitenkaan noussut

kovin korkeaksi, vuonna 1960 se oli vähän yli
12 000, eikä se parhainakaan vuosina kohonnut
yli 20 000:n. Kävi ilmi,että yhden tyyppisiä sarja-
kuvia sisältävät lehdetkiinnostivat lukijoita enem-
män. Naken levikki oli 1960 melkein 30 000 ja
1971 paljon yli 50 000.
Sarjakuvalehtien määrä nousi sitten nopeasti.

Vuonna 1953 ilmestyi 10, vuonna 1957 21 ja
vuosina 1961—62 kumpanakin 35 lehteä. Sen
jälkeen lehtien lukumäärässä tapahtui, ehkä tele-
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vision yleistyessä, laskua 60-luvun loppupuolelle
asti, kunnes se taas nousi niin, että 1971 ilmestyi
33 sarjakuvalehteä.
Suomen suurin sarjakuvalehti — ja lehdistä

yleensäkin suurimpia — on vuodesta 1951 ilmesty-
nyt Aku Ankka, jonka levikki oli 1971 liki uskoma-
ton 278 000. Seuraavina olivat Retu ja Nakke,
kumpikin 50 000 :n korvilla.
Toinen Sarjakuvalehden tyyppinen, useita erilai-

sia sarjoja sisältänyt lehti oli Sanoma Oy:n 1952—
55 julkaisemaKippari Kalle. Siinä ilmestyi parhai-
ta amerikkalaisia sarjoja, Chic Youngin Eversti ja
herttuatar sekä Tipsa ja Totti, Fosterin Prinssi
Urhea, Falkin ja Davisin Maaron, Felix Kissa,
Kippari Kalle, Raymondin Rip Kirby, Lyman
Youngin Tom ja Kim, Milton Caniffin Steve Ca-
nyon, Garyn Ratsupoliisi King, Neil o'Keeffen ja
Max Trellin Dickin seikkailuja, Sami Salama, Fal-
kin ja MoorenNaamio, Bill MacLeaninKaksoset.

Yhtiöitä

Vuonna 1972 Suomen suurin sarjakuvalehtikus-
tantaja on Kustannus oy Williams. Sen vaiheet
antavat hyvän kuvan amerikkalaisesta ekspan-
siosta sarjakuva-alalla.
Alkuun yhtiö lähti Kuvajulkaisut-nimisenä 1957

Ruotsiin edellisenä vuonna perustetun Illustrera-
de Klassiker -yhtiön aloitteesta. Ruotsalaisen yh-
tiön oli perustanut amerikkalainen Classics Inter-
national, jonka toimesta Kuvajulkaisutkin perus-
tettiin. Osakekannasta puolet oli toimittaja Kai
Brunilan, puolet kansainvälisen yhtiön nimissä.
Kuvajulkaisut toimitti useita lehtiä, Kuvitettuja

Klassikkoja, Satusarjaa, Iskusarjaa, Voittosarjaa,
Maailmaa kuvina, Ohukaista ja Paksukaista jne.
Toiminta oli vaatimatonta ja lehdet useimmiten
lyhytaikaisia, kunnes yhtiö otti julkaistakseen
Hauska puolituntinen -nimistä vitsilehteä. Talous
alkoi parantua. Saatuaan tietää,että toinen sarja-
kuvalehtikustantaja, UK-lehdet, oli myytävänä,
yhtiö aloitti kaupanteon, joka johti syksyllä 1969
16 lehden siirtymiseen Kuvajulkaisuille. Osake-
kanta oli tällä välin joutunut amerikkalaiselle
Thorpe & Porter-yhtiölle. Vuonna 1969 se puoles-
taan oli joutunut vielä suuremman Kinney-yhty-
män omistukseen.
Kinneyyn kuuluu kolme yhtiöryhmää: Leisure

Time Group, Real Estate Service Group ja Finan-
cial and Other Services. Kahteen viimeksi mainit-
tuun kuuluu siivous-, elementtirakennus- ja pai-
koitusyhtiö sekä pankki. Ensiksi mainittuun kuu-
luvat Warner Bros, Movie Pictures and Television,
Atlantic- ja Electra-levy-yhtiöt, Panavision, teki-
jänoikeusasioitaja nk. siipituotteita hoitava Licen-

sing Corporation of America sekä varsinaisena
lehtipuolena NPP (National Periodical Publica-
tions Inc.) Communications Group. Siihen puoles-
taan kuuluu kolme alayhtiötä, EC Publications
Inc, Paperback Library ja Independent News
Company Inc. sekä EuropeanPublishing Division.
Eurooppalainen osasto omistaa Thorpe 5- Porterin,
jonka omistuksessa ovat kaikki eurooppalaiset
Williams-nimiset kustannusyhtiöt.
Vuonna 1971 yhtiö oli Euroopassa ulottanut

sarjakuvanjulkaisutoimintansa Islantia lukuunot-
tamatta kaikkiin Pohjoismaihin, Englantiin, Hol-
lantiin (ja sen kautta Belgiaan), Ranskaan, Länsi-
Saksaan, Espanjaan ja Italiaan.
Kuvajulkaisujen aikaan yhtiön lehtiä myytiin

Suomessa 8 000—15 000 kpl numeroa kohti kuu-
kaudessa. Kustannus oy Williamsin julkaisemien
31 lehden kuukautinen levikki oli 1971 600 000 -
niistä 19 sarjakuvalehteä, joiden levikki 300 000.
Mainittakoon, että National Periodical Publica-
tionsin 55 eri lehteä ilmestyi 1970 58 maassa ja
12kielellä.
Kustannus oy Williamsin toiminnan vilkastumi-

sesta ovat osoituksena, että yhtiön liikevaihto
kohosi vuodesta 1969 vuoteen 1971 monta sataa
prosenttia, että sen työntekijämäärä viisinkertais-
tui vuodesta 1970 vuoteen 1971 ja että se saattoi
tarjota kesäUä 1971 suomalaisille sarjakuvanpiir-
täjille mahdollisuuden saada töitään kansainväli-
seen kaupalliseen levitykseen. — Se muuten lienee
suomalaisen sarjakuvan ainoita keinoja päästä
liikkeelle ja suomalaisille piirtäjille päästä työ-
määränsä edellyttämiin ansioihin.
Williamsin johtaja Kai Brunilan mukaan amerik-

kalainen yhtiö ei harjoita sen laatuista sanelupoli-
tiikkaa, että sen alayhtiöiden olisi pelkästään jul-
kaistava sitä aineistoa mitä julkaistavaksi määrä-
tään, vaan että alayhtiöiden on mahdollista vai-
kuttaa julkaisutoimintaan esim. juuri järjestämäl-
lä oman maansa sarjakuvia yhtiön levitykseen.
Tämänkokoisen yhtiön julkaisupolitiikka voi joh-

taa niinkin nurinkuriselta kuulostavaan ratkai-
suun kuin tapahtui Batman-, Teräsmies-ja Teräs-
poika -lehtien kohdalla. Ne tuottivat Suomessa
tappiota ja ne lopetettiin. Kansainvälisen suuryh-
tymänkannattaa maksaa näiden sarjakuvalehtien
kaikkia toimintapiiriinsä kuuluvia maita koske-
vasta julkaisuoikeudesta ja pitää niitä kannatta-
mattomissa maissa julkaisematta pikemmin kuin
maksaa lehtien tappiot näissä maissa.

Tänne lastut lentelevät . . .

Amerikkalaisten sarjakuvien Suomeen kulkeutu-
mistiet voivat olla hyvinkin koukeroisia. Kuvajul-
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Kaisut sai Lontoossa olevasta koordinoivasta toi-
mistosta lehden englanninkielisen kappaleen ja
käännösten kirjoittamista varten sen sinikopion.
Englannin toimisto hoiti sitten lehden offsetfilmit
kirjapainoon, joka useimmiten oli puolalainen ja
jossa painettiin kerralla koko Euroopan painos
kutakin lehden numeroa. Saattoi käydä joskus,
että Suomeen tuli lehti, jossa oli ranskankielinen
kansi mutta suomenkielinen sisus.
Toinen lehti, jonka aineiston saanti on mutkallis-

ta monessakin mielessä, on Aku Ankka. Disneyn
sarjakuvien pohjoismainen ja Saksan levitys näet
on kööpenhaminalaisen Gutenberghusin oikeute-
na. Aku Ankka julkaisee juuri ne sarjat, jotka
Kööpenhaminasta sille lähetetään. Tämä Pohjois-
maiden levityskeskus harrastaa sitä paitsi uudes-
taan piirtämistä: antaessaan vanhoja sarjoja uu-
destaan julkaistaviksi se usein piirrättää ne koko-
naan mm. lyhentäen ankkojen nokan nykyisiä
standardeja vastaavaksi sekä poistaa mielestään
ylettömän väkivaltaisia piirteitä sarjoista.
Välitystoimisto, joka on vuodesta 1949 hoitanut

useimpien täkäläisten sarjakuvalehtien aineiston-
hankintaa, on ollut Helsingissä toimiva Reportage
Bureau Laszlo. Sen toimintapiiriin ovat kuuluneet
sarjakuvien lisäksi uutiskuvien, lehtiartikkeleiden,
lehtien jatkoromaanien ja kioskikirjankansien vä-
litys.
RBL hankki sarjakuvia esim. vuonna 1971 Eng-

lannista, Espanjasta, Italiasta, Meksikosta, Rans-
kasta ja Yhdysvalloista. Suurimmat syndikaatit
olivat englantilainen Syndication International,
amerikkalainen Screen Gems (Hanna & Barbera
-sarjat) ja Western Printing andPublishing compa-
ny (Warner-, Walter Lanz-ja MGM-sarjakuvahah-
mot)sekä espanjalainen SeleccionesIllustradas.
Käytäntö on ollut se, että syndikaatit ovat lähet-

täneet nähtäväksi kaiken aineistonsa, josta RBL
on sitten tarjonnut oma-aloitteisesti tai pyynnöstä
suomalaisille lehdenkustantajille. Lisäksi euroop-
palaisten yhtymien varastoja käydään säännölli-
sesti katsomassa, ja suomalaisten kustantajien
niin pyytäessä ryhdytään metsästämään määrät-
tyä sarjaa. RBL esim. hankki Valiolehdille Naken
aineiston,kun kustantaja ei saanut suoraa yhteyt-
tä Yhdysvaltoihin.
Normaali käytäntö on sarjakuvaa hankittaessa

ollut, että suomalainen kustantaja on maksanut
sarjakuvan julkaisuoikeudesta tietyn ovirahan,
keskimäärin 300 dollaria, ja sen jälkeen ostanut
tarvitsemansa aineiston mustavalko- tai neliväri-
vedoksina.
Ulkomaisten sarjakuvien oikeuksienkin saaminen

voi olla mutkikasta. Pulteri-sarjakuvan kuusipäi-
väiseen sarjaan on hankittava oikeudet Publishers
Hall Syndicationilta sarjakuvalehteen ja taskukir-
jaanFawcett Publicationsilta.

Sillä välin, Suomessa...

Ulkomaisen sarjakuvan viimeistellessä täällä mie-
hitystään Veli Giovannin Kalle Viksari jatkoiedel-
leen ilmestymistään, ja sodan aikana Kansanhuol-
toministeriö, joka teki salakaupan vastaista propa-
gandaa kaikin mahdollisin välinein,piirrätti sarja-
kuviakin. Näistä propagandapiirtäjistä mainitta-
koon Poika Vesantoja Erkki Salonen. Kalle Viksa-
rin piirtäjistä jäi Vesanto pois, uusina tuli mm.
Pauli Soisalo (s. 1914), Pauli Elenius, Helena
Malisto (nyk. Mannio, s. 1919), Martti Viitala ja
Erkki Salonen (s. 1920). Elenius (s. 1924) piirsi
myös joitakin aikoja 40-luvun alkupuolella Veli
Giovannin käsikirjoittamaa sarjaa Pekka ja Ville
Uuden Suomen sunnuntailiitteeseen.

Oli ilmeistä, ettei suomalaisella sarjakuvalla enää
ollut samanlaisia mahdollisuuksia päästä koko
kansan jokapäiväisen huomion kohteeksi kuin
Junnun aikana — nyt kansalaiset seurasivat tekni-
sesti korkealuokkaisia, usein vieläpä varsin haus-
kojakin amerikkalaisia sarjakuvia. Sellaisia halut-
tiin, niitä tarjottiin lehdille niin halpaan hintaan,
etteivät kotimaiset piirtäjät pystyneet kilpaile-
maan.
Niin kävi, että suomalaiset sarjat jäivät sivum-

paan, Kalle Viksari lakkasi ilmestymästä sen sisäl-
tämien sarjakuvien jotyytenkadottua lehdistöstä.
Muutamat kotimaiset sarjat jatkoivat instituutio-
maista eloaan lehdistössä ja albumeissa. Niitä
olivat Kiekuja Kaiku sekäRymy-Eetu.
Mutta painopiste oli amerikkalaisessa sarjaku-

vassa. Kotimainen sarjakuva ei kyennyt eikä ky-
kene kilpailuun, sillä amerikkalainen sarjakuva
menee kotimaassaan parhaassa tapauksessa
useaan sataan lehteen ja ympäri maailman. Esim.
Helmi ja Heikki ilmestyy yli 1100 lehdessä. Jokai-
nen lehti maksaa sarjakuvastaan tietyn summan.
Vaikka piirtäjä saisi palkkiosta esim. vain puolet,
hän silti ansaitsee paljon enemmänkuin suomalai-
nen sarjakuvanpiirtäjä, jolla on toivoa saada sar-
jansa todennäköisesti korkeintaan yhteen lehteen.
Jos arkipäivän sarja maksaisi vaikkapa 7 mk ja se
ilmestyisi 500 lehdessä, se tuottaisi 3500,— mk,
josta piirtäjä saisi esim. puolet, 1750,— mk. Sum-
ma siis olisi ilmeisesti suurempi kuin se 7 mk,
jonka sarjakuvanpiirtäjä Suomessa päivittäisestä
työstään saisi. Nämä luvut eivät perustu tietoon
nykyisistä hinnoista vaan pyrkivät konkretisoi-
maan tilannetta, jossa suomalainen piirtäjä joutui-
si työskentelemään, jos hän tekisi sarjakuvia.
Lehden kannalta vielä on tavallisesti mukavam-

paa tilata sarjakuvat välittäjältä, joka hoitaa kai-
ken ikävän työn, tilaukset, tullaukset ja mm. pitää
huolta, että sarjat tulevat säännöllisesti lehdelle,
kuin yksityiseltä piirtäjältä, joka aina voi osoittau-
tua epäsäännölliseksi.
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Jos suomalainen piirtäjä tekisi sarjakuvia, hän
joutuisi tekemään koko ison työnsä yksin, eikä
hänellä luultavasti ajan mittaan olisi tarpeeksi
ideoita kokoviikkoisen sarjakuvan tekemiseen.
Viimeistely ja huolekkuus pidentäisivät työaikaa
ja vastaavasti huonontaisivat tuntipalkkaa. Näin
ollen olisi vain ymmärrettävää, jos Suomessa ei
tällä hetkellä enää olisi yhtään kokopäiväistä sar-
jakuvanpiirtäjää, ja hämmästyttävää, että heitä
silti on.
Kysymys onkin, mitkä ovatolleet ratkaisut, jotka

ovat sallineet muutamien piirtäjien vielä tulla
toimeen.
Erästä ratkaisua kokeiltiin sotien aikana. Kolmi-

kymmenluvulla kirjailijaliitossa valiteltiin yhtä
mittaa lyhyiden tuotteiden, runojen, novellien
jne., kauppaamishankaluuksia. Niinpä Yrjö Soini
perusti 1935 Tekijätoimiston hoitamaan tällaisen
pikkuaineiston välittämistä lehdille. Jos oli tar-
peen, Tekijätoimisto teetti juttuihin valmiin kuvi-
tuksen, joka toimitettiin niiden mukana. Kukin
juttu myytiin vain yhdelle lehdelle kullakin paik-
kakunnalla. Ideana oli, ettäkirjailijalle maksettiin
normaalipalkkio, esimerkiksi 500 mk, kun taas
kunkin lehden tarvitsi maksaa vain pieni osa
normaalipalkkiosta.
Ennen pitkää tähän järjestelmäänosallistui muu-

tama sarjakuvanpiirtäjäkin, mm. Ami Hauhio,
jotka tällä tavoin saivat sarjakuvansa useaan
maaseutulehteen. Tekijätoimisto yritti saada ame-
rikkalaisiakin sarjakuvia myyntiinsä, mutta nii-
den Suomen levitys oli jo järjestetty Ruotsin kaut-
ta.
Toinen ratkaisu on suomalaisen sarjakuvan saa-

minen kansainväliseen levitykseen. Näin on käy-
nyt Toveja Lars Janssonin Mumintrollet-sarjaku-
van, jota alkuun levitti englantilainen Associated
Newspapers ja nykyään sen tytäryhtiö Epoque
Ltd.

Suomalaisperhe maailmalla

Muumipeikko on muutenkin suomalaisista sarja-
kuvista kansainvälisesti tunnetuin ja varsin kor-
kealle arvostettu — mainittakoon, että kun Italias-
sa äskettäin ilmestyi sarjakuvan hakuteos Enciclo-
pedia dci fumetti, oli Muumipeikko yksi mukaan
kelpuutetuista neljästäkymmenestä — eikä muuten
turhaan ollenkaan, satukirjoista tuttuihin hahmoi-
hin on pystytty saamaan sarjakuvassa tuiki täh-
dellistä dynamiikkaa. Harvassa sarjakuvassa on
niin tarkoin paneuduttu esim. sellaiseen tekniseen
yksityiskohtaan kuin kuvien toisistaan erottami-
seen: viivan lisäksi siinä saattaa olla metrinmitta,
harava, sateenvarjo tai puu, ovi tai puutarhaletku.

Kun Tove Jansson (s. 1914, taidemaalari,kirjaili-
ja, kuvittaja) rupesi Associated Newspapersin
aloitteesta piirtämään 1954 Muumipeikko-sarja-
kuvaa, muumit eivät suinkaan ensikertaa esiinty-
neet sarjakuvan sankareina. Tove Jansson nimit-
täin piirsi 40-luvun alussa joitakin aikoja muumi-
sarjaa, joka ilmestyi Folktidningen-Ny Tidissä,
mutta lopetettiin, koska lukijat kuulemma pitivät
sitä liian rojalistisena. Suomenkieliseenkin sano-
malehteen sitä tarjottiin, mutta se hylättiin. Par-
haimpina päivinään Muumipeikko on ilmestynyt
n. 50 lehdessä 40 maassa, mm. Turkissa, Japanis-
sa, Hong Kongissa, Intiassa ja Ugandassa. Suo-
messa se on ilmestynyt Ilta-Sanomissa, Vasabla-
detissa, Åbo Underrättelserissä ja Uudessa Kuva-
lehdessä sekä 14 ruotsinkielisenä ja yhtenä suo-
menkielisenä albumina.
Viisikymmenluvun loppupuolella Tove Janssonin

aika ei enää tahtonut riittää sarjakuvan tekemi-
seen, ja veli Lars (s. 1926, piirtäjä, taiteilija) otti
työn tehdäkseen. Vuosina 1958—60 hän teki sar-
jaan käsikirjoituksen, siitä lähtien hän on vastan-
nut koko sarjasta.

Ulkomaiselle syndikaatille piirtäminen voi vai-
kuttaa mutkikkaalta tai työläältä, kun tietää, mil-
lä tavoin Lars Jansson menettelee. Ensin hän
suunnittelee episodin (80—90 arkipäivän sarjaa),
sitten hän kirjoittaa repliikit ja lyhyet kuvaselos-
teet englanniksi jalähettää koko jutun syndikaatin
hyväksyttäväksi. Saatuaan sen hyväksyttynä ta-
kaisin hän alkaa piirtää, tavallisesti 12 sarjaa
(2 viikkoa) kerrallaan. Valmis sarjakuva menee
syndikaatille Englantiin, sieltä se jaetaaneri puo-
lille maailmaa, Pohjoismaita varten Bulls Press-
tjänstille Tukholmaan. Se puolestaan lähettää
sarjakuvan Lars Janssonille ruotsinnettavaksi en-
nen Pohjoismaihin jakamista.

Ylipäänsä 10 senttiä

Suomen kansa on nähtävästi maailman sivu ra-
kastanut töppäileviä hölmöläisiään, hämäläisiään,
sysmäläisiään, pölhölöitään japöhköläisiään, kos-
kapa sarjakuva alvariinsa möhlivästä Pöllisestä
saavutti niinkin myöhään kuin 50—60-luvulla
Metsälehdenlukijoitten suuren suosion.
Mutta sen tekijä Aarno Liuksiala (s. 1903, taiteili-

ja, ylimetsänhoitaja) piirsikin näitä möhläyksiä
lukijain ahkeraan lähettämiin aiheisiin. Jokaisesta
julkaistusta aiheesta maksettiin pieni palkkio, ja
sarjan yhteydessä ilmoitettiin lähettäjä. Tällainen
tavallaan sosiaalisen tilauksen tiedostaminen on
ennestään tuttua korkeintaan Pekka Puupäästä
siltä ajalta kun Fogeli kierteli vanhalla Packardil-
laan maaseudulla juttelemassa ihmisten kanssa.
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Kansa palkitsikin sekä Puupään että Pöllisen var-
sinkestävällä kiinnostuksella.
Pöllistarinat olivat järkiään nelikuvaisia vitsejä,

aika ronskejakin, joissa aina kävi ohrasesti Pölli
selle itselleen tai hänen takiaan jollekulle onnetto-
malle kanssaveljelle: »Pirskatti! Kävipä kaverille
kalpaten! (Mies makaa kaatuneen puun alla) —
Täytyy hakea jakomies paikalle. — Jaakoomiiees
hooii! Pian tännepäin. Mies puun allaaa! — Mikset-
te heti sahanneet runkoa poikki. Mies näyttää jo
vainaalta! — En uskaltanut kun puussa ei vielä
ollut jakomerkkeja !»

Taiteilijan muotokuva sodanjälkeisiltä
vuosilta

Alex Raymondin Iskevä Salama -albumin ilmesty-
minen 1938 merkitsi piirtämisherätettä useam-
mallekin suomalaiselle sarjakuvantekijälle kuin
Kari Suomalaiselle: siitä innostuivat myös Martti
Viitala ja Veikko Savolainen.
Savolaisen (s. 1929, sarjakuva-, mainos-, pila-ja

elokuvapiirtäjä, kuvittaja) piirtämä Joonas on
Muumin ohella ollut ehkä menestyksekkäin suo-
malainen sanoma- ja aikakauslehtisarja, se on
ilmestynyt kahdeksan vuotta Helsingin Sanomis-
sa, sen jälkeen Seurassa ja tällä hetkellä Koti-Pos-
tissa.
Yleisö seurasi Joonasta. »Suomalainen yleisö

haukkuu tai sitten se lyö vetoa»,kuten Savolainen
kertoi.. »Enimmät puhelinsoitot olivat sellaisia että
oli lyöty vetoa juonen tulevistakäänteistä jasitten
soitettiin jakysyttiin miten lähelle oli arvattu.»
Entä miten paljon lehti valvoo sarjakuvaansa?

Eljas Erkko, joka JoonaanHelsingin Sanomiin otti,
antoi sarjan teolle tietyt yleispuitteet. Moderni
miljöö, vauhtia, toimintaa, huumoria piti olla,
sellaisia länsimaisia epäkohtia oli lupa suomia
joita yleensäkin suomittiin. Muuten piti pysyä irti
politiikasta. Muu jätettiinpiirtäjän vastuulle.
Viisikymmenluvun alkutaitteessa nähtiin Suo-

messa paljon Bob Hope -elokuvia, ja Savolainen
pani sarjansa päähenkilöksi humoristisen sankari-
tyypin å la Bob Hope. Joonas-taiteilijan ulkoisesta-
kin hahmosta voitaneen löytää Hopen piirteitä.
Joonas on antisankari, ei teräksenkova kaveri,
joka aina vahingossa tai hyvää tahtoaan sotkeu-
tuu seikkailuihinsa.
Joonas-sarjakuva siirtyi muuten välillä sukkelal-

la tavalla metasarjakuvaksi: Joonas ilmoitti Hel-
singin Sanomain lukijoille, ettäkoska piirtäjällä on
nykyään niin vähän aikaa sarjakuville, siirtyy
sarjan vetäminen päähenkilön käsiin. Näin kävi,
piirrostyyli tuli kovin luonnosmaiseksi ja sarjojen
signeeraus vaihtui VeSasta Joonaaksi. Tämä sig-

neeraus säilyi sittenkin kun Savolainen kyllästyi
sarjakuva sarjakuvassa -ideaan japalautti piirros-
tyylin entiselleen. Normalisoinnin pulmallisimman
yksityiskohdan, pelikaanimaisen leukahirviön pa-
lauttamisen tavallisenkokoiseksi Hope-väkäleuak-
si, Savolainen ratkaisi tapahtuvaksi valtavan te-
koparran suojassa.

Joonas ei ole Savolaisen ainoa sarjakuva. Kah-
deksantoistavuotiaana hän sai julkisuuteenensim-
mäisen sarjansa, X — tulevaisuudenkeksintö, joka
ilmestyi 1947 vuoden verran Harrasteli]a-lehdes-
sä. Samaan lehteen hän piirsi seuraavana vuonna
sarjaa Maa meren alla. Ne kuuluivat samaan
seikkailu- ja science fiction-genreen kuin esimer-
kiksi Hauhion Koltan perintö. Vuonna 1948 Savo-
lainen piirsi vielä toistakin, vähän vähemmän
mielikuvituksekasta sarjakuvaa Heikki ja Esa
seikkailevat Karjala-lehteen. Suoritettuaan ase-
velvollisuutensa Savolainen siirtyi piirtämään
Helsingin Sanomiin Joonasta, jonka kanssa rinnan
hän teki jonkin aikaa Veikkaajaan Ruutinyrkki-ni-
mistä urheiluaiheista sarjaa. Sen hän lopetti kui-
tenkin todettuaan, ettei ennätä piirtää kahta sar-
jakuvaa samaan aikaan. Savolainen on piirtänyt
lisäksi monia lyhempiaikaisia sarjoja, joista mai-
nittakoon vain 1956—64 Asko-lehdessä ilmestynyt
pantomiimisarja Virnu sekä 1966 aloitettu ja jat-
kuvasti Pellervossa ilmestyvä Unto Uneksija, tari-
na pojasta jonka mielikuvitusmaailma muuttuu
vähän väliä todellisuudeksi.
Savolainen on koko ajan ollut tavattomantyöte-

liäs, mikä selittänee ainakin osaksi sen paradok-
saalisen tosiasian, että hän on pystynyt tulemaan
toimeen Suomessa sarjakuvanpiirtäjänä. Tosin
hän on piirtänyt paljon muutakin kuin sarjakuvia:
pilakuvia, kirjan- ja lehdenkuvituksia, mainoksia,
mainoselokuvia ym. Hänen Joonaansa oli jonkin
aikaa Bulls Presstjänstin kansainvälisessä levityk-
sessä ja ennätti ilmestyä Saksan Liittotasavallas-
sa.

Muita

Kun pitää mielessä, miten epäedullinen kilpailuti-
lanne oli suomalaisille piirtäjille, on luonnollista,
ettei pelkästään kotimaisia sarjakuvia sisältäviä
sarjakuvalehtiä monta ilmestynyt. Niitä toisin sa-
noen ilmestyi täsmälleen yksi, piirrokseltaan hei-
veröinen Heimosoturi Ismo, joka tekijäinsä Lauri
Pakkalan ja Urpo Mikkosen mukaan tarjosi terve-
henkisen vastapainon ulkomaisille sarjakuvaleh-
dille. Kansallinen heimoaate ei liene liiemmälti
elähdyttänyt enää 50-luvun nuorisoa, koskapa
lehteä ilmestyi vainkuusi numeroa vuosina 1957—
58.
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Toinenkin yritys samansisältöisen terveen puna-
poskisesti aitosuomalaisen sarjakuvan suuntaan
tehtiin 50-luvulla: SuomenKuvalehdessä ilmestyi-
Mauno Seppälän varsin kelvokkaasti, joskin kata-
jaisen jäyhästi piirtämä sarja Jouko — nuori hä-
mäläispäällikkö.
Muista sarjakuvalehtien aikakauden suomalai-

sista piirtäjistä mainittakoon Olavi Hurmerinta,
Maria de Lisitzin ja Pasi Rutanen. Hurmerinta (s.
1928) on piirtänyt pääasiassa pilakuvia, mutta

kahta sarjakuvaakin hän on tehnyt, Jussi Saari
-nimistä 1954—58 Yhteishyvässä ilmestynyttä
seikkailutarinaa sekä Katso-lehdessä 1960 alka-
nutta jaedelleenilmestyvää Katsolan perhettä.
Harvoja ulkomaiseen levitykseen sarjakuviaan

saaneita suomalaisia piirtäjiä on Maria de Lisitzin
(s. 1946), jonka töitä on ilmestynyt mm. Uudessa
Maailmassa, Jaanassa ja Elokuva-Aitassa sekä
Bulls Presstjänstin levittämänä Pohjoismaissa.
Rutasen (s. 1936) ainoa sarjakuvatyö on Ylioppi-

laslehdessä 60-luvun alussa ilmestynyt Dada. Sar-
jankeskushenkilö oli rujouteen taipuvainen narri,
murheellinen klovni å la Chaplin, jokaei mahtunut
ravintolaan eikä taivaaseen, joka oli lukittuna
eläintarhan häkkiin jasarjakuvaruutuun. Dada oli
runollinen sielu, joka kynttilä kädessä etsi epäkau-
pallista jouluajajokaehtimiseen törmäsi silmärip-
selleen kaatuneeseen joulupukkiin. Dada, virka-
valtaisuuden ja konservatismin vihollinen n:o 1. . .Dada, sarjakuvasankari, joka kepeästi laistaa
luonnehdinnat.
Toteutukseltaan Dada oli huippuluokkaa. Se ei

ilmestynyt kovin monia aikoja, luultavasti sen
perusidea ei olisi kestänyt pitkää ilmestymistä —
se ei ollut tarpeeksi yksinkertainen eikä kiinteä,
jotta se olisi sallinut runsaita variointeja. Eikähän
Dadaa ollut pitkään jatkuvaksikaupalliseksi sar-
jakuvaksi tarkoitettukaan.

Entäs nyt

Tässä oltiin: vajaat viisi miljoonaa suomalaista ei
ollut tarpeeksi paljon, jotta suomalainen sarjaku-
va olisi säilynyt kilpailukykyisenä ulkomaisen,
lähinnä amerikkalaisen rinnalla. Se siirtyi tausta-
asemiin viettämäänkituliaanpuoleista elämää pie-
nissä maaseutu- ja aikakauslehdissä. Suuressa
julkisuudessa, sanoma- jakaupallisessa aikakaus-
lehdistössä sekä sarjakuvalehdistössä, olivat ulko-
maiset sarjakuvat esillä. Elettiin amerikkalaisen
yksinvallan aikaa, joskin sarjakuvia tuotiin myös-
kin Englannista, Italiasta, Ranskasta ja Espanjas-
ta.
Esimerkiksi vuonna 1966 ilmestyi 24 sarjakuva-

lehteä ja 5 sarjakuva-albumia. Kaikki sarjakuva-

lehdet sisälsivät pelkästään anonyymiä massasar-
jakuvaa, tekijännimiä ei ilmoitettu, ja vain ani
harvoissa tapauksissa sarjakuvalehtien piirtäjät
olivat muistakaan yhteyksistä tunnettuja — näitä
poikkeuksia oli esim. Masi, kun taas Aku Ankan
sarjat tunnetusti eivät ole olleet signeerauksesta
huolimatta Disneyn käsialaa. Anonymiteetti oli
tavallaan oire sarjakuvien alhaisesta tasosta.
Viidestä albumista kolme oli kptimaisia: Kiekuja

Kaiku, Pekka Puupää ja Rymy-Eetu. Muut olivat
Aku Ankan maailmanpyörä ja Reginald Smythen
Lätsä. Lehdistä 12 sisälsi amerikkalaista aineis-
toa, 6 englantilaista, 4 ruotsalaista, 3 espanjalais-
ta aineistoa, sekä itä-saksalaista, italialaista ja
ranskalaista aineistoa yksi lehti kutakin.
Humoristisia ja karrikoivalla tyylillä piirrettyjä

sarjoja oli 6 lehdessä, super- tai melkein-supersan-
karisarjakuvia sisälsi 5 lehteä, muita jännitystari-
noita 7 lehteä, niistä 3 sotakertomuksia, romantti-
sesta rakkaudesta kertovia lehtiä oli 2, ja yhtä
monta oh satuaiheisia. Yksi lehti sisälsi kaunokir-
jallisuuden sarjakuvakäännöksiä, ja yksi oli kie-
lenopetusvihkonen.
Yleiskuva oli muutamia suuria sanomalehtiä lu-

kuun ottamatta aika murheellinen, eikä se sarja-
kuvalehtien osalta ole parantunutmitenkään vuo-
teen 1971 mennessä.
Sen sijaan kustantajien arkuutta ja asenteiden

vanhakantaisuutta heijastellut aineiston valinta-
tapa on kokenut muutoksia toisilla alueilla, sa-
moin kuin suomalainen sarjakuvakulttuuri yleen-
säkin.
Aloitteen teki Sanoma Oy julkaisemalla monien

vuosien sanoma- ja aikakauslehti-ilmestymisen
jälkeen taskukirjallisen Tenavat-sarjakuvia. Osta-
jien innostus oli suuri ja yleinen, ja tenavakirjoja
rupesi tulemaankuin turkin hihasta.

Suomalaisessa sarjakuvakulttuurissa oli kuiten-
kin amerikkalaisen ylivallan takia vinoutuma.
Vasta ranskalaisen Asterixin tulo tiesi moniarvois-
tumisen alkua.
Asterixin vastaanotto oli vähintäin yhtä innostu-

nutta kuin tenavakirjojen, mihin kenties osaltaan
auttoi harvinaisen tarmokas ennakkomainonta.
Suomessa totutusta poikkeavana sarjakuva- ja
julkaisutyyppinä Asterix-albumien menestys hou-
kutteli muitakin kustantajia samoille linjoille. Vuo-
den 1971 loppuun mennessä suomalaisille oli tar-
jottu sarjakuva-albumien tulva, jota se on uskolli-
sesti kuluttanut. Sanoma on julkaissut Walkerin
Masia, Parkerin ja Hartin Velhoa, Goscinnyn ja
Tabaryn Ahmed Ahnetta, ensimmäisiä Mikki Hiiri
-sarjoja ja argentiinalaisen QuinonMafaldaa, Ota-
va Hergén Tinttiä sekä Goscinnyn ja Morrisin
Lucky Lukea, Apulehti Hartin Pulteria sekä Falkin
ja Davisin Taika-Jimiä. Weilin + Göös on julkais-
sut suomeksi tanskalaisalkuisen sarjakuva-antolo-
gian.
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439 Veli-Pekka Alare, Pekko. 440 Ti-
mo Valjakan sarjakuvasta. 441 Jyrki
Paavola ja Risto Nurisalo, Runteli.442
Kalervo Palsan sarja.443 Miten käy,
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lukemaan venäjää. Vesa Oittinen, Aku
Ankkaja Nietzsche.
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Mutta ei siinä kaikki. Sanomalehtien kulttuuri-
palstoille pesiytyi joukko kirjoittajia, jotkarupesi-
vat kritikoimaan ensin amerikkalaisperäistä sar-
jakuvaa saaden aikaan mm. sen että amerikka-
laista imperialismia tukeva Johnny Hazard pudo-
tettiin Suomen Sosialidemokraatista. Sarjakuvien
päivälehtikritiikki vakiintui, arvosteltiin albumei-
ta ja lopuksi suomalaisalkuista uutta sarjakuvaa,
kun sitäkin alkoi odottamatta ilmestyä.
Ensimmäisenä julkaisi Vesa Oittinen (s. 1951

Turku) vuonna 1968 sarjakuvakirjan Aku Ankka
ja Nietzsche ja 1970 Timo Tuomiston kanssa
toisen nimeltä Erkki ihmemaassa. Oittisen sarja-
kuvilla on voimakkaan kirjallinen leima. Sarjaku-
vina ne eivät ole kovin eläviä, mutta niille on
luontaista asioiden ja yhteyksien oivaltavuus ja
ilkeyksien henkevyys. Lisäksi Oittinen on julkais-
sut sarjakuvia Teinilehdessä, Teekkarissa ja Suo-
men Sosialidemokraatissa.
Vuonna 1969 ilmestyi sarjakuvakirja Salaisuu-

den varjo, jonka olivat piirtäneet Timo Aarniala,
Heikki Junnila ja Claes Olsson. Vuonna 1971
Aarniala (s. 1945) julkaisi ensimmäisen oman
kirjansa nimeltä Kyynelten tie ja muita sarjaku-
via. Lisäksi Aarniala on piirtänyt mm. Teinileh-
teen, lirikseen, Seesamiin ja Uuteen Sarjakuvaleh-
teen.
Aarniala on tarkkanäköisesti oivaltanut myytti-

sen osuuden populaaritaiteessa. Hänen töissään
saattaa esiintyä esim. 50-luvun Korkeajännitys-
sarjoissa tavattavaavaruussankari Rick Random,
joka palatessaan joutuu toteamaanettä maapallo
onkin puhkeava saippuakupla.
Näyttää siltä, että Aarnialan sarjakuvat ovat

tavallaan toisen potenssin sarjakuvia, populaari-
sarjakuvista tehtyjä eliittisarjakuvia. Ne eivät ole
antitaidetta niinkuin sarjakuva vaan antisarjaku-
via ja sellaisina taidetta.
Vuonna 1969 ilmestyi Seppo Seppälän ja Seppo

Lindqvistin (s. 1945) kirja Vallan veri ei vapise ja
seuraavana vuonna toinen, Onnellinen maailman-
loppu. Heidän sarjakuvansa Montosen porukka on
ilmestynyt Suomen Sosialidemokraatin sarjakuva-
liitteessä ja Lindqvistin yksin piirtämä Katajaiset
Pääkaupunki-lehdessä. Vuodesta 1970 Lindqvist
on lisäksi piirtänyt pila- ja sarjakuvia suomalai-
seen Madiin. Kaikissa töissään Lindqvist on osoit-
tanut etevyytensä nimenomaan karikatyristinä,
jollainen hänkatsoo ensi sijaisesti olevansa.
Muista mainittakoon Hymylehteen Runteli-ni-

mistä sarjaa tehneet Risto Nurisalo (s. 1941) ja
JyrkiPaavola.
Aivan viime vuosina on amerikkalainen under-

ground-sarjakuva antanut virikkeitä monelle piir-
täjälle, mm. Timo Aarnialalle ja Timo Valjakalle.
Valjakan (s. 1953) sarjoja on ilmestynyt mm.
liriksessä, Seesamissa ja Uudessa Sarjakuvaleh-
dessä. On julkaistu kaupallisia kanavia välttäen

sarjakuvalehtiä, mm. Uusi Sarjakuvalehti, Liha-
pulla, Helmiä sioille I—2.
Suomalaisen kulttuurin lisääntynyt sarjakuvan

tiedostaminen on näkynyt myös korkeakouluissa
sikäli, että esim. Helsingin yliopiston Kansanru-
noustieteen laitoksella on teetetty sarjakuvaa kos-
kevia tutkielmia.

Syksyllä 1971 oli Amos Andersonin taidemuseos-
sa avoinna laaja ranskalaisalkuinen, Berliinin
Akademie der Kiinsten vuokraama sarjakuvanäyt-
tely, jonka yhteydessä voitiin tutustua suomalai-
seenkin sarjakuvaan. Näyttelyssä kävi vajaan
puolentoista kuukauden aikana lähes 24 000 kat-
sojaa. Tähän asti huomattavin sarjakuvaan koh-
distunut kulttuuripoliittinen toimenpide oli kuiten-
kin Nuorison taidetapahtuma 1970:njulistama
sarjakuvakilpailu, johon osallistui satakunta nuor-
ta piirtäjää ja johon tuli lupaavia töitä paljon ylitse
palkitun kärkikuusikon. Kilpailun satoa julkaistiin
liriksessä taidetapahtuman yhteydessä.
Parikin voittajaa, Kalervo Palsa ja Erkki Pirtola,

oli saanut herätteitä Alpo Jaakolan 1967 ilmesty-
neestä Ruusuruoska-sarjakuvakirjasta. Muut voit-
tajat olivat Veli-Pekka Alare, Erik Lagerspetz,
Markku Leppänen ja B. Westerholm. Voittajista
Alare, Leppänen ja Palsa ovat julkaisseet töitään
muuallakin, Alare sarjakuvia Tamperelaisessa ja
pilakuvia Aamulehdessä, Leppänen voittosarjansa
Tom Squint ja vampyyri Arpuusissa 1971, Palsa
näynomaisia töitään Oulunylioppilaslehdessä syk-
systä 1971 lähtien.
Nuorison taidetapahtuman sarjakuvakilpailu ja

sen satoa julkaissut liriksen numero kantoivat
tunnuksia sellaisia kuin: »Kuka tahansa osaa piir-
tää sarjakuvia!» Tämän linjan vei johdonmukai-
simpaan päätökseen sittemmin Riihimäen taiteili-
jayhdistys, kun se pyysi kaupunkilaisia piirtä-
mään sarjakuvia ja muita kuvia, joita kokosi
Lihapulla-lehdeksi, ja jakoi lehteäriihimäkeläisille
ilmaiseksi toreilla jakatujen kulmissa.
Jos suomalaiset haluaisivat muutakin sarjakuvaa

kuin mitä saavat nykyään ilmestyvistä lehdistä ja
kirjoista lukeakseen, esimerkiksi juuri suomalais-
ten piirtämää, olisi kylläkin tehtävä vielä paljon.
Täytyisi olla keskustelua, ohjausta ja julkaisumah-
dollisuuksia, muuten Nuorison taidetapahtuman
kaltaisen kilpailun antama virike voi sammua.
Yksi mahdollisuus olisi hoitaa näitä asioita järjes-
täytymällä yhdistykseksi, ja syksyllä 1971 perus-
tettiinkin sitä varten Suomen Sarjakuvaseura.
Päämääräkseen se asetti »edistää sarjakuvan tun-
temusta jasenkäytön yleisiä edellytyksiä».
Entä miten vaikuttaa kaupalliseen lehdistöön,

joka sarjakuvia parhaastaan julkaisee? Pekka
Gronow esitti jo joitakin aikoja sitten, että sano-
malehti anoisi rahastoilta varoja, joilla koti- ja
ulkomaisen sarjakuvan välinen hintaero peitettäi-
siin. Sitä eikuitenkaan liene toistaiseksi tehty.



G. Herriman,Krazy Kat, (c) King Features Syndicate.
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Kymmenen vuotta on kulunut ...
Tämän kirjan ensimmäinen painos ilmestyi 1972.
Kymmenen vuottaonkulunut ...

Tässä kirjan toisessa painoksessa on kysymys ajan
tasalle saattamisesta,jatoisaalta ei.

Sarjakuvan kenttä on avartunut. Eri maitten sarja-
kuvasta on käytettävissä tietoa aivan toisella tavalla
kuin kymmenen vuotta sitten. Toisaalta on tapahtu-
nut sangen vähän. Asterixit, Tintit ja Lucky Luket
ovat saaneet Suomessa suosiota, sanomalehtistripit
jatkavat melkein ennallaan, erikoislehdet Zoom ja
Ruutu, sittemmin Non-Stop, syntyivät ja kuolivat.
Aku Ankan mahtiasemaa ei horjuta mikään.

Emme pitäneet tarpeellisena lähteä muuttamaan
sitä, minkä olimme kronikoineet sarjakuvan histo-
riasta ja sarjakuvasta yleensä kymmenen vuotta sit-
ten. Seassa on toki arvostuksia, joihin ei enää välttä-
mättäyhtyisi, jakannanottoja, jotka nyt katsottuina
tuntuvat vähän poikamaisilta. Kymmenen vuotta
vanhettaa ihmistä. Mutta omien jälkiensä väärentä-
minen tuntuu arvottomalta.

Siksi perustekstistä on oikaistu vain muutama il-
meinen virhe. Jatkoksi on kirjoitettu tämä katsaus,
joka kertoo muun muassa, miltä sarjakuva näyttää
nyt, kun esimerkiksi amerikkalainen underground,
joka kerran näytti niin lupaavalta, tuntuu näivetty-
neen täysin, jaranskan kielisten sarjakuvan tekijöi-
den ylivalta on täysin murskaava, pienin italialaisin
säestyksin.

Emme enää välttämättä hallitse sarjakuvan kent-
tää, emmekä ole siitä edeskovin kiinnostuneita. Olisi
eräänlaista postimerkkeilyä, jos pyrkisi nyt kokoa-
maanmahdollisimman seikkaperäisiä jasystemaatti-
sia tietoja eri maitten sarjakuvista, edustavin kuva-
esimerkein.

Sen sijaan olemme painottaneet tämän esityksen
koettamalla kertoa lukijalle, mikä meidän mieles-
tämme nyt on uutta ja merkittävää. Bibliografian
laajennus kertoo, mistä mitäkin saa. Kirjaa seuraa
erillinen antologia. Siihen on koottu aineisto jyrkän
yksipuolisia periaatteita noudattaen: vain parasta -
kirjoittajien mielestä siis, javain Suomessa täysin tai
lähes tuntematonta, ennen julkaisematonta. Ja vain
mustavalkoisena toistuvaa.

Tämä oli vastaus siihen, miksei kirjaa ole kirjoitettu
uudelleen tai sitten julkaistu toisena muuttamatto-
mana painoksena.
Uudelleen kirjoittaminen olisi räjäyttänyt kirjan

raameistaan valtavan aineistomäärän vuoksi. Vali-
kointityö olisi tullut mahdottomaksi. Maailmalla on
ilmestynyt sarjakuva-tietosanakirjoja, jotka perin
monissa tapauksissa ovat sangen tasottomia. Hyviä
ovatAlessandrinin jaHornin historiat.

Muuttamaton toinen painos olisi jättänytkäsittelyä
vaille sarjakuvan varsinaisen aikuistumisen. Se ta-
pahtuiranskaa puhuvissa maissa 1960- ja70-lukujen
taitteissa, erään havainnon mukaan täsmällisesti sa-

nottunaalkaenPariisin toukokuussa 1968
Kirjan entisellään olevassa alkuosassa sarjakuvat

on ryhmitelty teemakimpuiksi, joista on kerrottu ja
koetettu ottaa selvää. Miksi suoraseikkailusarja syn-
tyi samalla hetkellä kun Wall Street romahti? -
Sama rakennetekniikka olisi nytkin käytettävissä,
mutta se on määrätietoisesti hylätty. Tämä uusi osa
käsittää sikermän kirjoituksia sarjakuvasta, sen suh-
teesta eri aloihin, sen tutkimisesta ja sen ymmärtä-
misestä. Julkaisuista jakustantajista puhutaan tuon
tuostakin. Tätä ei ole kummeksuminen. Selvästi on
olemassa esimerkiksi A Suivren koulukunta eli Cas-
terman jaPiloten koulukunta eli Dargaud. Sarjakuva
on sen verrankallis jakaupallinen ilmaisukeino, että
kanava määrää sanoman suhteellisenpitkälle.

Ei tämä ilmiö ole tuntematon kirjallisuuden eikä
elokuvan puolellakaan. Ranskalaisessa elokuvassa oli
uusi aalto. Yhdysvalloissa oli mm. RKO-yhtiön ym-
pärillä halvalla budjetilla tehtyjen filmien tuotanto-
toimintaa, jotaryhdyttiin nimittämään B-elokuvaksi- »mustat»rikosfilmit, joista monet ovat merkillisen
hyviä. Kirjalliset salongit tunnetaanRanskasta aina-
kin 1700-luvulta, ja niitä on yhä. Yksittäisten ihmis-
ten ympärillä gravitoi lahjakkuuksia. André Gide ja
Jean Paulhan olivat tällaisia. Meillä onAnhava.

Sarjakuvan painopiste on aivan selvästi ranskalai-
nen kustannusliike Dargaud, jonka johtajistoon 1923
-1976 elänyt, mm.Lucky Lukea ja Asterixia kirjoit-
tanut René Goscinny kuului. Dargaud julkaiseePilo-
tea, sarjakuvalehdeksi korkean mutta yleisaikakaus-
lehdeksi alhaisen 70 000 kpl:n levikin saavuttanutta
lehteä, japaljon albumeja. Belgialaisen Castermanin
tukipylväs on ollut kautta aikojen Tintti, muttapari
vuotta sitten yhtiö otti rohkean askelen ja ryhtyi
julkaisemaan alun perin pelkästään mustavalkoista
lehteä nimeltään (A Suivre) - jatkuu. A Suivren
sarjoja painetaan albumeina, ja taso on erittäin kor-
kea. Toinen belgialaisfirma Dupuis on perinteisesti
erikoistunut kiltteihin lastensarjoihin, joita pyörite-
tään vanhassa ja maineikkaassa Spirou-lehdessä.
Suomessa eläneen ja valitettavasti kuolleen Ruutu-
Non Stop -lehden aineisto oli paljolti peräisin Spi-
rousta eli Dupuis'ltä.

Italiassa on lähinnä Milano Libri Edizioni, joka
julkaisee paljon mm. suuren Crepaxin albumeja ja
Linus-lehteä. Sitten onepäluku pienempiä yrityksiä.
»Yhtyneet humanoidit» julkaiseeMétal Hurlant-leh-
teä (Räikyvä metalli), josta on amerikkalainen pai-
nos Heavy Metal. Heiltä tulee myös albumeja. Kus-
tannus Oy Juusto julkaisiL'Echo des Savanesia, joka
oli hyvä, ja albumeja. Editions du Square julkaisi
Charlie Mensuelia, joka ainakin oli hyvä. Nyt se on
myyty Dargaud'lle. Ja sitten on monta, monta pien-
tä. Claire Bretécher, Turhan joukon piirtäjä, on
osoittanut todeksi sen, ettei kustannusliike ole vält-
tämätön.Hän kustantaa sarjansa itse.
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445 Tämän hetken sarjakuvalehtin:o 1, Piloten ohella. Mustavalkoinen,satun-
naisia väriliitteitä. Sekä vakiintuneitakykyjä että uusia löytöjä, (c) Casterman,
1978.
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Luetteloa on turha tässä jatkaa.Kirjassa on biblio-
grafia.
Kymmenen vuotta on kulunut. Suomessa toimii

sarjakuvaseura, jokajulkaiseepikkuista erikoislehteä
nimeltä Sarjainfo. Seuran piirissä puuhaa innostu-
neita januoria ihmisiä.

Tämän kirjoittajat ovat kyllä innostuneita, mutta
eivät aivan nuoria enää. Jotakin menneestä on tallel-
la. Tietty vieraus, joka ei ole suopeutta vailla,niitä
kohtaan, jotkavain keräilevät sarjakuvia tai uhoavat
Aku Ankan piirtäjistä. Kaikkea toki voi keräillä.
Mutta ensipainoksista kiinnostunut bibliofiili jakir-
jallisuudenystävä, jonka mielenkiinnon vangitsee lä-
hinnä teksti eikä kirjan kappale, eivät välttämättä
ole samojahenkilöitä.
Tallella on myös selvä käsitys siitä, että sarjakuva

voi olla erittäin hyvä ja vakavasti otettava jaettäsitä
voi aivan mainiosti nimittää taiteeksi. Ja yhtä selvä
käsitys siitä, ettäenimmäkseen sarjakuva onkaikkea
muuta kuin taidetta: joissakin tapauksissa kelvokas-
taviihdettä,hetken huvitusta,valtavasti useimmissa
tapauksissa kelvotonta roskaa. — Sama muuten kos-
keekirjallisuutta, elokuvaa jamusiikkia.
Kymmenen vuotta onkulunut.

Aineksia

Moniltakohdin sarjakuva on samojen lakien alainen
kuin elokuva ja kirjallisuus. Yksi niistä on jännittei-
syys. Tämä ei ole sama asiakuin jännitys. Jännitettä
syntyy,kun useita asioita liikkuu eri suuntiin.
Jännitettä vailla on kuvaelma, jossakukin vuorol-

laan astuu parrasvaloihin japaukuttaa repliikkinsä.
Jännitettä vailla on kuusijuhla, jossa lapset vuorol-
laan lukevat, laulavat ja soittavat. Mutta jännite
syntyy, kun asiat vetävät toisiaan eri suuntiin. San-
karitar ei elokuvassa tiedä, että viiksekäs mies onkin
konna jahautoohänen surmaamistaan. Konna lähes-
tyy muka suuteluaikeissa sankaritarta tikari selän
takana. Malttamaton katsoja huutaakohti valkokan-
gasta:»Varo likka! Silläon puukko!»
Vaikea ja merkillinen asia on liike. Elokuvassa

liikettä ei ole vain se, että kuvat, hahmot liikkuvat
kankaalla, vaan tapahtuminen, sen tempo jarytmi.
Kirjallisuudessa liikettä oneteneminen, helpoimmin
käsitettävässä muodossaan ehkä jännityskirjan tii-
vistyvä tapahtumakiihko, syvemmin ehkä se, mikä
napsahteleekeskushenkilön päässä ja tekee hänestä
tekstinkulkien toisenlaisenihmisen.
Sarjakuvan liikettä on helppo tutkia, koska sarja-

kuvan kerronta koostuu hyytymistä, peräkkäisistä,
itsessäänpysähtyneistä kuvista.
Helposti havaittava asia on selkeys. Miten kuva

hahmottuu? Miten silmä liikkuu kuvaa katsottaes-
sa? Se on vaativa asia. Kouluesimerkki on Tintti,

jossakuvan havainnollisuus jataustojenrikkaus ovat
ihanteellisesti tasapainossa. Toinen kouluesimerkki
on Carl Barksin - tuonvanhan nerokkaan miehen -
Aku Ankka, johonpäteetuo samaäsken sanottu.

Suuri piirustustaito on monissa tapauksissa selkey-
den ja syvyyden vihollinen. Työstä tulee barokkia.
Viiva on niin ihmeen taidokas, ettei kokonaisuudesta
tule lainkaan selvää. Näitä harhautuneita mestareita
ovat Philip Druillet, Moebius ja Corben. - Tässä
tullaan koulukuntaristiriitoihin. Kaikilla kolmella on
ylistäjänsä. Mutta koko se koulukunta, joka on rans-
kalaisen Métal Hurlant -lehden ympärillä japiirtää
useimmiten sciencefiction -henkistä tavaraa,tuntuu
useimmissa tapauksissa lysähtävän juuri tähän. Täs-
sä käy helpolla niin, että piirtäjä joutuuylivoimaisen
taitonsa vietäväksi ja tuloksena on silkkaa sekavuut-
ta. Ilmiö on samaa sukua kuin kirjallisuudessa. Sel-
keä, helppo lause on aa ja 00. Hyry kirjoittaa: »Mies
meni tien yli. Mies meni pellon yli.» Tämä on paljon
parempaa tekstiä kuin: »Ylitettyään tien mies poik-
kesi pellolle.» Tekijä, joka menee koukeroiseen kie-
leen, kuten Faulkner, Joyce tai Proust, ottaasamalla
hirmuisen riskin. Kielen kummallisuudet nostatta-
vat myrskyn, jossa on pidettävä herkeämättä kom-
passia silmällä, jotta kurssi säilyisi eikä edessä olisi
haaksirikkoutuminen taidokkaiden yhdentekevyyk-
sienriutoille.

Ne kaksi sarjakuvanpiirtäjää, jotka ovat sekä koris-
teellisen taidokkaita että selkeitä, ovat Georges Pi-
chard ja Guido Crepax. Heistä Pichard on mestari-
piirtäjä, kun taas Crepaxin tekniikassa on suorastaan
toivomisen varaa. Mutta heidän teoksiaan kuljetta-
vat jännite, liike, selkeys ja I'ambiance; viimeksi
mainitusta kohta lisää.

Sarjakuvan selkeydellä on kaksi toveria, joista ei
tiedä, ovatko ne ystäviä vai vihollisia: teksti ja mon-
taasi. Useimmissa sarjakuvissa on tekstiä; se kuuluu
melkein sarjakuvan määritelmään. Tekstiä on puhe-
kuplana tai kuvan alla. Katsojan oletetaan katsovan
kuvaa ja lukevan tekstin. Ja montaasi, se jännite,
joka vallitsee perättäisten kuvien, osittain myös pe-
rättäisten sivujen välillä. Montaasista on kirjoitettu
elokuvan yhteydessä sangen paljon. Sergei Eisenstei-
nin Elokuvan muoto sisältää tämän asian klassisen
tutkielman, ja kouluesimerkki on Panssarilaiva Po-
temkinin Odessan portaat, jossa vuoroon kuvataan
lähestyvien sotilaiden jalkoja ja pistimiä, vuoroon
kansaa, joka pakenee portaita alas, rampoja, naisia,
rappuja vieriviä vaunuja. Kuvat tiivistävät näin toi-
siaan huomattavasti suurempaan tehoon kuin suo-
raksi, tasapaksuksi vetäisty kerronta. Ja montaasi
voi irvistellä, kuten Bunuelin Viridianassa, jossaru-
koilemista verrataan perättäisillä kuvilla lypsämi-
seen.

Yleensä sarjakuva ei siedä kovin paljon tekstiä.
Taiteilijan alituinen ongelma on, miten pitää lukijan
mielenkiinto vireillä. Ei läheskään aina ole niin, että
pitkästyvä lukija saa syyttää itseään. Kyllä vika on
monesti teoksessa. (Vaikkayhtä tosi on vanha lause,
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447 Richard Corben,
Den. (c) Richard Corben-Humanoi'des Associés, 1976. Métal Hurlantin koulu-
kuntaa: tavattomantaitavaagrafiikkaa,mutta ...
446 Moebius, Harzack. (c) Humanoides associés, 1976.
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jonka mukaan se tyhjääkumahtava ääni, jokakuuluu
kun kirja japää iskeytyvät vastakkain, ei aina johdu
kirjasta.) Sarjakuva ei siedä kovin paljon tekstiä.
Lukija haluaa päästä eteenpäin.

Tekstinkäytön mestari on Hugo Pratt, jonka Corto
Maltesessa on mentyhyvinkin rajuihin ratkaisuihin.
Juonenkuljetuksen ja ilmapiirin sitä vaatiessa tämä
mies tohtii keskeyttää ulkoisen tapahtumisen perät-
täisiin sivuihin, joilla jokainen kuva on täynnä puhe-
kuplaa. Kun tekstin lukee tarkkaan, huomaa ettei se
ole sisällöllisesti ehdottoman välttämätöntä. Tapah-
tuminen on haluttu keskeyttää ja lukija pysäyttää
kuvien katselusta lukemaan kirjaimia. Ja sitten seu-
raa räjähtävän toiminnan jaksoja, jolloinkokonaiset
sivut saattavat olla täysin puhekuplia, repliikkejä
vailla.

Montaasi on erikoistutkimuksen aihe, jasiihen pää-
see sisälle lukemalla sarjakuvia. Keino on niin kes-
keinen, että monet ratkaisut ovat menneetkliseiksi
kaikessa tavanomaisuudessaan.
Elokuvan kielestä on sarjakuvaan lainattu lukuisia

keinoja. Hyvistä sarjakuvista löytää »kamera-ajoja»
(travelling) ja taidokasta lähikuvien käyttöä. Kuva-
kulman yllättävät vaihtelut ovat erityisen ominaisia
Will Eisnerin vanhalle The Spirit-sarjalle, jonkayh-
täläisyydet Orson Wellesin maailmankuuluun Kan-
salainen Kane (CitizenKane) -elokuvaan on osoitet-
tu. Nuori italialainen Manara, jonkateoksia ilmestyy
A Suivressa, suorastaan parodioi 1970-luvun ohjaa-
jienkuvaustemppuja, kuten lähikuva suoraan kaksin
käsin pidellyn revolverin suusta (kaliiperi 9, Mag-
num). Maalaileva kuvakulmien vaihtelu on Regis
Francin tavaramerkki. Claire Bretécherin tyyliin
kuuluu mykkäfilmin mieleen tuovakiinteä »kamera».
Mustavalkoisissa sarjoissa usein mutta myös värilli-
sissä — Lauzier esimerkkinä - esiintyy myös hienoja
himmennyksiä eli efektejä, jotka on saatu aikaan
»valoja» käyttämällä.
Kenttä on vapaa. Ei minkään keinon tarvitse olla

kielletty, vaikka se olisi outo. Nimenomaan elokuvan
kielen vaikutus sarjakuvaan on ollut kautta aikojen
sangen tuntuva. Tavallaan sarjakuvan tekijä voi
päästä elokuvantekijää suurempiin tehoihin, koska
kuvat pysähtyvät välillä, ja mieli saa aikaa täyttää
aukot. — Tähän väitteeseenpalataan.
L'Ambiance on ranskaa ja sana, jota tekisi mieli

käyttää suomenkielisessä tekstissä. Sanakirjan mu-
kaan se on ilmapiiri, jokaympäröi ihmistä tai ihmis-
ryhmää, ja jokapäiväisessäkielenkäytössä siihen liit-
tyy se sivusävy, että tämäilmapiiri on miellyttävä.
Ilmapiiri on asia, josta saa selvän sarjakuvaa no-

peastivilkaistenkin. Siinä lienee jotainkäsialamaista
kokonaishahmoa. Se liittyy tekijäänsä niin voimak-
kaasti, ettei se ole täysin hänen säädeltävissään.
Tässä mielessä äkkipikainen kannanotto tuntemat-
tomaan sarjakuvaan, uuteen albumiin, ei välttämättä
todista typeryyttä ja pintapuolisuutta. Avoimin sil-
min paljon avautuuheti. Tämä ilmiö on tuttu taide-
museoista. Jokin maalaus »kolahtaa». Lähempi tar-

kastelu paljastaa sitten paljon mielenkiintoisia asioi-
ta ja jokovahvistaa ensivaikutelmaa tai kumoaa sen.

Joskus sarjakuvan 'ambiance' on pettävä ja työläs.
Monen mielestä esimerkiksi Pilotessa ilmestyvä
F'Murrin Le génie des alpages on käsittämätön juttu.
Se vaatiikin sitkeyttä, joka kyllä sitten palkitsee.
Toinen vähän vastaavanlainen on Regis Francin
mahtava Le café de la plage, jokatuntuu selailtuakin
täysin mielivaltaisesti kootulta, koska se pitää juo-
nenkuljetuksen sovinnaistapoja pilkkanaan ja siinä
kulkee monin kohdin yhdessä ja samassaruudussa
viisi eri tarinaa jayhdessä jaksossakuusikin näennäi-
sesti yhteen kuulumatonta episodia.

Sellainen perustava tekijä kuin piirtäjän vilpittö-
myys paljastuu yleensä nopeasti. Samoin hänen in-
nostuksensa. Niistä taiteessa on kysymys. Teennäi-
syys ei koreimmillaankaan kestä. Rehellisyys on
usein vaikeaa. Joskus se on »anaerobista». Tekijä on
ylittänyt kipukynnyksen.

Tajuaa ihminen toisesta ihmisestäkin tämän aitou-
den ja monissa tapauksissa myös syvyyden. Ihan
vähästä.

Sarjakuvien tutkimisesta

Sarjakuvaharrastus voi olla puhdasta postimerkkei-
lyä. Kerätään kauniita painatteita, lajitellaan ja luo-
kitellaan niitä, saadaan sirpaleista tietoa vieraista
kansoista jakulttuureista. Voi se olla muutakin.

Jotkut kirjoittajat suhtautuvat sarjakuvaan niin
kuin se olisi leikisti taidetta. He kirjoittavat kuten
kirjoista tai elokuvista kirjoitetaan, ja heidän teks-
teissään vilahtavat taidearvosteluista tutut sanan-
käänteet. Sitten on sosiologeja, joitakiinnostaa sarja-
kuva joukkoviestinnän osana, ja kansanrunouden
tutkijoita, jotka ovat muodostaneet tutusta sanasta
folklore uuden termin poplore, »nykyperinne». Esiin-
tyy myös enemmäntai vähemmän ryppyotsaisia dog-
maatikkoja, jotka tuon tai tämän rakennelman puit-
teissa löytävät viihteessä yleensä ja sarjakuvassa
erityisesti rehottavan turmion ja nuorison viettelyk-
sen. Joko sarjakuvaraunioittaa siveellisesti tai sitten
heijastaa luokkayhteiskunnankieroja arvoja ja asen-
teita javieraannuttaa todestatodellisuudesta.
On ehkä hyvä pitää kortit pöydällä. Taiteen ja

viihteen raja on keinotekoinen, ja siksi rajankäynti
on hedelmätöntä. Eilispäivän viihde voi olla tämän
päivän taidetta. Elokuva tarjoaa runsaat esimerkit.
On peräti vaikea uskoa, että joku Chaplin tai Ohu-
kainen ja Paksukainen olisivat aikoinaan käyneet
tietoisesti tekemään taidetta. Silti heidän varhaiset-
kin teoksensa luetaan nykyisin yleisesti elokuvatai-
teen helmiin. Kirjallisuudessa, ottaaksemme kaukai-
sia esimerkkejä, Daniel Defoe piti taatusti itseään
puhtaasti rahasta kirjoittavana journalistina, ja silti
etenkin Moll Flanders esiintyy kaikkialla suurten
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448 Varhainen sienalaistaiteilija.Keskiajan tapaesittääkertomus: eriepisodeja
samassa kuvassa. Susi tuo ryöstämänsä possun takaisin tädille. Täti siunaa
pyhimystä, jonkaansiota tämä oli.Perspektiivionkubistisella tavalla sekaisin.
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romaanien joukossa, ja Francois Rabelais toistaa
toistamasta päästyään kirjoissaan, että hän haluaa
ainoastaan keventää ihmisten mieltä ja huojentaa
lukijoittensa mahdollisia kuppatautikärsimyksiä -
ja hänen hullutteluissaan on syvyyttä vaikka miten,
kuten esimerkiksi neuvostoliittolainen Mihail Bah-
tin ja ennen häntä ranskalainen Lucien Febvre ovat
osoittaneet.

Febvre!Kirjallisuutta jaelokuvia on helppoesitellä,
koska yleisöllä on tilaisuus tutustua itse teoksiin.
Kriitikon tehtävä on antaa vihjeitä siitä, kannattaa-
ko tutustuminen ja kenelle kannattaa. Ulkomaisen
sarjakuvan esittelijä on toisessa asemassa. Itse teok-
set ovat lähes tavoittamattomissa. Eivät tietysti täy-
sin, mutta siinä määrin kiven jakielen takana, ettei-
vät ne laajalle leviä. - Tämän kirjan bibliografian
avulla saa kyllä tiedon siitä, mistä mitäkin saa, eikä
ranskan taitokaan ole enää välttämättömyys, kun
tanskalainen Carlsenin kustannusliike on ansiok-
kaasti ryhtynyt julkaisemaan parhaita ranskalaissar-
joja, kuten Prattia, Tardita jaLauzier'ta sekä Bour-
geonia ruotsiksi. Mutta silti: lähes tuntemattomien,
tuntemattomiksi jäävien sarjakuvateosten esittele-
misessä ei ole juurimieltä. Ei liioin niiden kritisoimi-
sessa.
Tämän takia sarjakuvakirjoittajan tehtävä on si-

joittaa sarjakuva maailmaan, kertoa mistä siinä on
kysymys, korostaa että sarjakuvia voi lukea silmät
auki jasuukiinni.

Febvre on mies joka sai aikaan Pariisin Sorbonnen
kuudennen osaston. Sieltä ovatkotoisin semiootikot
ja sen ympärillä liikkuu Ranskan strukturalismi, jota
Pohjoismaissa tunnetaan vähän. Meillä keskustelu
on liikkunut lähinnä marxilaisuuden eri muotojen ja
anglosaksisen positivismin välillä eräin hypyin sak-
salaiseen hermeneutiikkaan. Historiantutkija Febvre
tarttui Rabelais'hen tutkiessaan, mitä oli 1500-luvun
uskonnottomuus. Näin kaunokirjallinen teos toimii
todistuskappaleena aatehistoriassa.
Febvre, jokaon autuaasti edesmennyt jo50-luvulla,

hänen työtoverinsa ja työnsä jatkaja Fernand Brau-
del ja saksalaisten 1944 ampumaMarc Bloch olivat
ryhmittyneet Sorbonnen ohella Annales-lehden ym-
pärille. Lehden nimestä käy ilmi, että pääpaino oli
historiassa, sivilisaatioiden ja talousjärjestelmien
historiassa. Ohjelmakirjoituksissaan nämä herrat pe-
räänkuuluttivat ihmisiä, ei ihmistä, japyrkivät histo-
riankirjoituksessaan uudenlaiseen kattavuuteen.
Michel Foucault - joltaon suomennettukirja Tark-
kailla ja rangaista ja joka parastaikaa puuhaa sek-
suaalisuuden historiankimpussa kääntäen totunnai-
siakäsityksiä päälleen - kirjoitti: dokumentti/monu-
mentti. Asiakirja on muistomerkki. Historia ei ole
poliittisten tapahtumien historiaa, ei kuninkaita ja
valtiomiehiä, sotia ja faktoja. On tunkeuduttava sy-
vyyteen, ja sitä syvyyttä vailla on turha yrittää
ymmärtää ihmisiä, tilaa japitkää aikaa. Dokumentin
käsite on ymmärrettävä mahdollisimman laajasti.
Siihen kuuluvat toki oikeudelliset asiakirjat mutta

myös koko kaunokirjallisuus ja muistelmateokset,
yksityiset kirjeet, testamentit,kauppiaiden muistiin-
panot. Annalistien kauneimpia saavutuksia on Em-
manuel Le Roy Ladurien pian suomeksikin ilmesty-
vä Montaillou, halkileikkaus eräästä keskiaikaisen
Ranskan kylästä. Kirjan teki mahdolliseksi tavaton
löytö: inkvisitiopöytäkirja, jota koottaessa kaikkia
kyläläisiä oli kuulusteltu ja heidän jokapäiväisen
elämänmenonsa pienetkin yksityiskohdat oli merkit-
ty muistiin sen seikan selvittämiseksi, että heidän
vaelluksensa varmasti oli kristillistä. Näin syntyi
entuudesta tunnetun sosiaalihistorian yhteyteen
mentaliteettien jamielikuvituksen historia.
Tätä voi sarjakuva olla: dokumentti/monumentti.

Koska se on enimmäkseen tarkoitettu viihteeksi,sen
tekijät eivät ole osanneet olla varuillaan. Heidän
asenteensa, toivonsa japelkonsa, heidän vastenmieli-
syytensä kohteet ja heidän halunsa ovat siirtyneet
suoraan teoksiin. Lisäksi sarjakuvat ovat syvästi
myyttisiä ja kertovat näkijälle paljon sielun maan-
alaisista kerroksista.
Kirjassaan Der Witz Sigmund Freud osoitti vitsien

syvällisen »kaksimielisyyden». Vitsi kertoo kovin pal-
jon kertojastaan. Nauru peittää ahdistusta. Kaskui-
lemalla kuorrutetaan asioita, jotkaovat liian pelotta-
via sanottaviksi ja ajateltaviksi. Esimerkiksi nyt ka-
straatiokompleksi - jonkaolemassaoloa monetepäi-
levät. Useimpien miespuolisten lukijoiden on pakko
myöntää muistoistaan pikkukoulun halkopinon ta-
kaa, kesäisiltä rakennustyömailta ja armeijasta, että
sellaisia vitsejä, joidenkohokohtana on kikkelin kat-
keaminen tai munien jäätyminen ratakiskoon kiinni,
on aivankohtuuttoman paljon.
Lattea sanomalehtistrippi, esimerkkinä nyt Helsin-

gin Sanomien ja Ilta-Sanomien jokapäiväinen anti,
kuvaavat ikävällä tavalla keskivertolukijan maail-
maa. Aivan varmasti ne on sopeutettu keskivertolu-
kijan makuun, koska ne menestyvät. Vitsi on kuole-
manvakava asia. Esimerkiksi vaimot: tytöt jatyttäret
ovat suloisia, kuten Punasulan Kastehelmi, Harald
Hirmuisen Hulda jaPuuhalan Perheen tytär. Mutta
vaimot ovatkamalia. Punasulan ja Haraldin vaimot
ovat muodottoman lihavia. Huono ruuanlaittotaito
ei esiinny yksin Punasulassa, vaan se on sarjakuvien
vakioaineistoa. Haraldin vitsikkyydestä on osa siinä,
että julma ja hirmuinen viikinki on täydellisesti
vaimonsa tohvelin alla, vai lieneekö teräskengän.
Tyttöystävät ovatkanamaisia. Lines ostelee hirveitä
hattuja. Minni simputtaa Mikkiäkorjauttamalla täl-
lä ehtimiseen taloaan ja komentamalla siirtelemään
huonekaluja. Ei tätä luetteloa tarvitse jatkaa. Masan
Arkin Molla onkotiristi jahomssu. Huumorisarjoissa
esiintyy harvoin pariskuntia, joiden välejä leimaisi
molemminpuolinen hellyys ja yhteisymmärrys. Sel-
lainen ei ole hauskaa. Huumori on kammottavaa.

Tämä nyt oli karrikointia. Pitkon isäntäväki -
Suomen Kuvalehden Koiraskoiran - tuntuu sangen
normaalilta pariskunnalta rakastettavine pikku hup-
sutuksineen. Lasta heillä ei kyllä ole. Ja Helmi ja
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Heikki rakastavat toisiaan oikeasti. Siksiköhän hei-
dän suosionsa on niin tavaton jakestää halki vuosi-
kymmenien?
Kun itsestäänselvyyksiä lähtee Foucaulfn opetuk-

sen mukaan problematisoimaan, niin viattoman nä-
köinen sanomalehtistrippi osoittautuu alemman ja
ylemmän keskiluokan monumentiksi, jolla on sekä
vedenpäällinen ettäpinnanalainen osa. Vedenpäälli-
nen puoli on helppo nähdä. Velho suhtautuu vai-
moonsatodella karkeasti. Pinnanalainen osa edellyt-
tää pohtimista ja jonkinlaisia tietoja sielunelämän
dynamiikasta.
Miksi sitten sarjakuva eikä esimerkiksi romaani,

joka nyt toki keskimäärin on tasokkaampaa ja lada-
tumpaa työtä? Samat kerrotut ilmiöt löytyvät viih-
deromaanista, muttaeivät aina yhtä ilmeisinä. Ihmi-
set rakastavat kaavamaisuutta. Sanomalehtistrip-
pien lukeminen on tätäkaavamaisuutta, koska enim-
mäkseen niiden vaihtelunvara on aika pientä. Mutta
eivät ne vedä vertoja niille sarjakirjoille, joiden eng-
lannin kielinen nimitys on nasevasti »pulp», selluloo-
sa. Niissäkertautuu täysin samakuvio kerran toisen-
sa jälkeen.

Strippien tutkiminen onkuitenkin vielä näpertelyä,
ottamatta lukuun kaikkein parhaita, jotkaovat hen-
kisesti leveitä,kuten Velho, Pulteri jaTenavat. Pul-
teri on sarja jokakyynisyydellään valittaa maailman
kyynisyyttä ja kovuutta. Velhossa on löydetty tapa
suhtautua todella hirveisiin asioihin nauramalla niil-
le kaiken uhallakin: täysin tunteeton, omanvoiton-
pyyteinen, verenhimoinen tyranni, jokaon fyysisesti
epämuodostunut, velho eli opetusministeri joka on
täydellinen lurjus, raukkamainen ja epälojaali puo-
lustusministeri Plootu, alkoholin rappeuttama tai-
teen keskustoimikunnan puheenjohtaja Narri, öyk-
kärimäinen ulkoministeriön protokollaosaston pääl-
likkö jaalivaltiosihteeri Herttua, yksi ruma nainen ja
yksi sievä, hirmuisen riiston kohteena elävä Lum-
penproletariat, ryysyköyhälistö, sekä valtakuntaa
jatkuvasti uhkaavat hunnit. Siinä piilokuva nykyai-
kaisesta valtiosta. Ei se ole satua.

Tenavissa taas pohjajuonteena on elämän traagi-
suus, vähäisen onnen tavoittelu, jokaraukeaa tyhjiin:
Jaska Jokunen, ihanneihminen joka on tuomittu
jäämään häikäilemättömien jalkoihin. Ressu on
hauska, absurdi hahmo, mutta synkkä pohjaväri sii-
näkin on: ihmisten maailmassa selviytyy vain vetäy-
tymällä omiin, yksityisiin kuvitelmiin, omaksumalla
rooleja skitsofreniaan asti.
Kelvollisia yleisen historian tutkimuksen doku-

mentteja ovat sarjakuva-albumeista parhaat, joissa
on pituutta niin pitkälti, että tekijä pääsee käyttä-
mään täyttä rekisteriä. Albumin 48 tai 64 tai 128
sivua antavat joliikkumavaraa, ja sellaisiakin ilmiöi-
tä on kuin Regis Francin neliosainen albumisarja Le
café de la plage jaTardin Les aventuresextraordinai-
res d'Adele Blanc-Sec eli Adéle Blanc-Secin (kuiva
valkoviini!) merkilliset seikkailut, jossa yksi ja sama
juonikokonaisuus rönsyilee viiden albumin verran.

Jatkoakin lienee luvassa.
Tällaiset sarjat kuvaavat tekijöitään, jotka toden-

näköisesti, taiteelliselle alalle kun ovat ruvenneet,
ovat hyviä aikansa asioitten tulkkeja. Ne kuvaavat
kuvattavaansa, esimerkiksi Tardin sarja Tardin ku-
vittelemaa jasommittelemaa Jugend-Pariisiaensim-
mäisen maailmansodan alla. Se on nurkistaan kiinni
kollektiivisissa myyteissä, kuten siinä antiikin ku-
viossa, jossa jumalten uhmasta, hybriksestä, seuraa
jumaltenkosto, tuho.
Ja hyvä sarjakuva on toisiin taiteen lajeihin verrat-

tuna hyvä ilmaisemaan, luokkaa viidestä kuuteen
Richterin avoimella asteikolla. Kaunokirjallisuus on
niin useasti krampissa. Sen perinteet ovat niin hir-
muiset, että hyväkin tekijä jämähtääkipsiin ruvetes-
saan kirjoittamaan ja antautuu tietoisesti tai tietä-
mättään sovinnaisten ratkaisujen vietäväksi. Sitä
paitsi kirja on helppo kirjoittaa fuskaamalla. On
monta näppärää kirjoittajaa, joilla on sana hallus-
saan mutta ei mitään sanottavaa.Kaikeksi onnetto-
muudeksi heiltä yleensä ilmestyy romaani vuodessa.
Tuloksena on ohutta ja mitätöntä tekstiä, jonka
kvaliteetin puutettapalkintolautakuntienkin voi olla
joskus vaikea erottaa. Elokuva puolestaan on useim-
miten niin teollinen ja kallis asia ja niin monen
ihmisen tahdon, rahan ja kyvyn kompromissi, että
sen piirtokykykärsii.

Avoimuudessa, monen kiroamassa kaupallisuudes-
sa on sarjakuvan merkitys. Sarjakuvataiteilija on
yllätettävissä kuin vähissä vaatteissa. Sarjakuva ei
ole juhlallista, eivätkä sarjakuvataiteilijat ota itseään
juhlallisesti. Lucky Luken piirtäjä Morris kuunteli
kerran seminaarissa puoli päivää sosiologien selityk-
siä siitä, mitä hän on milloinkin tarkoittanut, ja
suuttui niin, että ryhtyi piirtämään hautausurakoit-
sijoille näitten sosiologienkasvoja.

Olemme miettineet kovasti, miksi sarjakuva on niin
ylivoimaisen ranskalainen asia tällä hetkellä. Yksi
syy voi olla Ranskan kirjallisuuden ja kuvataiteen
tila. Heillä on niin hirmuiset perinteet, että lahjak-
kuudet musertuvatniitten alle. Ranskalainen palkin-
toromaani on monen suomalaisen lukijan silmissä
veretöntä, puisevaa, yhdentekevää keikarointia kie-
lellä. Kuvataiteesta on tullutkultti.

Ranskalaiset ovat aina olleet hyviä omaksumaan
asioita toisilta. Amerikkalaista elokuvaa ja amerikka-
laista jazziahe arvostivat huomattavasti ennenkuin
amerikkalaiset itse. Boris Vian jakumppanit ymmär-
sivät bebopia jajuhlivatGillespietä jaParkeria Parii-
sissa,kun heitä New Yorkissa pidettiin värivammai-
sina viihdyttäjinä, jotka soittivat niin epämiellyttä-
vän kovaa ja korkealta, ettei yökerhossa tahtonut
kuulla omaa puhettaan. (Parkerin Pariisin-vierailu
tosin meni poskelleen, kun hän tulomatkalla ystävys-
tyi erään apteekkarin kanssa Brysselissä havait-
tuaan, että tällä oli puodissaan kilokaupalla heroii-
nia, johon ei tarvittu edes reseptiä.) Uuden aallon
elokuvamiehet, Cahiers du Cineman André Bazin
sekä Truffaut löysivät muun muassa John Fordin ja



231

Howard Hawksin. Janiin edelleen.
Ehkä on niin, että näin painavien perinteiden

maassa luovuus purkautuu sivukanaviin. Tällainen
sivukanava on tämän hetken ranskalais-belgialainen
sarjakuva. Lahjakkuudet eivät välttämättä ole tuo-
mittuja ikuisesti yhdelle alalle. Esimerkiksi elokuva-
mies Elia Kazan on osoittautunut mainioksi romaa-
nikirjailijaksi, ja»iskuja yli» esiintyyaika paljon.

Sarjakuvia myös luetaan ranskaa puhuvissa maissa
toisin kuin muualla. Keski-iän saavuttanutsametti-
pukuinen herra ei menetäkasvojaan lukemalla sarja-
kuvalehteä tai -albumia metrossa. Suomessa ei keh-
taisi. Kuitenkaan painokset eivät ole jättiläismäisiä,
ja esimerkiksi lehdistössä laatusarjakuva jää kirk-
kaasti Disneyn joutavuuksien ja muun kansainväli-
sen selluloosan jalkoihin levikkiluvuissa.
Ehkä sarjakuvien suosiota selittää sekin, että rans-

kalaisilla, joskeillä, on jokolmatta sataa vuottaollut
kyky ja taito pukea tunne-elämän naiivi sentimen-
taalisuus vaikuttavan älyllisen hölynpölyn kaapuun
siinä missä saksalainen porvari on ollut avoimesti
tunteellinen tai brutaali jaenglantilainen pragmaat-
tisuuden läpitunkema.

Sarjakuvasta jakvaliteetin tajusta

Regis Franc ja Hugo Pratt ovat erinomaisia sarjaku-
vataiteilijoita, kaikkein parhaita joitalöytää. He ovat
kertojia, moniehtoisen tunnelman luojia ja hekuvit-
tavat lämpimästi ja syvältä ihmisen vihaa, surua ja
kiintymystä.

Heistä ei pidä kuitenkaan puhua samana päivänä
kuin Proustista tai Tsehovista tai Renoirista tai
Bressonista. Tämä nyt kaipaa laajentamista.
Kysymyksenasettelu on mieletön. Ja ei ole. Tämä-

kin on polyvalentti. (Tämän kirjoituksen menetel-
mään liittyvä sana, moniehtoinen, joka tarkoittaa,
ettei kolmannen poissuljetun laki ole voimassa, vaan
ihmistieteiden alueella voi vallita ristiriitoja ja esi-
tykseen tavoitetturistiriidattomuus on usein denatu-
roiman tulos.)

Ihmiseltä, joka harrastaa sarjakuvia, tiukataankäy-
tännössäkumminkin, mitä hän niissä on näkevinään.
Ja häneltä kysytään, typerästi tosin,eikö oikea taide
tai aitokirjallisuus silti ole toista.
Bachilla, Bressonilla ja Tsehovilla ei voi olla keski-

näistä paremmuusjärjestystä.
Mutta on taiteen»fasismi», ehdoton herrakulttuuri,

joka on tunnettava. Onkvaliteetteja, ja on kvaliteet-
tien taju.
Liian kauan sarjakuvaa on tutkiskeltu ja suosittu

siksi ettäse on populaaria. Sen hyvyydeksi on katsot-
tu, että se on niin monen suosiossa. Samalla tavalla,
sosialidemokraattisesti (sanan ikävässä merkitykses-
sä) on lähestytty aikoinaan elokuvaa, sitten viihde-
kirjallisuutta jaiskelmää.

Jos kysymyksessä on sosiologinen ote, olkoon. Se ei
ole ollut eikä ole tämän kirjan ote. Siinä mitataan
kvantiteetteja, siinä on kysymys populaation ajan-
käyttö- ja kulutustottumuksista. Tai olkoon: Aku
Ankan ihme onkyllä sosiologinenkin ongelma, mutta
vain puoleksi.

Päästetään asetelma kärjistymään. Olavi Paavolai-
nen kirjoitti Suomalaiseen Suomeen 1938 kirjoituk-
sen »Tämä on surmaavatuoni!» - »Älyllä on ajateltu
liikaa!» Näin päättivät natsit. Ja polttivat kirjoja.
Paavolainen sanoo, että keskiajan päättyessä kirja
tappoi katedraalin, kun kulttuurin vallitseva ilmai-
sumuoto muuttui. Kirjan valtakautta kesti viisisataa
vuotta. »Jokaisen teknillisen keksinnön surmaa aut-
tamattomasti uusi, parempi, joustavampi jakäytän-
nöllisempi keksintö. Jakirjan surmaavakeksintö on
kuva. »Kuvan ymmärtää lapsi ja villi, se kiihoittaa
paremmin kuin sana. »Hitaasti ja varmasti on mei-
dän aikamme ihminen tulemassa lapseksi, joka ta-
juaa maailman vain kuvina eikä ajatuksina - ja
toimii sen mukaisesti.» Väitettyään että sivistynei-
denkin ihmisten mielenkiinto kirjoja kohtaan vähe-
nee vuosi vuodelta ja loistavaan Vaaskiveen vedot-
tuaan Paavolainen mainitsee turmeltajat: Geeßee,
Sonja Henie jasitten: Mikki-hiiri,Felix-kissa janiin
edelleen, todella häikäisevää asiantuntemusta osoit-
tava32 silloisen sanomalehtistripinluettelo.

Jamitä on tullut kirjallisuudesta? »Mutta nykyisin
»kirjoittaa» muodossa tai toisessa joka kymmenes
pikkuhenki. Kirjailijoita on legio; ja kirjallisuuden
kuolema alkaa, kun kirjailijasta tuleepelkkä ammat-
tilainen. Gutenbergin keksintö on tehnyt mahdolli-
seksi kaikille komplekseja sairastaville,näivettyneil-
le jakatkerille elämänkaunan kantajille jakylmille,
jäätyneille »moraalisille tahtoihmisille» saada julki-
suuteen kieroa elämännäkemystään ja typeriä, elä-
mänvieraita haaveitaan sekä siten saada aikaan to-
dellisen maailmanmyrkytyksen!»

Juuri näin. On hienoa saada vastaansaPaavolainen,
kun vaihtoehtona ovat kiltit tantit, toimikunta tai
opetusohjelma.

Paavolainen nimittäin erehtyi tai liioitteli. Jälkivii-
saus osoittaa, etteikirjallisuus kuollut. Se asui maan-
paossa, ehkä Argentiinassa, kuten beatnikit arvelivat
Jumalasta, jonkakuolemaa Nietzsche julisti. Ei, kir-
jallisuus ei kuollut. Eikä keskiajan kirja ollut kirkko.
Paavolainen ei tuntenut perinnettä, taidetta joka
meni suullisena. Boethius on kyllä toki kuin tuikah-
tava iltatähti ennen suurta pimeää. Mutta itse asias-
sa jo ennen hänen aikaansa, Rooman 300-luvulla,
helähtää tuntemattoman kirjoittama kvantiteetti-
mittainen hymni Pervigilium Veneris, Venuksen ilta
- jossa laulu nuortuu ja muuttuu. Ja varhaisen
keskiajan synkistä vuosista selvittyä alkaa syntyä
aivan suurenmoista hengellistä lyriikkaa. Sitten Pro-
vencen sata trubaduuria, joiden rinnalla satakieli
saisi kielensä solmuun, jakiertelevät hampparirunoi-
lijat, vagantit eli goliardit, joiden teksteistä tunne-
taankokoelma nimellä Carmina Burana. Jasitten jo
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450 449 Martin Veyron, Bernard Lermite. (c) Les editions du fromage, 1978.
Bernard on kohdannut haltiattaren jatoivoo,että hänen elämänsä muodostuisi
turvatuksi.Toive toteutuu.

450ClaireBretécher, Turha joukko,(c) Claire Bretécher, 1975.
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fabliaux jaRuteboeuf jachansons de geste - ja sitä
ennen ovat tulleet Islannissa ja Pohjoisessa kennin-
gar ja skaldit, eikä Irlannista ollut kirjallisuus mil-
loinkaankuollut.
Ja kuvaamataide! Se oli suurta, mutta meidän re-

nessanssin vääntelemät silmämme eivät ole taipuvai-
sia ottamaan goottisen kuvanveistotaiteen suurta ja
rauhallista kauneutta. Ja ... maailma muuttui,
käännähti, kun keksittiin ruuvi, johon kirjapaino
perustuu, jakun käsitys ajasta jatilasta muuttuivat,
mikä näkyy taiteessa perspektiivin käyttöön tulona
ja kaupankäynnissä korkokiellon murentumisena.
Syntyi yksityisen ihmisen hallittavissa oleva aika
Jumalan ajan sijaan. Ja syntyivät yksityisen ihmisen
mahdollisuudet, joita renessanssi tapasi kuvata sa-
nalla virtu, jonkakääntäminen hyveeksionvirhe.

Näin ei kirjallisuus ole kuollut antiikin jälkeeneikä
elänyt viittäsataa vuotta. Kuva on vanha, ikivanha.
Kuvan ja tekstin yhteys nähdään Egyptin kuolleiden
kirjoissa. Mutta sekä kuvan että sanan banalisoimi-
nen jabarbarisoiminen ovatyhtä vanhaa peruakuin
taide. Näivettyneitä elämänkaunan kantajia ja jääty-
neitä tahtoihmisiä on aina ollut. Keskiajalla he esi-
merkiksi kirjoittivat pyhiä kirjoituksia ja osan sko-
lastiikkaa. Mutta ei kaikki pyhä kirjallisuus ollut
näivettynyttä. Sellaiset runot kuin Veni, creator spi-
ritus jakultainen sekvenssi tai sellainen proosateksti
kuin Toursin Gregoriuksen Historia Francorum (500
-luvulta) ovatkaikkea muuta. Eikä kaikki skolastiik-
ka ollut sydäntä vailla, minkä todistaa Pierre Abe-
lard.
Ei ikinä pitäisi tehdä tuomiota ilmaisumuodon mu-

kaan! Esimerkiksi hengellinen runo, kuten Stabat
mater, ja rakkausruno, joku Vogelweide tai Caval-
canti, voivat olla yhtäeläviä jaekstaattisia.

Aina meillä on ollut »kirjallisuuden puolustajat» ja
paljon meillä on vastustettukuplettia, iskelmää, elo-
kuvaa, sarjakuvaa.

Toistamiseen ja toistamiseen on vuorenrinteiltä
huudettava, ettävastustakaa! Vastustakaa! Enin osa
tästä joukkoviihteestä on löyhää ja typerää. Mutta
älkää hyvät opettajat ja kiltit tantit vastustako sen
perusteella, onko jokin teoskirjoitettu, piirretty vai
tallennettu levylle tai nauhalle tahi sitten kiveen
hakattu tai puuhun veistetty. Tuo onneton yksisil-
mäisyys osoittaa, että puuttuu kvaliteettien taju.
Rohkeus nähdä. Ymmärrys joka kertoo, mikä on
hyvää. Pelottomuus tunnustaa, että tuossa on jota-
kin, vaikka ilmiasu on erehdyttävä. Sanotaan nyt
ranskalainen chanson. Prévertin-Kosman kappaleis-
sa esimerkiksi on eräitä, joissa ei ole vähääkään
imelyyttä eikä kosiskelevaa helppoutta, vaan sellais-
ta tunnetta, johon sen hetken kirjallisuus ei paatu-
neisuudessaan, kyynisyydessään, sentimentaalisuu-
den pelossaan pystynyt. Puhe on Ranskan 40-luvus-
ta.

Jos on kykyä nähdä kvaliteetti, näkee myös, että
eräissä näistä sarjakuvista sitä on. Aitoa imperialis-
mia ja kulttuurifasismia olisi ryhtyä tässä jyrise-

maan, mitkä ovat autuaat nimet. Mutta tässä on
puhe monista, janimiä tuleeesiin.

Rohkeus nähdä kvaliteetteja omassa kulttuurissa
on omankulttuurin hengissä pitämisen ehto. Ja oma
kulttuuri on se, jonka varassa me kaikki seisomme.
Intialaista sukujuurta oleva, Länsi-Intian saarilla
asunut, Englantiin emigroitunut V.S. Naipaul jyrisi
eräässä haastattelussa 1981: »Länsimainen sivilisaa-
tio on ensimmäinen, jossa asioita tehdään niiden
itsensä takia, joissa ihmiset ovat armeliaita armeliai-
suuden takia. Humanismi kulttuurissa on tuntema-
ton asia esimerkiksi aasialaisessa tai ainakin intialai-
sessakulttuurissa, jotaparhaiten tunnen.»

»Sama koskee teidän käsitystänne kauneudesta»,
Naipaul jatkaa, »älyllisestä elämästä sen itsensä ta-
kia. Ei, minä en idealisoi. Olen sitä mieltä, että
länsimaiden sivilisaatio on parasta mihin voimme
luottaa tällä hetkellä ...Kun tesitten alatte uskotel-
la, että maailman alkukantaiset ja materialistiset
kansat, kuten eteläaasialaiset jaafrikkalaiset, omis-
tavat Vastauksen ja että teidän länsimaisuutenne
perusta on niin luja, että tevoitte hajoittaa sen maan
tasalle, teitä odottaa ilkeä shokki ... Jonain päivänä
te voitte herätä ja huomata, että te olette puhuneet
itsenne ulos omasta sivilisaatiostanne, että te olette
barbaareja. Jasilloin te löydätte itsenne teitä lahjak-
kaampien barbaarien saartamina. Silloin teillä ei ole
asettaa mitään heidän moraalikäsityksiään vastaan.
Silloin ette voi pitää kiinni oikeudestanne jäädä
eloon.»
Niin, Paavolainen. Osa historiaa on miltei liikku-

matonta, sanoo Fernand Braudel. Osa liikkuu hyvin
hitaasti. Pinta on alituisten häiriöitten ja järistysten
kohteena. On nähtävä pinnan alle. Se on yleisen
historian tehtävä. Tämä jäähiukkasen uskon asiaksi,
mutta kaikki todisteet tuntuvat viittaavan siihen,
ettäkulttuuri nuortuu. Se luo nahkansa.
Kirjallisuuden, musiikin, taiteen valta-asemaa ei

uhkaa mikään. Korkea kvaliteetti ei ole ollut kos-
kaan kaikkien mielenkiinnonkohteena.
Kulttuuri nuortuu. On rohjettava nähdä, mistä.
Tässä edustetaan sitä käsitystä, että yksi tämän

nuorentumisilmiön nurkka sivuaa sarjakuvaa, aivan
samalla tavalla kuin tämän vuosisadan jossain mää-
rin suljetusta taidemusiikista on vesonut ulos muun
muassa jazziin, poppiin, rockiin ja laulelmaan sovin-
naisesti luettua suurta musiikkia.

Sarjakuvan sijainnista

Sarjakuvaa käsiteltäessä epähistoriallinen, sosiologi-
soiva ote saa jäädä toisille. Sosiologia tutkii »todelli-
suutta». Sarjakuvassakiinnostavat unet, haaveet, toi-
veet, vihan jakiihkon kohteet: mentaliteetti.

Sarjakuvan tutkimusta ei ole paljon olemassa.
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Ranskassa kyllä kirjoitetaan suhteellisen paljon sar-
jakuvasta, mutta enimmältään se on journalistiikkaa
ja joltakin osin tekotiedettä. Ruotsissa jaSaksassa on
ilmestynyt eräitä kuvakirjakronikoita sekä nousevaa
semioottista tutkimusta. Italiassa on tämän alan aito
ymmärtäjä jatutkija Umberto Eco.

Vaikeimpia ovatitsestäänselvyydet. - Tästä kirjoi-
tussikermästä välittyy tiettyranskalaishenki, vaikkei
tekijöitten tavoitteena ole saada kunnialegioonan
ruusuketta. Hiljan Ranskassa äänestettiin siitä, ket-
kä ovat elossa olevista kirjoittajista suurimmat vai-
kuttajat. He olivat Claude Lévi-Strauss, Raymond
Aron jaMichel Foucault.
Lévi-Strauss on strukturalistisen antropologian pe-

rustaja, suuri uranuurtaja, joka on tutkimuksissaan
tavoitellutkulttuurisia vakioita japaneutunuterityi-
sesti perimmäisiin perhesuhteisiin. Lévi-Straussin
ajattelutapa on levinnyt analogisesti niinkin oudoille
aloillekuin historiaan, kirjallisuudentutkimukseen ja
psykoanalyysiin (Lacan). Raymond Aron on histo-
rianfilosofi, oikeistomies joka on sangen ihailtavan
johdonmukaisesti vetänyt päivänvaloon muotilat-
teuksia mm. L'Expressin kolumneissaan. Ja Michel
Foucault on historianfilosofi, jonka tutkimusten
polttopisteessä on ollut valta, sen strategia, taktiikka
jamikrotekniikka: ihmisen alistamisen historia: sisä-
oppilaitoksen, vankilan jaklinikan yhtäaikainen syn-
tyminen.
Kukaan mainituista herroista ei tiettävästi ole uh-

rannut ajatustakaan sarjakuvalle. Sarjakuvakirjoit-
telusta pitävät huolen enimmäkseen pseudointellek-
tuellit, eivät raskaan sarjan miehet. Mutta näitten
herrojen ajattelutavassa on sellaista, mikä on sovel-
lettavissa tähän asiaan.

Jokainenkirja on totaalinen. Jokainenkirja sisältää
kokonaiskäsityksen maailmasta ja elämästä. Koska
maailma ja elämä eivät mahdu mihinkään muualle
kuin Jorge Luis Borgesin kuvittelemaan Baabelin
kirjastoon, jonka niteissä oli kaikki kirjaimet kaikki-
namahdollisina kombinaatioina, ihmiset kirjoittavat
kirjoja jakirjoituksia rajatuista aiheista. Mutta ihmi-
nen paljastaa itsensäkoko ajan.

Sarjakuva maailmassa? Eräät ovat ottaneet tehtä-
väkseen kirjoittaa sarjakuvajulkaisuista lehtiin ar-
vosteluja. Heikki Kaukoranta kirjoitti ensimmäisenä
Suomessa ja varmasti myös Pohjoismaissa pro gradu
-tutkimuksen sarjakuvista. Sarjakuvaseura pereh-
dyttää jäseniään ja kiinnostunutta yleisöä sarjoihin
esittelyin, kuvauksin ja koserioin; jokin esseekin on
nähty.

Maailmassa ja maassamme on paljon ihmisiä, joi-
den henkinen refrengi voisi kuulua: »Yhteiskunta,
yhteiskunta, paarlevuu.» Alituiseen kaivetaan esiin
uusia, hyviä ja edistettäviä asioita, joita tutkimaan
asetetaan toimikunta, ja tähtäimessä on budjettiva-
rojenkuluttaminen.

Täytyisikö Helsingin yliopistoon perustaa sarjaku-
vatieteen oppituoli? Taatusti ei. Kehittyköön sarja-
kuvaseura vähä vähältä vaikkapa pikku instituutiksi.

Täytyisikö sarjakuva-alan opetusta antaa? Suoma-
laisen sarjakuvan julkaisumahdollisuudet ovat niin
huonot, ettäsatunnaisten seminaarien lisäksi ei juuri
voi muuta suositella, vaikka toisaalta kyllä on niin,
että reipashenkinen taideakatemian piirustuksen-
opettaja voisi aivan mainiosti teettää harjoitustöitä
sarjakuvatekniikalla. Erinomaista anatomia- jamai-
semaharjoittelua. Jos suomalaisen sarjakuvan tilan-
ne saataisiin kohentumaan esimerkiksi siten, että
jokupolkaisisi maastaA Suivren tai Piloten mallisen
sarjakuva-kulttuurilehden - jokakäsittelisi jaesitte-
lisi sarjakuvan ohella kaikkea muutakin kevyttä
kulttuuria, kuten rockia ja Bachia - niin silloin
koulutusongelmatulisi uuteen valoon.

Asioita ei ole mikään pakko lokeroida, mutta syste-
matisointiyritys on kiinnostava ja houkutteleva. Pi-
täisikö sarjakuvasta luennoida yliopistolla? Mieles-
tämmekyllä. Mutta minkä aineen yhteydessä?
Vastausvaihtoehdot näyttäisivät olevan kirjalli-

suus, sosiologia, kansanrunous tai taidehistoria.
Meillä on eri käsitys, kivenkova. Oikea oppituoli on
kulttuurihistoria,Turussa.

Päättely ei ole se, että kun sarjakuva nyt irvissä
hampain on hyväksyttävissä kulttuuri-ilmiöksi, niin
siirrettäköön se sille kaatopaikalle, jonka kulttuuri-
historia muka muodostaa. Kulttuurihistoria on ym-
märretty tässä lähinnä sillä tavoin kuin Johan Hui-
zinga sen esittää kirjassaan Men and Ideaskirjoituk-
sessa The Task of Cultural History, kulttuurihisto-
rian tehtävä. »The chief task ofcultural history is the
morphological understanding and description of the
actual, specific course of civilizations. »Kulttuurihis-
torian päätehtävä on sivilisaatioiden todellisen, omi-
naisen kehityksen morfologinen (lajityypillinen)ym-
märtäminen jakuvaaminen.

Huizinga kytkee määritelmänsä sivilisaation käsit-
teeseen. Osa sivilisaatiosta on kovia tietoja: taloudel-
linen pohja, aineellinen kulttuuri ja muut. Mutta
Huizinga sanoo: »Kulttuurihistorian on paneudutta-
va myös haaveisiinkauneudesta jakerronnan harha-
kuviin siinäkuin väestölukuihin javeroihin.»

Sarjakuva sisältää juuri haaveita kauneudesta, to-
teutunutta kauneutta ja illusionääriä kerrontaa.
Mutta silläkin on kova pohja: tuotantosuhteet, jotka
määräävät teoksia ja tekijän javastaanottajan tajun-
taa. Elokuvaa etevämpi sarjakuva on - kuten ohi-
mennen mainittiin - siinä, että se on käsityötä.
Painoprosessi on sivuseikka. Sarjakuvassa välittyy
ihmisen käden, silmän jasydämen vaikutus.

Yhteiskuntaa, sivilisaatiota, tutkitaan sen tuottei-
den kautta. Jacques Le Goff, historioitsija: »Yhteis-
kunnan mieltä on haettava senkuvausjärjestelmästä
japaikasta, jonkatämä järjestelmä ottaa yhteiskun-
nallisessarakenteessa ja»todellisuudessa».

Hyvä amerikkalainen journalisti Studs Terkel jul-
kaisi 1981kirjan Dreaming amerikkalaisten unelmis-
ta. Siinä on journalistis-sosiologinen ote. Ihmiset
kertovat haaveistaan. Tutkimalla sarjakuvaa pääs-
tään samaan: käsitykseen tekijöitten ja lukijoitten



236

451

452

453
451 Guido Crepax, O:n tarina, (c) Jean-Jacques Pauvert,
1975. 452 Munoz & Sampayo,Le bar à Joe. (c) Casterman,
1981. 453 Guido Crepax, Hello, Anita! (c) Guido Crepax,
1979. Pahoja sarjakuvia, jotka ovat hyviä. Yksityisiä ja
sosiaalisiapainajaisia,kovaatunnetta.
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haaveista, ja saadaan hahmolle toiveen jatodellisuu-
den välillä vallitseva jännite.

Sanaan kulttuurihistoria sisältyy sana historia.
Menneisyydestäkö siis on kysymys? Siitäkin. Jokin
Helmi ja Heikki kuvaa 30-luvun Yhdysvaltojen per-
he-elämää lämpimästi, intensiivisesti ja tarkasti.
Tarkkuutta luokarrikointi.
Mutta ei ole niinkään sanottua, että historia on

pelkästään menneisyyden tutkimusta. Lucien Febvre
tapasi toistella,kertoo Braudel: »L'histoire du passé
- I'histoire du present.» Menneisyyden historia, ny-
kyisyyden historia. Ranskalaiset »uuden historian»
eli annalistien koulukunnan tutkijat ovat tuoneet
kuvaan käsitteen l'histoire immédiate, välitön histo-
ria.

Olkoon. Tässä on kärjistetty jakuljettu Braudelin
jälkiähistorian perinteistäkäsitettä laajentaen. Poh-
joismaissa, Saksassa ja anglosaksisissa maissa histo-
ria ymmärretään toisin. Mutta tämän kirjoitussiker-
män kannalta kysymys on lähimenneisyyden ja ny-
kyhetken historiasta, jota yritetään kuvata historia-
tieteen omin keinoin ja hakemalla apua kirjallisuu-
dentutkimuksesta, taidehistoriasta, elokuvantutki-
muksesta japsykiatriasta.

Guido Crepaxin töistä välittyy vavahduttava kuva
siitä,mitä meille ihmisille on tapahtunut. Historiassa
on monta aikaa. On miltei liikkumaton historia jaon
pitkän keston historia, la longue durée. Perustellusti
voi väittää, että eräs tällainen pitkän keston kausi
alkoi 1200-luvun lopulla, tai sanottakoon vuonna
1307, kun ensimmäinen tornikello lähti käyntiin. Se
oli kone, jonka metallin valmistamisteknologia toi
pian mukanaan mm. tykin. Tuo pitkä kausi päättyi.
Ehkä se päättyi atomipommiin, todennäköisimmin
kuitenkin vuosien 1973-1974 öljykriisiin, jokaosoit-
ti, etteivät kolmannen maailman ongelmat ole rat-
kaistavissa.
Tuon pitkän keston päätyttyä ihmisellä on kuiten-

kin vanha psyykensä, ikiaikojen fysiologia jabiologia,
oma hermostonsa ja suuri joukko sosiaalisia struk-
tuureja, jotka ovat vanhoillaan. Mutta ne ovat tyhjän
päällä. Crepax on eroottinen obsessionisti. Hän ku-
vaa kuvaamasta päästyäänkin alastomia naisia, yh-
dyntöjä,kidutusta jakoneita. Hänen naisensa sanan-
mukaisesti rakastelevat puhelinten ja televisiovas-
taanottimienkanssa.
Crepaxin sarjakuvissa on eräs uusi, teknisen maail-

man hätääntynyt mentaliteetti. Hänen työnsä on osa
mentaliteettien historiasta, jokaon yhtä lailla tärkeä
asiakuin vehnän hinnanvaihtelujen historia.
»L'histoire historisante» on pannassa. Historioitse-

va historia. Braudel sanoo, että rankelainen histo-
riankirjoitus - josta meillä käy esimerkistä Topelius- on väistämättömästi historianfilosofiaa,koska his-
torioitseva kerronta merkitsee väistämättömiä filo-
sofisiaratkaisuja.

Sarjakuvat ovat kertomuksia. Historiallisista ta-
pahtumista kertovat sarjakuvat ovat miltei järkiään
kuvottavan huonoja, mallia Kuvitetut klassikot -

eikä suomeksi julkaistavaHistorian suuret seikkailut
ole häävi. Ei sarjakuva ole historiantutkimuksen
keino. Enimmäkseen se on fiktiota, jokatässä vertau-
tuukaunokirjallisuuteen.

Tarvitseeko fiktio puolustusta? Ehkä ei. Puolustet-
takoon kuitenkin hiukan. Psykiatrisesti on erittäin
ilmeistä, ettäkuvitelmilla on erittäin tärkeä terapoi-
va merkitys. Unen voi ymmärtää itseterapiaksi. Pa-
neutuminen romaanin kerrontaan voi tuottaa enti-
sen ajan tutkijoitten mukaan »katharsiksen», puhdis-
tavan elämyksen, mutta tärkeämpää lienee, että lu-
keminen panee tunteet liikkeelle. Tunne-elämän
lämpökuolema onaikamme suuria vaaroja.

Kuvitelmia tarvitaan. Kirjallisuudentutkijat analy-
soivat romaanien rakenteet ja juonet.»Kuvitteellisen
historia» on yleisen historian legitiimi osa. Historia
kun ei ole vain faktoja ja asiakirjoja, vaan jatkuva
kertomus ihmisistä, ja siihen kuuluvat myös heidän
kuvitelmansa jaheidänkuvitelmiensa rakenteet.

Selvennetään. Keskiaika näki maailman yhtenäise-
nä, Jumalan luomana. Keskiajan päättymistä enteili
yhä voimakkaammaksi kasvanut pinttymä lihallises-
ta kuolemasta ja sielun pelastuksesta. Kuoleman
isku oli kuvataiteen keskeisiä teemoja. Holbeinilla ja
monilla inkunaabelien kuvittajilla luurankomies
tanssittaa maan mahtavia. Kiirastuli ja paratiisi
muodostivat helvetin ohella Danten teoksen keskei-
sen sisällön, joka voidaan nähdä sanataideteoksena,
uskonnollisena teoksena mutta myös polyvalenttina
kuvauksena ajan keskeisistä kuvitelmista, joilla oli
määräävä vaikutus ihmisten mentaliteettiin ja siten
heidän käyttäytymiseensä ja heidän maailmansa
muodostumiseen.
Eurooppa on yhä täynnä hirvittävän kalliita kirk-

koja jaluostareita.
Seurasi uskonpuhdistus jasuuri hengellinen taiste-

lu. 1500-luvun keskeisiä kuvia oli SuuriVatsa, karne-
vaalin voitto kuolemasta. Rabelais - ateisti?

1700-luvulla kansanomainen kuvittelu, joka esit-
täytyi lentokirjasissa jakuvakartoissa, alkoi irrottau-
tua »oppineisuudesta». Edellisen vuosisadan miehet
olivat laskeneet perustan rationaaliselle maailmalle,
joka toimi kuin kello. Kaikki oli aikaa voittaen seli-
tettävissä. Jumala jäi virkaa vaille. Kun kello ei
näyttänyt oikeaa aikaa, se oli korjattava. Kun ihmi-
nen käyttäytyi poikkeavasti, hänessä oli jotainvikaa.
Seuraavalla vuosisadalla tulivat Foucaulfn tutkimat
totaaliset laitokset japyrkimys ihmisen yhä täydelli-
sempään hallitsemiseen tiedolla. Sinänsä tietysti
suurenmoinen lääketieteen kehitys on nähtävä tätä
taustaa vastaan. Sekin on ihmisen hallitsemista tie-
dolla, ja hyvä asia. Mutta kun nykyisen käsityksen
mukaan vaarattomasti poikkeava ihminen alistettiin
tuon ajan houruinhoidonkäsiteltäväksi, ihmisen alis-
taminen tiedolla ei enää tunnukaan yhtä yksiselittei-
seltä.

Renessanssi jo - Aretino ja muut - oli käsitellyt
kovastikin rakkauselämää, ja oli julkaistu mitä raffi-
noiduimpia asentokirjoja. Kirkkokin kiinnostui 1800



238

454
454 HugoPratt, Corto Maltese. (c) Casterman, 1973.Conradin aihe: kulta-aarre
oli piilotettu tykkiin ja ammuttiin taivaan tuuliin. Tapahtumisen kiihkeyttä
korostaa pilkottukuvan käyttö: jokakuvassa »kameraa» on siirretty.
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-luvun alussa seksistä niin suuresti, että rippi-isille
julkaistiin erityisiä oppikirjoja erilaisista lihan syn-
neistä, jotta nämä osaisivat kuulustella ripitettä-
viään taatusti riittävän perinpohjaisesti. Ja sitten
tulivat Freud ja Jung ja psykoanalyysi: ennennäke-
mätön tapa porautuaihmisen intiimeille alueille.

On hävytöntä esitellä tieteen saavutuksiakuvitteel-
lisen historiana. Mutta »tiedettä» ei ole olemassa. On
olemassa suuri määrä hyvin tärkeitä tiedon aloja ja
suuri määrä arvostettuja tiedemiehiä, joilla on kyky
kertoa, mikä on missäkin asiassa oikein ja mikä on
toisille parasta.
Tämän hetken mentaliteettia saadaan hakea tämän

hetken kuvitteellisen historiasta. Kaikki eivät sitä
tiedä, mutta »tieteellinen maailmankuva» on pettä-
vällä pohjalla. Keskimääräisen, akateemisesti koulu-
tetun humanistin maailmankuva on perustalla, joka
vastaa luonnontieteen 1880-luvun tasoa. Fysiikka
tarjoaa mahtavan määrän rakennuspuita maailman-
katsomukselle, mutta ei maailmankatsomusta. On
kysymyksiä, joihin tieteen tartuntavoima ei riitä.
Edgar Morin on kirjoittanut: on ajateltava elämää.

Tieteestä on tullut sekamelska manipuloivaa tek-
niikkaa, jostaonkadonnut huoli tarkoituksesta, pää-
määristä ja totuudesta. Tieteellinen tieto on tietoa,
jokaei tiedä itsestään mitään.

Sarjakuvan juoni

Edellä esitettiin perustelematon väite, että fiktio on
tarpeellista. Väite on perustelematon siinä mielessä,
ettei sitä voi todistaa oikeaksi eikä vääräksi. Siihen
voi uskoa, ja tietyn psykiatrisen tiedon voidaan kat-
soa kertyneen tämänväitteen tueksi.
Nyt onmietittävä,mitä on fiktio. Tämä on slangisa-

na, jonkapohjalla on englannin »fiction», kaunokir-
jallisuus, vastakohtana termille »non-fiction», muu
eli yleinen kirjallisuus. Tai ehkä »fiction» on kuvit-
teellistakertomakirjallisuutta. Pohjalla on kuitenkin
myös mielikuvitusta tarkoittava sana, jasen pohjalla
latinan verbi »fingo», joka tarkoittaa muotoilemista,
muodon antamista,keksimistä.

Sekä viihde yleensä että erityisesti kertomakirjalli-
suus, elokuva, televisio jasarjakuva tarjoavat ihmisil-
le turhanaikaisia, sepitteellisiä tarinoita. Nämä niitä
ahmivat. Viisaitten mukaan maailmassa ei kaikkiaan
ole kymmentä tarinaa juonimuodot tarkkaan laskien,
mutta silti niitten tuotantoon katkeamatonta.

Tässä yhteydessä emme enää pysähdy juonten
struktuuriin, jotaon sivuttukirjan kymmenen vuotta
sitten kirjoitetussa osassa. Silloin sivuttiin Aarne-
Thompsonin satujen typologiaa, jakirjoittajat olivat
perilläsiitä,että venäläinen V. Propp oli kirjoittanut
ihmesadun morfologiasta, ja välivuosina olemme
kiinnostuneina seuranneet, mitä nimenomaan rans-
kalaiset strukturalisti-semiootikot ovat havainneet
tarinoiden rakenteesta. Kolme koulukuntaa: yksi

Tartossa, kuten Juri Lotman, jota on ruotsinnettu-
kin, yksi aikoinaan Prahassa, kuten Roman Jakob-
son, yksi Pariisissa,kuten A. Greimas jaJuliaKriste-
va sekä heihin etäisemmin liittyvä, itsenäinen, kou-
lukuntiin kuulumaton kuuluisuus Roland Barthes-
vainaja, joka tutki myyttejä (Citroen DS, Greta Gar-
bonkasvot jne.)
Ei saa sanoa, että Prattin Corto Maltese tai Mana-

ran seikkailut ovat »harmitonta viihdettä». Harmi-
tonta viihdettä ei ole olemassa. Suuri osa kirjallisuu-
desta, elokuvasta, televisio-ohjelmista jasarjakuvista
onosittain vahingollista.

Suuri osa viihteestä ja taiteesta on osittain vahin-
gollista - kun senkuvitteellisuutta ei tajuta!
Tämä on hämmästyttävää mutta totta. Monenmo-

netottavatviihteen kuvitelmat täydestä jakoettavat
kopioida niitä. Joku perustaa kiduttajaliigan ja ru-
peaa soveltamaan ystäviin jatovereihin menettelyta-
poja, jotka lanseerasi Mickey Spillane ja kehittivät
mestaruuteen 1970-luvun elokuvan hyvät (Peckin-
pah, Kubrick) jahuonot mestarit.
Fiktion tarve on valtava. Sanomalehden tosiperäi-

nen kolariuutinen tai artikkeli miesmurhasta on fik-
tiota, koska me lukijoina kuvittelemme sen sisällön.
Ihmisen psyyke toimii fiktion ja anekdootin varassa.
Japsyyke elää virikkein.
Kun Helsingissä tapahtuu syksyllä 1981 kaasurä-

jähdys,kaasuitsemurhat lisääntyvät räjähdysmäises-
ti. Sysäys onsaatu jaannettu.
Kasvattajat epäilevät täysin aiheellisesti, että »nuo-

ret» saavat haitallisia käyttäytymismalleja väkivalta-
viihteestä.
Ensinnäkin kaikki ovat huolissaan nuorista tai sit-

ten »toisista». Yleensä huolestuja pitää itseään siinä
määrin kypsänä henkilönä, ettei hänen omastahen-
genravinnostaan tarvitse olla huolissaan. Ja sitten
ollaan huolissaan väkivaltaviihteestä tai pornogra-
fiasta, koska nämäkaksi alaa onhavaittu häijyiksi ja
tarttuviksi.
Kaikki saavatsekä haitallisia että hyödyllisiä käyt-

täytymismalleja taiteesta javiihteestä.
Ylösrakentavuutta ei ole viime aikoina arvostettu.

Kuitenkin se oli satoja vuosia kirjallisen tuotannon
hyväksytyin motiivi: pyhät kertomukset eli hagiogra-
fiat, legendat, itse raamattu. Tarkoituksena oli vai-
kuttaa ihmisiin.

Tendenssiromaanilla on hiukan huonokaiku. Aina-
kin takavuosina, ennen poliittisen usvan nousemista
kirjallisuuden ylle, tahtoo sanoa vuotta 1968, piilot-
tamattomantendenssin näyttämistä pidettiin taide-
teoksessahäpeänä, javaikka »taidetta taiteenvuoksi»
oli sekin iskulauseenakulunut luita myötenkalutuk-
si, niin taideteoksella piti olla itseisarvo, »intrinsic
valve», niin kuin nyt keski-ikäistyneen kirjallisuu-
denharrastajapolven profeetat René Wellek ja Aus-
tin Warrensanoivat.
Silti romaaneissa on aina tendenssi. Viikoittain ellei

päivittäin arvosteluissa kiitetään romaaneja jaeloku-
via tendenssistä, jos tämä sattuu olemaan jokinniin
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sanottu hyvä asia, kuten sodanvastaisuus, ihmisten
keskinäinen ymmärtämys, kolmannen maailman on-
gelmat tai seksuaalinenvapautuminen.
Ei taideteoseikä viihteen tuoteole sellainenlasihel-

mipeli, jonka tuottama tyydytys olisi luonteeltaan
matemaattista. Romaanilla ja pasianssilla on suuri
ero. Julkaisupäätös edellyttää aina tekijää, jolla on
jotakin sanottavaa eli halu vaikuttaa, ja julkaisijaa,
joka katsoo asiakseen välittää tämän vaikutuksen
olipa se sitten huvittaa, kauhistuttaa, opettaa tai
ylösrakentaa tahi sitten vain viihteen monesti moi-
tittu lievästi sedatoiva vaikutus, jonka kenties voisi
vaihtaa pariin ryyppyyn.

Joskus tapahtuu siis todella, että lukija luulee ole-
vansa Werther, astelee myrskyävälle rannalle ja am-
puu itsensä. Useammin kai tämänhetken kirjallisuu-
den takia tapahtuu, että lukija luulee olevansa suku-
puolisesti vapautuneempi kuin onkaan, ja yrittää
lähestyä sihteeriään/työtoveriaan/naapurin vaimoa
seurauksin, jotka keskimäärin ovat olemattomat,
koska kasvatuksen paino on suuri jaraukkamaisuus
hyveen takeista vaikuttavin.

Taideteoksen vaikutuksia erittelevät esteetikot,
psykologit, sosiologit. Vankilamielisairaalan mielen-
tilantutkija panee merkille, että nuoren himomur-
haajan mielilukemista ovatolleet sarjakuvat. Kertyy
hajanaista ja pistemäistä tietoa taiteen ja viihteen
vaikutuksista. Tieto ei järjesty, koska ihminen imee
vaikutteita kaikesta. Vaikutteet ovat välillisiä: teos
vaikuttaa ihmiseen ja tämä ihminen toiseen ihmi-
seen. Liikkeenjohtaja lukee Clausewitzin 'Sodasta'-
teoksen ja todella ymmärtää siitä jotain, ja kohta
käytännön vaikutukset tuntuvat yhtiön eri kerrok-
sissa.

Tässäkirjassa luovutaankertakaikkiaan inttämästä
sitä tai tätä sarjakuvataiteen ja sarjakuvaviihteen
vaikutuksista lukijaansa. Se kun riippuu sekä teok-
sesta ettävastaanottajasta.

Sen sijaan kirjan kannalta on mielenkiintoista kat-
soa, mihin suuntaan sarjakuvassa ollaan menossa.
Kymmenen vuoden takaisessa osassa on käsitelty
silloisten sarjakuvien kerronnallisia rakenteita ja
myyttisiä kytkentöjä. Nyt, kun kymmenen vuotta on
kulunut, on tapahtunut jotain, mistä maksaa vaivan
kertoa.

Ovat syntyneet »BD-roman» ja»BD-nouvelle». Näi-
tä termejä käytetään joskusempien kansainvälisessä
lehdistössä. Siis sarjakuvaromaani jasarjakuvanovel-
li. Ajatus on kaiketi se, että sarjakuva-albumin käsi-
kirjoitus on niin huolella laadittu, että ulos kirjoitet-
tunasen olisi voinut julkaistamyös toimivana novel-
lina tai romaanina.

Havaintojen mukaan tämä tuntuu pitävän paikkan-
sa. Mutta entä sitten? Josniin hyviä skenaristeja on,
miksi ihmeessä he eivät julkaisekirjallisuutta, vaan
alempiarvoisia sarjakuvia?
Kun käsikirjoittaja ja piirtäjä ovat sama henkilö,

vastauson ilmeinen. Taidon puute.Tekijä osaa sarja-
kuvan, kirjallisuutta hän ei tunne. Kun he ovat eri

henkilöitä, on aihe epäillä, että tekijät ovat tulleet
siihen tulokseen, että sarjakuvalla he nimenomaan
tavoittavat jotain sellaista, mihin romaani ei yltäisi.
Näin voi käydä siksi, ettäranskaa puhuvissa maissa

kirjallisuus on, kuten on sanottu, kipsissä. Perinteet
ovat niin suuret ja yleisö niin nirppanokkaista, että
vain kummallisuudet kelpaavat, ja siksi lahjakkuus
kiertyy muille aloille.

Mutta asia on lyhyen tutkielman arvoinen. Joukko
erinomaisia sarjakuva-romaaneja ja -novelleja on il-
mestynyt viime vuosina. Niitä ovat Enki Bilalin
Pariisiin jo lapsena muuttaneen jugoslaavin albumit.
Erinomaisiin tekijöihin kuuluvat Comés, jolta on
ilmestynyt albumi Silence. Näitä on Tardi ja hänen
Adéle Blanc-Secinsä ja lei Méme, vaikka Tardi on
äsken mainittuja kepeämpi ja tyylittelevämpi. Myös
Prattin Corto Maltese, vaikka se on huomattavan
lähellä perinteistä sarjakuvaa japelaa tietoisesti nos-
talgialla, romantiikalla ja mystiikalla. Ja kaikkein
uusin tällainen on luonteenomaisesti Annie Goetzin-
gerin La Diva et le Kriegspiel, oopperalaulajatar ja
sotapeli tai -näytelmä.
Bilalia ja Goetzingeria yhdistää skenaristi, Pierre

Christin, jonka ehkä voisi suoralta kädeltä nimetä
alansa huipuksi.

Ja sitten on Pichardin ja Crepaxin usein mainittu
oeuvre, elämäntyö, joka jää kuitenkin syrjään tässä
jaksossapuhuttaessa kaunokirjallismallisten teosten
merkityksestä.
Mitä Bilal ja Goetzingerovatsaavuttaneettekemäl-

lä juurisarjakuvaa?
Miksi Bourgeon eikirjoita romaaneja? Miksi sitä ei

tee Manara, jotakuitenkin kiehtoo seikkailu, raken-
ne ja juoni. Mistä johtuu, että eräät lahjakkuudet,
jotka olisivat toisena aikana ja eri oloissa ajautuneet
pitämään satiirista kolumnia johonkin lehteen tai
kirjoittamaan pakinoita, kuten Origo jaBisquit meil-
lä, tekevätkin nyt tämänkaiken sarjakuvan muodos-
sa. Heitä ovat Suomessa tunnettu Turhan joukon
Bretécher ja Regis Franc, alppimaisemissa mielel-
lään pysyttelevä F'Murr jaLauzier.
Kehittelyn tässä vaiheessa on jo otettava kantaa

siihen, onko kysymyksenasettelu kontingentti vai
pertitentti: onko se näennäisen satunnainen vai itse
ytimeen porautuva.

Jos ajatellaan perinteellistä kirjoittamista ja Suo-
mea, niin on otettava huomioon tuotantokanava ja
raha. Waltari jahänenneuvostaanjainnoittamanaan
Turja ja Valentin keksivät, että kirjojen julkaisemi-
sen ohella voisi kirjoittaa näytelmiä. Jos näytelmä
olisi komedia tai muuten yleisöön menevä, sillä an-
saitsisi rahaa, ja rahalla voisi hankkia punaviiniä,
elämän muista välttämättömyyksistä puhumatta.
Teatterin kautta lipsahdettiin vielä filmiin, koska
Suomessa ei juuriole elänyt varsinaisia skenaristeja,
lukuun ottamatta Waltaria, joka suunnattomassa
tuotteliaisuudessaan sai syntymään myösalkuperäis-
käsikirjoituksia - mutta se oli näytelmäkirjailijan
sivuvirta,ei rahasuoni.
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Waltarin Vieras mies tuli taloon oli alun perin
kohuttu pienoisromaani; siitä tehtiin laatuunkäypä
elokuva. Kuriton sukupolvi oli menestysnäytelmä,
joka filmattiin kahteen kertaan. Valentinin Ruma
Elsa on näytelmä jaelokuva. Turjan Särkelä itte on
kuluttanut näyttämöitä ja nähty elokuvana. Agape-
tus on tuottanut näytelmän-elokuvan (Syntipukki,
filmattu kahdesti) ohella sellaisia teoksia kuin Aata-
min puvussa ja vähän Eevankin (filmattukahdesti).
Turjan Päämajassa-näytelmä siirrettiin nopeasti elo-
kuvaksi. Waltarin koko dekkarisarja, jossapäähenki-
lönä on komisario Palmu, filmattiin; tekijän itsensä
väsyttyä tehtiin vielä ainakin yksi Palmu-filmi, jossa
Waltaria eivät ole kuin henkilöt (Vodkaa, komisario
Palmu).

Tässä olisi selitysteistä yksinkertaisin jamaltillisin.
Kun kanavat ovat syntyneet, tietyt lahjakkuudet
ryhtyvät käyttämään niiden tuottoisuutta hyväk-
seen.

Näitä kanavia ovat olleet joyli 20 vuottailmestynyt
Pilote-lehti, uusi A Suivre, pienet lehdetkuten L'Ec-
ho des Savanes ja Charlie Mensuel sekä uudehko
Circus, ja kaikkien näitten ympärille kertynyt albu-
mituotanto.

Skenaristin kannalta vaihtoehtona olisi kustannus-
yhtiön julkaisukynnys. Olisi kirjoitettava niin hyvä
teksti ettäse menisi kustantajalla läpi. Se ei ole aivan
helppoa. Toiseksi olisi tavoitettava yleisö, ja se.on
vielä vaikeampaa. Toisin kuin luullaan, nimenomaan
vakavan kirjallisuuden kaupaksi saaminen ei Euroo-
pan mantereella, Englannissa ja Yhdysvalloissa ole
sen helpompaakuin Suomessakaan. Pikemmin se on
vaikeampaa. Lähtöpainos voi olla samakuin meillä.
Kaupallinen läpimurto keveässä kirjallisuudessa on

aina ajateltavissa. Sarjakuvan skenaristi voi haaveil-
la, että hänestä tulee uusi San Antonio, jonkakym-
meniä kirjoja julkaistaan Ranskassa jatkuvasti kym-
menien tuhansienpainoksin.
Tai skenaristin haaveena voi olla se, minkä vain

Simenon toteutti: vakavan päämäärän tavoittaminen
kevyessä kehyksessä, seurauksena suuri taloudelli-
nen menestys. Simenon kirjoitti nopeasti, taitavasti
ja erittäin hyvin, vaikka hänenkirjansa olivat myytä-
vissä tavanomaisina dekkareina tai jännityskerto-
muksina. Lisäksi hän kirjoitti romaaninsa kahdessa
viikossa alusta loppuun.

Sarjakuvan piirtäjän vaihtoehtona eikai yleensä ole
sitkeä paneutuminen ryppyotsaiseen taiteeseen,
oman näyttelyn pitäminen, töitten myyminen ja ni-
men asteittainen vakiintuminen. Öljyväritekniikan
hallitsevia sarjakuvataiteilijoita toki on alkaen Aku
Ankan suurseikkailujen luojasta Carl Barksista, mut-
ta samalla tavalla kuin tekstinpuolella, vakava taide
jasarjakuva tuntuvat olevan etäällä toisistaan.
Keskimääräisen sarjakuvataiteilijan elämäkertatie-

doissa on mainintoja erilaisista sekatöistä, mainos-
grafiikasta ja pilapiirroksista. Sitten joku tuuppaa
tekijän sarjakuvaan, hän saa julkaisukanavan, ja lop-
pu on pelkkää johdatusta. Sarjakuvastaei enää johda

tietä eteenpäin. Jokunensankari on siirretty filmiin,
etenkin USA:ssa, kaupallisuuden ihmemaassa, josta
Teräsmiehetnyt leviävätkaikkialle maailmaan, mut-
tamyös Ranskassa, jossaLauzier on työskenneltyään
pitkään Pilotessa luoden Lili Fätalen seikkailuja ja
karmeankirpeitä »Siivuja elämästä» on siirtynyt hy-
vin ymmärrettävästielokuvan skenaristiksi.
Niitä tapauksia, joissa skenaristi on julkaissutkir-

joja, on runsaammin. Mutta varsinainen todistusai-
neisto tuntuu viittaavan siihen, että sarjakuva on
lahjakkuuksiensa lopullinen käyttömuoto, josta ei
johda enääkaupallisia tai taiteellisia teitä toisaalle.
Sarjakuva on »kirjoitusta». Etenkin Roland Barthes

ja eräät elokuvakriitikot käyttivät termiä »Pécriture»
hyvin laajassa merkityksessä. Taidekriitikko Fran-
castel käyttää tätä sanaa eritellessään maalaustai-
teen muoteja, tyyliä, kouluja ja suuntia, ja katkea-
man tapahtuessa, siirryttäessä kaudesta toiseen ku-
ten Van Goghin ja Cézannen murtumassa, tai kun
kubismi tuli ennen ensimmäistä maailmansotaa, on-
gelmana on taulun »lisibilité», luettavuus tuntijoitten
jasuuren yleisönkannalta.
Seikkailukirjojen sarjakuvalaitokset osoittavat, ku-

ten mainittu, että sarjakuvaversio merkitsee aina
sanataideteoksen latistamista. »Kuvitetun klassikon»
laita on sama kuin huonon sadunkuvituksen. Se
kahlehtii lukijan kuvia luovaa kykyä määräämällä
sille rajat. Seei avarra. - Taiteilijoitten puutteestaei
johdu, ettei romaaneja juurikoskaan kuviteta, jaettä
kun runo- tai satukirjoissa joskus harvoin on grafiik-
kaa, kysymyksessä on sana- jakuvataideteoksen yh-
teisvaikutus eikäkuvitus.
Täytyisi saada tilaisuus tutustua johonkin hyvään

sarjakuvan käsikirjoitukseen ennen kuin siitä on
viivaakaan kartongilla ja päästä sitten vertaamaan
vaikutusta valmiiseen työhön. Tällaista tilaisuutta ei
ole sattunut kohdalle. Mutta on oletettavissa, että
hyvä skenaario vaikuttaisi innostavalta torsolta. Ai-
nakin elokuvakäsikirjoituksen lukeminen seneri vai-
heissa on hyvin vaikeaa. Tästä kirjoittajilla onkoke-
musta. Tavallinen lukeminen ei riitä. Täytyy lisäksi
ryhtyä kameramieheksi ja ohjaajaksi ja kuvitella
valmis teos. Tai jos lukee valmiin elokuvan käsikir-
joituksen, jollaisia on julkaistu, onkoko ajan pyrittä-
vä palauttamaan mieleen, millainen toteutus oli.
Perusteos on selvästi parempi kuin sen kuva, projek-
tio. Mitä parempi skenaario on, sitä heikommin se
toimii sanataideteoksena.
Itse kullakin lukijalla on tilaisuus suorittaa vertai-

lujakäyttämällä hyväkseen sitä laajaa aineistoa, jon-
ka nykyisin tarjoavat filmikirjat jakirjafilmit. Jokai-
senkirjasyksyn uutuusmarkkinoilla on teoksia, joista
on tehty elokuva, ja useimmiten myös teoksia, jotka
on tehty jälkikäteenmenestyselokuvan innoittamina
muokkaamalla filmi romaaniksi.

Romaanin filmatisointi onnistuu joskus erinomai-
sen hyvin. Se on ikään kuin normaali tie. Valmiin
elokuvan perusteella tehty kirja ei yleensä toimi,
vaan on kaupallinen loiseläin. Kirjoittaja on saanut
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455

455 Milo Manara, H.P. et Giuseppe Bergman, (c) Caster-
man, 1978. Legendat kertautuvat: keskushahmona Hugo
Pratt, mukana Corto Maltese,Humphrey Bogart, kapteeni
Ahab.456 456 GerardLauzier, omakuva.
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toteutettavakseen»adaptaation», hänen on ollut sovi-
tettava elokuva sanoiksi, eikä siitä helpolla mitään
tule.
Mutta juoni, joka on tämän luvun otsikko, on asian

vaikea ydin. Sekä sarjakuvataiteilija että vähänkin
sovinnaisempi kaunokirjailija joutuvat tuottamaan
juonirakennetta,punaista lankaa, kertomuksen loin-
ta. Tarina on luotava sanankolmessa merkityksessä,
siinä missä Jumala luo, siinä missä talonmies luo ja
siinä missä naapurista haetaan emäntä luomaan loi-
metkangaspuihin.

Sarjakuvan kuvallisuus määrää skenaristille hyvin
selvät rajat. Tämän ovat varmasti kokeneet luissaan
ne, jotka ovat joutuneetkokoamaan kirjaa elokuvas-
ta. Juoni on vain lähtökohta, osatekijä: siitä ei vielä
synny kirjaa. Valmiit repliikitkään eivät auta. Ku-
vien kuvailemisella ja repliikkien toistamisella syn-
tyy auttamattoman kömpelö teos. Yhtä huono on
lopputulos, kun keskinkertainen dramaturgi saa teh-
täväkseen sovittaa romaanista televisionäytelmän ja
hän ymmärtää tehtävänsä sikäli kankeasti, että rep-
liikit ja tapahtumat on sellaisinaan säilytettävä ja
kuvaukset kuvattava. Alkeellinen esimerkki: kirjaili-
ja kirjoittaa: »Joose ajatteli ...» Dramaturgi turvau-
tuu sisäiseen monologiin tai yrittää kuvin selittää
Joosenajatustensisällön.
Hyvä sarjakuvateos on sillä tavalla elimellinen, et-

tei sitä sanoin selitä. Se on luettava. Siitä voidaan
puhua, sitä voidaan kuvailla, mutta se itse on teos,
muutpuheet sen kuvauksia.

Tähän romantiikan aikakaudelta tunnettuun eli-
mellisyyteen on pakko paeta. Sarjakuvataiteilija voi
ottaakertomuksensa rungon, henkilöittensäesikuvat
ja tunnelman, I'ambiance, kaunokirjailijalta. Loppu
hänen on tehtävä itse jasaatavaelämään.

Joseph Conrad oli tämän vuosisadan kirjailijoista
suurimpia, vaikka hän on Suomessa valitettavan
vähän tunnettu. Hän on samaa luokkaa kuin Proust.
Conrad oli syystä tai toisesta poikkeuksellisen hyvin
perillä niistä keinoista, joilla kirjoittaja vaikuttaa
lukijaansa. Hänellä kielen ohella miljöö, hahmot ja
ilmapiiri olivat keskeisiä. Koska hän oli entinen
kauppalaivaston kapteeni ja vieraillut eksoottisissa
maissa, hän sijoitti tarinansa mielellään laivoille ja
kuumien maitten vieraisiin satamiin - surulliseen
tropiikkiin (Tristes tropiques: Lévi-Strauss). Niinpä
hänen kirjojaan on luultu jonkinlaisiksi Hornblowe-
reiksi jajopa tutkijat ovatlukeneetniitä meriseikkai-
luina. Vaikka esimerkiksi Narkissoksen neekeri on
näennäisesti »meriseikkailu», pohjaltaan se on kaik-
kea muuta.

Hugo Pratt onottanut mitä ilmeisimmin Conradil-
ta aikakauden — ennen ensimmäistä maailmansotaa,
maailmansodan aaton, sen syttymisen - henkilöitä,
kuten Corto itse, omapäinen merikapteeni, seikkaili-
ja vailla määränpäätä, tullirajojen mielivaltaisuuden
huomioon ottaen lainrikkoja, ja ilmapiirin. Eräissä
Corto Maltse-tarinoissa on suoria muistumia mm.
Conradin Lordi Jimistä.

Coppola teki elokuvansa Ilmestyskirja. Nyt! Conra-
din innoittamana. Pohjalla on Pimeyden sydän. Ky-
symyksessä ei ollut filmatisointi eikä liioin täysi
onnistuminen.
SarjakuvataiteilijaPratt toteuttaa nostalgian, jän-

nityksen, pelon, kiihtymyksen jakiintymyksen. Hän
tuottaa suurta viihdettä. Elokuvataiteilija Coppola
meni pidemmälle ja tohti esitellä sodan kauneutta -
josta Guillaume Apollinaire aikoinaan kirjoitti runo-
ja - japyrkiä Conradin pimeyteen, vaikkei hän sinne
täysinpäässyt.
Kysymyksessähän on matka viidakkoon, jossaasuu

kuuluisa,kummallinen Mr. Kurtz. Kurtz on lähtenyt
valloittamaan viidakkoa. Conradilla hän on norsun-
luun hankkija joen, Kongon yläjuoksulla. Perille
päästyä käy ilmi, että viidakko on voittanut voitta-
jansa. Kurtzin majaa ympäröi paaluvarustus, ja jo-
kaisen paalun nenässä on ihmisen pää.Kurtz kuolee.
Viimeiset sanat tulevat kuiskauksena: »The horror!
The horror!» Kauhu johtuukatseesta, jokaon kohdis-
tunut liian pitkään ihmiseen itseensä, ja luontoon,
jokaon hirvittävä. Renessanssista alkanutkehitys on
päätepisteessään. Vuosisadan alussa Conrad (Pimey-
den sydän ilmestyi 1902) on toteuttanut kuvion
ihmisestä ja luonnosta. Renessanssin runoissa ja
maalauksissa luonto hymyili ihmisen taustana. Im-
pressionistit sulauttivat viime vuosisadan loppupuo-
lella ihmisen luontoon, maisemaan. Tämän vuosisa-
dan taiteilijat tekivät aika ajoin ihmisestä muitten
kappaleitten veroisen esineen luonnossa. Conradille
viidakko on pommi tai pimeys, joka tulee ihmisen
sisältä, jahävittää hänet. Vuosisadan alussa, Freudin
aloitellessakirjallista uraansa,kaunokirjailija toteut-
ti syvän kuvan ihmisestä jaesitti samalla käsityksen
siitä,miten siirtomaaherrojen tuleekäymään.

Coppolan kuvaus jäi sovinnaisemmaksi, menehty-
vien yksilöiden tarinaksi tyyppiä »itseään tuhoava
ihminen». Elokuvanpintavaikutelmaksi jäikriittinen
jos kohta leveä kuva siivottomasta siirtomaasodasta
kuumassa Vietnamissa.

Prattin sankarista on riisuttu vanhemmille jahuo-
nommille sarjakuville ominainen ylivoimaisuus ja
miellyttävyys. Corto Maltese jahänen ystäväpiirinsä
eivät ole moitteettomia, ympäristönsä yläpuolelle
kohoavia hahmoja, vaan maailmansa armoilla. He
vielä toimivat maailman uhallakin, jakoska teoksista
muodostuu sarja, vanhat lait ovat voimassa, eli san-
kari ei voi tuhoutua, rappeutua eikä vanhentua.

Manara on toteuttanut A Suivressa seikkailun ni-
mellä H.P. et Giuseppe Bergman, jonka toinen pää-
henkilö on Hugo Pratt ja jonkaseikkailun aiheena on
seikkailu. Tyylilajia voisi sanoa surrealismiksi, koska
päähenkilö palkataan seikkailun päähenkilöksi, sar-
jakuvan (tai filmin) sankariksi, ja hänet lähetetään
maailmalle »seikkailemaan». Tarina on luettavissa,
kuten kunnon massaviihteen tuleeolla, suorana viih-
teenä, jossa on jännittävä juoni,merkillisiä seutuja ja
kiihottavia tapauksia sekä kaiken ihanuuden ohella
nymfomaani tyttö, joka näyttelee pikkuhousujaan.
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Tästä ei teoksessa kuitenkaan sinänsä ole kysymys,
vaan toisessa asteessa se on pastissi seikailukerto-
muksesta, jakolmannessa asteessa tutkimus samasta
aiheesta, jota tämänkirjan tässäluvussa onkäsitelty:
mikä on juoni? Mistä aineksista seikkailu kasvaa?
Manaran juttu on sarjakuva, joka samalla on tutki-
mus sarjakuvasta, seikkailu, joka on samalla seikkai-
lun parodia. Yritys ei ole ainutlaatuinen, vaikka
onnistumisia on tässä asiassa harvassa. Kaunokirjal-
lisuudessa on kyllä usein toteutettu kuvaus, joka
ottaa aineksekseen »todellisuuden» lisäksi »todelli-
suuden» kuvaukset eli omanalan kirjallisuuden. Näi-
tä ovat Hasekin Sveik ja Hellerin Me sotasankarit
(Cath 22). Ne sekä tutkivat todellisuutta että kuvaa-
vat sitä. Ero klassiseen toimintaromaaniin, sano-
kaamme Tuntemattomaan sotilaaseen, on pitkä.

Manaran oppi-isä on Pirandello. Giuseppe Berg-
man, jokaetsii seikkailua, haluaisi Etelä-Amerikkaa
kolutessaan löytää myös Macondoon. Macondo on
Marquezin Sadan vuoden yksinäisyyden tapahtuma-
paikka. Myöhemmin A Suivressa Manara »nostaa
kissan pöydälle» julkaisemalla tarinan, jonkanimi on
Tekijä etsii kuutta henkilöä.

Manara ei jää Pirandellon leikkimieliseksi sovituk-
seksi. Kyllä molemmissa on pohjalla sama juonen/to-
dellisuuden/seikkailun illuusio jakysymys siitä,onko
yksilö yksi, sata vai kymmenen tuhatta. Niin on jos
siltä näyttää.

Samaan suoneen kuuluva sarjakuvan tekijä on
Benoit Sokal, jonka Canardo ilmestyy myösA Suiv-
ressa. Canardo on takkiakäyttävä sorsa tai ankka, ja
tarinan lähes kaikki muutkin hahmot ovat eläimiä.
Yhteys Ankkalinnaan on tunnistettavissa, mutta
tyylilaji on Chandleria, Hammettia ja B-elokuvaa.
Myös tämä teos on sekä itsenäinen että muihin
teoksiin viittaileva ettäkolmannessa asteessa tutki-
muskerronnan mahdollisuuksista.

Manara, Sokal ja Comés, jonka Silence, hiljaisuus,
on myös A Suivren tuote, ovat täysin uuden ajan
sarjakuvia. »Sarjakuva-sarjakuvia». Niistä kirjoite-
taankohta erikseen.

Sarjakuva-sarjakuvan tekijöitä on poimittu käsin
muutama malliksi. Nyt mainittujen lisäksi Bilal,
Annie Goetzinger jaBourgeon. Luettelo on mielival-
tainen. Näitten tekijöitten teoksia on käsillä, koska
he julkaisevat suurilla sarjakuvankustantajilla, Dar-
gaud'lla, Castermanilla ja Jacques Glénaflla. Suuri
kustantamo merkitsee hyvää jakeluverkostoa joka
voimerkitä hyvää levikkiä.
Bilal, Goetzinger jaBourgeon käyttävät perinteistä

juonikuviota. GoetzingerinKunnialegioonan tyttö ja
Diiva ja sotapeli ovat sosiaalikriittisiä teoksia, joissa
passiivisen sankarittaren ympärille vyyhtiytyy ajan
historiaa ja jotka muistuttavat selvästi perinteistä
kehitysromaania tai nyyhkyromaania yhteiskunnal-
lisin äänenpainoin. Viimeksi mainittu on kaiken li-
säksi kipeästä aiheesta kirjoitettu: sen sankarit kuu-
luvat ryhmään »le collabo», saksalaisten kanssa yh-
teistoiminnassa sodan aikana olleet ranskalaiset, ja

päähenkilön kautta tutkitaan, miten heidän kävi.
Eräitä ammuttiin, eräät vetäytyivät hetkeksi syrjään
japalasivat korkeisiin virkoihin jatehtäviin. Historia
ei tehnyt ihmisille oikeutta.
Koska luvun otsikkona on Sarjakuvan juoni, tähän

yhteyteen voi ottaa pari sanaa niistä juonista, joita
käyttäen sarjakuvaa voi koettaa ujuttaa Suomessa
yleisön saataville.

Eräs juonion tällainen: sarjakuvaakäsittelevä kirja,
jasiihen liittyvä antologia, jostasaaesimerkit.
Miksi ei julkaista todella suurta eurooppalaisen

sarjakuvan historiaa, jossa olisi riittävä, nelivärinen
kuvamateriaali ja niin runsas sisältö, että kirjan
lukenut todella tietäisi jotainaiheestaan? Vastaus on
kirjan hinta ja odotettavissaoleva myynti.

Seei tarkoita, että suomalaiset kustantajat julkaisi-
sivat vain sellaisia kirjoja, joilla on hyvät mahdolli-
suudet »päästä omilleen». Lukijan kädessä nyt oleva
kirja ei todennäköisesti kuulu niihin. Kustantajat
julkaisevatkaikki yksittäisiä kirjoja, joilla ei tavoitel-
la voittoa eikä edeskohtuullista katetuottoa.
Laskelmin pystyy osoittamaan, että kaunokirjalli-

suus kokonaisuutena, johon on laskettu lyriikka mu-
kaan, on kannattamatonta. On merkonomia ja on
ekonomia, jotka päättelevät tästä, että tuollaisen
kirjallisuuden julkaiseminen olisi lopetettava tai sitä
olisi vähennettävä rajusti. Niin ei ole. Suomen kirja-
markkinat ovat erittäin hyvät. Suurteosmyynti pitää
liikkeitä yllä. Kaksi suurta kustannusliikettä menes-
tyy hyvin (osittainaikakauslehtiyhtiön jakirjakerho-
jen turvin) myymällä suurteoksia ja oppikirjoja, ja
noin viisi pientäyhtiötä tuleekohtuullisesti toimeen.
Kaikki tämä johtuu siitä, että kirjan prestiisi on
meillä harvinaisen korkea. Suomalaiseenkotiin kuu-
luu kirjahylly, jossa monissa tapauksissa on kirjoja.
Kirjalle annetaanarvoa, vaikka peruskoulu opettaa-
kin suhtautumaankirjaan kertakäyttötavarana, joka
viskataan pois, kun oppimäärä on saavutettu.
Laatusarjakuvan kustantaminen ei kannattaisi. Li-

säksi sarjakuvan muotoiselta teokselta puuttuu tois-
taiseksi Suomessa sanataiteen prestiisi ja vakiintu-
nut yleisö. Jossain määrin tuntemattomankin ulko-
maalaisen romaani voi löytää lukijansa, koska kor-
keatasoisia romaaneja harrastaa maassa noin kaksi
tuhatta ihmistä, mihin on luettu mukaan kirjastojen
ostot.
Laatusarjakuvan ostajakunta supistuisi asianhar-

rastajiin, iskujoukkoon. Sarjakuva on kallis tuote.
Jopa Manaran tai Comésin mustavalkoisen albumin
myyntihinta nousisi useisiin kymmeniin markkoihin.
Jos näköpiirissä oleva menekki olisi vain muutamia
satojakappaleita, hanke eikannata.

Julkaisemalla hyvää, vaikeaa, tappiota tuottavaa
kirjallisuutta kustannusliike pitää yllä kirjan arvo-
asemaa jakerää samalla good-williä. Hyvän, vaikean
sarjakuvan julkaiseminen suomeksi aiheuttaisi to-
dennäköisesti yhäkin lähinnä hämmästelyä. Otava
julkaisi 70-luvun puolivälissä kokeeksi albumin Cre-
paxia ja toisen Pichardia. Vastaanottoa voi kuvailla
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tyrmistyneeksi. Menekki oli minimaalinen ja yritys
kuvailtavissa lähinnä fiaskoksi.

Sanoma Oy julkaisi hyvää Zoom-lehteä jaYhtyneet
Kuvalehdet Oy hyvää Ruutua, jonka nimi muuttui
myöhemmin Non-Stopiksi. Molemmat olivat taiteel-
lisessa mielessä varovaisia mutta hyviä julkaisuja ja
suuntautuivat lähinnä lapsiin. Molemmat kuolivat
turhanvarhain.
Meilläei ole sarjakuvamarkkinoita.
Seuraavassa luvussa on kysymys sarjakuvasta ja

kuvasta. Tämä »kuva» on pilapiirros, cartoon. Luvun
ongelmana on, miksi sarjakuvan »luettavuus» on niin
paljon heikompi kuin pilapiirroksen. Pilapiirrosko-
koelmat ovat vakiintuneet kirjamarkkinoille, jaKa-
rilla on ylivertainen asema. Lehtien pilapiirroksia ja
kuvitettuja vitsejä seuraavat sadat tuhannet. Myös
sanomalehtien sarjakuvastripit ovat tutkimusten
mukaan sangen suosittua luettavaa. Niitten luetta-
vuus lienee suuri, mutta yleisö suhtautuu niihin
tiettävästi sangen konservatiivisesti. Joku lukeeVih-
torin ja Klaaran päivittäin siksi että on tehnyt niin
pikku pojasta, mutta kun Uuteen Suomeen ilmestyy
Pulteri tai Crock, legioonalainen, Vihtorin jaKlaaran
lukijahyppääsen ylitse.

Siis sarjakuvan luettavuuden ongelmasta:

Sarjakuva jakuvat

Suomessa »cartoonisti», pilapiirrosten tekijä joka saa
kokoelmiaan kirjoiksi, on useimmiten poliittinen pi-
lapiirtäjä. Kari. Sitten ei ketään. Sitten väli. Sitten
muut. (Tämä tarkoittaa perinteen pituutta ja myyn-
tilukuja.) Piirroskokoelmiaan ovatviime vuosina jul-
kaisseet muun muassa Ilta-Sanomien Kätsy, saman
lehdenKai Heinonen, takavuosina Uuden Suomen ja
Avun Olavi Hurmerinta, O.H. eli Eino-Olli, Demarin
Stefan, Ansu. Myös muita on, mutta instituutioksi
onkohonnut vain Kari.

Ulkomailla nimekkäitäkin pilapiirtäjiä on leegio.
Lähellä sarjakuvaa ovat argentiinalainen Quino, jon-
ka sarjakuva Mafalda ilmestyy Aamulehdessä ja jon-
ka pilapiirroksia on näkynyt Suomenkin lehdissä ja
ilmestyy säännöllisesti sarjakuvajulkaisuissa Rans-
kassa ja Belgiassa. Copi on se tyyppi, joka piirtää
väräjävällä viivalla banaaninenäisiä tätejä ja tyttöjä
sivun täyteen ja kertoo absurdeja juttuja otsikkona
»Äiti, miksei minulla ole pippeliä» tai »Vanhojen
huorien kesken». Barbe ja Cabu sekä Reiser ovat
piirtäjiä, joidenluokittaminen sarjakuvan tai cartoo-
nin puolelle on makuasia. Reiser on heistä kamalin.
Hänen areenansaoli vuosikaudetranskalainen Hara-
Kiri, joka mainosti olevansa »typerä ja ilkeä» julkai-
su. Toinen areena oli Charlie Mensuel, johon Reiser
piirsi kammottavia juttuja otsikolla Elämää korkean
taivaan alla - mutakuonovitsejä Afrikasta ennen

kuin ne tulivat sanallisina muotiin Suomen perus-
koululaisten jateekkarienkeskuudessa.

Sempén piirroksia on julkaistu kiitettävästi mm.
Suomen Kuvalehdessä viime vuosina. Hän on Suuri.
Hänellä on valtava ambiance, ja hellyttävän rakas-
tettavatyyli. Hän ei ole ilkeä. Eikä tyhmä.
Karin vertainen instituutio on Englannissa Giles,

päivälehden pilapiirtäjä, joka harrastaa sekä poliit-
tista pilaa että aivan tavallisia humoristisia piirus-
tuksia. Kokoelmia ilmestyy lähes vuosittain, ja niitä
myydään Suomessakin. Yksi onsuomennettu nimel-
lä Englanti nauraarivien välistä, japainoksen pääosa
myytiin vähin äänin alennusmyynnissä.
Karissa ja Gilesissä on yhteisiä piirteitä, jotka tuo-

vat heitä lähelle sarjakuvaa (sen ohella, että Kari
lieneesaanut Gilesiltä melkoisen määrän suoria vai-
kutteita varhaisvuosinaan, mm. kauhukakarat).
Heillä on näet henkilögalleria, tyypit, jotkaovatsekä
stripille että albumi-sarjakuvalle niin ominaisia.
Sankarit ovat muuttumattomia ja kuolemattomia.
Gilesillä he muodostavat perheen: vanhemmat, hurja
isoäiti ja eri ikäisiä lapsia. Pienet mukulat ovat
todellisia hirviöitä. Karilla on kansallisiksi kuului-
suuksiksi kohonneita hahmoja, kuten piirtäjä itse,
taiteilijahattuinen, pottunokkainen pikkumies, sekä
mm. Römpän äijä ja katontekijä Hiski Kutiainen.
Sangen kuuluisia ovat kaksi vanhaa pulijätkää, jät-
kää vain, ei mitään muuta - pitkä ja lyhyt. Lyhyen
nimi onKustu.

Sarjakuvan japilapiirroksen ero ei voi olla se, että
ensin mainitussa on ruutuja ja viimeksi mainitussa
ei. Esimerkiksi Sempé tekee mielellään kuvasarjoja,
joissavitsi paljastuu viimeisessäkuvassa. Kertomuk-
sen pituus ei liioin ole ero, vaikka pilapiirros on
yleensä lyhyt väläys ja sarjakuva taas loputtomasti
jaksava ja jatkava. Sempélla on pitkiä kuvakerto-
muksia, kuten tarina Monsieur Lambertin yhteis-
kunnallisesta noususta, ja kertomus eräästä Pariisin
puistosta.

Nähtävästi viimeksi kuvatut ovat rajatapauksia,
joille ei ole syytä antaa liioiteltua merkitystä. Sarja-
kuvan ja pilapiirroksen ero on sijoitus lehdessä ja
ilmestymistäpä. Sarjakuva ilmestyy jokapäivä vaki-
naisella paikallaan ja se nielaistaan kuin munankel-
tuainen aamukahvipöydässä yhdessä etusivun otsi-
koiden ja yleisönosaston kirjoitusten kanssa. Pila-
piirros ilmestyy jonkin kerran viikossa painokkaalla
paikalla lehdessä ja on (Suomessa) aina kotimaista
työtä janoudattelee lehden poliittista jakulttuuripo-
liittista väriä useimmissa tapauksissa.

Sanomalehtistripistä johtaa tie sarjakuvalehtiin.
Aku Ankka ja Mikki Hiiri ilmestyvät Helsingin Sa-
nomissa ja Aku lisäksi Ilta-Sanomissa. Sama yhtiö
julkaisee Aku Ankka -lehteä, jonka yhteydessä on
tapana korostaa, että sen levikki on maan väkilu-
kuun nähden maailman suurin, sekä taskukirjoja
Disneyn hahmoista. Näitten ohella Sanoma Oy on
julkaissut huippukalliita, huippuhienoja suurikokoi-
sia Disneyn klassikkoja sekä aivan kiitettävällä ta-
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Tämä aukeama havainnollistaa sarjakuvan ja pilapiirrok-
sen, cartoonin, eroa. Cartoon on kerralla selvä eikä johda
uusiin seikkailuihin. Cartoon on vitsi siinä missä sarjakuva
onpäättymätön vitsi tainovelli.

458aSempé. (c) Sempé, 1981. 459 Avoine. (c) Casterman,
1980.
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valla Aku Ankan parhaita huokeina vihkosina. (Tä-
män kirjan vanhassa osassa on jo käsitelty Aku
Ankan ihanuus jakurjuus, johon välivuodet eivät ole
tuoneetmitään lisäämistä;korkeintaan sen, ettäCarl
Barkson nykyisinkulttihenkilö.)

Mustanaamio ja Masi ovat sanomalehtistrippejä,
jotka ovat saaneetomat nimikkolehtensä. Lehdet ja
stripit vaikuttavat eri tekijöitten työltä. Masin piir-
täjä Mort Walker työskenteleetietojen mukaankyllä
aivan yksin, mutta Mustanaamiota on sangenmonta
vuosikertaa, tekijäparia, joiden tunnistamisesta ja
keskinäisestä paremmuudesta asiantuntijat kiistel-
kööt.

Mutta mistä johtuu, että cartoon-kokoelma on
myytävissä, kun sen sijaan hyvä sarjakuva-albumi
ei? Tai tarkennettakoonkysymystä. Epäilemättä hy-
vä ulkomainen cartoon-kokelma ei olisi myytävissä,
kuten Giles ei ollut, eikä olisi Sempé eikä Thurber. Ja
toisaalta on sarjakuva-albumeita jotkamyyvät: Aste-
rix, Tintti, Lucky Luke, suomalaisista Mämmilä ai-
nakin jossainmäärin.
Kotimaisissa pilapiirroksissa tuttuus ilmeisesti aut-

taa: helppous, neutraalius, lahjaksi kelpaavuus. Ul-
komaisissa pilapiirroksissa outous ilmeisesti vierot-
taa ja samoin tunne siitä, ettäkirjoissa on niin paljon
valkoista, jostakuitenkin pitää maksaa: hetken hupi,
äkkiä lehteilty.
Bretécher'n Turha joukkokuulemma menee siinä ja

siinä, ja sitä julkaistaan lisää. Jos se pitää todella
paikkansa, on löydetty tuoteaukko. Sama älymystö,
joka lukee Claire Bretécher'tä Helsingin Sanomista
ja seuraa saman lehden Feifferia, ostaa albumit.
Tämäviittaisi siihen, ettäpaljolti Bretécherm kaltai-
nen Lauzier olisi suomeksi myytävissä - mutta hä-
nen tuotantonsaon värillistä, jase tuntuu hinnoissa.
Lisäksi Bretécher'n pintaliitäjät ovat sitä pseudoäly-
mystöä, jota meilläkin kaikki pelkäävät olevansa,
kun taas Lauzierin pilkan kohteena on älyllinen
establishment, joka meiltä osin puuttuu, osin on
arvostelun yläpuolella. Vai mitä sanottaisiin neljän
sivun värillisestä sarjakuvasta, jossa Antti Eskola,
Yrjö Ahmavaara jaKeijo Korhonen esittäisivät aivan
aitoja repliikkejään tavalla, jonka tekijä kutoisi kar-
maisevaksi? Tai esitettäisiin nimiä mainitsematta
Matti Rossin henkinen jaälyllinen kehityskaari?
Kolmas hybridimuoto Bretécher'n ja Lauzier'n

ohella on Regis Franc, jonka työn jälki on aitoa
sarjakuvaaruutuineen ja henkilöineen, mutta vaiku-
tus cartoonmaisen aforistinen.

Suomessa on myös erinomaisen taitavia ja suosittu-
jakuvittajia. Tanttu aikoinaan kuvitti kaunokirjalli-
suutta Seitsemästä veljeksestä alkaen (josta Riitta
Nelimarkka on nyt tehnyt merkillisen animaatiover-
sion). Lastenkirjojen, satukirjojen kuvitus, alkaa
ajoittain olla todella korkeaa tasoa: Maija Karma,
Kaarina Kaila, Seija Juva, Camilla Mickwitz, Riina
Ahonen.
Kuvitettu satukirja on kaupan hyllyssä paljon tur-

vallisempi tuotekuin sarjakuva-albumi tai cartoon-

kirja. Kuvitettuja satukirjoja on ollut iät ajat ja
joukossa on suuri määrä rakastettuja klassikkoja
Nalle Puhista Maxiin jaMoritziin, Suomessa esimer-
kiksi Rudolf Koivun kuvittamat Topelius, Andersen
jaAnni Swan.
Laatukustantajan kuvakirja on tuote, jossa ei ole

mitään epävarmaa eikä epämääräistä. Sarjakuva-al-
bumissa on. Niitä on epäiltävä joko joutavanpäiväi-
syydestä, vaikeatajuisuudesta tai rivoudesta. Niitä ei
voi ostaatoisille. Ne eivät kelpaa lahjoiksi, ja siksi ne
eivät menesty kirjamarkkinoilla, paitsi Mämmilä.
Jotain aivan toista on,kun jokunuori Mauri Kunnas
nousee ja tekee kirjan tontuista, toisen entisajan
elämänmenosta jakolmannen joulupukista.

On todennäköistä, että ihmisten tavassahahmottaa
satukirja, pilapiirroskirja ja sarjakuvakirja on erilai-
nen. Tämä havainto - nyt pelkkä väite - lähentää
seuraavaan jaksoon, jokakoskee sarjakuvaa ja maa-
laustaidetta.
Pilakuvakirja tarjoaa planssin kerrallaan rauhalli-

sesti silmäiltäväksi. Monissa tapauksissa kuva tyh-
jentyy yhdellä katsomisella, vitsi paljastuu, toteu-
tuksen ideakäy ilmi, jaon aikakääntää katse seuraa-
valle sivulle. Tai piirros toimii samoin kuin kuvakir-
jan kuva usein: katse viipyy, hakee yksityiskohdat,
paneutuu tunteisiin, riemastuu löydöistä - Gilesillä
on tätä: viipymistä vaativia detaljeja. Meidän satu-
kirjan tai kuvakirjan tekijöistämme Mauri Kunnak-
sella on samat lahjat: sijoittaa kuviin paljon pientä
yllättävää niin ettäkuvien kanssa haluaa jäädä asu-
maan.
Kuvakirjan japilakuvakirjan seurassa sarjakuvakir-

ja on käypäläinen perinteitä vailla, maineeltaan hiu-
kan epäilyttävä — ja vaikea. Todennäköisesti sarja-
kuvan hahmottaminen albumin sivulta on suhteelli-
sen vaikeaa.

Tämä on outo väite siksi, että lukutaidottomat
lapset osaavatkatsella kuvia Aku Ankasta, ja nuoret
peruskoululaiset selaavat Mustiksia ja Korkkareita
viitsimättä lukea tekstejä, muttapysyvät silti täysin
kärryillä.

Asterixin,Tintin jaLucky Luken menekki Suomes-
sa osoittaa, että meillä on sarjakuvien lukutaitoa.
Asterix onmerkillisin. Jos se oletettaisiin entuudesta
tuntemattomaksi ja tuotaisiin näkösälle, jokainen
kunnon kustannusvirkailija tuomitsisi sen oikopäätä
mahdottomaksi Suomen markkinoille. Se on niin
ranskalainen ja outo. Silti sitä on myyty yli sadan
tuhannen painoksin.

Ilmiö on yhtä selittämätön kuin Aku Ankan suosio.
Ainoa selitysyritys on vaikea sana muoti. Ajatusten
ja luovuuden markkinoilla - kirjoissa, elokuvissa,
äänilevyissä — esiintyy silloin tällöin selittämättömiä
ilmiöitä. Jokin tuote, jossa ei ammattilaisten mieles-
tä ole mitään erikoista, rupeaa sen kuin menesty-
mään niin kuin humppa, joka alun perin otettiin
Kankkulan kaivolla -radio-ohjelmiin puhtaasti paro-
disista syistä, jaon nyt kansallinen instituutio.
Tämä on massamarkkinoilla juuri viehättävää. To-
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dennäköisesti kamakauppiaat pystyvät kalkyloi-
maan huomattavasti tarkemmin, mikä menee ja mi-
kä ei, jaottamaanmainosmarkoilleen vastineen. Kun
kysymyksessä ovat henkiset tuotteet, sama ei onnis-
tu. Kaunokirjallisuudessa tilanne on ollut joitakin
vuosiase, ettäkansainvälinen bestseller voidaan run-
tata väkisin joittenkin tuhansien myyntiin, mutta
sen ostaminen ja markkinoiminen on tullut niin
kalliiksi, että katetta ei juuri synny. Jokin toinen
kirja, jota kustantajien myyntimiehetkin tarjoavat
kirjakauppiaille aivan ohimennen ja anteeksipyytä-
västi,osoittautuu pysyväksi myyntimenestykseksi.
Elokuvamarkkinoilla esiintyy vastaavia ilmiöitä.

Eräs filmivuokraamon johtaja ihmetteli kerran ää-
neensä, mistä johtuu, että helsinkiläinen ensi-ilta-
yleisö tietää ensi-iltapäivänä, että se ei pidä jostain
filmistä. Toisin sanoen uuden filmin ensimmäisten
iltojen ajot osoittavat, mihin ollaan menossa. - Eikä
tähän kaikkeen voida vaikuttaa aggressiivisella
markkinoinnilla läheskään niin paljon kuin kulttuu-
rikriitikot kuvittelevat.

Tässä on vastausta niille, jotka kyselevät, miksikä
ei jokinkustantaja voisi ottaahyvän sarjakuvan asiaa
omakseen, lanseerata todella suurta kampanjaa ja
ryhtyä myymään korkealaatuisia sarjakuvia toden
teolla. Tällaisen kalliin kenttäliikkeen onnistumises-
ta ei ole mitään takeita. Yleisö voi kertakaikkiaan
päättää, että se eikiinnostu, jasiinä sitä ollaan.

Itse asia tietysti on kustantajain kädessä. Tässä on
pohdittu sarjakuvaa ja kuvaa toisaalta estetiikan,
»luettavuuden» kannalta, toisaalta tuotettavina kir-
joina. Samalla on hiukan perusteltu sitä, miksi tä-
män kirjoittajat eivät ole korottaneet ääntään vetoo-
mukseen, jotta hyvää sarjakuvaa saataisiin heti pai-
kalla suomeksi. Kirjoittajilla on näet omakohtaista
kokemusta sarjakuvien kustantamisesta jasen myötä
kasvanut usko asioitten hitauteen.

Itse asiassa sarjakuva-albumin lukeminen ja hah-
mottaminen on suhteellisenvaativaa toisinkuin pila-
piirroksen tai stripin. Kirjoitus suikeroi kuvien lo-
massa. Kuvia on sivulla suuri joukko, ja niillä on
jotainkeskinäistä merkitystä, tietty montaasi-suhde.
Sivuista muodostuu kokonaisuuksia. Synkroni muo-
dostuu suhteellisenvaikeasti.
Tästä fenomenologisesta tai oikeastaan havainto-

psykologisesta seikasta voi johtua, että sarjakuviin
kohdistuu niin paljon kuuromykkäsokeutta. On pal-
jonvireitä ihmisiä, jotka lukevat työkseen, ja lukisi-
vat mielellään hyviksi tunnettuja sarjakuvia, kuten
Lucky Lukea, muttaeivät kerta kaikkiaan saa niistä
selvää. Ilmeisesti tekstin ja kuvan tasapainossa, ta-
vassa kuljettaa juonta ja tekijän kyvyssä leikata
kuvasta toiseen on jotakin sellaista, joka on harjaan-
tumisen varaista taikerrassaan sellaista,ettei sitäole
kaikille annettu. Ja lisäksi sarjakuva »kirjoituksena»
nähtävästi sisältää sangen paljon sellaisia merkkejä,
joidensisältö ei ole äkkinäiselleselvä.
Yksinkertaisen kuvan, kuten satukirjan kuvituksen

tai pilapiirroksen »luettavuus» on huomattava, ja

siksi niiden »dekoodaus» onnistuu useimmilta. Mah-
dollisen tekstin suhde kuvaan on täysin ilmeinen.

Katsominen jalukeminen eivät kuitenkaan ole kai-
ken kaikkiaankaan helppoja asioita. Kasvattajat tun-
tevat aiheellista huolta siitä, saavuttavatko lapset
aidon lukutaidon vai menettääkö ahmimisiän sivuut-
tanut nuorikykynsä paneutua tekstiin. Sanan ilmai-
suvoima on valtava. Yksi kuva toisaalta sanoo - tai
valehtelee - enemmän kuin tuhat sanaa. Jos meitä
kiinnostaa viikinkihovi, antakaa meille kuva. Jos
haluamme eläytyä siihen, miten Tanskan kuninkais-
sa joulua juotiin, antakaa meille Frans G. Bengtsso-
ninkuvaus Orm Punaisesta, siis teksti.
Monet häpeilevät sitä, että heillä on kansakoulun

päästötodistuksessa viiva laulussa ja että he ovat
enemmän tai vähemmän sokeitakuvataiteelle. Tässä
yhteydessä ei tohdita ottaa kantaa siihen, miten
suuria yksilölliset erot todella ovat, mutta musiikki-
opetus jataidekasvatus ovat varmasti täysin järkeviä
asioita, joilla silmää jakorvaa voidaan kehittää vas-
taanottamaansellaista,mikä ei ilmene heti. Levyraa-
din jäseneltä voi oppia seuraamaan rokkikappaleen
basson kulkua japäästä sitä tietä kiinni soinnutuk-
sen rikkauteen tai köyhyyteen. Ihminen joka luulee
hyvin ymmärtävänsä vanhan maalaustaiteen teok-
sen, lukekoon siitä todella asiantuntevan analyysin ja
hämmästyköön, mitä paljastuu, kun teostaverrataan
maalaustaiteen klassisiin muodon ja värien lakeihin
ja niitä vasten nähdään, mikä tässä on erikoista ja
uutta.

Olisiko, tätä kysymme, tilanne sarjakuvassa nyt
jossain määrin sama kuin 1930-luvulla, kun nimen-
omaan Ranskasta alkoi tulla elokuvia, jotka olivat
kaikin puolin hyviä mutta joita nimenomaan varttu-
neempi väki ei kyennyt »lukemaan». Heille kuulem-
ma elokuva oli sitä parempi, mitä lähempänä se oli
teatteria. Vastahan elokuva nousi täällä taiteitten
joukkoonensimmäisten sodanjälkeisten suurten ikä-
luokkien omaksuttua Ranskan uuden aallon miesten
suosittaman amerikkalaisen westemin ja B-eloku-
van, sitten uuden aallon omat tuotteet, Italian neo-
realismin ja sen jälkeenneuvostoelokuvan ja japani-
laisen elokuvataiteen suuretteokset. Vastahan niihin
aikoihin, kun tämän kirjan ensimmäinen painos kir-
joitettiin, elokuvakohosi taiteitten joukkoon. Sarja-
kuva ei ole kohonnut. Se on »yhdeksäs taide» (kah-
deksas on chanson, seitsemäs elokuva, kuusi ensim-
mäistä onantiikin muusien hallinnassa).

Sarjakuva jamaalaus

Grafiikan ja maalaustaiteen alueena sarjakuva on
oikeastaan hyvin outo jayllättävä.
Yksittäin irralleen riivittyinä sarjakuvien ruuduista

ei taitaisi olla salonkien seinille. Niistä puuttuisi
jotain. Niistä puuttuisi hyvän grafiikan lehden täysi
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460

460 Gentile da Fabriano, Kuninkaiden kumarrus (1423). Tilakäsitys on vielä
keskiaikainen jaalttaritaulun allaon »sarjakuva» Jeesus-lapsenvaiheista.
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lataus. Tämä on luonnollista, koska sarjakuvassa on
jatkuvuutensa, jokakieltää purkamasta koko lataus-
ta yhdelle sivulle. Vielä luonnollisempaa tämä on,
kun ottaa huomioon keskimääräisen taidon jaintres-
sin puutteen.
Muttamutta. Lukijalle onkäynyt tässä vaiheessa jo

täysin ilmeiseksi,ettei ongelma sarjakuvan sijainnis-
ta tyhjentynyt lukuun, jolla oli tuo otsikko. Sarjaku-
van arvoa ei pyritä tässä määrittelemään, eikä sille
pyritä valtaamaan paikkaa auringossa. Se sen on
tehtävä itse, ja sen menestys riippuu markkinavoi-
mista, mausta, muodista, tuotantosuhteista — komp-
leksista joka on kovin monimutkainen edes kuvailta-
vaksi ja vaikutettavaksi yhden ihmisen kannalta
mahdoton.

Tilanne on siitä lohdullinen, että samalla tavalla
kuin maalaustaiteessa etevä tekijä saa ennemmin tai
myöhemmin töitään esiin, ranskaa puhuvissa maissa
lahjakas taiteilija todennäköisesti saa sarjakuviaan
tunnetuiksi. Pohjoismaissa asian laita ei ole tämä, ja
osittain tästä syystä on huudettu, että rimaa on
laskettava alemmas ja hankkeille on saatava julkista
tukea. Pikkujulkaisuja ilmestyy jataso ei ole häävi.
Kvaliteetille on käyttöä. Jo monesti on torjuttu

hullut vertailut ja »tulenkantajamainen» halu huu-
dahtaa: punk-rock on tämän hetken Stravinsky, sar-
jakuva on tämän ajankuvaamataide. Ei näin. Olkoot
mitä ovat, mutta on kiinnostavaa asettaa ilmiöitä
rinnakkain jahakeaniitten välisiä suuntimia.

Siis: sarjakuvat tehdään enimmäkseen kynällä
luonnostelemalla ja tussiterällä viimeistellen. Monet
käyttävät sivellintä. Moniväristen sarjakuvien väri-
tykseen käytetään eri tekniikan muotoja. Tavallisin
lienee väripintojen käyttäminen sellaisinaan peite-
tai mainosvärein. Sellainen toistuu offsetissa muka-
vasti ja työ on siksi yksinkertaista, että sen voi
vaikka jättää toisen suoritettavaksi. Vanhan ajan
amerikkalaisessa studiotyössä olivat piirtäjät, värit-
täjät jatekstaajat erikseen. Sama on tiettävästi tilan-
ne Hergén studioilla - joilta tinttimäinen tekniikka
on levinnyt niin laajalle, että se vaikutti tutunomai-
suudellaan monissa Suomessa ilmestyneitten Zoo-
min ja Non-Stopin sarjoissa; tekijät olivat oppineet
tekniikkansa Tintin teossa, kuten esimerkiksi Yoko
Tsunon piirtäjä Roger Leloup, joka oli erikoistunut
taustoihin jateknisiin laitteisiin.
Lucky Luke on esimerkki sinänsä yksinkertaisesta,

yhden miehen hallinnassa olevasta tekniikasta: lay-
out, luonnokset, puhtaaksipiirtäminen, taustat, väri-
tys, tekstaus. Aikaa menee piirtäjän Morrisin kerto-
man mukaan noin työviikko yhteen albumin sivuun
(paitsi jos sivulla on paljon preeriaa, jolloin aikaa
menee vähemmän, tai kova saluunatappelu, jolloin
aikaa menee enemmän).
Enki Bilal, »sarjakuva-sarjakuvan» piirtäjä, käyttää

mielenkiintoista sekatekniikkaa, joka lienee tavatto-
man aikaavievä. Pelkän peitevärin käyttäjät eivät
saa syntymään taitettuja sävyjä, vaan ovatvärivalin-
tojensa armoilla, ja myös käytettävissä oleva väri-

skaala on suhteellisen rajoittunut offsettekniikan
vuoksi. Bilalin kuvissa näkyy, kun niitä tarkastelee
läheltä, siellä täällä lyijykynänviiva, jotaei ole pyy-
hitty pois. Ääriviivaton tehty terällä,muttavärityk-
seen on käytetty ilmeisesti sekä kuultovärejä, toden-
näköisesti vesivärejä, että peitevärejä, kuten guassia,
ja raja-alueita on sulautettu yhteen raaputtamalla.
Tekniikka on painettaessa tarkkuutta vaativa jakal-
lis.
Piloten tekijöistä Lauzier on erikoistunut käyttä-

mään rikkaita värejä, joita hän soveltaa usein siten
surrealistisesti, että tunnelma on kuin värivaloin
varustetusta diskosta. Ihmisten kasvot ja vartalot
ovatsinisiä,vihreitä,keltaisia, punaisia.
Benoit Sokal liukuu myös värisävyissä. Tekniikkaa

on hiukan vaikea arvioida.
Tämä puhe tarkoittaa sitä, ettäkeskimäärin värilli-

sen sarjakuvan ruutu muodostuu selkeästi toisiaan
vasten rajautuvista väripinnoista. Ruutu on kuin
palapeli, jossakullakin palalla on oma värinsä. Pai-
notekniikka suosii tällaista, koska kullakin värillä on
oma filminsä, jotkapainetaan päällekkäin: punainen,
sininen ja keltainen. Taitetut värit syntyvät paina-
malla päällekkäin: sininen japunainen = sinipunai-
nen jne. Sävytsaadaan aikaankäyttämällä »harvem-
paa» perusväripitoisuutta. Painoväri on filmillä pig-
menttihiukkasina. Värin pitoisuuden eli voiman
määrää pigmenttihiukkasten määrä pinta-alayksi-
köllä, ollaksemme teknisiä. Filmit painetaan päällek-
käin. Paperin laatu on olennaisen tärkeä lopputulok-
senkannalta.
Kolmella värillä - nelivärityön neljäs väri on musta

— painettu jäljennös jostain Rembrandtista ei pysty
toistamaan alkuperäisteoksen kaikkia sävyjä. Mene-
telmä on siihen liian karkea; värierottelua eli origi-
naalin sävyjen siirtämistä filmeille eikyetä suoritta-
maan tarpeeksi täsmällisesti. Tulos on parhaassakin
tapauksessa hiukan harmaa. Tulosta voidaan huo-
mattavasti parantaa käyttämällä useampaa filmiä,
kuutta tai kahdeksaa, jolloin väreissä voidaan alun
perin lähteä liikkeelle eri sävyistä ja saada näin
aikaan laajempi skaala.

Sarjakuva on massatuote. Sarjakuvia painetaan eri
puolilla maailmaa, jatavanomaista on, ettäkustanta-
ja vuokraa painofilmit. Huomattavan hienostunut
tekniikka asettaa suuret vaatimukset painajille, ko-
neille ja paperille. Siksi Lucky Luken tyyppinen
painotyö on suhteellisen turvallinen, ja Aku Ankka
täysin varma. Aina ei offset edes tarvitse muutakuin
mustavalkoisen filmin ja numerokoodin, jossa on
ilmoitettu, mitä tiettyjä värisävyjä mihinkin käyte-
tään.
Syväpaino tuottaa periaatteessa paremman paino-

jäljenkuin offset. Syväpainohanpainaa eräänlaisista
minimaalisista värikupeista, pienistä metallisylinte-
rin kuopista, joiden syvyys voi vaihdella, ja näin
lopputuloksen väri-pintensiteetti saattaajohtua suo-
raan käytetystä värimäärästä.

Parhaan tuloksen antaa jo katoamassa oleva kivi-
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461 461 Didier Comés, Silence. (c) Casterman, 1980. Musta ja valkoinen pinta sekä viiva täydellisesti tekijän
hallinnassa.Kovien affektien kuvaus: kääpiö kokeilee, onko toinen todellamykkä jasanoo, että täällähullujen
joukossa(mielisairaalassa) saa olla jatkuvastivaruillaan.
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paino, jossapainovärit siirretään kivelle käsin. Se on
niin vaativa tekniikka, että se kuuluu osittain gra-
fiikkaan. Oli taiteilijoita, jotka »maalasivat» itse pai-
nolevynä käytettävän kiven, ottivat rajallisen mää-
rän vedoksia jamyivätne.

Jälleen tulevat vastaan markkinat. Mitä yksinker-
taisempitekniikka, sitä halvempi. Esimerkiksi lehteä
ei voida meidän oloissamme kustannussyistä painaa
hirmuisen hyvin, vaikka meillä onkin kaksi päätyök-
seen aikakauslehtiä sylkevää syväpainoa, Helprint, ja
YhtyneetKuvalehdet.
Kivipaino on valitettavan väistyvä, grafiikaksi jää-

vä painotekniikka; syväpaino on kallis kapine ja
edellyttääsuuriapainoksia.

Offset tuottaa erittäin tyydyttävää jälkeä, jos työ
tehdään huolella, koneet ja ammattimiehet ovat hy-
viä ja paperi ensiluokkaista. Mutta kaikki nämä
vaatimukset korottavat valmiin tuotteen hintaa, ja
kuri yleisö ei keskimäärin ole valmis maksamaan
laadusta, ollaan lähtökohtatilanteessa. Värilliset sar-
jakuvat toteutetaankeskinkertaisella tekniikalla, jo-
ka ei salli kovin rikkaita sävyjä eikä kovin herkkiä
siirtymiäväristä toiseen.

Ranskassa laatua sen sijaan on. Ennen kaikkea
Bilalin Dargaud'lla julkaisemat, alun perin sekatek-
niikalla toteuttamat albumit, kuten Kuolematto-
mien markkinat, Mustan ritariston falangit jaKau-
punki jota ei ollut olemassa. Ne ovat siis värityksel-
tään javastaavasti painotyöltään etevintämitä alalla
onsattunutsilmiin.
Painotyön vaikeus kiinnostanee lähinnä ammatti-

laisia. Asiasta kiinnostunut amatööri voi tehdä haus-
koja vertailuja selaamalla vaikka Ateneumin eteises-
sä myynnissä olevia julisteita japostikortteja ja me-
nemällä sitten katsomaan alkuperäisiä. Silmä erottaa
paljon enemmän syvyyttä ja rikkautta kuin koneet
ovat halukkaita toistamaan. Lisäksi alkuperäisissä
on pinta, tekstuuri, jota mikään painotekniikka ei
tietenkään toista. Jasillä on merkityksensäkokonai-
suudelle.

Mustavalkoiset sarjakuvat piirretään puhtaaksi kai
yleisimmin rapidografilla tai hiusterällä. Rapidograf
on täytekynämäinen tekninen piirrin, jossa terän
paikalla on ohut hiusputki. Se synnyttää tasaisen
paksuista viivaa. Terät ovatvaihdettavissa. Laite on
alun perin tarkoitettu tekniseen piirtämiseen. Hius-
terässä on vanhan täytekynän hyvä puoli. Painamal-
la saa leveämmän viivan. Eräät käyttävät lisäksi
sivellintä. Parhaat mustavalkoisen sarjakuvan teki-
jät, kuten Crepax, saavat aikaan kuvia, jotka muis-
tuttavat hämmästyttävästi aqua tintaa tai etsausta.- Ei ole aivan poissa se ajatus, että joku piirtäjä
kehittäisi itsestään niin suuren nimen, että hänelle
kertyisi niin ostokykyinen yleisö, että syövytystek-
niikka olisi originaaleja valmistettaessa käytössä,
mutta toistaiseksi sellaisesta ei ole tietoa. Todennä-
köisesti Crepaxin mahtava vaikutelma syntyy vir-
tuoosimaisesta sekatekniikasta, jossayhtyvät hiuste-
rä, sivellin japehmeä lyijykynä. Jos tarkempaa selvi-

tystä kysyisi tekijältä itseltään, hän ei kenties kertoi-
si. Kullakin tekijällä onomatkeinonsa.

Crepaxilla on yksittäisiä kuvia, jotka mielellään
ottaisi seinälleen jajoista gallerian omistaja voisi olla
kiinnostunut. Niin on Pichardillakin. Nämä kaksi
ovat esimerkeiksi valikoiduista sarjakuvataiteilijois-
ta»graafisimmat».

Asiaa ei pidä ymmärtäämonimutkaisuuden ylistyk-
seksi. Esimerkiksi Comés näyttäisi käyttävän kahta
rapidografia, hiusterää jasivellintä taustoihin. Tulos
on mustavalkoisena erinomaisen tehokas. Neliväri-
töissään A Suivressa Comés ei onnistunut. Sarjaku-
vassa, japaljolti kaikessa taiteessa,on kysymys kes-
kittämisestä ja yksinkertaisuudesta. Monimutkai-
suus johtaa keinotekoisuuteen eikä menesty, se voi
olla vilpillisyyden peittämistä. Viivojen määrä ja
taidokkuus eivät ratkaise mitään. Entisajan kirjan-
kuvituksiin käytettyihin kuparipiirroksiin sisältyi
hirmuinen määrä työtä, mutta keskimäärin ne ovat
vain sieviä. Tämä vuosisata on tuottanut paljon
sellaista taidetta, joka onsaanut pikkuporvarin epäi-
lemään petosta, koska teos on toteutettumuutamalla
harvalla vedolla japarilla värillä.

Sekä värillisissä että mustavalkoisissa sarjakuvissa
onääriviiva,sinänsä hiukan merkillinen asia. Oikeas-
taanhan ääriviivaa ei ole olemassa. Sen synnyn syitä
voi olla mm.reliefi- japuupiirrostekniikka, jokasallii
vain selkeätpinnat ja jyrkätviivat. Sen vuoksi eräät
Holbeinin ja Cranachin teokset ovat niin »sarjaku-
van» näköisiä. Nykyisin tehdään vielä aivan samaa,
muttaei enää laatoilla,vaanterillä jasiveltimillä.

Renessanssista katsotaan maalaustaiteen ikään
kuin alkaneen uudelleen. Brunelleschi, Masolino,
Uccello olivat uuden ajan airuet. Heidän teoksissaan
on paljon uutta, mutta uutta on myös siirtymävai-
heen, 1300-luvun, sienalaisissa mestareissa, kuten
Lorenzetteissa.

Renessanssin maalaustaiteen sanotaan palautta-
neen antiikin kuvanveistotaiteen luonnollisuuden ja
tavoittaneen »oikean» tavannähdä. Perspektiivi kek-
sittiin. Alettiin keskittää yhteen kuvaan. Tilaa pyrit-
tiin ilmentämään viivojen lisäksi valööreillä.

Tämä perinteinen käsitystapa, jota mm. maalaus-
taiteen historian julkaissutGombrich edustanee, lie-
nee väärä. Ranskalainen Pierre Francastel on omis-
tanut asialle tutkimuksen, Peinture et société -
maalaustaide ja yhteiskunta, plastisen tilan synty ja
tuho renessanssista kubismiin.

Francastel korostaa, ettei renessanssin maalausten
välittämä tapa nähdä ole luonnonmukainen, vaan
sopimusperäinen. Luonnonmukaisuutta häiritsevät
samat asiat kuin valokuvaakin. Näkeminen on mono-
kulaarista. Ihminen näkee kahdella silmällä, ja sy-
vyysvaikutelma johtuusiitä. Maalaus »näkee» yhdel-
lä silmällä, ja syvyysvaikutelma on houkuteltava
keinotekoisesti esiin. Maalauksella ja valokuvalla on
yleensä suorakaiteen muotoiset kehykset tai rajat.
Ihmisen näkökenttä on leveä ja rajoiltaan hämär-
tyvä.
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Papualainen, joka saisi käteensä ihmistä esittävän
valokuvan, ei ilmeisesti ymmärtäisi siitä mitään. Ei-
hän ihminen esimerkiksi voi olla niin pieni, vain 13
sentin korkuinen (suurkopio!). Sokea, jonka näkö
palautetaan leikkauksella, joutuu opettelemaan nä-
kemisen. Pienen lapsen näkökyky kehittyy asteit-
tain. Ensin se näkee topologisesti, sen jälkeen kehit-
tyy kyky nähdä projektiivisesti, siis kuin kankaalle
heijastettuna. Vauva ojentaa kätensä kohti esinettä,
joka on tavoittamattomissa. Viimeisenä kehittyy
perspektiivinennäkökyky.
Keskiajan taiteilijat, kuten sanotaan,piirsivät pers-

pektiivin väärin. Pöydästä näkyivät etujalat japöy-
tälevy miltei pystyssä. Nykyihmisen silmin kysy-
myksessä on perspektiivivirhe. Saman ajan taiteilijat
toteuttivat goottilaiset katedraalit, jotka osoittavat
mitä huikeinta muodon, suhteiden ja rakenteiden
tajua. Eräät katedraaleista ovat sellaisia suorituksia,
että nykytekniikalla ne olisivat lähes mahdottomia
toteuttaa. Sellaista rakennusliikettä ei ole, joka us-
kaltaisi ottaatuollaisen kirkon pystyttääkseen — eikä
sellaista rakennuttajaa, jonka rahat riittäisivät. Ka-
tedraaleja sortui Euroopassa rakennusvaiheessa alle
kymmenen.

Keskiajan katedraalin voi kokea abstraktina taitee-
na. Sitä kiertäessä, sen laivoissa kulkiessa valo ja
viivat muodostavat jatkuvasti muuttuvan sommitel-
man. Maalaukset on voimakkaasti yksinkertaistettu.
Lasimaalaukset.
Keskiajan maalaustaiteessa ei ollut kysymys taidon

puutteesta, vaan halun.
Keskiaika ei liioin ollut vielä ottanut huomioon,

että yhdessä maalauksessa pitäisi olla vain yksi asia.
Oikeastaan tämä onkin erikoinen vaatimus, joka tuo
mieleen teatterinklassisen ajan, paikan ja toiminnan
yhteyden. Sekä freskoissa että renessanssin keksi-
missä liikuteltavissa,kankaalle maalatuissa töissä oli
vielä 1300-luvulla ja osittain 1400-luvunalussa pantu
samoihin kehyksiin useita tapahtumia. Muuan esi-
merkki on Botticellin Venuksen syntymä. Kun sitä
katsoo tarkkaan ja miettii,niin se ei ole myöhemmän
renessanssin »jähmettynyt leikkaus» kuvitellusta ta-
pahtumasarjasta, vaan siinä on liian monta asiaa.
Vasemmalla puhaltavat jumalatvielä tuulta, oikealta
tuodaan jo viittaa. Kuvassa alempi ja ylempi näkö-
piste ja se on pysäytetty täydellinen tapahtumasarja,
vaikkei se olekaan enää samanlainen kuin muutamia
vuosikymmeniä vanhemmat (tämä on n. 1480) esi-
merkiksi sienalaiset työt, joissa saman kehyksen si-
sällä susi vie tädiltä possun, pyhimys tulee metsästä
ja käskee suden antaapossun takaisin ja emännällä
on possu taaskainalossaan. Kaikki yhdessä jasamas-
sa. Ja tämä oli tyypillistä myös esimerkiksi kuville,
jotka esittivät Kristuksen syntymää. Samojen kehys-
ten sisällä oli useita episodeja. Olivatko paimenet ja
itäisten maitten viisaat miehet yhtaikaa seimellä?
Ehkä olivat, mutta Herodeksen lastenmurha ei mis-
sään tapauksessakuulunut samaan yhteyteen.
Kun renessanssitaiteilijat keksivät pakoviivan, he

jossain määrin riehaantuivat, ja teoksiin ilmestyi
arkadikäytäviä ja katsojasta etäisyyteen johtavia
muureja. Ja sen jälkeenalettiin tilaa ilmentää valolla
samalla kun oli siirrytty keskiajan maalausten taso-
geometriasta uuteen avaruusgeometriaan ja suippe-
nevan kuution tai pyramidin käyttämiseen syvyysil-
luusion luomiseen.

Vielä Uccellon kuuluisassa San Romanon taistelun
kuvauksessa (n. 1455) on täysi Hollywood-valaistus.
Valoja tulee sieltä täältä, taistelukenttä on kuin
voimakkain valonheittimin valaistu. Sitten keksittiin
chiaroscuro jahämärän eri asteet, sfumato ja teneb-
roso. Alan mestari oli Rembrandt.

Sarjakuvaan saakka siitä kaikesta on tullut vain
pitkä perinne. Yleensäon tapana väittää, ettäpopu-
laarikulttuuri laahaa noin viisikymmentä vuotta pe-
rässä varsinaisesta taiteesta. Joskus tuntuu siltä, että
sarjakuvan kehitysvaihe vastaisi impressionisteja,
tarkkaan sanoen Degas'ta - muttavoi olla, että tämä
on pelkkä vaikutelma, joka johtuu ihmisen ja maise-
man ilmentämisestä.

Ihminen ja maisema. Siinä kaksi kohdetta, jotka
vakavalla maalaustaiteella ja sarjakuvalla ovat sa-
mat. Teknisesti, perspektiivissä, värien ja valojen
chiaroscuro-ongelmassa ovat sarjakuvataiteilijat tul-
leet klassisten maalaustaiteilijoiden tietä sen minkä
painotekniikka antaa perään - elleivät sitten ole
häivyttäneettaustoja ja sävyjäkokonaan, kustannus-
tenvuoksi tai tyylin takia, ollakseen yksinkertaisia.

Ihminen ja maisema. Renessanssi ei tuottanut ai-
nuttakaan maalausta maisemasta: ei yhtäkään. Sak-
salainen Curtius on keskiajan latinankielistä kirjalli-
suuttakoskevassa tutkimuksessaan kaivertanut esiin
»topokset», lausekäänteet joitten juuret ovat Kor-
keasta tyylistä (»Pseudo-Longinus», Peri hypsos)
-teoksessa tai sitä vanhemmassa retoriikassa. Huo-
miota kiinnittää maisemankuvausten kaavamaisuus.
Arkadinen, bukolinen maisema hallitsi, tai sitten
myrskyssä riehuva meri. Luonnonkuvausta ei esiin-
tynyt, vain luonto-kuvia.

Samalla tavoinrenessanssimaalausten taustatovat
paperimassasta muotoiltuja lavasteita, luonnotto-
mantuntuisia, liian näyttäviä, liian valikoituja ollak-
seen uskottavia, aina samoja rotkonreunoja, katken-
neita pylväitä, kunnaita. Itsensä Mona Lisan, La
Giocondan tausta on tausta, ei tutkielma maisemas-
ta.
Luonto esiintyy taiteessa neljänä. Nämä neljä ovat

ihme, lavaste, koriste ja kirous. Lavaste luonto on
1400-luvun renessanssimaalareille. Ihminen on pää-
kohde, maalaus on teatterin lava, maisema on kulissi
ja ikoni. Koriste onmyöhempi maisema, joka välittää
tunnelman, jossakuvauksen tehtävänä lieneekuvata
tunnetilaa. Näitä tunnelmamaisemia on sarjakuvissa
vaikka mitkä määrät. Suomen taiteen leppeät idyllit
ovat tätä. Tätä on Suomen karelianistien ulkoa näh-
ty, vasta löydetty luonto, ja Koli ja Pielinen ja
Punkaharju ja Maamme-kirjanylistämät maisemat.
Kirous oli antiikin lyyrikkojen luonto ja romantii-
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kan maalareitten raivoava maisema, jonka ainoa teh-
tävä tuntuu olevan korostaa ihmisen pienuutta, heik-
koutta jaalamaisuutta. Luonto on jotakin, mikä olisi
pikimmin voitettava, josvain voimat riittäisivät.

Ja sitten on ihme. Esimerkiksi Van Goghin luonto.
Pellot, kukat! Se luonto, joka toistuu japanilaisten
tussimaalauksissa jahaikurunoista parhaissa.

Ihme, lavaste, koriste, kirous. Runebergille luonto
vielä välittää aina jotain. Heinäkuun viidennen päi-
vän maisema ja runon luettelo Suomen nähtävyyk-
sistä palauttaa mieleen Uumajan taistelun jaDunc-
kerin, jokakaatui. Vain hiukan myöhemmin Kivellä,
jokaoli nero, kuvastuvat kaikki neljä, korven äkeästä
kirosta kesän lempeäin laaksoin ihmeeseen - jota ei
ole asetettu paikalleen vain siksi, että runoilija, sub-
jekti,pääsisi siitä nauttimaan jainnoittumaan.
Renessanssin maisema oli kulissikuva. Sen ilmentä-

miseenkäytettiin nerokkaitakeinoja, kuten la vedu-
ta, sisänäkymästä ulos avautuvaikkuna, esimerkiksi,
tilavaikutelmaa lujittamassa.

Impressionismissa luonnon ja ihmisen suhde tasoit-
tui: Monefn katunäkymät, joissa ihmisjoukot, talot,
puut japylväät sulautuvat yhdeksi, Cézannen jaVan
Goghin luonto ihmistä vailla, Gauguinin ihminen
syvällä luonnon sisällä (sama tunne kuin tullimies
Rousseaulla), ja Degas'n komposition vanhat sään-
nötrikkovat ihmiset maisemaa vailla, taustasta irral-
laan törröttämässä.

»Klassista» piirustusta ja maalaustaidetta opete-
taan akatemioissa. Sarjakuvantekijöistä monet hal-
litsevat tämän tekniikan erinomaisesti. Pichard esi-
merkiksi on itse toiminut aivan tavallisena piirustuk-
senopettajana akatemiassa. Didier Comésin ja Be-
noit Sokalin maisemat ovat piirustuksellisesti täysin
moitteettomia.

Sarjakuva on tekniikaltaan miltei kauttaaltaan
»klassista». Muotoa japlastista tilaa ei esitetä särjet-
tyinä. Sarjakuvan kertovuus vaatii sitä. Pikkulehdis-
sä, kuten L'Echo des Savanesissa, Charlie Mensuelis-
sa jaentisissä amerikkalaisissa underground-lehdissä
näkee muotokokeiluja, joidenvaikutteet ovat kubis-
min opeista ja nonfiguratiivisesta taiteesta. Mutta
sellainen ei voi jatkua.

Voimakkaimmin »klassiseen» kauteen, jolla siis täs-
sä ymmärretään maalaustaidetta impressionisteihin
asti, pysähtyneisyydestä poikkeavat ekspressionis-
min piirteet. Ekspressionismia oli varhain Cliff Ster-
retillä ja Krazy Katissa, nyt Bilalin ja Crepaxin
töissä. Vastaavasti joistain George Groszin piirustuk-
sista häilähtävät mieleen sarjakuvat.

Mutta sarjakuva on sidottu »todellisuuteen», joka
on luonteeltaan sopimus. »Todellisuuden» näkemi-
nen on opittua, se on kieltä. Abstraktinen sarjakuva
tuntuu hyvinvaikealtakuvitellakaan.

Sarjakuvan graafisessa tekniikassa erottaa kaksi
suuntausta, jotka ovat toisilleen jossain määrin vas-
takkaisia. Toisaalta on käsityöläismäinen lämpö.
Katsoja liikuttuu siitä hellyydestä, jolla yksityiskoh-
tiin on paneuduttu. Työmäärä ei tunnu olevan mis-

sään suhteessa saavutettuun huomioon. Sarjakuvan
sivun tekeminen voi kestää kaksi viikkoa ja lukemi-
nen puoli minuuttia. Mutta vastaavasti elokuvassa
kymmenen sekuntin otos voi maksaa kymmenen
miljoonaa.
Koska sarjakuvan piirtäminen on useimmiten yh-

den miehen taidetta, ponnistuksen suhdattomuus
vakuuttaa lukijaa siitä, että tässä ollaan tosissaan.
Tekijän kannalta katsoen kysymyksessä ei ole huitai-
su eikä oikku, vaan jokin,mikä onkovin tärkeää.
Kaikki ne kuusi, jotka on valittu jostain syystä

tähän edustamaan ilmiötä, jonkanimeksi on annettu
oudosti »sarjakuva-sarjakuva», ovat tämän hengen
lapsia: Bilal, Comés, Sokal, Manara, Goetzinger,
Bourgeon.

Olisi hauska tietää, missä määrin heitä taiteilijoina
riivaa käsityöläismoraali. Tämän kirjan rajauksen
vuoksi henkilökuviin ei ole astuttu, vaikka alan leh-
dissä olisi käytettävissä haastatteluaineistoa. Näin
ollen jää vain arvailemaan,missä määrin nämä teki-
jätkäyttävät teknisiä apuneuvoja hyväkseen. Vanha
taiteilijamoraalihan halveksi sellaista. Kaiken tuli
ollavapaalla kädellä tehtyä (vaikka se ei käytännössä
ole koskaan pitänyt paikkaansa, vaan taiteilijat ovat
käyttäneet hyväkseen verkkoa mittasuhteita varten,
camera obscuraa ja muita laitteita). Ruotsalainen
Carl Larsson käytti maalauksissaan kylmän rauhalli-
sesti viivotinta. Täysin »sallittua» vanhankin moraa-
lin mukaan lienee, että taiteilija joko valokuvaakoh-
teitaan tai käyttää valokuvia apunaan piirtäessään.
Sarjakuvataiteilijalle,jokapyrkii aitoon ympäristön-
kuvaukseen, muu on oikeastaan mahdotonta. Sitten
onkin makuasia, piirtävätkö Pratt, Crepax ja Mana-
ra, jotka kaikki ovat kuvanneet aidosti, laajasti ja
hartaasti Venetsiaa töissään, dogien palatsin ja San
Marcon basilikan vapaalla kädellä mallin pohjalta,
suorittaen mittauksia harpilla ja viivottimella, pris-
maa käyttäen, projisoiden tai piirustuslaitteen avul-
la. Sikäli kuin tulos istuu kokonaisuuteen, niin kuin
näillä kolmella kaikilla käy, asia on täysin selvä.

Ranskankielisissä sarjakuvalehdissä esiintyy suh-
teellisen paljon myös sellaista »sarjakuvaa», joka sil-
minnähden on toteutettu valokuvaustekniikalla si-
ten että pohjana ovat juonen mukaisesti lavastetut
valokuvat, joita on tyylitelty voimakkaasti kuvan
kehitysvaiheessa jakorjailtu käsin. Sangen vaikutta-
va kuva syntyy esimerkiksi ylivalottamalla voimak-
kaasti, kopioimalla hyvin jyrkälle paperille ja sitten
korostamalla tussilla viivoja tai luomalla käsin kuvan
päälle laveeraamalla sävyjä.

Syystä tai toisesta valokuvaan perustuva sarjakuva
ei innosta, kuten ei liioin »liian hyvä» sarjakuva
mallia Victor de la Fuente tai Enric Sio tai Esteban
Maroto. Vaikuttaa ikäänkuin välttämättömältä, että
taiteilijalla on erottuvakäsiala. Mitä lähemmäs valo-
kuvan tai filmin reprodusoimista piirtämisen keinoin
mennään, mitä enemmänkuvaan tuodaan toisarvoi-
sia yksityiskohtia, sitä enemmänkärsii teho.

Ja sarjakuvan teho, sen vaikutus syntyy grafiikan
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ohella liikkeestä, »filmillisistä» keinoista, joistasiirry-
tään nyt puhumaan.

Sarjakuva jaelokuva

Sarjakuvan elokuvalta lainaaman tekniikan saa joku
tutkia. Se ei ole kovin vaikea tehtävä. Materiaalia on
riittämiin. Tässä siihen ei ryhdytä. Tässä tyydytään
muutamaan havaintoon ja keskitytään sen jälkeen
miettimään, miten hyvät sarjakuvat ja hyvät eloku-
vat ovatsamaan tapaan»moraalisia tarinoita».
Elokuvan kuvauksessa ja leikkauksessa käytetyt

keinot esiintyvät koko laajuudeltaan - ääni pois
lukien - kehittyneessä sarjakuvassa. »Kameratyön»
seuraaminen on varsin helppoa. Hergé oli tässä taitu-
rimainen jo 30-luvulla: ajoja, zoomauksia, taitavia
panorointeja, lähikuvia. Sarjakuvan »leikkaaminen»
on tavallaan paljon helpompaa ja ilmeisempää kuin
elokuvan.
Kun Nenä, Pentti Saarikoski antoi 50-luvulla

Ylioppilaslehden pakinoissaan ohjeita siitä, miten
voi vaikuttaa etevältä, eräs ohje kuului, että on
tunnettavasana montaasi, mutta ei tarvitse tarkoin
tietää,mitä se merkitsee.

Montaasi on hiukkasen tarpeeton sana. Suomessa
se tuo ensimmäiseksi mieleen Sergei Eisensteinin
teoriat ja käytännön. Eisensteinin Lokakuussa kes-
ken Kerenskin kuvassa vilahtaa pyrstöään levittävä
riikinkukko: pöyhistelyä. Panssarilaiva Potemkinin
Odessan portaissa on leikattu ristiin kahta eri tapah-
tumasarjaa, kasakoiden marssia pistimet tanassa ja
kansanjoukon pakenemista portaita alas. Tällainen
leikkaustapa esiintyi joD.W. Griffithillä.
Eisensteinin mukaan montaasi on elokuvan elämä.

Chaplin on puolestaan kertonut, että hänelle riitti
erittäin kauan liikkuvien kuvien ihme ja vielä kym-
meniä filminpätkiä tehtyään hän ajatteli, että kame-
ra on näyttämöllä seisova ihmelaatikko, jonka eteen
näyttelijät tulevatkukin vuorollaan kujeilemaan. Jos
filmi katkesi, se oli onnettomuus. Kun kiekkoa piti
vaihtaa, leikkaus tehtiin mahdollisimman näkymät-
tömästi.
Elokuvan ja sarjakuvan tempo syntyy kertomuksen

sisäisen rytmin ja kuvien kulun suhteesta. Pitkän
ajanjakson yli voidaan mennä muutamalla kuvalla,
kuvasarjalla: sota: marssivia miehiä, liejua. Sillä siis-
ti. Kertomuksessa voidaan, kuten romaaneissakin
usein tehdään, ottaa loikka tulevaisuuteen tai askel
menneisyyteen: flashback ja flashforward. Kahta
kertomusta voidaan kuljettaa eteenpäin rinnakkain.
Regis Franc kuljettaa sarjakuvassaan Le café de la
plage viittä, mutta se on jo piruilua. Sarjakuvan
varhaisvuosilta onollut tunnettu keino käyttää trik-
kiä, jonka nimi on split image. Elokuvaan sitä on

sovellettu tehokkaasti japaljon vasta television kau-
della; aikaisemmin kuvan halkaiseminen oli tapana
lähinnä kuvattaessa puhelinkeskusteluja. Sarjaku-
van split image tuotti lystejä tuloksia,kun monirivi-
sen sunnuntaistripin alla pyöri erillinen yksirivinen
sarjakuva. Pääsarja saattoi kertoa perheen kommel-
luksista, alasarja kissan toilauksista. Näin syntyi
Krazy Kat. Tämän tekniikan otti uudelleenkäyttöön
epäilemättä kieli syvällä poskessa Gilbert Shelton
mahtavassa sarjassaan The Fabulous Furry Freak
Brothers, jossa Fat Freddy's Cat, Läski-Freddyn
kissa, seikkailee alasarjana javielä siten, ettäsillä on
joskusassosiatiivinen yhteys yläsarjaan.
Sarjakuvasta tunnetaan»the flutter cut», lepattava

leikkaus, jossa tapahtumajaksot sidotaan toisiinsa
työntämällä ne sisäkkäin niin että uusi tapahtuma-
sarja tunkee päättyvän sisään ensin irrallisina kuva-
välähdyksinä, sitten pidempinä sarjoina, sitten koko-
naan vallan saaden. Sarjakuva tuntee matemaattisen
leikkauksen, jossa jaksojen pituudet ovat keskenään
lasketussa suhteessa; elokuvan kouluesimerkki tästä
on Zinnemannin Sheriffi, jossa sankari taistelee kel-
loa vastaan, kun kostajat ovat tulossa kahdentoista
junalla, ja koko elokuva on leikattu metronomin
tahdissa huipennusta kohti kiihtyen. Sarjakuva tun-
tee assosiatiivisen leikkauksen siinä kuin elokuvakin,
jossa kanuunan suu vaihtuu seuraavassa kuvassa
kohotetuksi maljaksi, tai vielä vihjailevammin Hitch-
cockin sankariparin vuoteeseen kiipeämistä seuraa
kuva, jossajunaajaa tunneliin.

Varsinainen venäläinen montaasi tulee lähelle ru-
nouden metaforaa, jossa kaksi asiaa yhdistyy muo-
dostamaan kolmannen, joka on enemmän kuin näi-
den kahden summa. Kasakoiden saappaat ja lasta
kilvekseen kohottava äiti merkitsevät, ettei sorto
tunne Venäjällä armoa.Sarjakuvassa metafora-mon-
taasilla kokeilija on Barbe, joka on tehnyt kymmeniä
sarjoja käyttäen häivytystä, kuvan vähittäistä vaih-
tumista toiseksi,aivan erilaiseksi.
Runous ottaa voimansa paljolti metaforista. Ja ver-

tauksista. Metafora ei ole vertaus, vaikka »kuin»-sana
olisi jätettypois. »Olet kukkiva pilvi taivaan» sisältää
sekä vertauksen että metaforan. Vertaus on »Olet
(kuin) pilvi». Metafora on »kukkiva pilvi». Marcel
Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -teoksen erään
osan nimi on kaksoismetafora: Kukkaanpuhkeavien
tyttöjen varjossa.

Sarjakuvassa metaforaa on vaikeampi osoittaa sor-
mella. Lukija vaistoaa sen, vasta analyysi vetää sen
esiin. Sovinnaisempi on vertaus.

Tästä olisi lyhyt askel symboliin ja kaikkeen sen
tutkimukseen. Se saa jäädä. Freudilainen löytää sek-
suaalisymboleja äärimmäisen vähällä vaivannäöllä.
Jungilainen sovellutus arkkityyppejä kohti olisi pal-
jonmielenkiintoisempi muttavaatisi aivan toisenlai-
sen pohjustuksen ja teoreettisenkehyksen kuin mi-
hin tässäonvaraa.
Tardi jaPratt tekevätmelkein elokuvaa, moraalisia

tarinoita. Toisin sanoen heidän sarjoissaan, etenkin
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Tardin A Suivressa ilmestyneessä lei Méme (»Sama
täällä» päähenkilö hra Sama) ja AdéleBlanc-Sec-kir-
joissasekäPrattin kaikissa julkaistuissa töissä eloku-
vakerronta on hyvin voimakkaasti pinnassa, sekä
varsinainen kameratyö että liikkeen ilmaiseminen ja
kertomuksen jaruutujen liikkeen pelauttaminen toi-
siaan vasten.

SekäPratt että Tardi näyttävät esimerkillään,mis-
sä mielessä sarjakuva on elokuvaa etevämpi ja hel-
pompi. Tardi esimerkiksi vetäisee talvimaiseman
1910-luvun Pariisista Eiffel-tornilta Panthéonille
päin. Vastaavankuvan tekeminenfilmiin olisi äärim-
mäisen monimutkaista jakallista,koska paikan pääl-
tä sitä ei Montparnassen pilvenpiirtäjien takia enää
saa. Tai kuva suurilta bulevardeilta, joilla tungeksi-
vat maailmansodan aaton Renault-taksit, Marnen
sankarit, ja pitkähameiset, käsiään puuhkassa läm-
mittelevät daamit, miehetknalli päässä.

Samaa »tarpeiston» halpuuttakäyttää Pratt. Tardin
ja Prattin sarjojen teho perustuu tietoon, jonka saa
myös elokuvia katselemalla. Kuva syntyy katsojan
päässä, ei kankaalla, ei ruudussa. Kuva ei synny edes
silmän verkkokalvolla, sieltäkin se on hermostolla
dekoodattava. Kuvan tehon kannalta se merkitsee,
etteivät kalleimmatkaan lavasteet tehoa, ellei teok-
sessa ole omaa painoa. Hollywoodin historiassa on
kahmaloittain, miltei vuosittain, esimerkkejä huk-
kaan heitetystärahasta, kalliista rekvisiitasta, jokaei
valmiissa teoksessa kuitenkaan toimi. Vastaavasti
voi sarjakuvassa suunnattomalla huolella kopioitu
purjealus jättää katsojan aivan viileäksi, kun taas
Bourgeonin meriseikkailun lippulaiva, joka on piir-
retty rakkaudella, taidolla javoimalla, tekee seikkai-
lun miljöön tavattoman jännittäväksi. Lisäksi Bour-
geon miltei diivaillen tekee kuvia, jotkaolisivat elo-
kuvassa hyvin vaikeita tai mahdottomia: kuvasarja
joka on otettu märssykorissa kyyhöttävästä sankari-
parista kuin noin viiden metrin päästä mutta niin
että perspektiivi alas kannelle aukeaa pelottavan
todellisena. Elokuvan katsoja on niin tottunut lavas-
teeseen ja taustaprojektioon, että häneen on vaikea
luoda vastaavaakorkean paikan kammoa kertomuk-
sen sivujuonteena, korostamassa kohtauksen eroot-
tista voimaa.

Sarjakuva-sarjakuva

Tässä on puhe sarjakuvasta, joka on todella löytänyt
itsensä jakeinonsa, rajansa jamahdollisuutensa, jolla
on keinoja niin paljon, ettäsillä on varaa olla käyttä-
mättä niitä, luottaa yksinkertaisuuteen, mutta toi-
saalla taas rohkeutta ottaa käyttöön koko rekisteri,
kun sen hetki on tullut.

Bilalin, Goetzingerin ja Bourgeonin albumeja on
käännetty ruotsiksi jamyyty Suomessa. Sama koskee

Prattia ja Tardita. Pratt on läheisin. Corto Maltese
ilmestyi Non Stop -lehdessä suomeksi, mutta sen
herättämät tunteet eivät olleet suinkaan jakamatto-
mat.

Huippulehdet ovatA Suivre jaPilote. Charlie Men-
suel myytiin syksyllä 1981 Dargaudlle, joka vakuut-
taa, että pienen väliajan jälkeen lehti alkaa taas
ilmestyä. Dargaud siis osti Pilotelleen kilpailijan. Se
sopiikin.Lehdet ovat erihenkisiä.

Métal Hurlant, Amerikassa Heavy Metal, on ollut
vaikeuksissa ilmestymisensä kanssa. Se poikkeaa
mainituista siinä, ettäsarjat ovatuseimmiten science
fictionia japiirustustapa suoriin seikkailuihin sopiva.
Ensin mainittujen lehtien leimalliset tyylilajit ovat
komiikka, satiiri jaseikkailu.

L'Echo des Savanesista ei ole tarkkaa tietoa, mah-
taako se tällä hetkellä ilmestyä. Fluide Glacial ilmes-
tyy. Savannien kaiku ja jäävirta. Näitten lehtien
syntyyn liittyvät Bretécher'n ohella Gotlibin ja
Mandrykan nimet niin kuin Wolinski Charlieen.
Grenoblessa toimiva Jacques Glénat, jolla on erin-
omaista sarjakuva-albumituotantoa, julkaisee pak-
sua, värillistä Circus-lehteä.
Kun nimet Didier Comés, Benoit Sokal ja Milo

Manara on vielä mainittu, eurooppalaisen sarjaku-
vankunniataulu on valmis. (Crepaxista jaPichardis-
tapuhutaan vielä.)
Bilal, Manara, Goetzinger ja Bourgeon piirtävät

»realistisimmin». Goetzinger on heistä piirustustai-
doltaan heikoin, mutta kehittyy. Kunnialegioonan
tytöstä on harppaus Diivaan ja sotapeliin. Näitten
miesten ja tämän naisen tyyli on helposti tunnistet-
tavissa. Kaikille on yhteistä erittäin voimakkain ot-
tein rakennettu ilmapiiri ja korkeatasoinen juoni
sekä tekniikka, joka on pelkkää piirtämistä huomat-
tavasti monipuolisempi.
Kaikki kuusi ovat tulleet yleiseen tietoisuuteen

viime vuosien aikana, jaeräät heistä, kuten Comés ja
Manara, samoin kuin erikseen kehuttu Franc, ovat
suhteellisen nuoria. Tavallaan on hiukan ennenai-
kaista tehdä heistä sankareita, mutta valitettavasti
vain on niin, että muutoinkin korkeatasoisista leh-
distä ja laajahkosta albumituotannosta heidän työn-
sä sattuvat silmään. A Suivressa olisi kyllä toden
sanoaksemme viisi kuusi kutakuinkin samaan kate-
goriaan kuuluvaa, mutta katsotaan, annetaan ajan
kulua, ja tarkastetaan vaikka taaskymmenen vuoden
jälkeen,miten on käynyt, javieläkö eurooppalaiselle
sarjakuvalle on laadittavissa kunniataulu.
Bilal on fanaattisin. Mitä ilmeisimmin hänen tek-

niikkansa on hitain, ja hän uhraa suuresti aikaa ja
vaivaa yksityiskohtiin. Kun hän kuljettaa henkilöi-
tään tulevaisuudessa, kuten albumissa Jumalten
markkinat atomisotien jälkeisessäPariisissa, hänen
science fictionistaan puuttuu Métal Hurlantin sar-
joille usein ominainen kuivuus jatukkoisuus. Ero on
lukukokemuksessa. Bilalin ahmaisee ja haluaa sääs-
tää lukeakseen toistekin. Métal Hurlantin sarjoja
lehteilee hajamielisesti. (Tämä onvertailu, jostamci-
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dat vedetään tilille,koska »Räikyvällä metallilla» on
sangenkiivaat kannattajansa.)

Comés on lyyrinen. Hänet tunnetaan oikeastaan
vain sarjasta Silence,hiljaisuus, Castermanin yli 150-
-sivuisesta mustavalkoalbumista, mutta hän on jul-
kaissut sitä ennen taiteellisesti vaatimattomampaa,
värillistä Ergun Pérrant -sarjaa.

Silence on henkilö, mykkä nuorukainen, joka elää
Beausongen (kaunis kuvitelma tai uni) vihamielises-
sä kylässä. Hänen tukijansa on seudun noita. Tai-
kausko kukoistaa seudulla villinä. Vaikka eriasteinen
mystiikka on ollut viime vuodet vähän kyllästyttävä-
kin muoti, johonsiirryttiin Ranskassa suoraanstali-
nismista,Comés saa sen elämään jatuntumaan aivan
luonnolliselta. Paranormaalein asein suoritettu vä-
lienselvittely Beausongen kylässä kasvaa aikamoi-
seksi läpileikkaukseksi Ardennien syrjäseuduista.
Fiktion keinoin se kartoittaa koko yhteisön. Jollakin
tavalla tulee mieleen alussa mainittu Emmanuel Le
Roy Ladurien Montaillou, inkvisitiopöytäkirjoista
koottu historiantutkimus, jolla kokonaisen kylän
keskiaika on kartoitettu aineellisesta elämästä hen-
kiseen kulttuuriin, avioliittoihin ja sukupuolisuhtei-
siin, häihin ja hautajaisiin, hartaaseen kristillisyy-
teen jarehottavaan kerettiläisyyteen.
Benoit Sokalin päähenkilö on Canardo, Humphrey

Bogartin tavoin käyttäytyvä ankka. A Suivressa on
toteutettu värillinen jakso, joka onmerkillisen rikas.
Henkilöhahmot hullua tiedemiestä lukuun ottamat-
taovateläimiä, jotkakäyttäytyvät perin inhimillises-
ti eli rääkkäävät toisiaankaikin kuviteltavin keinoin.
Sarja on täynnä hienoisia viittauksia toisiin sarjaku-
viin ja elokuviin, ja siinä yhtyvät seikkailu, ironia ja
nostalgia. Uljas suoritus.

Manaran H.P. ja Giuseppe Bergman sekä Tekijä
etsii kuutta henkilöä ovat ilmestyneet nekin A Suiv-
ressa, italiasta käännettyinä. Manaralla on ihmeelli-
sen hieno viiva jatekniikka, jahänenkin seikkailunsa
ovat samalla tutkimuksia seikkailusta. Bergman jopa
puhuu katsojille ja saadessaan Orinocolla vatsansa
kipeäksi kohottaa kätensä kuin kameraa torjuak-
seen. Tässäkin toteutuu orgaaninen yhteys. Monta
asiaa kytkeytyy summaksi, joka on suurempi kuin
osatekijöitten aritmeettisesti yhteenlaskettu vaiku-
tus.

Manara on ilmeisen selvillä itsestään. On aika hu-
vittavaa ottaa toinen sarjakuvataiteilija, Hugo Pratt,
omaan sarjakuvaansa henkilöksi, joka esiintyy pal-
vottuna sankarina,seikkailun sieluttajana. Ja Mana-
ra on ylioppilasmaailman kumousvuosien maolaisia.
Siksi myös GiuseppeBergmanilla on asenteensamm.
rasismia ja kolmannen maailman riistoa vastaan.
Niitä hän yrittää kaupata joutuessaan tekemisiin
vaarallisen intiaaniheimon kanssa Amazonilla, mutta
hyvin hän on hanakka ajattelemaan ilmoittautua
fasistiksi, kun joutuuKolumbiassa sissileiristä polii-
sien yllättämäksi. Sekä lysti että jännittävä.

Goetzinger on siitä harvinainen, että hän onnainen.
Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ilmestyi femi-

nismin kiihkon vuosina pelkästään naisten kuvitta-
mia sarjakuvalehtiä, kuten Ranskassa Ah! Nana!,
mutta jälki ei ollut kovin vakuuttavaa. Selvästi hyvin
voimakkaasti käsikirjoittajansa Christinin tuella
Goetzinger on päässyt rakentamaan maailmaa, joka
hänellä on »romaanimaisempi» kuin muilla mainituil-
la. Hänen kohteensa on Ranska ja sen lähimennei-
syys, maan armottomat piirteet ja ikävät asenteet.
Diivassa ja sotapelissä ongelmakenttänä on saksa-
laismielisyys sodan aikana. Tästähän ei kai meillä
tiedetä kovin paljon. Eräät ranskalaiset, »le collabo»,
antautuivat avoimeen yhteistyöhön ja saivat siitä
rangaistuksen sodan jälkeen; eivät tosin kaikki.
Eräät joutuivat vetäytymään syrjään tai jäivät pait-
sioon yksinkertaisesti oltuaan tekemisissä saksalais-
ten kanssa esimerkiksi taiteilijoina kuten Goetzinge-
rin teoksenpäähenkilö, kirjailijoina kuten Céline, tai
viihdyttäjinä. Saksalaisten kanssa tekemisiin heit-
täytyneiltä naisiltaajeltiin hiukset jaheitäraahattiin
näytteillä ympäri kaupunkeja (Resnais, Hiroshima,
rakastettuni). Tunnettuja collaboja vastarintaliike
teloitti.
Kunnialegioonan tytössäpolttopisteessä ovatRans-

kan armeijan maanis-depressiiviset perinteet ja so-
dat Indokiinassa ja Algeriassa. Myös Sokalin sarjan
koira Fernand oli ollut Algeriassa ja kuristaessaan
vartioketun nuoralla hihittelee mielessään: »Aivan
kuten Algeriassa ennen: tehokasta, hienostunutta ja
ennen kaikkea takaa päin.»

Bourgeon on Circus-lehden tiimiä. Ranskan sarja-
kuvalehdissä on vaikka mitkä määrät historiallisia
seikkailuja, mutta jollain ihmeen tavalla Bourgeon
on saanut sarjaansa voimakkaan hengityksen ja ve-
don. Magneettina toimii päähenkilö, tyttö, jokaei ole
ihmisenä vähääkään yksiselitteinen eikä luonteena
yksipuisenmyönteinen.

Tästä yhteydestä jäävät nyt pois monet nimet,
jotka ansaitsisivat kuulua tekstin ylistävään osaan.
Mutta esimerkiksi Altan, F'Murr, Bretécher, Lauzier
jaRegis Franc on jo useasti mainittu eri yhteyksissä.
Heiltä on näytteitä tämän kirjan rinnakkaisantolo-
giassa,yhtä on saatavissa erikseenkin suomeksi.

Sellaisia on tullut sarjakuvan suurista teoksista,
kun niitä kymmenen vuotta sitten olivat Tintti,
Lucky Luke, Asterix,Aku Ankka jaTenavat.

Sarjakuvasta on tullut aikuinen. Se on entistä huo-
mattavasti rikkaampi ja samalla luettavuudeltaan
vaikeampi. Kehityskaari, jokaalkoi Charlie Mensue-
lin perustamisesta vuoden 1968 ylioppilaslevotto-
muuksien yhteydessä ja hengessä, on aivan selvä ja
jatkuva. Hyvä sarjakuva on syytä ottaa täysin vaka-
vasti,koska se on viljellyt keinonsa eikä olekätkenyt
leivisköjään maahan. Hyvän sarjakuvan saatavuus
onongelma.

Tässä mainitut lehdet muodostavat kiinnostavan
ongelman. Tekisi mieli puhua kunkin lehden yhtey-
dessä koulukunnasta, sillä vaikka teokset tietysti
ovat erilaisia, lehdillä on yleisilme, jotenniihin vali-
koituu tietyntyyppistä ainesta. Lehdillä on myös
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toimituspolitiikkansa. Pilote jaA Suivre ovat poliit-
tisesti jakulttuuripoliittisesti suhteellisen neutraale-
ja. Niitä on vaikea sijoittaa mihinkään leiriin. Circus
on suhteellisenpuhtaasti sarjakuvalehti. A Suivre on
selvimmin ja Pilote osittain kulttuurilehti, jossa il-
mestyypaljon sarjakuvaa. A Suivre julkaiseekirjalli-
suusarvosteluja. Charlie Mensuel seurasi säännölli-
sesti myös elokuvaa.

Charlie oli selvästi vasemmistolaiseksi luonnehdit-
tava. Toisaalta se oli kokeileva ja avantgardistinen
nimenomaan viimeisinä vuosinaan, toisaalta se jul-
kaisi englantilaisen kielialueen sarjoja, kuten Tena-
via, Lätsää,Krazy Katia jaKissalan poikia.
L'Echo des Savanes oli mainituista lehdistä räävit-

tömin, reippain japarhaimmillaan hilpein. Myös se
antoi tilaa kokeiluille samalla kun se julkaisi mm.
Harald Hirmuista. (Ranskan sanomalehtien mielen-
kiinto sarjakuviin on perinteisesti heikko. Äkkisel-
tään tulee mieleen vain Regis Francin rantakahvila-
juttu, joka pyörii Le Matinissa, ja Tenavat, jonka
suurlehti, oliko se nyt suorastaanLe Figaro tai jotain
sinne päin, sieppasi Charlielta - Charlie Brownin
kaimalta!)
Lehti voi muodostaa koulukunnan tai niin kuin

kirjoittajat nykyisin mieluummin sanoisivat taideyh-
teisön. Suotuisissa olosuhteissa tapahtuu fermentaa-
tio, käymisilmiö, joka tuottaa tuloksenaan suosittua,
hyvin kaupaksi käyvää, päähän menevää tavaraa.A
Suivren jaPiloten ympärillä on selvät koulukunnat,
joita isot kustantajat, Casterman ja Dargaud, aivan
selvästikaikin keinoin vaalivat jakasvattavat.

Vanhoista lastenlehdistä ovat edelleen voimissaan
Spirou ja Journal de Tintin. Niissä ilmestyy paljon
todella hyviä sarjakuvia. Äkisti mielestä poimittuja
esimerkkejä ovat esimerkiksi Peyon Strumffit (suo-
messa myös Muffet ja ruotsalaisittain meilläkin
Smurffit) sekä saman tekijän Benoit Brisefer, Pentti
Teräsnyrkki vai miten sen kääntäisi, Ruudun aikoi-
naan Benjamin. Siellä ilmestyy Tim ja Tom, joka on
aivan erinomainen sarjakuva, sekä tyttösarjat Yoko
Tsuno jaNatasa.

Ne ilmestyivät jokymmenen vuotta sitten, eivätkä
siten kuulu tämän kirjoituksen alaan. Kaikessa erin-
omaisuudessaankaan ne eivät liioin ole yhtä eteviä
kuin tämän hetken aikuisimmat sarjat, joista äsken
oli puhe.

Koulukunta ei ole koulu. Vaikka on sellaistakin
esiintynyt: Saksan 20-luvun Walter Gropiuksen Bau-
haus, jossatyöskenteli Mies van der Rohe, jostalähti
liikkeelle funktionalismi, jossa Kandinsky opetti
maalausta ja Klee piirustusta. Yleensä koulukunta
ryhmittyy julkaisun ympärille, elokuvan tapauksessa
tuottajan - kukoistaa ja kuolee. Ja sijaan syntyy
jotainmuuta.

Sarjakuvassaon nähty suuri siirtymä. Bilal, Comés,
Sokal, Manara, Goetzinger, Bourgeon jamaininnatta
tässä jääneet ovat sellaisia lahjakkuuksia, että hei-
dän kyvyillään olisi todennäköisesti pulpahdettu
esiin toisessa taidelajissa, ellei näitä lehtiä jaalbume-

jaolisi ollut tarjolla.
Kasvattajat kantakoot huolta siitä, missä määrin

»yhdeksäs taide» on tullut jäädäkseen.Tämän kirjoit-
tajat toteavat, ettei tämä kehitys osoita mitään
merkkejä katkeamisesta. Ostotottumukset on luotu,
tuotantovoimat pelaavat, ja aivan kuten Marx ja
hänen myöhemmät kannattajansa, kuten Ranskan
60-luvun guru, sittemmin mielisairaalaan päätynyt
Althusser, korostivat, kapitalismin oloissa tapahtuu
jatkuvaasiirtymistä kohti monopoleja.
Tämän hetken ranskaa puhuvien maiden tilanne

näyttää selvästi siltä, ettäkyvyt kokoontuvat pikku
hiljaa muutaman suuren lehden ympärille. Näillä on
levikkiä ja niillä on albumituotantoa, johon pääsee
lehdessä testattu teos. Kehitys alkoi noin kymmenen
vuotta sitten kirjavanräävittömien pikkulehtien pe-
rustamisella taiteilijoitten omin varoin ja heidän
tunnetun taloudellisen asiantuntemuksensa turvin.
Seuraukset saattoi arvata.
Kansainvälisille kustantajille toivotamme avointa

mieltä. Kotimaan kohdalla haaveilemme siitä, että
jokin arvovaltaisista kustannusliikkeistämme saisi
kohtauksen ja julkaisisi muutaman näistä aikuisista
sarjakuvista. Ellei muuten niin piruuttaan, niinkuin
härmäläisetkirkkoon.
Ihanin haave olisi isoformaattinen kulttuurilehti tai

aikakauskirja, jossaolisi sivumäärää julkaistamusta-
valkoisia sarjakuvia ja joka muutoin keskittyisi nyt
keski-ikään tulleiden kulttuuriin: hyvä kauno, hyvä
lyriikka, kuvataiteen parhaat eli siis arvosteluja ja
katsauksia, valokuva, arkkitehtuuri ja tämä kaikki
vanha, mutta myös sci-fi ja mysteeri ja ennen kaik-
kea musiikki: jazz,pop, rock jaBach.

Those, those were the joys

Tämä luku on ihan lyhyt ja nostalginen. Otsikko on
Orwellilta. Sellaisia olivat ne ilot.

Suurin osa tämänkirjan kymmenen vuoden takai-
sen osan sankareista elää ja voi hyvin, sikäli kuin eli
silloin.

Mad on kuollut pystyyn. Satiirinen lehti on joutu-
nut satiirinsa kohteitten vangiksi, ja televisiosarjan
parodia on pahimmillaan yhtä tylsä kuin asianomai-
nen televisiosarja. Poissa, poissa ovat ne ajat, jolloin
Jack Davisin jaWallace Woodin mahtaisakynänjälki
näkyi Mädin sivuilla, jahurja mielikuvitus myös.

On aivan hyvä ajatus, että Mädin hullut vuodet eli
sen 50-luku on Ranskassa koottu 150-sivuiseksi albu-
miksi.

Amerikkalainen underground on kuollut. Gilbert
Shelton jaDave Sheridan pelaavat pingistä Rip Off
Pressin (Rahat pois) autioiksi käyneissä saleissa.
Kukkien ja hasiksen kanssa kukoistanut sarjakuva
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on ohi. Osa piirtäjistä, jopa itse varhaisen Mädin isä
Harvey Kurtzman, on siirtynyt Playboyhyn, joka
julkaisee ei-erityisen-mielenkiintoista sarjakuvalii-
tettä.
Undergroundin suuriksi nimiksi osoittautuivat ajan

testissä tietysti Crumb, joka tätä nykyä kai ei muuta
kuin kokoilee vanhoja blueslevyjään jajulkaisee jon-
kin levyn kannen joskus, JayzeyLynch, joka tavoitti
sarjoissaan hienon havainnollisuuden ja herkullisen
komiikan, sekä monesti mainittu Shelton, joka on
parhaimmillaan niin hyvä, että hänen veljestensä
kanssa nauraa itsensä tärviölle. Shelton on sellainen
nimi, että hänen yhteydessään tulee mieleen suoras-
taan Joseph Heller (kaikkien pitäisi lukea hänen
kirjansa Me sotasankarit, Catch 22), tositaitavan
ranttaliksi panemisen mestari Hasekin jaRabelais'n
suuressa perinteessä, »karnevaalikulttuurin» sanoisi
Mihail Bahtin, jos eläisi - ja hänen suomalainen
tulkkinsa Henri Broms voisi joskus pyytää Pekka
Gronowilta lainaksi undergroundlehtikokoelman ja
hämmästyä.

Siinä missä Aku Ankka jähmettyi niin ettei siitä
viitsi lukea muuta kuin vanhojen mestarisarjojen
uusintoja, Tenavat sai uutta elämää. Aku Ankan
murskaavan suosion salaisuus on yhä arvoitus, ellei
kysymys sitten ole siitä, että 50-luvun alussa, lehden
aloittaessa, hahmot oli jo yli kymmenen vuoden
kuluessa ajettu sisään Helsingin Sanomien stripeissä,
Disneyllä oli vahva nimi animaatioelokuviensa an-
siosta, jalastenlehtimarkkinoilla oli tuoteaukko. Dis-
neymäiseen tapaan sarja oli taatusti harmiton niin
ettävanhemmat ja muutkasvattajat saattoivat sallia
lehden lapsilleen ja toisten lapsille. Kun sitten sarjat
olivat alkuvuosina todella hyviä, syntyi suullinen
kansanperinne japiintynyt tottumus, jonka mukaan
lapsen pitää saada Aku Ankka. Toinen kierros on
ollut jopitkään menossa. Niillä, jotka lukivat Akka-
ria sen alkuvuosina, on jo Aku Ankka -iästä ulos
kasvaneita lapsia. Akusta on tullut samanlainen yli-
suuri instituutio kuin Helsingin Sanomista, ja osa
pysyvää lasten perinnettä. Samalla tavalla monet
lapsetkäyvät läpi vanhempiensa aikoinaan ahmimat
tyttö- ja poikakirjat, erinäiset runotytöt, Eevat ja
Annat sekä Poikien seikkailukirjaston uudelleenpai-
nettuja niteitä, joista liiat ryssät on siivottu pois.
Nalle Puh on kulunut jo sangen monen sukupolven
käsissä, ja Muumikin on toisella kierroksella. Jotkut
tosivanhoista klassikoista elävät edelleen. On lapsia,
jotka lukea paukuttavat Kolme Muskettisoturia,
Monte Criston kreivin ja Välskärin kertomukset kai-
kesta televisiosta huolimatta.

Tenavista tuli instituutio. Sitten siitä tuli puiseva.
Teemat jäivätkovin harvoiksi. Jaska Jokusen alitui-
nen epäonnistuminen ei jaksanut enää oikein innos-
taa, ei Tellun kiukkuisuus eikä Epun huopa. Jostain
kummasta Charlie Schultzkeksi lähteä laajentamaan
sarjaansa tuomalla siihen uusia henkilöitä, kuten
linnun jonka nimi on Kaustinen (Woodstock), naa-
purin kissan, jonka nimeksi mainitaan jossain yhtey-

dessä Toinen maailmansota, ja Epun pikkuveljen,
jonka nimeksi niin ikään jossain yhteydessä maini-
taanToisto.
Hurjin on Ressu, Snoopy. Sen ympärillä sarja ny-

kyisin pyörii. Ensin tuli koirankoppi-lentokone ja
Punainen Paroni, sitten muut roolihahmot, veli
Remppu Neulalasta, sekä harrasteet kirjoittamisesta
jääkiekkoon ja tennikseen vakaana aikomuksena
osallistuminen Wimbledoniin. Miten sykähdyttävä
oli Ressu Perusjätkä, jokakoppiinsa nojaillen tähyili
pimuja! — Kuten suomenkieliset nimet osoittavat,
Tenavilla on ollut onni pysyä taitavien suomentajien
käsissä.

Johnny Hartin tiimi on pitänyt pintansa. Pulterin
ohella ilmestyy Brant Parkerin nimissä Velho jauusi
muukalaislegioonasarja Crock. Huumorin mustuus ja
absurdius poikkeaa ilahduttavasti amerikkalaisuu-
densilo-optimismista. Näitä jaksaa yhä lukea, eivät-
kä ne ole pysähtyneet aivan paikoilleen.

Masi on jatkuvasti hyvä. Mort Walkerin oivallinen
veto oli Kessun koira Otto, joka sai oman pikku
univormunsa. (Olisiko tässävaikute Ressusta?)

Uusista, näidenkymmenen vuoden aikana ilmesty-
neistä sanomalehtistripeistä vaatii mainintaa ennen
kaikkea Helsingin Sanomissa ilmestyvä Dik Brow-
nen(Hi & Lois -sarjan piirtäjä, Ilta-Sanomat)Harald
Hirmuinen (Hagar theHorrible).

Sen perusasetelma on kaavan mukainen. Valitaan
kummallinen yhteisö, ihmisiä tai eläimiä, ja sitten
tehdään loputtomasti pilaa asioista, jotka ovat peri-
amerikkalaisia. HeSanPunasulka onpuhdas amerik-
kalainen perhesarja, jossa vaimo on lihava ja laittaa
kaameaa ruokaa, tytärkaunis ja tyttärenkosija Koti-
valo tohelo. Yleisen tapojen turmeluksen merkki on
sarjan ilahduttava isoäiti, jokaryypiskelee vahvasti.
Mummussa on Kupla-TV-sarjan vetoa. Mutta Ha-
rald ei pysy kaavassa. Siinäkin pääasiallinen pilan
kohde onamerikkalaisen tavallisenperheen naamioi-
minen viikingeiksi. Siinä missä Helmin ja Heikin
mies lähtee aamulla postinkantajaa hätäisesti suu-
deltuaan bussilla työpaikalleen saamaan 30-luvun
mallisesta kirjoituskoneesta päähänsä, Harald Hir-
muinen lähtee ryöstämään Pariisia tai Englantia.
Mutta hänkäänei saatuoda kuraa sisään jaloissaan.
Silti Haraldissa on sitä absurdia, sellaista surrealis-

mia, joka kohoaa joutavanpäiväisten gagien yläpuo-
lelle. Siksi se on mieluisa sarja.

Sanomalehtien sarjoista ja sarjakuvalehdistä Suo-
messa tänä armon vuonna 1981, kun tätä kirjoite-
taan, on erikseen tarinaa Suomeen keskittyvässä
jaksossa.
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Sarjakuva japahan ongelma

Kirjoittajilla on pinttymä pitää Georges Pichardia ja
Guido Crepaxia kaikkein parhaimpiin kuuluvina
piirtäjinä. Crepax aiheuttaa kesyimmilläänkin vie-
rauden tunteen äkkinäisessä lukijassa. Pichardilla on
kilttejä sarjoja, kuten Odysseus ja Paulette-tarinat,
mutta nimenomaan viime aikoina hän on siirtynyt
yhä hurjempaan suuntaan mm. teoksessaan Marie-
Gabrielle deSaint-Eutrope.

Crepaxin keskeinen tuotantoovat Valentina-kirjat.
Ne eivät ole sinänsä häkellyttäviä. Mutta hän on
kuvittanut mm. 0:n tarinan, jaesimerkiksi suhteelli-
senuusi Hello, Anita! panee jonielaisemaan.
Kumpaakin herraa ihastuttaa naiskauneus jakum-

mallakin on tapana piirtää miltei yksinomaan yhtä ja
samaa naista. Valentina on mykän filmin tähden
Louise Brooksin kuva, mutta myös muut Crepaxin
naiset vaikuttavat kovasti Valentinalta. Pichardin
naiset ovat rehevärintaisia, muhkeatakamuksisia
maailmassa harhailijoita 1800-luvun nyyhkytarinoi-
den malliin. Naiset muistuttavat toisiaan, vaikka
joku on vaalea, toinen ruskea- ja kolmas mustatuk-
kainen.

Sarjakuvan piirtäjällä voi olla joko maneeri tai tyyli
tai molemmat. Crepaxia ja Pichardia on pidetty
maneristisina. Ei: heillä on tyyli, ja suuri tyyli. Se on
sama asia kuin kirjoittajalla, jonka tuntee lausees-
taan. Vaikka koko kirjaa ei olisi lukenut, tyyli osoit-
taakirjoittajan. Haavikko. Hyry.

Maneerin ja tyylin erottaminen toisistaan ja niiden
keskinäinen suhde on erikoisongelma. Siitä on kirjoi-
tettu 1981 Sarjainfoon oppinutartikkeli.
Mutta pahan ongelma? Sarjakuvan täytyisi olla

hauska, nostattava, ylösrakentava, jännittävä ja pal-
kitseva. Crepaxin jaPichardin sarjat eivät ole tätä,
vaan ajoittain syvästi kauhistuttavia. Niissä on jotain
samaa kuin Pier Paolo Pasolinin toisissa filmeissä,
jotka ahdistivat katsojaa kauheasti. Niistä saa kuin
marastarätistä silmilleen janyrkistä vyön alle. Kuka
tällaista haluaisi?
Kaunokirjallisuudessa on eräitä pahuuden aposto-

leita, kuten oppi-isä markiisi de Sade sekä tämän
hetken tekijöistä mm. Jean Genét ja Hubert Shelby
Jr. Kirjallisuuden yhteydessä käsitelty japilviin ko-
rotettu Joseph Conrad on tekijä, joka tuottaa luki-
joilleen hyvin epämiellyttäviä yllätyksiä osoittamalla
heidän onttoutensa, heidän kulttuurinsa epämääräi-
syyden ja heidän kulkemansa tuhon tien. Viisaan
lempeä Tsehovkin karjaisee jossain yhteydessä kan-
sanystäville: »Tehkää edes kerran kunniallinen teko!
Muuttakaa pois!» Tai antaahenkilönsä vastata toisen
kysymykseen: »Muttamitä minä voisin tehdä?»:»Me-
ne kellariin ja taoohimoasi matka-arkun kulmaan.»
Taide ja sievistely eivät kerta kaikkiaan sovi yh-

teen. Taideteos voi järkyttää. Se voi olla sen tarkoi-
tus. Taiteilija voi ottaa tehtäväkseen vetää esiin
ihmiselämän inhottavan puolen. Siitä häntä moiti-

taan jaarvostelijatpuhuvat inhorealismista.
Crepax ja Pichard ovat erikoistuneet seksuaalisiin

perversioihin. Molemmilla on erityinen halu näyttää
sankarittariaan sidottuina ja antaa ruoskia heitä.
Uusissa teoksissaan Pichard on yltänyt de Saden
tasolle hakiessaan ja löytäessään uskomattoman raf-
finoitujakidutusmuotoja.

Maailmassa kidutetaan. Monen vietti purkautuu
sairaasti. Usean päivät kuluvat suunnitellessa epäin-
himillistä kohtelua toisille. Tämä ei ole hyvä maail-
ma. Suotta ei Isä meidän -rukouksessa pyydetä:
tulkoon Sinun valtakuntasi. Tämä valtakunta ei ole
Hänen.

Pahan ongelma on tosi vaikea. Sitä voi lähestyä
teologiselta kannalta, jolloin kohdataan teodikean
ongelma: miten hyvä Jumala voi sallia kaiken pahan.
Tämä kysymys on tehnyt monista ateisteja, vaikka
siihen on vastaus. Maailma onsiten rakennettu, ettei
ihminen sitä ymmärtäisi. Sanokoot insinöörit ja
muut reduktionistit mitä tahansa, tieteellä ei ole
keinoja päästä viimeisiin kysymyksiin käsiksi. Jokin
jää uskon varaan. Usko on valinnan asia. Usko on
teko. Palvelus on päämäärä, tehtävä maailmassa,
jonka tehtävistä voi joskus merkitys tyhjentyä niin
täysin, että jäljelle jäävät vain inho ja ikävä. Eksis-
tentiaalinen vakuumi.
Pahan moraalinen ongelma on yhtä vaikea. Viiväh-

tääksemme vielä hetken kirjoituksissa, joissa näitä
ongelmia on käsitelty vuosisadasta toiseen,kristinus-
ko ei ole lakiuskonto, vaikka kymmenen käskyä on
annettu. Luterilaisesti ymmärrettynä rippi-isä on
Jumala jaripittäytyminen on rukous. Lakiuskonnos-
sa tuomiovalta annetaan jonkinmaallisen tahon kä-
siin. Lakiuskonnossa teot ovat suoraan mitattavissa
japunnittavissa.
Yleisesti noudatettu moraali on lakikeskeistä. Mo-

raali kytketään tekoihin. Erityisen suosittuja moraa-
littomuuden muotoja ovat juopottelu ja huoruus.
Silti on aivan ilmeistä, että pahimmat törkeydet
tehdään maailmassa toisille ja ne tehdään housut
jalassa.
Yleisesti noudatettu moraali sivuuttaa todelliset

kauheudet. Yhden palstan rikosilmoitus vielä kiin-
nostaa. Eräät ovat kehittäneet sairaalloiselle vivah-
tavan maun jaryhtyneet mässäilemään kauhistutta-
villa yksityiskohdilla; heitä palvelee tietty lehdistö,
jonkaaiheena on sadismin sekainen pornografia.
Crepax ja Pichard vaikuttavat sadismin sekaiselta

pornografialta, jonka tarkoitus olisi ruokkia ihmis-
mielen ikäviä kerroksia ja aiheuttaa pinnallisia sen-
saatioita.

Ne voi kokea niin. Mutta ei: asia ei kuitenkaan ole
näin. Ratkaisuperusteeksi tuleekvaliteetin taju, tyy-
lin taju. Ei kai kukaan syytä oikeuslääkäriä tai pato-
logia makaabereista harrastuksista. He tekevät työ-
tään, jokaon epäilemättä kovaa, ikävää japaadutta-
vaa, mutta yhteiskunnassa välttämätöntä. Vedessä
paisunut hukkunut on avattava, jotta saataisiin sel-
ville, liittyikö kuolemantapaukseen rikos.
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Täytyy olla taiteilijoita, jotka suorittavat ruumiin-
avauksia myös mätänemistilassa oleville asiakkaille.
Lukijoilla on kaikin mokomin lupa kiertää nämä
tekijät kaukaa. Ihmisten herkkyys vaihtelee, ja sekä
nuori henkilö että aikuinen voi saada vaikeuksia, jos
hän joutuu lukemaan tai näkemään sellaista,mikä ei
lainkaan sovi hänen henkiseenrakenteeseensa.Kaik-
ki eivät kestä käyntiä teurastamossa, vaikka voivat
syödä lihaa.

Crepaxin jaPichardin vakavuuden ja aitouden nä-
kee heidän paatoksestaan ja heidän monomaaniseen
vivahtavista aihevalinnoistaan: aina sama. Nämä ky-
symykset rääkkäävät heitä, jasiksi heidänon rääkät-
täväpaperilla sankarittariaan.
Erään tulkintatavan ja näkemistavan mukaan Cre-

paxin ja Pichardin tyylilaji on symboliikka ja tyyli-
keino synekdokee. Asiakokonaisuudesta irrotetaan
osa, joka saa edustaa kokonaisuutta. Maugham kir-
joitti kirjan On Human Bondage, ihmisen sidottuna
olemisesta. Kahlehdittu on ilmaus, joka liitetään
ihmiseen usein. Ihminen on perimänsä jakokemansa
vanki, tuomittu käytännössä tulostamaan sitä mitä
häneenonelämässä uponnut.
Mutta asia ei jää tähän. Tullaan vielä uskomusten

ja uskon alueelle. Nähtävästi ihmisellä on tämän
lisäksi pieni määrä vapaata tahtoa jatilaisuus kurjis-
sakin olosuhteissa valita suhtautumistapansa. Ihmi-
nen on kahleissa, mutta jokainen on omien kahleit-
tensaseppä.
Kun nämä kaksi huomattavaa sarjakuvataiteilijaa

piirtävät kahlehdittuja naisia, joita piiskataan ja
häväistään, he kuvittavat erästä kokemusta maail-
masta. Tietysti on myös niin, että heillä on päässä
vikaa. Sadomasokismi ja viehtymys sitomisiin ja
raippoihin on tunnettu sukupuolinen poikkeavuus.
Toivottavasti nämä herrat saavat, ottaen huomioon
järjestelyjen hankaluuden, tarpeensa tyydytetyksi
paperilla.

Paha? Sogenannte Böse, jostaKonrad Lorentz kir-
joitti kirjansa. Tämän asian sisällöstä ei pääse sivu
mainitsematta spesialistien kantaa. Pahaksi miellet-
ty on tekijälleen ongelma, sillä se aiheuttaa syyllisyy-
den. Se tekee kahleet. Paha on myös kahlehtimista,
sitomista: dominanssia, sanoisi behavioristisesti
suuntautunutpsykologi. Toisen ihmisen alistamista.
Ylivallan käyttämistä. Toisen ihmisen käyttämistä.

Näin Pichardin ja Crepaxin sadomasokismi toimii
synekdokeen ja symbolin tasolla. Teosten hirvittä-
vyys ja vastenmielisyys ei johdukaan siitä, että ne
muka kuvaisivat eroottisia asioita, jotkalukijakokisi
hävettävinä jailjettävinä ja joitahän kavahtaisi siksi.
Merkitys on syvemmällä: sitomisessa, alistamisessa,
vallan käytössä. Ja alistamisesta seuraa rangaistus.
Alistaja turmeltuu. Valta turmelee, ehdottomasti.

Mutta pinnallinen psykoanalyysi ei selitä ilmiötä
pois. Vaikka taiteilijoilla olisi päässä vikaa, he voivat
puhua painokkaista asioista. Moni hullu taiteilija on
saanut esille sellaista, mitä kohti tiede, niin sanottu
tiede, onvasta vuosikymmeniä myöhemmin lähtenyt
haparoimaan. Dostojevski tietää, mitä on pahuus ja
rikos, paremmin kuin Freud japaremmin kuin moni-
kaan istuva tuomari.

Pahan ongelmaan on paneuduttava. Sen sivuutta-
minen saa ihmisen luulemaan, että hän on hyvä.
Ihmisellä on tuhat jayksikeinoa huiputtaa itseään ja
ummistaa silmiään totuudelta. Pahojen asioiden tai-
tavakäsitteleminen saattaa olla paitsi kulttuurimme
kehittämistä, kokijalle jatekijälle terapeuttista.

Raja on hyvin hienoinen. Tämän kirjoittajien mie-
lestä amerikkalainen undergroundtaiteilija S. Clay
Wilson oli harpannut reippaasti rajan tuolle puolen,
ja siksi hänen teoksensa vaikuttivat yksinomaan il-
jettävästä. Crepaxin ja Pichardin työt ovat pahan
kukkia, mutta paneutuenniistä löytää terveentotuu-
den siemenet.
Pahan ongelmaan päättyy tämä kirja, tämä lisäys

kirjaan. Se on harkittua. Se on tarkoitettu hälventä-
mään sitä mielikuvaa, että sarjakuva kuin sarjakuva
olisi joko joutavanpäiväistä, mahdollisesti turmiollis-
ta viihdettä å la Korkeajännityssarja, tai sitten voit-
topuolisesti kepeitten, harmittomien asioiden esitte-
lyä, vitsejä, metkuja, komiikkaa, seikkailua, roman-
tiikkaa.

Sarjakuvan nimikkeen alle mahtuu osa siitä, mitä
ihmisen päässä ja ihmisten kulttuurissa kulloinkin
liikkuu. Jumalan kiitos, että näin ilmaisuvoimaiselle
välineelle on saatu edes eräissä maissa markkinat
niin että tuotantovoi jatkua.

Sarjakuva on tarpeellinen ja tervetullut tulokas
taiteiden renessanssitemppelissä (kun vain ei ereh-
dytä demokratisoimaan taidetta sillä tavalla, että
jokin mediakorotetaan pääsääntöisesti hyväksi otta-
mattaselvää sen aidosta kvaliteetista).

JukkaKemppinen
1.11.1981
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Avoin taide

Kun tämän kirjan tekijät ryhtyivät ensimmäisen
laitoksen tekoon kymmenen vuotta sitten, heillä oli
kaksi tarkoitusta, joista toinen oli pyrkiä osaltaan
muuttamaan asenneilmastoa Suomessa sarjakuvien
suhteen avoimempaan suuntaan. Ehkä siinä on on-
nistuttu, ehkä muuttumista olisi tapahtunut muu-
tenkin.
Seitsenkymmenluvun kuluessa käytiin kuitenkin

sellaistakin keskustelua, jostakävi ilmi huoli kansal-
lisenkulttuurin, ehkä kansallisen identiteetinkin säi-
lymisestä ylikansallisen massakulttuurin paineessa.
Keskustelussa oli keskeisenä osakohteena tuontisar-
jakuvakin, olihan Suomen suurilevikkisimpiä aika-
kauslehtiä Disney-lehti Aku Ankka ja olivathan tä-
käläiset sarjakuvien massakustantajat omistussuh-
teiltaan ylikansallisia. Jonkinlaisen virallisen yh-
teenvedon keskustelu sai 1979 julkistetussa lasten-
kulttuuritoimikunnan mietinnössä.
Kuluneet kymmenen vuotta ovat muun muassa

opettaneet sen karun tosiasian, että jos teoreettista
keskustelua taiteesta voidaankin käydä estetiikan
termein, niinkulttuuripoliittista keskustelua onkäy-
tävä niitä yleisemmin termein.
Lähdimme osaltamme liikkeelle samantapaisista

ajatuksista, joita mm. Johan Wrede esitti 1965 Par-
nassossa ilmestyneessä artikkelissa Tuntematon es-
tetiikka. Siinä Wrede väitti, että traditionaalin este-
tiikan tapa lähteä ratkomaan ongelmiaan kysymyk-
sestä »mitä taide on» ei välttämättä ole ollenkaan
onnistunut lähtökohta, siinäkun joudutaan heti etsi-
mään kaikelle taiteelleyhteistä jasamalla ainoastaan
taiteelle ominaista piirrettä.

Wrede kirjoitti: »Taiteelle ja erityisesti modernille
taiteelle on tunnusomaista pyrkimys omaperäisyy-
teen, uudistumiseen ja kapinaan. Taiteilija tahtoo
tehdä sen, mitä kukaan ei ole ennenkeksinyt tehdä,
hakea itselleen uudet tiet. Mitäkunakin aikakautena
on taiteeksi katsottava ei määräydy määritelmistä,
vaan suureksi osaksi taiteilijoiden, kriitikoiden, ylei-
sön ja muun yhteiskunnan välisestä sosiaalisesta
vuorovaikutuksesta. Jos siis vastakaikua ja kanna-
tusta saavuttanut uusi taidesuunta sotii jotakin es-
teettistä määritelmää vastaan ei tällä määritelmällä
suinkaan voi todistaa, että uudessa taidesuunnassa
on jotakin vikaa. Sensijaan uusi taidesuunta on ta-
vallaan todistus siitä, että määritelmässä on jotakin
vikaa. Vapaasti asian ilmaisten voisi kai sanoa, että
uusi taidesuunta on nuorentanuttaidetta ja samalla
mitalla vanhentanut määritelmää.»

Wittgensteiniin tukeutuenWrede väitti ettätaiteen
käsite on periaatteessa sillä lailla avoin, että aina
uusia kokeiluja, niin kuin 60-luvulla ajankohtaisia
happeningeja, käy nimittäminen taiteeksi. Sitä, ni-
mitämmekö Odysseiaa, Rembrandtin tuotantoa,
Chaplinin elokuvia, Duchampin pullonkuivaajaa
(jne. jne. jne.) taiteeksi, eivät Wreden mukaan rat-

kaise esteetikot vaan taiteilijat, arvostelijat ja muut
senkaltaiset, jotkavähitellen vaikutusvallallaan luo-
vat yleisen jasuurin piirteinyhtäläisenmielipiteen.
Käsitteen »taide» olemme joutuneetolettamaan esi-

tyksemme taustalle modernin estetiikan henkisenä,
emme siinä ilmeisesti tavallisimmassa merkitykses-
sä, jossaajattelemme jotakin jonkin yhteiskuntaryh-
mänerityisin perustein arvostamaa jasitten »taiteek-
si» nimittämää ilmiöitten joukkoa.

Olemme pyrkineet vaikuttamaan asenneilmaston
muuntumiseen. Asian voi siis sanoa toisinkin. Emme
ole löytäneet uutta taidesuuntaa. Sen sijaan olemme
esittäneet, että tietyllä, jo varsin vanhat perinteet
omaavalla taiteellisella ilmaisutekniikalla voi pe-
riaatteessa tehdä teoksia, joilla on esteettisesti kor-
kealaatuisia kvaliteetteja, ja että voisimme kokeeksi
nimittää niitä vaikka taiteeksi. Jaettä tällaista olet-
tamusta ei ainakaan minkään taidemääritelmien pe-
rusteella voitaisi kumota.

Wrede kirjoitti vielä: »Voisi myös sanoa, että jokai-
nen saa itse päättää, mitä hän haluaa sanoa taiteeksi.
Mutta omalla vastuulla. Joshänen kielenkäytöstään
tulee liian omaperäinen ja poikkeuksellinen on ole-
massa vaara että kaikki kommunikaatio katkeaa.
Hänen lausuntojaan taiteesta ei kukaan tajua ...»
Tietenkin on edelleenkin olemassa se vaara että
kielenkäyttömme on ollut liian omaperäistä, mutta
toivomme silti kyenneemme jossain määrin vakuut-
tavasti perustelemaan kantojamme (jonkinlaisena
perusteluna tai vakuutena käynee tämänkirjan rin-
nakkaisteos, sarjakuva-antologia) ja säilyneemme
kohtuullisen yhteiskuntakelpoisina.

Kuluneet vuodet

Entä kuluneet kymmenen vuotta Suomessa? Kes-
kusteluja on käyty, toimikunta istunut, lehtiä perus-
tettu ja lopetettu, kustantamot ovat vahvistuneet ja
ryskyen taas kaatuneet, järjestötoimintaan on ryh-
dytty,kursseja janäyttelyitä pidetty.
Paljon on muuttunut, eikä kuitenkaan paljon olen-

naista ole muuttunut. Sarjakuvalehtien määrä on
jonkin verran kasvanut: niitä ilmestyy nyt puolen
sataa. Sarjakuvia julkaisevien sanomalehtien luku-
määrä on suunnilleen sama kuin vuosikymmen sit-
ten, samaten julkaistavien sarjakuvien määrä: noin
70 sanomalehdessä ilmestyy noin 107 sarjakuvaa,
joistakuutisenkymmentä on amerikkalaisia, 14 suo-
malaisia, loput lähinnä muualta Euroopasta. Kärki-
kolmikko on sama kuin kymmenen vuotta sitten:
Touhulan perhe (Helmi ja Heikki, Touhulat, Akseli
ja Anni) ilmestyy 27 lehdessä, Lätsä 24 lehdessä ja
Fantom (Dragos, Urja) 18 lehdessä. Moska meillä on
edelleen keskellämme massakustantajain markki-
noille vyöryttämänä. Massakustannuksen keskus
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vain on siirtynyt Helsingistä Tampereelle: noin 45
läpi käydystä sarjakuvalehdestä 20 on Semicin, 12
Lehtimiesten julkaisemia. Marraskuussa 1981 teh-
dyn pistokokeen mukaan kirjakaupoissa ja lehtipis-
teissä oli parisenkymmentä sarjakuva-albumisarjaa:
neljää kustantaa Sanoma Oy, neljää Semic, kolmea
Otava, kahta Lehtimiehet, Turun Sanomat, Weilin+
Göös ja WSOY. Lisäksi massakustantamoilta tulee
markkinoille erillisalbumeita, osin niitten sarjakuva-
lehtisankareitten ylimääräisiä seikkailuja, osin jopa
eurooppalaisten kustantamoitten sarjoja. - Tässä
mainitut luvut eivät välttämättä ole eksakteja, suun-
taa-antavia toki.

Massakustantamot

Seitsenkymmenluvun alussa amerikkalaisessa omis-
tuksessa ollut Williams, joka toimi Euroopan monis-
sa maissa, julkaisi Suomessa noin kolmeakymmentä
lehteä, joista sarjakuvalehtiä oli parisenkymmentä.
Ruotsalainen Semic oli ulottanut toimintansa varo-
vasti Suomeen jo 60-luvun puolivälin tietämissä
mutta laajensi toimintaansa vain vähän Williamsin
aktivoitumisen jälkeen. Suomalainen Semic perus-
tettiin välillä Williamsilla käväisseen Allan Tokoin
johdolla Tampereelle 1971. Nämä kaksi kustantamoa
julkaisivat vuosikymmenen puolenvälin tienoissa
suurinta osaasarjakuvalehdistä jahuomattavaa osaa
kaikesta sarjakuva-albumituotannostakin.

Lehtien painosmäärät eivät yleensä olleet kovin
suuria, vajaan kymmenen tuhannen levikkiin yltä-
nyttä lehteä kannatti pitää pystyssä. MonissaEuroo-
pan maissa toimivan Williamsin julkaisut oli jär-
kiään painettu yhteispainatuksena Italiassa, Espan-
jassa, Ranskassa jaRuotsissa. Semicin mustavalkoi-
set lehdet oli enimmäkseen painettu suomalaisissa
kirjapainoissa, värilliset kertaluontoiset albumit
yleensäyhteispainatuksina ulkomailla.
Lehtien aineisto oli enimmäkseen erittäin keskin-

kertaista. Semic tosin julkaisi muutaman vuoden
amerikkalaisen Warrenin kauhusarjoja Shokki-leh-
dessä, jonkapainoasu kuitenkin oli vaatimaton. Vali-
koimakin oli Warrenin samaan aikaan ilmestynee-
seen Creepyyn verrattuna heikonpuoleinen. Enem-
pää valikoimasta kuin painotyön jäljestäkään ei sen
sijaan ollut moittiminen saman kustantajan Vampi-
rella-lehteä, jossa ilmestyi parhaitten Warren-piirtä-
jien, mm.Richard Corbenin töitä,mutta jotailmestyi
vain muutama numero. Nämä 70-luvun puolenvälin
kauhulehdet herättivät meillä vähän samansuuntai-
sia reaktioita kuin vastaavat julkaisutYhdysvalloissa
viisikymmenluvun alkupuolella, mutta ne lopetettiin
aika pian, kertoman mukaan levikin vähäisyyden
vuoksi.

Aivan erikoisena poikkeuksena kustantajien yleis-
linjaan oli Williamsin vuosina 1972-74 julkaisema
täysin suomalainen sarjakuvalehti Sarjis.

Vuoden 1975 lopulla tapahtui huomattavia muu-
toksia sarjakuvien kustantamoitten suunnalla. Wil-
liamsin amerikkalaiset omistajat luopuivat Euroo-
pan kustannustoiminnasta, kun se ei ollut sujunut
joka suunnalla riittävän hyvin. Muun muassa Suo-
men Williams oli ryhtynyt laajentamaan toimintaan-
sa yleisaikakauslehtien kustantamisen suuntaan ja
ostanut eräitten lähteitten mukaan suurin piirtein
lehdenkuin lehden jokasille oli ostettavaksi tarjottu.
Tuolloin tilanne oli ruvennut olemaan sellainen, että
sarjakuvalehdet ja viihdelukemistot olivat varsin vä-
häinen osakustantamon toimialaa jasamalla kuiten-
kin se osa, jokasuurin piirtein kannatti itsensä.

Ruotsalainen Bonnierin omistama Åhlén & Åker-
lund osti omistamansa Semicin välityksellä William-
sin koko osakekannan, piti itse sarjakuvajulkaisut ja
myi muut lehdetApulehdelle.
EurooppalaisenWilliamsin entiset johtomiehet pe-

rustivat Ruotsiin Atlantic Förlagin, joka sai itselleen
osan entisen Williamsin sarjakuvaoikeuksia. Se pe-
rusti puolestaan Suomeen tytäryhtiön, joka julkaisi
muutamaa sarjakuvalehteä - mm. Tarzania ja Tar-
zaninpoikaa - parinkolmen vuoden ajan.
Tamperelainen Lehtimiehet Oy kiinnostui sekin

sarjakuvien julkaisemisesta, kokeili Benito Jacovit-
tin Cocco Billillä mutta tähtäsi isompaan. Melkoisel-
la mainosrummutuksella se laski liikkeelle vuonna
1976 Jippo-nimisen lehden. Jipon idea oli peräisin
ranskalaisesta Pif gadget -lehdestä: lehden joka nu-
mero oli pakattu muovipussiin, jossatuli jonkinlaise-
na kylkiäisenä muovinen,koottava pikkuesine. Jipon
myynti oli parhaimmillaan 80 000 (painos suurim-
millaan 120 000). Tytäryhtiöitä perustettiin Ruot-
siin, Norjaan ja Tanskaan lehteä markkinoimaan.
Aineisto oli enimmäkseen Pifistä, mutta lisäksi jon-
kin verran saksalaisesta sisarlehdestä. Jipon levikki
on sitten tasaisesti laskenut: 1978 se oli 45 000, 1981
enää 15-20 000, eikä lehti jatkailmestymistään vuo-
den 1981 jälkeen.
Lehtimiehet Oy on pyrkinyt määrätietoisesti laa-

jentamaan sarjakuvien kustannustointaan ja lisää-
mään nimekevalikoimaansa. Kustantamo osti pari-
sen vuotta sitten Atlanticin koko suomalaisen tuo-
tannon, ja sen nimekevalikoima käsittää vuonna
1981 n. 40 sarjakuva- ja tekstilehteä sekä n. 20
sarjakuva-albumia.

Semicin toiminta ulottuu Ruotsin jaSuomen lisäksi
Norjaan ja Tanskaan. Kaikkia nimekkeitä ei julkais-
ta kaikissa maissa, mutta esimerkiksi Hevoshullu
ilmestyy Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä toi-
senkustantajan kautta Hollannissa.

Ylpeydellä Semic mainitsee työllistävänsä laajasti
suomalaisia kirjapainoja: valtaosa Semic-yhtiöitten
julkaisuista painetaan Suomessa. Kirjapainojakin
mainitaan: Exprint Vilppulassa, Hyvinkäänkirjapai-
no, Tampereen arpatehdas.
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Mainitut kirjapainot ovat kunnostautuneet muu-
tenkin sarjakuvien painajina. Esimerkiksi Tampe-
reen arpatehtaan koko tuotannosta suurin osa oli
ulkomaisia tilauksia silloinkin kun Suomen kauppa-
taseen alijäämä oli 70-luvulla suurimmillaan. Arpa-
tehdas painoi jopa Yhdysvalloissa ilmestyviä sarja-
kuvalehtiä.

Muutamia sarjakuvalehtien levikkitietoja — joko
virallisesti tarkastettuja tai kustantajan omia arvioi-
ta (Semic) - vuodelta 1978:

Sanoma Oy
Aku Ankka 290 000

A-lehdet
Nakke 27 000

Lehtimiehet
Hopeanuoli 18 000
Jippo 45 000

Yhtyneet kuvalehdet
Non Stop 13 000

Kustannus Oy Semic
Aavikonkorkeajännitys 7 000
Agenttikorkeajännitys 7 000
Bobo 8 000
Buster 8 000
Hevoshullu 13 000
Korkeajännitys 10 000
Lännenkorkeajännitys 7 000
Masi 6 000
Merten korkeajännitys 7 000
Mustanaamio 15 000
Pyhimys 5 000
Siivet 5 000
Teräsmies 7 000
TexWiller 20 000
Tumac 8 000
Vaaleanpunainenpantteri 8 000
Viidakonkorkeajännitys 7 000

(Lähde: Joukkoviihde jakasvatus 2: Aikakauslehdet
ja elokuva. Kouluhallituksen asettaman joukkoviih-
deprojektiryhmänperusoppimateriaali.)

Eurooppalaiset lehdet

Perinteiset lehtitalot pitivät pikemmin linjanaan tar-
jota mahdollisimman monipuolista lehtivalikoimaa
tilattavaksi. Yleensä valikoimaan sopi yksi sarjaku-
valehti. Sanomilla oli Aku Ankka 300 000 kappaleen
levikkeineen ja 1 200 000:nlukijakuntineen. Nakke
siirtyi A-lehdille 1972 keskisuurine 20-30000: nle-
vikkeineen.

Mutta vuonna 1973 aloittivat sekä Sanoma Oy että
Yhtyneet Kuvalehdet uuden lehden kumpainenkin.
Kumpainenkin ilmestyi kerran viikossa ja kumpai-

nenkin sisälsi pelkästään eurooppalaisia sarjakuvia.
Sanoman Zoom julkaisi pääasiassa belgialaisen Jour-
nal de Tintinin aineistoa sekä lisäksi paria Dargaud'n
sarjaa. YhtyneittenRuutu julkaisi belgialaisen Jour-
nal de Spirou -lehden aineistoa, sekä jonkin verran
Dargaud'n, Lombardin jaCastermanin sarjoja.

Zoom ilmestyi vain vähän toista vuotta, v:n 1974
loppuun. Ruutu sen sijaan jatkoi puoleenväliin vuot-
ta 1975 viikoittaisena ja muuttui loppukesästä joka
toinen viikko ilmestyväksi Non Stop -lehdeksi. Vuo-
den 1978 alkupuolelta Non Stop ilmestyi vielä albu-
mimuodossa kerran kuussa, kunnes se lopetettiin
alkuvuodesta 1979.

Zoom oli selvästi seikkailu- ja jännityspainotteinen,
kun Ruutu ja Non Stop julkaisivat enimmäkseen
huumori-, fantasia- ja satutyyppistä aineistoa. Hou-
kuttimeksi oli Zoomiin pantu vielä albumina julkai-
sematon Asterix-seikkailu, jonka Sanoma pani kirja-
na markkinoille sarjan vielä ilmestyessä Zoomissa-
kin, sekä Tintin kuuseikkailun toinen osa, jotaOtava
ei vielä ollut julkaissut albumina. Ruutu lähti liik-
keelle ilman Suomessa valmiiksi testattuja varmoja
hittejä, mutta sekin otti seuraavanvuoden alkupuo-
lella sarjavalikoimaansa ns. varman tapauksen: Luc-
ky Luke -seikkailun Daltonit lumipyryssä. Zoomin
lakattua ilmestymästä Sanoma julkaisi jonkin aikaa
sen seikkailusarjakuvia albumisarjana. Non Stop otti
Tintin varhaisia, silloin albumina ilmestymättömiä
seikkailuja valikoimaansa. Ruutu ja Non Stop ennät-
tivät julkaistarunsaana viitenä ilmestymisvuotenaan
suuren osan Spiroun jaEditions Dupuis'n parhaim-
mista sarjakuvista: puolen toistakymmentä Franqui-
nin Piko ja Fantasio -seikkailua, Franquinin verra-
tonta Niilo Pielistä, Peyon Johannesta jaPirkaletta
kahdeksan tarinaa,Peyon Strumffeja peräti kahdek-
santoista, Macherofn Mestarietsivä Naukion ainoan
seikkailun sekä saman tekijän useampiakin Sipulee-
na- jaKlorofylli-tarinoita,Berckin ja Cauvinin Sam-
my Daytä, Walthéryn Natasaa, Leloup'n Yoko Tsu-
noa, vain muutaman nimekkeen mainitaksemme.
Uskalias temppu toimitukselta oli ottaa mukaan
Hugo Prattin Corto Maltese, joka olikin ainoa luki-
jainmielipiteitä ristiin nostanutsarjavalinta.

Zoomissa ilmestyi Tintin ja Asterixin lisäksi mm.
Méziéresin & Christinin Valerian, Goscinnyn ja
Uderzon vanhempi Umpah Pah -sarja, Charlier'n &
Giraud'n Blueberry, Gratonin Michel Vaillant, Van-
cen & Albertin Bruno Brazil, Hermannin & Gregin
sarjat Bernard Prince sekä Comanche, Vernesin &
Vancen Bob Morane, Charlier'n & Hubinonin Puna-
parta.

Non Stop ja Zoom tarjosivat laajan valikoiman
50-60-lukujen keskeisten eurooppalaisten sarjaku-
vakustantamoitten sarjakuvia, joita ei juuri ollut
aikaisemmin Suomessa nähty. Siitä, miksi lehdet
eivät sen paremmin menestyneet,voi tietenkin esit-
tää otaksumia. Zoomin ulkoasuun oli selvästi satsat-
tu aika lailla; ehkäpä sen olisi pitänyt tuoda sijoitus
nopeasti takaisin. Mutta vaikuttavampi syy saattoi
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olla se ettäSuomessa oli juuri onnistuttu markkinoi-
maan kokonaisen sarjakuva-albumin idea Asterixilla,
Tintillä, Lucky Lukella. Nyt kumpainenkin lehti
pyöritti sarjoja emolehtiensä tapaan nimenomaan
numerosta toiseen,mikä saattoi vierastuttaa lukijoi-
ta.

Lehdet olivat huolella käännettyjä ja toimitettuja,
janiissä jaettiin taustatietoja sarjojen tekijöistä. Non
Stop (edeltäjineen) myös avasi sivunsa lukijoitten
piirroksille - seikka millä näyttää olleen tietty mer-
kityksensä nykyiselle nuorehkolle piirtäjäkunnalle.
Kun Non Stop muuttui albumimuotoiseksi eikä voi-
nut enää julkaista lukijain sarjakuvia, piirtäjäkaarti
siirtyi Ilta-Sanomien nuorten sivun toimittajan Arto
Kytöhongan hoteisiin.

Nuorison taidetapahtuman 1970 yhteydessä järjes-
tettiin sarjakuvakilpailu, jonka propagandakuva oli
Robert Crumbin käsialaa ja tunnuslause oli »kuka
tahansa osaa piirtää sarjakuvia». Idean primus motor
oli Pekka Gronow, joka oli perehtynyt laajasti ame-
rikkalaiseen undergroundsarjakuvaan. Gronow alkoi
toimittaa 1973 amerikkalaista ja hollantilaista un-
dergroundsarjakuvaa sekä suomalaistenkin nuorten
piirtäjäin töitä sisältävää edistyksellisen sarjakuva-
taiteen pää-äänenkannattajaa nimeltä Jymy-sarjat.
Lehdessä ilmestyi Robert Crumbin, JayzeyLynchin,
Denis Kitchenin, Justin Greenin,Kim Deitchin, Ted
Richardsin, Gilbert Sheltonin, Evert Geradtsin,
Joost Swarten, Trina Robbinsin, Dave Sheridanin,
Mike Royerin, Markku Leppäsen, Kari Sipilän, Ti-
mo Aarnialan ynnä muitten töitä. Jymy ilmestyi
vuoteen 1975 ja sen seuraaja Huuli pari seuraavaa
vuotta. Tekijät olivat 60-luvulla ja 70-luvun alussa
kukoistaneen undergroundin kovimpia nimiä, jakun
käännökset istuivat sarjojen tyyliin niinkuin nenä
naamaan, ei ole kummakaan että lehdet kestävät
vanhentumattomina lukemisen jatkuvasti.

Muuan instituutio

Vielä on muistettava suurin ja pitkäikäisin sarjaku-
valehtemmekin. Aku Ankka lienee jo monta vuotta
sitten saavuttanut maksimaalisen levikkinsä, jokaon
ollut 300 000:nkummankin puolen. Vuonna 1978 se
oli maksullisista aikakauslehdistä Avun jälkeen suu-
rin. Lehden yleistaso on jonkin verran kohentunut
sitten 60-luvun: Carl Barksin nimi tunnetaan jo
paitsi ankkafanien myöskin Disney-lehtien kustan-
tajien keskuudessa. Niinpä Barks ei saakaan enää
maalata ankka-öljymaalauksia, ja amerikkalaisissa
Disney-lehdissä on miltei järkiään joka numerossa
jokin Barks-tarinan uusinta. Meikäläisessäkin Aku
Ankassa niitä on aina silloin tällöin — onpa toimitus
onnistunut kaivamaan toisinaan lehden sivuille sel-
laisiakin harvinaisuuksia kuin ennen julkaisematto-

Mia, sensuroituja Barks-jaksoja. Toimittaja Markku
Kivekäs on lisäksi kunnostautunut laatimalla kan-
sainvälistä mainetta niittäneen Barksin tuotannon
bibliografian (julkaistu Sarjainfon numerossa 25).
Tekisi melkein mieli väittää, ettei Ankka-ilmiötä voi
järkisyillä selittääkään, ellei osuutta olisi 50-luvun
lehtien kovalla tasolla ja hyvillä käännöksillä, ja
silloisen lukijapolven nostalgioilla. A. Ankka on joka
tapauksessa edelleen suomalaisen kulttuurin insti-
tuutioita.

Albumikustantajat

Sarjakuva-albumien pääkustantajiksi muotoutuivat
60-70-lukujen taitteessa Sanoma ja Otava. Sanoma
oli ruvennut kokoamaan Viikkosanomissa jopitkään
ilmestynyttä Tenavat-sarjakuvaa pokkareiksi, joista
ensimmäinen, Älä jännitä, Jaska Jokunen, tuli kios-
keihin 1968. Nämä suomennosten ja tekstauksen
puolesta huolella toimitetut kirjat saivat lukevalta
yleisöltä suopean vastaanoton.Tenavista tuli yhdes-
sä vaiheessa jopa pienoinen muoti-ilmiö. Vuoden
1970 eduskuntavaalien alla ilmestyi kirja Ressu
eduskuntaan. Amerikkalainen teologinen selitysteos
julkaistiin suomeksi nimellä Tenavattotuuden tiellä.
Kirjakaupan myyjärouvatkin puhuivat omakohtaisin
äänenpainoin Tenavien »ihanuudesta».

Sanoman kirjankustannuspuolella lienee ollut uu-
denlaista ajattelua tai ideointihenkeä enemmältikin.
Pitkin vuotta 1969 Helsingin Sanomissa ilmestyi
palstanpääilmoituksia, jotka kertoivat että Asterix
oli tulossa. Saman vuoden syksyllä tuli sitten ison ja
kalliin mainoskampanjan saattelemana kauppoihin
Goscinnyn ja Uderzon Asterix ja Kleopatra, ja heti
perään Asterix gladiaattorina.

Asterixin alku näyttäisi jälleenkerran todeksi kus-
tannustahojen useasti toistaman väitteen, ettei mai-
noskampanjalla saa paljoakaan näkyvää tulosta. As-
terix ei nimittäin syksyn 1969kuluessa mennytollen-
kaan siihen tapaan kuin oli odotettu. Sanoman tahol-
la tuumittiin, että julkaistaan se mitä on sovittu.
Ulos laskettiin keväällä 1970kaksi albumia jasyksyl-
lä 1970 neljä albumia. Jasilloin albumitrupesivatkin
äkkiäkäymään kaupaksi. Siltä näyttäisi, ettäkustan-
taja tällaiseen projektiin ryhtyessään voi tehdä tietyt
temput, käännättää ja tekstauttaa hyvin, painattaa
nätisti, jakohtuullisesti kampanjoiden panna kirjan
markkinoille - ja sen jälkeen jäädä odottamaan ja
toivomaan että kirja menisi kaupaksi. Mutta ehkä
tätä Asterixin alkua voitaisiin ajatella niinkin, että
vasta kahdeksan ilmestynyttä albumia ja vuoden
tutustumisaika totutti suomalaiset uudentyyppiseen
sarjakuvaan, uudentyyppiseen huumoriin ja uuteen
julkaisutyyppiin.
Näin sarjakuvan lukijan näkökulmasta katsoen vv-
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denlainen visuaalinen ilme, kielellinen vetreys, ana-
kronismien viljely, hyvät suomennokset (Outi Wallin
ja Jorma Kaparin) ja huolelliset tekstaukset (Raimo
Aaltosen) tuntuisivat myötävaikuttaneen Asterixin
sentään aika nopeaan ja kestäväksikin osoittautu-
neeseensuosioon.
Asterixin painokset lisäpainoksineen ovat olleet

runsaan 100 000:nluokkaa nimekettä kohti. Alkuun
1. painokset olivat pienempiä, mutta uusimmista
albumeista on otettu suoraan n. 100 000 kappaleen
painokset. Kun tähän mennessä on ilmestynyt 25
albumia, Suomen viisimiljoonaisen kansan keskuu-
teen on siis levinnyt runsaat2,5 miljoonaa Asterix-al-
bumia.

Asterixin menestys avasi mahdollisuudet muitten-
kin samantapaisten »toisenlaisten» sarjakuvien jul-
kaisemiseen. Uusi tyyppi oli kohta eurooppalainen,
yhtenä tarinakokonaisuutena ilmestyvä albumi, jon-
ka tuttuuden takia Zoomilla ja Non Stopilla tuli
sitten olemaan vaikeuksia jatkuvien sarjojen politiik-
kansa läpilyönnissä.

Otava toimi muista kustantajista nopeimmin.
Ruotsista oli kantautunut tietoja, että nyt toisella
yrittämällä siellä menivät Hergén Tintti-albumit oi-
kein hyvin kaupaksi. Niinpä Otava julkaisi 1970
kaksi ensimmäistä nidettä Tintin seikkailuja (suo-
mentajinaan JukkaKemppinen sekä Soile ja Heikki
Kaukoranta, tekstaajana Raimo Aaltonen). Tinttiä
ilmestyi sitten neljänkirjan vuositaajuudella.

Otava on julkaissut 23 nimekettä Tinttiä. Painokset
olivat alkuun 15000: n tienoilla ja viime aikoina
30 000 nimekettä kohti. Kaikkiaan Tinttejä on ilmes-
tynyt, lisäpainokset mukaan lukien, suomeksi run-
saat 800 000kirjaa.
Markkinat jakautuivat 70-luvun alussa Sanoman ja

Otavan kesken siten että edellinen otti lisäksi jul-
kaistavakseen Goscinnyn jaTabaryn Ahmed Ahneen
(noinkaksi albumia vuodessa),Otava taasGoscinnyn
jaMorrisin LuckyLuken (nelisen albumia vuodessa).
Sanoma on julkaissut Ahmed Ahneet kutakuinkin
kokonaan, jaOtavankin Lucky Luke -sarja alkaa olla
jo melko lailla lopuillaan. Morris tosin tekee uusia
Luke-seikkailuja edelleen, joten jatkoalienee odotet-
tavissa meilläkin. Tähän mennessä suomeksi on il-
mestynyt 45Lucky Luke -albumia. Uusien keskipai-
nos on 35 000. Lisäpainoksineen Lucky Lukea on
ilmestynyt meillä runsaat puolitoista miljoonaa kir-
jaa.

Sanoma kokeili muutamaamuutakin sarjakuvakir-
jasarjaa. Masi loppui kuuden pikku kirjasen jälkeen
(1969-72), Velho vieläkin nopsemmin, ja paras, ar-
gentiinalaisen Quinon Mafaldakolmen kirjan jälkeen
(1971-72). Zoom-lehden lakattua Sanoma julkaisi
samannimistä ja lehden tuttuja sarjoja sisältävää
albumisarjaaparin vuoden ajan, ensinkerran kuussa,
sitten harvempaan tahtiin. Kysymykseen, millaiset
painokset sarjalla oli, kustantaja vastasi: »aivan liian
suuret» — siihen nähden miten kirjoja myytiin. Her-
génkoulukunnan Bob de Moor on Barelli-sarjoineen

ollut Sanoman ohjelmassa. 70-luvun jälkipuoliskolla
Sanoma kokeili myös Helsingin Sanomien Harald
Hirmuisen julkaisemista albumeina. Ensimmäinen
kirja sisälsi sanomalehtisarjoja, muut varta vasten
albumimuotoa varten piirrettyjä pitkiä tarinoita.
Haraldia ilmestyi kolme albumia ja yksi taskukirja,
ja kokemukset olivat Suomessa samansuuntaiset
kuin muualla Euroopassa: siitä mitä mielellään luet-
tiin aamunlehdestä ei oltu sitten kuitenkaan valmii-
ta maksamaan erikseen. Ja Dik Brownen taiteilijan-
laatuun sopi lyhyt strippi, pitkät tarinat eivät hänen
kynästään oikein irronneet. — Tämä muuten tukisi
sellaista ajatusta,että päivälehtistrippi ja sarjakuva-
albumi vaativat samalla lailla eri otetta tai kykyä
kuin toisaalta runon, toisaalta novellin kirjoittami-
nen.

Muutamat muutkin kustantajat aktivoituivat,mut-
ta tulokset pysyivät melko lailla satunnaisina. Apu
yritteli Taika-Jim -vihkosia, WSOY kuvakirjan nä-
köisiä Peppi-kirjoja, Weilin+Göös onnekkaammin
tuloksin tanskalaisten Carla ja Wilh. Hansenin Ras-
mus Nallea, joka jatkuuedelleenkin. Turun Sanomil-
la oli pitkään jatkunut Lätsä-kirjasarjansa, joka oli
alkanut jo 1963 jajota ilmestyi jälleenloppuvuodesta
1981.
Sitten oli tietenkin Sanoman vahva Disney-linja:

Aku Ankka -lehden lisäksi niin sanotut satasivuiset
(sarjakuvaa, askartelutehtäviä yms.), vuodesta 1970
Aku Ankan taskukirjasarja (alunperin Italiassa piir-
rettyjä Disney-taskulehtiä), jonka levikki nousi aika
korkeisiin 60 000:nlukuihin. Vuosina 1971-72Sano-
ma julkaisi kokeeksi viiteen niteeseen jääneensarjan
alunperin Italiassa koottua Mikki Hiiren sanomaleh-
tisarjojen täydellistä uusintalaitosta nimellä Mikki
Hiiren kulta-aika.

Myöhemmin 70-luvunkuluessa Sanoma jatkoi Dis-
ney-linjallaan lanseeraamalla toisaalta mitättömän
Klassikko-sarjan, jossa Disneyn hahmot esiintyivät
klassisten romaanien juonissa, toisaalta erinomaisen
sarjan Aku Ankan parhaat, joka sisälsi Carl Barksin
valikoituja tarinoita. Sellaiseenkin suureen projek-
tiin Sanoma ryhtyi että julkaisi suomeksi Italiassa
kootun perheraamattukokoisen Minä Roope-setä
-kirjan (1973) ja, kun sen meni korkeasta hinnasta
huolimatta kaupaksi, seuraavina vuosina vielä viisi
samankokoista mammuttiteosta muista Disneyn sar-
joista. Ne olivat sikäli hyviä, ettei käännöksissä,
tekstauksissa eikä itse aineistossakaan - vanhaa
aineistoa uusintoina - ollut vikaa, vikaa oli italialai-
sissa toimittajissa, jotka olivat sitoutuneet niin tiu-
kasti kirjan ulkoasuun että olivat leikanneet alkupe-
räiset sarjakuvalehtisivut strippien muotoon jolloin
sivukokonaisuudetkärsivät.

Otava kokeili seuraavina vuosinaan pariakin uutta
ja hienoa ranskalaista sarjaa, Fredin Filemonia, Mé-
ziéresin& Christinin Valeriania jaPeyon Johannesta
ja Pirkaletta, jotka se kuitenkin vähäisen menekin
takia lopetti. Francois Craenhalsin Ritari Ardentia-
kin Otava julkaisi, ja nuoremmille lukijoille Fran-
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coisVi & Georgesin 4 ässää sekä Hergén Veikon,
Teten ja Jyken. Aikuislukioille Otava suuntasi 1975
kaksi eurooppalaista nykyklassikkoa, Pichardin ja
Wolinskin Pauletten ja Crepaxin Mielettömän talon,
jotka lienevät kuitenkin tulleetniin yllättävästi että
jättivät yleisön enimmäkseen suu auki tuijottele-
maan.

WSOY julkaisi 1974 ensimmäisen osan Jacques
Martinin Alix-sarjaa ja seuraavana vuonna Hans P.
Kressen sympaattista Punanahka-sarjaa. Williamsin
ja Semicin julkaisumassasta erottui kuuluisan Tar-
zan-piirtäjän Burne Hogarthin töitä, valikoima
50-lukuisia kuuluja EC-kauhusarjoja sekä kymmen-
kunnan kirjan sarjaFosterin Prinssi Rohkeaa.

Tuontisarjakuva nyt

Minkälaiselta ulkomaisten sarjakuvien julkaisutilan-
ne nyt näyttää? Yhtään keskinkertaista parempaa
sarjakuvalehteä ei Suomessa ilmestynyt Suomen
Sarjakuvaseuran 1979 tekemässä lehtitutkimukses-
sa, joka ilmestyi Sarjainfon numerossa 23. Sama on
tilanne tänään. Ainoat jollakin tapaa huomionarvoi-
set noin 50 tänään ilmestyvästä sarjakuvalehdestä
ovat vanhoja Muumi-sarjakuvia julkaiseva Muumi-
peikko, Hevoshullu, Mustanaamio ja Buster sikäli
että niissä ilmestyy suomalaisten tekijöitten töitä,
Agentti X 9, Mustanaamio jaKippari Kalle vanhojen
sanomalehtisarjojen uusintojen takia.

Albumijulkaiseminen tuntuu olevan jonkinlaisessa
suvantovaiheessa. Sanomalla onDisney-tuotteet, Te-
navat jaAsterix. Otavalla on Tintti, jonka jatkuvuu-
desta ei Hergén korkean iän ja horjuvan terveyden
vuoksi ole varmuutta, sekäLucky Luke japedagogis-
sävyinen löytöretkisarja Historian suuret seikkailut.
WSOY on perinteisesti suhtautunut sarjakuvaan toi-
sin kuin edellämainitut kustantajat, mikä on näky-
nyt sen nimekevalikoimassakin (Alix, Punanahka,
Kippari Kippola), eikä se tällä hetkellä toimi kovin-
kaan aktiivisti sarjakuvien suunnalla. Semic on yri-
tellyt eurooppalaista sarjakuvaa sekin ja julkaissut
mm. muutaman osan Dargaud'nSeikkailujen miestä,
ei kuitenkaan sarjan parhaita osia. Prinssi Rohkea
-albumit ovat siirtyneetkioskeista elokuvateattereit-
tenaulojen alennusmyyntipöydille.

Siihen nähden, millaista sarjakuvaa tällä hetkellä
tehdään Euroopassa, tilanne ei vaikuta Suomessa
kovin valoisalta juuri nyt - ellei eräänlaisena valon-
pilkahduksena voitaisi pitää Helsingin Sanomain si-
vuilleen ottamaaClaire Bretécher'n tuotantoa, Tur-
haa joukkoa ja tätä kirjoitettaessa juuri alkaneita
Äitejä. Onpa Kirjayhtymä julkaissut jo kaksi Soile
Kaukorannan suomentamaaTurha joukko-albumia.

Tapahtui Suomessa

Kun tämän teoksen ensimmäinen painos ilmestyi,
takana oli Nuorison taidetapahtuman sarjakuvan-
piirtämiskilpailu, ranskalaisperäinen sarjakuvanäyt-
tely Amos Andersonin taidemuseossa 1971, Suomen
Sarjakuvaseuran perustaminen saman vuoden lopul-
la. Eurooppaan oli auki lyöty ikkuna, luettiin ranska-
laisia ja belgialaisia uutuuksia. Puhuttiin nuorista
taiteilijoista, joiden jatkonäyttöä jäätiin toivorikkai-
naodottamaan.

Aikaisemmilta vuosikymmeniltä saakka jatkoi il-
mestymistään muutama sarja. Toto Kaila laati edel-
leen vuosittain Pekka Puupää -albumin, josta ilmes-
tyi viimeinen hienokirja Fogeli-muistelmineen 1976.
Tove ja Lars Janssonin Mumintrollet-sarjakuvakir-
joja oli vuoteen 1972 mennessä ilmestynyt 16. Tämä
kuudestoista jäikin viimeiseksi. Lars Jansson lopetti
Muumin piirtämisen sanomalehtilevitykseen 1975.
Erkki Tanttu pani viimeksi Käytännön maamiehessä
ilmestyneen Rymy-Eetunsa lopullisesti pakettiin ke-
sällä 1973.

Asmo Alho oli tuskin ennättänyt tehdä päätöstä
Kieun ja Kaiun lopettamisesta, kun hän syksyllä
1975kuoli.
Taideteolliseen oppilaitokseen oli perustettu kuval-

lisen viestinnän laitos, jonka nuoretopettajat ottivat
ohjelmaansa sarjakuvatkin. Laitoksen oppilaat jul-
kaisivat 1970-71kaikkiaan kolme numeroa tyylikäs-
tä sarjakuvalehteä nimeltä Helmiä sioille piirtäjinä
mm. Tarmo Koivisto ja Mauri Kunnas. Jyväskylän
Kesän yhteydessä 1973 ja 1974koulutettiin »iloisten
kuvien» piirtäjiä. Koulutuspäivät olivat Jyväskylän
Kesän, Suomen Kulttuurirahaston jaSuomen Sarja-
kuvaseuran järjestämät. Suomen Sarjakuvaseura, jo-
ka on rekisteröity yhdistys, pyrkii edistämään sarja-
kuvan tuntemusta ja sarjakuvan käytön yleisiä edel-
lytyksiä, toimimaan kotimaisen sarjakuvan aseman
ja laadun nostamiseksi,edistämään kriittistä ja ana-
lyyttista suhtautumista sarjakuvaan sekä edesautta-
maan korkealaatuisen sarjakuvatarjonnan syntyä.
Seura järjestää kokouksia, harjoittaa koulutus-, tie-
dotus-, tutkimus- ja arkistointitoimintaa, piirtäjä-
neuvontaasekä pitää yllä kontakteja alalla toimiviin
järjestöihin ja kustantajiin. Tärkeimpiä seuran toi-
mintamuotoja on ollut uutisia, arvosteluja, esittelyjä
ja analyyseja sekä jonkinverransarjakuviakin sisäl-
tävän Sarjainfo-lehden julkaiseminen. Sarjainfo on
ilmestynyt vuodesta 1972 lähtien, ja sitä on ilmesty-
nyt 30 numeroa.Sisällöstä: Pekka Puupää- jaFogeli-
erikoisnumero, juttu kiintoisasta 40-lukuisesta osa-
keyhtiö Piirtopainosta sekä sen julkaisemastaPiirto-
palat-lehdestä, katsaus suomalaisen lehdistön suo-
malaisiin sarjakuviin vuonna 1978, sarjakuvalehti-
markkinoiden yleiskartoitus tammikuulta 1979,
Tintti- ja Hergé-erikoisnumero, Markku Kivekkään
Carl Barks -bibliografia, Méziéres-erikoisnumero,
Crepax- jaPichard-analyysi, Muumi- jaTove Jans-
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son -artikkelit, Fogelin Janne Ankkasen, Kari Suo-
malaisen Välskärin kertomusten sekä Tove Jansso-
nin ensimmäisen Muumi-sarjan uusintajulkaisut,
Veikko Savolaisen ja Tarmo Koiviston ohjepalstat
piirtäjille ja paljon, paljon muuta. Iloisten kuvien
piirtäjäpäivien lisäksi seura on osallistunut muiden
vastaavanlaisten piirtämiseen, sarjakuviin yleensä
tai populaarikulttuuriin laajemmin paneutuvien ti-
laisuuksien tai kurssien järjestämiseen, rakentanut
näyttelyitä tai avustanut niitten järjestämisessä.
Miltei vuosittain seura on jakanut tunnustuspalkin-
tona Puupäähatun ansioituneelle suomalaiselle sar-
jakuvataiteilijalle. Sen ovat saaneetmm. Toto Kaila,
Veikko Savolainen, Asmo Alho, Osuuskunta Käyttö-
kuva, Veli-Pekka Alare, Tove ja Lars Jansson sekä
Mauri Kunnas.

Sarjis jamuita kanavia

Varsinainen tapaus oli Kustannus Oy Williamsin
päätös perustaa täysin suomalaissisältöinen sarjaku-
valehti. Keväällä 1972 ilmestyi ensimmäinen numero
tätä suomalaisen nykysarjakuvan kannalta ilmeisesti
erittäin merkittävää Sarjis-lehteä Veikko Savolaisen
toimittamana. Sisältö oli vahva: päätoimittajan Joo-
nas-sarjaa kokonainen jakso, mm. satukirjakuvituk-
sistaan tunnetun Usko Laukkasen Masto ja Märssy
-nimistä sarjakuvaa, Seppo Lindqvistin ajankohtais-
ta politiikkaa kommentoivaa ja tunnettujen henki-
löitten karikatyyreihin perustuvaa Romusarjaa, sil-
loisen Taideteollisen oppilaitoksen opiskelijan Tar-
mo Koiviston Viimeiset viheltäjät sekä näytiksi pik-
ku pätkät Veli-Pekka Alareen Pekkoa ja Hannu
Kuukkasen rottasarjaa nimeltä Rontti. Toimittaja
kutsui piirtäjiä avustajiksi ja lupasi esitellä jokaises-
sa tulevassa numerossa lupaavan nuoren kyvyn. Sar-
jis ilmestyi vain kolmena vuotena(1972-74) jakaik-
kiaan kolmenatoista numerona, mutta sinä aikana
sen palstoilla esiintyi, jopa loi nimensä moni tämän
päivän eturivin sarjakuvanpiirtäjä: edellä mainittu-
jen lisäksi mm. Jorma Pitkänen, Kari Leppänen,
Martti Sirola, Ursula Niemistö, Mauri Kunnas ja
Harri Vaalio. Tuona aikana Veikko Savolaisesta eli
Joonaasta tuntuu tulleen nuorille piirtäjille eräänlai-
nen isähahmo, jolta on riittänyt myötätuntoa ja
kannustusta ja jonkapuoleen on neuvojen tarpeessa
käännytty.

Muita kanavia nuorille piirtäjille tarjosivat 70-lu-
vun alkupuoliskolta lähtien Pekka Gronowin perus-
tama Jymy ja sen seuraaja Huuli, Ruutu ja sen
seuraaja Non Stop, joita toimittivat Juhani Härmä ja
SoileKaukoranta, sekä ArtoKytöhongan toimittama
Ilta-Sanomain nuortensivu, joka peri Non Stopin
avustajakunnan lehden lakatessa.

Nuorehkot taiteilijat

Millaiselta näyttää nyt se taiteilijajoukko, joka oli
lähdössäliikkeelle vuosikymmensitten?

Seppo Lindqvist ja Timo Aarniala näyttävät siirtä-
neen kiinnostustaan kirjankuvituksen jakirjataiteen
suuntaan. Vesa Oittinen teki vielä yhden sarjakuva-
käsikirjoituksen ja siirtyi sitten filosofisempiin har-
rastuksiin. Käsikirjoituksen pohjalta Taideteollisen
oppilaitoksen piirtäjät Mauri Kunnas jaHannu Sal-
mi laativat ja julkaisivat 1972 teoksenTapaus »Keu-
ruu»: dosentti NN:n ihmeelliset seikkailut Suomessa
ja Neuvostoliitossa. Kalervo Palsa ja Erkki Pirtola
tuntenevatparemmin omakseen taiteilijan kuin sar-
jakuvanpiirtäjän ammatin jakutsumuksen. Kumpi-
kin on pitänyt useita taidenäyttelyitä ja Palsa ai-
heuttanut pienoisen kohun omallaan taannoin Ke-
missä. Kumpikin on silti julkaissut sarjakuviaan:
Palsa kirjan Minun Getsemane 1974 jaPirtola tutus-
ta henkilöstään Unto Punskista kaksi lehteä parina
viime vuonna. Pirtolan sarjakuvia on ilmestynyt
myös mm. Kompostissa. Veikko Savolainen, joka oli
ruvennut piirtämään Ruotsin Williamsille hevosai-
heisia sarjakuvia, jatkoi työtään Semicillä yhtiö-
kauppojen jälkeen. Hän otti jo Sarjiksen aikana
apunaan olleen Kari Leppäsen mukaansa, jakumpi-
kin on tehnyt kutakuinkin täysipäiväistä työtäRuot-
sin Semicin lehtiin. Savolainen jatkaa edelleen 1966
aloittamaansa Unto Uneksijaa, joka ilmestyy Peller-
vo-lehdessä joka toinen viikko. Joonas, joka myös
ideoi Untonsa itse, tekee yhtä kokosivun värisarjaa
kolmisen päivää. Sanoman Eläinmaailma-lehteen
Joonas tekee niinikään itse ideoimaansa Hirnu-sar-
jaa. Tämä 3-kuvainen vitsistrippi ilmestyi alkuun
Hevoshullussa, johon hän on tehnyt, omaankäsikir-
joitukseensa niinikään, Sirkus Napoleonia. Idea on
sikäli hyvä, Joonas sanoi, että sirkusmaailma on
maailman pienoiskuva, mutta siitä ei julkaisufooru-
min takia voi käyttää kuin ponipuolen.

Hevoshulluun Joonas on piirtänyt myöskin sarjoja
toisten käsikirjoituksiin, samaten kuin Kari Leppä-
nen joka puolestaan ei ole kokonaan omia juttuja
siihen tehnytkään.

Joonas on tehnyt animaatioitakin. Yhdessä Antti
Peränteen kanssa tehdystä elokuvasta,nimeltä Kan-
nustava palkkaus, tuli Torinon animaatiokilpailussa
1981 sarjassaanensimmäinen palkinto.
Vuonna 1945 syntynyt Kari Leppänen, nimimerkki

Oskari, tuli Sarjiksen vakituiseksi avustajaksi alkaen
lehden toisesta numerosta jossa ilmestyi omintakei-
nen versio Mooseksen tarinaa. Sarjikseen hän teki
pääasiassa sciencefiction -tarinoita varsin viimeistel-
lyksi hiotulla tyylillä. Semicille siirryttyään Leppä-
nen on Hevoshullun lisäksi alkanut tehdä työtämyös
Mustanaamio-lehdelle, alkuun omastaaloitteestaan.
Viimeiset tiedot kertovat, että Semic on tarjonnut
työtämyös Teräsmiehenpiirtäjänä.

»Jos tätä aikoo ammatikseen tehdä, niin ennen
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pitkää on mentävä syndikaattiin, kun Suomessa
asuu», arveli Joonaskin.

Tamperelaisveikkoset Jykä jaRike, eli Jyrki Paavo-
la jaRisto Nurisalo, jatkavatedelleen suomen kielen
kuvallista venyttelyä Hymyn ja Nykypostin palstoil-
la: Hymyssä kopistelevat nerokkaat puujalat Runte-
li- ja Puutaheinää-sarjoissa ja Nykypostissa Etsivä-
toimisto Hämäinen & Savolaisessa. Suomi ei toden
totta ole mikään köyhä kieli ...

Vuosikymmen sitten Veli-Pekka Alare (1946-1981)
oli Turun sarjakuvakilpailussa menestyttyäänennät-
tänyt julkaistasarja- japilakuvia Tamperelaisessa ja
Aamulehdessä. Alareen päätyöksi sitten hahmottuva
muinais- tai perussuomalainen Pekko oli alkanut
kehkeytyä - se sai julkisendebyyttinsä Amos Ander-
sonin sarjakuvanäyttelyn kotimaisessa osastossa
1971. Pekko liittyi Sarjiksen henkilökuntaan heti ja
siirtyi Hymyyn juuri ennen Sarjiksen loppua. Hy-
myssä Pekko ilmestyi vuoteen 1981 saakka, jolloin
Alare joutui sairautensa takia luopumaan piirtämi-
sestä.

Alare kuvaili uraansa tämän kirjoittajalle kirjees-
sään elokuulta 1981: »Piirtäjän uranihan alkoi 1970
kylmiltään ja haparoiden. Vähitellen kokeilemalla ja
työn opettamana sitä on päätynyt omintakeisiin työ-
tapoihin, mutta monesti myöhemmin olen hämmäs-
tyksekseni huomannut muidenkin piirtäjien käyttä-
vän samoja tai samantapaisia keinoja. Koko urani on
ollut itseopiskelua tähän ammattiin. Oppiminen on
tuntunuthitaanlaiselta, varsinkin kun minulla ei ole
riittänyt tarmoa ylimääräiseen harjoitteluun, vaan
olen tehnyt sovittuja ja tilattuja töitä, joitakyllä on
riittänyt liiaksikin asti.» Suomalaisen sarjakuvan
asemaa Alare arvioi samassa kirjeessään: »Kohtalai-
sen hyviä sarjakuviahan Suomessa on jo monia, mut-
ta jotenkin ne yhdessä lehdessä julkaistuina hukku-
vat valtavaan suomalaiseen lehtimereen. Suomalai-
sista sarjakuvista toivoisi tulevan vielä suositumpia
ja tunnetumpia. Esim. liian harva tavallinen suoma-
lainen on vielä nähnyt tai kuullut mitään sellaisesta
huipusta kuin Mämmilä. Monissa suomalaisissa sar-
jakuvissa on kyllä vielä petraamisen varaa tasossa.
Huippulaadukkuus on tietysti ensiedellytys huippu-
suosioon. Omalla kohdallani uskon muiden töiden
hajoittavan vaikutuksen eli harvahkon ilmestymisti-
heyden hiukan haitanneen Pekon kehitystä parem-
maksi. Samantapaisia haittoja lienee muillakin suo-
malaisilla ammattisarjistekijöillä. Toisaalta voisi
käydä tylsäksi tehdä koko ajan yhtä ja samaa sarja-
kuvaa.»

Runsasta kuukautta myöhemmin Tampereelta
kantautui tieto Veli-Pekka Alareenkuolemasta.
Alare esitti turhan vaatimattoman arvion työstään.

Joonas sanoi hänen kuolemastaan kuultuaan, että
vaikka meillä on monta lahjakasta piirtäjää tällä
hetkellä, niin Alareesta hän oli eniten toivonut, kan-
sainvälisestikin.

Seuraavassa pääpiirteittäin luettelo Veli-Pekka
Alareen tuotannosta. Sarjakuvat: Nuhju (Tampere-

lainen 1970-74), Kalle ja Vallu (liris 1970), Asteri-
nen (tehty 1971, julk.Arpuusi 1972:2), Pekko (Amos
Andersonin näyttely 1971, Sarjis 1972-74, Hymy
1974-81), Paavo Pölönen (Sarjis 1974), Kutri-Hele-
na (Jyrki Paavolan käsikirjoitukseen, Suosikki 1975
-79), Iso-Kalle (tekijöinä aluksi Jykä & Rike, Alare
piirsi Jykänkäsikirjoitukseen 1977-80; ilmestyi Kal-
lessa;nimimerkki Tom Comix,sitten S.A. Tiainen).
Muu tuotanto: Aamulehden kulttuuritoimituksen

piirtäjäavustaja 1971-76, ajankohtaiset pilapiirrok-
set Tamperelaisessa säännöllisesti vuodesta 1973,
Suomen Sydäntautiliiton kaikki Sydän-Nalle-piir-
rokset (1977-), vitsikirjojen kansia jakuvitusta PoP-
kirjat ky:lle, kirjankuvitusta ja -kansia (Tammi, Kir-
jayhtymä), teatterijulisteita Tampereen Työväen
Teatterille 1980-81, juttujen kuvitusta, kasetinkan-
sia, paitakuvia, mainospiirroksia, karikatyyrejä.
Muinaissuomalaiseen mielikuvitusmaisemaan sijoit-
tuva Pekko hakee keskeisimmän dynamiikkansa
kulttuurien törmäyksistä - vai pitäisikö sanoa tör-
mäilyistä: suomalaisia verottavatviikingit, lappalai-
sia verottavatviikingit ja suomalaiset. Muinaissuo-
malaista kaskenkaatoa, metsästystä ja kalastusta.
Vaka vanha Väiski jakaa oikeutta ja jahtaa tyttöjä
(varmakevään merkki).Pekon jaKyllin pojat (7 kpl)
polttavat tapella nujakoidessaan saunan ja juoksevat
meren rantaan ostamaan sekalaisten tavaroitten
kauppiaalta aidon suomalaisen, Ruotsissa tehdyn
saunan. Tämänkaltaisten anakronismien viljelylle,
joka on tuttu Asterixista, esihistorialliseen aikaan
sijoittuvat tarinat ovatkin omansa. Alareen tyyli on
Pekossa voimakasta, yksinkertaista, olennaiseen kes-
kittyvää.

Suomen Sarjakuvaseuran tunnustuspalkinnon
Puupäähatun Veli-Pekka Alare sai Pekostaan 1979.

Sarjiksen kautta tuli tutuksi mainospiirtäjänä lei-
pänsä ansaitsevan Hannu Kuukkasen eli Valton rot-
tasarja Rontti, joka osoittaa tekijässään poikkeuksel-
lista vitsin visualisoinnin kykyä. Sarjan sarkasmit
tuovat nopeasti mieleen Pulterin parhaat herjat.
Sarjiksen lopetettua joutui jo olemaan huolissaan
Rontin kohtalosta. Onneksi se jatkaa ilmestymis-
tään, tällä hetkellä Nykypäivä-lehdessä pari strippiä
viikossa.
Kuukkasen tyylille on ominaista äärimmäinen pel-

kistys, yleensä rotat esiintyvät ruudussaan ilman
minkäänlaista taustaa. Jos tarvitaan viritetty rotan-
loukku, niin jousi, lukko jajuustonnokare laukaisijal-
la riittävät. Itse rotat on vedetty vahvasti tyylitellen
ohuella ääriviivalla,ilman varjostuksia ja muita tar-
peettomia lisukkeita. Nuoretpiirtäjät tuntuvatvalit-
televan ideoitten keksimisen vaikeutta. Kannattaa
lukea huolella jokainen Valton piirtämä Rontti-
strippi: havainto-opetusta siitä miten vitsin saa pol-
kaistuksi pienestä jamiten vitsi poikii lisää vitsejä.

Sarjiksen sivuilla pienellä Raivaajat-nimisellä sar-
jallaan esiintynyt Martti Sirola (s. 1947) on tähänas-
tisessa tuotannossaan aktiivisti etsinyt suomalaista
vaihtoehtoa ulkomaiselle tuontisarjakuvalle. Aiheen-
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sa Sirola on noutanut toisaalta poikien seikkailulei-
keistä, toisaalta suomalaisen kansanperinteen höl-
möläistarinoista. Pääosan tuotannostaan Sirola on
tehnyt suoraan sarjakuva-albumeiksi, jotka kaikki
ovatolleet Weilin+Göösin kustantamia.
Poikajoukon seikkailuista kertovat Apassit, Rauta-

parta ja Erämaaseikkailu, hölmöläistarinoita on kir-
joissa Hölmölän väki, Hölmölän akat, Hölmölän ar-
kea ja uusimmassa, 1980 ilmestyneessä, joka on ni-
meltään Hölmölän ukot.

Hölmöläistarinoissaan Sirola on hyvin tavoittanut
suomalaisen tarinaperinteen huumorin karunpuolei-
sen asiallisuuden. Mukavaa näissä hölmöläisjutuissa
onsekin ettei ihmisten hölmöilyille nauretaivallises-
ti vaan niille pikemmin ystävällisesti myhähdellään.
Ei, hölmöläiset eivät ole tyhmiä ikävällä tavalla,
heissä on kosolta inhimillistä yksinkertaisuutta, vai
sanoisikoyksinkertaistainhimillisyyttä.

Sirolan värinkäyttö on asia sinänsä, vesivärit,värin
häivytys, lämpimät taitetut värit tekevät Hölmölä-
sarjasta meikäläisittäin poikkeuksellisen. Carlsen on
1981 julkaissut albumillisen hölmöläistarinoita
Ruotsissa jaSaksan liittotasavallassa: Livet i Bembö-
le jaVäter Töpelals Hausmann.
Ursula Niemistökin kuuluu Sarjiksessaesille tullei-

siin nuoriin taiteilijoihin. Ilta-Sanomissa, joka näyt-
tää pitäneen kutakuinkin jatkuvasti yllä yhden suo-
malaisen sarjakuvan julkaisemisperinnettään Muu-
min jälkeenkin, ilmestyi 70-luvun jälkipuoliskolla
Niemistön Ursula-niminen jatkosarja.
Nyt Ursula Niemistö on tarttunut, kuten Veikko

Savolainen asian ilmaisi, niin isoon työhön, että
alkaa poikienkin housut tutista. Bulls Presstjänstin
aloitteesta hän on ryhtynyt saattamaan Kalevalaa
sarjakuvan asuun. Tätä kirjoitettaessa sarjaa on il-
mestynyt Uudessa Suomessa vajaat kymmenen jak-
soa. Sarja seuraa aika uskollisesti Kalevalan kulkuja,
alkaen immestä ilman tytöstä, jokapitää iän kaiken
impeyttä ilman pitkillä pihoilla mutta työlääntyy
lopulta alituiseen yksinoloonsa jakokeilee millaista
on olla alhaalla alkumeressä uimassa. Sotka tulee,
munii munansa, syntyvät taivaankappaleet jamaa, ja
pianVäinämöinenkin ilmestyy kuvaan.
Piirrostyöhön on pantu paljon huolta, värinkäyt-

töön samaten. Bullsin levityksessä sarjaa menee joi-
hinkin maakuntalehtiinkin.

Niemistö on paneutunut taustatyöhön ilmeisen
huolellisesti perehtymällä paitsi, tietty, Kalevalaan
myösfolkloristiseen tutkimukseen.
Kun tutkimme Jorma Pitkäsen eli Jopen (s. 1947)

uran alkuvaiheita, niin eikö vain sieltäkin putkahda
Sarjis ensimmäisenä julkaisufoorumina:vuonna 1973
sen palstoille ilmestyi se mitä näkymättömästä Viä-
näsestä ylipäänsä oli nähtävissä, lippalakki ja suur-
perhe. Sankarinsa näkymättömyyttä Jope selitti:
»Voe vaekuttoo melekoselta konstaelulta ruvetapiir-
tämmää näkymätöntä sarjakuvasankarija vuan kyl-
lähä jos uatellaa oekeen järenkanssa niin ollaan myö
Viänäset ja Kiärijäiset tiälläi Savossa aekalaella nä-

kymättömiä immeisiä esmerkiks Helsingin herroel-
le.»

Jope väittää ettei hänestä olisi sarjakuvantekijää
tullutkaan ilman potkuja janiitä seurannuttatyöttö-
myysvaihetta. Edelleen Jope väittää olevansa vähän
laiska ja hajamielinen: »Raskainta ei työssäni ole
mikkään. Laiskansutjakkana osasin valita oikean
homman.» Siihen nähden että Jope on laiska mies,
hänen tähänastisen tuotantonsaluettelokahdeksalta
vuodeltaon kunnioitusta herättävä: jatkuvasti ilmes-
tyviä sarjoja ovat Näkymätön Viänänen (1973- Sar-
jiksessa,Viikkosavossa, Iltasissa;vuodesta 1975Bull-
sin kautta useampaan lehteen, esim. vuoden 1980
alussa yhdeksään; kesään 1981 mennessä Jope oli
piirtänyt Viänästä 2400 strippiä), Kisko (1973-
Pieksämäen lehdessä jaRautatieläisessä; 1981kesäl-
lä oli piirrettynä 1491 strippiä), Mauno Mansikka
(1973- Sisä-Savon lehdessä; kesään 1981 mennessä
piirretty 500 strippiä), Vossikka (1977- Valppaassa
ja Vapaudessa; 100 strippiä valmiina kesällä 1981),
Cabaree työnvälitys (1978-, Bullsin kautta, Suomen
Sosialidemokraatissa ja Turun Päivälehdessä; val-
miina kesällä 1981 950 strippiä), Lempi (1980- Ilta-
Sanomissa, kesällä 1981 valmiina 460 strippiä), Pa-
peritiikeri (1979- Warkauden Lehdessä; valmiina
120 strippiä) ja Muikku-Koponen & son (1980-
Länsi-Saimaassa; kesällä 1981 oli piirrettynä 50
strippiä); jo loppuneita sarjoja ovat Pimpsa Pippuri
(1974—78 Napakympissä, Hauskassa puolituntisessa
ja Ratossa), Jussi Pussi (1975-77 Ratossa), Paavo
(1976 Nyrkkipostissa), Pastori Pystynen (1977-78
Ratossa), Topin divari (1976-78 Kuluttajalehdessä),
Puolipohja (1977-78 Ilta-Sanomissa),Namika show
(1977-78 Pieksämäen Lehdessä), Näläkämäk
(1978—79 Ilta-Sanomissa), Viski Salomaa jr.
(1979-80 Ilta-Sanomissa),Rrautaa rajalle (1979-80
Urkissa). Kuutisentuhatta strippiä vain niitä sarjoja,
jotkavielä jatkuvat.

Ja ihmeellisintä näissä Jopen töissä on, etteivät ne
ollenkaan ole hengettömiä. Päinvastoin, jujuaon niin
ettäkertoman mukaan Ilta-Sanomien lukija soitti ja
halusi tietää oliko Lempin 375. strippi ymmärrettävä
lopetusvihjaukseksi; soittaja puolestaan ilmoitti lo-
pettavansaIltiksen ostamisen heti josLempi häviää.
Tuntuu siltä että Jopella on se viisastenkivi jota

kaikki havittelevat: ideoinnin lahja, ja vielä kyky
saada ideat virtaamaan. Jope kertoo: »Tuota tuota
tuohenpiätä. Tästä ideoinnista. Istun tavallisella
konttorituolilla tavallisen kirjoituspöydän ääressä ja
tuijotan viereisen rivitalon tiilipäätyä 8-10 tuntia
päivässä ja ideoin. Kai se homma on jokuprosessi?»
Ideointiprosessin mystifioimistakai välttääkseen Jo-
pe jatkaa: »Luen aika paljon kaikkea mahdollista
sakset kädessä ja ilman. Ja käännän kaikki asiat
päälaelleen. Paitsi poliitikkojen puheet, ne menevät
kyllä strippiin ihan sinällään. Kuulostaa helpolta
mutta tosiasiassa se on vielä helpompaa. Ikäni olen-
kin ihmetellyt ihmisiä, jotkaeivät ole koskaan osan-
neetvalehdella. Köyhää, köyhää!» Toisessa yhteydes-
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sä Jope puhuu paitsi tuijotteluseinästään, kahdeksan
tunnin työpäivästä, virkamiesmäisestä työrupeamas-
ta. Samaten päivittäisistä kiintiöistä, jotka on pakko
asettaa itselleen,koska lehdet eivät suvaitse katkok-
sia toimituksiin. Ammattipiirtäjälle tuttuja seikkoja.
Kuudesta kymmeneen strippiä Jope sanoo tavalli-
seksi päivätyökseen.

Vaatimattomasti Jope tuntuu suhtautuvan taitee-
seensa: »Minulla ei oo mittaa koulutusta, minun
pitää tässä kyhertää ...» Tosiasia tuntuisi kummin-
kin olevan se että Jope on löytänyt paitsi ideoinnin
viisastenkiven myöskin sen yksinkertaisen hahmot-
tamisen tavan,käden liikekaaren, josta amerikkalai-
set piirtäjät puhuvat piirtämisen oppikirjoissaan.
Rutiini piirtäjällä täytyy olla rautainen, ja Jopella se
on, mutta Jopella on muutakin. Jotkut nimittävät
sitä persoonalliseksityyliksi.

Taideteollisen oppilaitoksen - Timo Aarnialan ja
Teemu Lipastin - oppilaat julkaisivat Helmiä sioille
-lehtiä, ja niitten leimaa-antavin piirtäjä oli var-
maankin Mauri Kunnas. Aku Ankka -kulttuurin
läpitunkemaksi itseään luonnehtinut Kunnas (s.
1950) osallistui myöskin Vesa Oittisen Tapaus Keu-
ruun visualisoimiseen. Pian Iltasten lukijat saivat
seuratakseen Jerry Kottonin alias Kotlant Jaartin
seikkailuja, joita oli julkaistu jokolmannessa Helmiä
sioille -lehden numerossa. Iltasiin Kunnas piirsi joi-
takin aikoja poliittisia pilapiirroksiakin. Pilapiirrok-
sia hän on sitten piirtänyt Aamulehteen, Suomen
Kuvalehteen ja Turun Sanomiin, viimeksi mainit-
tuun edelleenkin. Sarjikseenkin Kunnas piirsi, ja
Aku Ankassa (1974: 30) on ilmestynyt hänen käsikir-
joitukseensa piirretty sarja. Vuodesta 1976 hän on
piirtänyt ensin Help-lehteen, nykyään Suosikkiin
nuorisokulttuuria ja rockmusiikkia sivuavaa sarjaa
Nyrok City, josta sai Suomen Sarjakuvaseuran Puu-
päähatunvuonna 1981.

Vuosi 1981 onollut Kunnakselle muutenkin palkin-
tojen vuosi, sillä samalla viikolla kuin hattunsa hän
sai valtion kirjallisuuspalkinnon kuvakirjastaan Koi-
ramäen talossa. Viime vuosina Kunnas on nimittäin
yhä intensiivisemmin keskittynyt kuvakirjojen te-
koon. Vuonna 1979 ilmestyi Otavan kustantamana
hänen Suomalainen tonttukirjansa, jonka niin kri-
tiikki kuin ostava yleisö ottivat suotuisasti vastaan.
Koiramäen talossa oli hänen toinen kuvakirjansa -
kansatieteellisellä tarkkuudella laadittu yksityiskoh-
tainen entisaikaisen maatalon kuvaus. Uusi kuvakir-
ja tuli syksyllä 1981. Se kertoi joulupukista, Korva-
tunturista ynnä muista tutuista asioista ja niin vas-
tustamattomaan tapaan että kun Otava esitteli kir-
jan englanninkielisen laitoksen Frankfurtin kirja-
messuilla, siitä miltei tapeltiin ja se myytiin saman
tienkahdeksaan maahan.
Kuvakirjatouhun ohella Kunnas nykyään piirtää

Turun Sanomiin kolme kuvaa viikossa jakaksisivui-
sen Nyrok Cityn kerran kuussa.
Keväällä 1981 Sarjakuvaseuran ja Centre Fran-

järjestämillä sarjakuvanpiirtäjäpäivillä rautai-

set ammattilaiset jakoivat opastusta ja muuta neu-
voa nuoremmilleen jaaloittelijoille. Kunnas sanoi, ja
taisi siinä olla vähän pilkettä silmäkulmassa: »En tiä... mulla on aina ollu piirtämisen kannustimena toi
raha . . . mitä enempi saa rahaa sen vapaampi on
piirtää mitä haluaa ...» Niinhän se on, harrastukse-
naan ei kannata täysipäiväistä työtä tehdä. »Kaikkia
kaavoja on murrettava, mielikuvitusta pitää olla, ja
pitää olla kova kauppamies», jatkuivat neuvot. Eikä
pidä lannistua. Senkin opetuksen Kunnakselta voi
saada: sillä kun hän meni tarjoamaan tonttukirjaan-
sa Otavalle, markkinoille tuli samana syksynä
WSOY:ltä hollantilaistekoinen isokokoinen tonttu-
kirja, eikä toinen tullut kysymykseen. Mutta vuotta
myöhemmintuli.

Miljöötä jakäyttökuvaa

Toinen Taideteollisen oppilaitoksen suunnalta läh-
tenyt, Helmiä sioille ja Sarjis -lehtien kautta julki-
suuteen tullut piirtäjä on Tarmo Koivisto (s. 1948).
Koivisto oli yksi Sarjiksen vakiopiirtäjistä, ja hän
laati montavisuaalisesti upeata kokonaisuutta joissa
kokeili sarjakuvan mahdollisuuksia. Muistettavim-
mat niistä ovat ehkä Konttori, joka toimi yhtaikaa
todellisuuden ja ajatuskuplissa visualisoidun kuvit-
teellisen tasolla, sekä varsinkin Sarjiksen viimeisen
numeronpäättänyt Paluu alkuun, jokalienee suoma-
laisen sarjakuvan huippuja. Joonaksen luomaa Unto
UneksijaaKoivisto piirsi 1972—74.

Vuonna 1974 Koivisto perusti yhdessä seitsemän
opiskelutoverinsa kanssa Osuuskunta Käyttökuvan,
joka tekee kaikenlaista graafista suunnittelua, kuvi-
tuksia, julkaisujen ulkoasuja jne., ja sarjakuviakin.
Osuuskuntalaisten mielessä kehkeytyi ajatus tehdä
jotakinkotimaista, sellaista jokapoikkeaisi sisällölli-
sesti tuontisarjakuvasta mutta vetäisi hyvällekin ul-
komaalaiselle sarjalle teknisesti vertoja. »Mietittiin,
mistä ei ole vielä puhuttu, ja kun meitä oli täältä
Hämeestä kaksi, jotkatunnemmekokemuspohjaises-
ti alueen problematiikkaa, homma oli valmis. Täällä
on suomalainen yhteiskunta pienoiskoossa. Täällä
sitä on helppo käsitellä ja laajentaa malli suurem-
paan kokonaisuuteen. Oriveteläiset toki tunnistavat
sarjasta taloja ja muutakin, sehän on selvää,kun olen
täältä kotoisin. Mallin ottaminen säästi suunnittelu-
työtä»,pohdiskeli Koivisto Aamulehden toimittajalle
Oriveden lastenkirjallisuusseminaarissa kesällä 1978.
Käyttökuva haki projektilleen apurahaa, jota se sai

kuitenkin niin vähän, ettei alkuperäistä kirjasuunni-
telmaa käynyt toteuttaminen, ja sillä tavalla Mäm-
milä lähti aikakauslehtisarjana liikkeelle. Työvoima-
ministeriössä saatiin vihiä Käyttökuvan sarjakuva-
suunnitelmista, ja seuraus oli, että Mämmilä ennen
pitkää ilmestyi ministeriön Ruotsin suomalaisille jul-
kaisemassa Suomen Sanomassa varustettunakuvien
alle sijoitetulla ruotsinnoksella (1975—). Me-lehtikin
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kiinnostui, jaMämmilä alkoi ilmestyä siinä vuodesta
1976. Käyttökuva kustansi ensimmäisen Mämmilä-
albumin 1978, jasamana vuonnase sai Sarjakuvaseu-
ran Puupäähatun. Toinen albumi ilmestyi 1980.

Mämmilä on siitä harvinainen sarjakuva, ettei sillä
oikeastaan ole päähenkilöä, sankaria. Tai päähenki-
lönä on hämäläinen kirkonkylä, joka on joutunut
edistyksen kynsiin, murrosvaiheeseen, jossa perin-
näiset arvot, »juuret», helposti unohdetaan. Ristik-
käiset intressit, jännitteet, joistaKoivisto sanoo ole-
vansakiinnostunut, rakentuvat japurkautuvat tässä
murroksessa erilaisia etuja ajavien tai edustavien
ihmisten, kyläläisten kautta. Keskeiseen, persoonal-
lisuuden mitan saavuttaneeseen henkilöitten galle-
riaan on laskettu kuuluvan parisenkymmentä kylä-
läistä. Elämä on ikään kuin oikeata: toisin kuin
pitkään jatkuvissa sarjakuvissa yleensä, ihmisiä syn-
tyy jakuolee.

Mämmilä rakentuu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi- olisiko lupa nähdä siinä kirkonkyläeepoksen mit-
tasuhteita. Ja Mämmilä on miljöösarjakuva - siihen
nähden ettei sarjakuvassa välttämättä tarvita taus-
taa ensinkään (Rontti), jakun kylä on niin tarkasti
tehty, sen merkitys keskeisenä »henkilönä»korostuu.
Tällaista miljöön korottamista keskeiseen asemaan
sarjakuvassa ei muistu mieleen suoralta kädeltä edes
ulkomaisesta sarjakuvasta. Osansa sillä tietysti on
albumeissa, muttei kovin elävää statistinkaan osaa
kuin jossakin Franquinin Niilo Pielisessä tai Bud
Blaken Tiikeri-sarjan sunnuntaijaksoissa.

Siinäkin suhteessa Mämmilä on poikkeuksellinen,
että Jopen töitten ohella se lienee ainoa sarjakuva,
joka kuuntelee ja viljelee suomen kielen murretta, ja
tekeesen hyvin.
Mämmilän suunnitteluun ottaa osaa koko Käyttö-

kuvan väki, mutta päävastuun ideoinnista ja piirtä-
misestä kantaa Tarmo Koivisto. Joka vaiheessa
osuuskuntalaiset osallistuvat kritikoiden työhön; vä-
ritys onmyös yhteistyötä.

Apinain parissa Tarmo Koivisto jakäyttökuvalaiset
ovat muutenkin viihtyneet kuin Paluussa alkuun.
Taideteollisen oppilaitoksen - silloin jo korkeakou-
lun — kuvallisen viestinnän laitoksella opetettiin
animaatioelokuvankin tekoa, jatyöryhmä Timo Aar-
niala, Kirsti Brandt, Tarmo Koivisto, Gua Vainio,
Hannu Virtanen sekä opettaja-asiantuntija Antti Pe-
ränne valmistivat 1973 Suomen Elokuvaosuuskun-
nan tilaaman kolmiminuuttisen täysanimoidun
osuuden elokuvaan Herra Huu: jestapa jepulis. Ani-
maatio tehtiin M.A. Nummisen lastenlauluun Apina
ja gorilla, ja päähahmoina olivat laulussa mainitut
otukset. (Animaationteosta voi lukea seikkaperäisen
selostuksen esim. Sarjainfosta 1974:1.)

Tarmo Koiviston ja Hannu Virtasen ohjaamana
Taideteollisessa korkeakoulussa valmistui vielä toi-
nen animaatioelokuva, Tarmo Koiviston ja Hannu
Virtasen ohjaama Palikkasilta, jonka tekemiseen
osallistui joukko korkeakoulun animaation perus-
kurssin käyneitä opiskelijoita.

Osuuskunta Käyttökuva on vuodesta 1977 laatinut
Kauppa jakoti -lehteenApina Kapina -nimistä myk-
kää sarjakuvaa, jonka päähenkilö on ilmiselvästi ai-
kaisempien Koiviston simpanssien sukulainen. Kun
Mämmilän tekemiseen kuluu työviikko (35 t), Api-
na-sarja syntyy yleensä päivässä. Tarmo Koiviston
kynänjälkeä saattaa saada nähdäkseen yhtäällä jos
toisaallakin - tarkka luettelo on ilmestynyt Oulun
Sarjakuvaseuran Kupla-lehden numerossa 2. Var-
mimmin sitä näkeeviikoittain Helsingin Sanomissa,
jonka vakituisiin taiteilija-avustajiin Koivisto kuu-
luu.

Sarjakuvan ideoinnista ja
mahdollisuuksista:
taiteilijan näkemys

Suomen Sarjakuvaseuran jaCentreFrancais'n järjes-
tämillä piirtäjänpäivillä toukokuussa 1981 Tarmo
Koivisto piti erinomaisen esityksen sarjakuvien
ideoinnista. Sallittakoon ottaatähän siitä lainauksia,
koska niillä on yleisempääkin kiinnostusta sarjaku-
vien ymmärtämisen kannalta, ja koska ohjeet ovat
varteenotettavia:

»Minua on yhä enemmänruvennut kiinnostamaan
sarjakuvan rooli: mihin sitä voisi käyttää. Ja millä
alueilla voisi tehdä jotakin uutta kokeilua, löytää
uusia ideoita.

Sarjakuva on ainakin periaatteessa viesti toiselta
ajattelevalta ihmiseltä toiselle ajattelevalle ihmiselle.
Kun tällaisia viestejä lähetetään, halutaan yleensä
vaikuttaa toisen ihmisen käytökseen tai ajatuksiin.
Muttakäytännössä on ollut niin että viesti on enem-
mänkin ollut tuottajaorganisaatiolta massakulutta-
jalle. Ja tuottajaorganisaatio ei useinkaan halua että
lukija ajattelisi vaan ostaisi uuden numeron. Tämä ei
voi olla viestin paras mahdollinen tehtävä, ainakaan
yhteiskuntamoraalin kannalta. Sarjakuvaviestinen-
simmäinen tehtävä ei tähän asti ole ollut viestintä,eli
jonkin merkittävän tiedon tai mielipiteen tai elä-
myksen välittäminen vastaanottajalle vaan sen tar-
koitus - puhun sarjakuvista yleensä, en näistä hyvis-
tä sarjakuvista — on ollut etupäässä hyvä myynti.
Niinpä ei yleensä puhuta sarjakuvaviestinnästä tai
sarjakuvakirjallisuudesta tai sarjakuvailmaisusta tai
-taiteesta: kun me harrastajat tai taiteilijat puhum-
me, niin tavallinen maallikko kokee sen enemmän
vakuutteluna. Kun maallikko puhuu sarjakuvasta
hän tarkoittaa sarjakuvaviihdettä: kevyttä, epä-älyl-
listä, todellisuuspakoista, pinnallistaroskaa. Kukaan
meistä ei tuntisi Barksia ilman viihdeteollisuutta
eikä olisi yhtään klassikkoa ellei klassikko viihdytä.
Raja-aidat ovat siis vähän keinotekoisia.
Keskiverto sarjakuvanlukija tuskin on keskiverto-

sarjakuvansa luettuaan pysähtynytpohtimaan sellai-
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sia asioita kuin 'tuota en o tiennyt', 'noinko se nyt
onkin', 'tuollaiseltako se nyt tuntuu', 'tuohan vois
tapahtua mulle tai mun omaiselle', tai 'olenko mä
tuollainen todella, tai joku mun tuttava'. Tämä jo
osoittaa miten valtava osa elämästä ja inhimillisestä
kokemisesta ja viestinnän tarpeesta on sarjakuville
täysin neitseellistä tai läpijuostua aluetta. Näennäi-
sesti ollaan osallistuvia ja näennäisesti puhutaan
joistakin tekokatastrofeista ja tämmöisistä tärkeistä
asioista, mutta asiat jääväthelposti kuitenkin pinta-
raapaisun asteelle. Ja se sitten tietysti kiinnostaa,
onko yleensämahdollista mennäsyvemmälle.

No, jokatapauksessa: ne jotkavalittavat aihepulaa:
suurin osaelämästä on käsittelemättä.

Sarjakuvan jännä piirre, jota voi hyvin käyttää
hyväkseen, on ettei sarjakuvaa oteta todesta. Sarja-
kuva jovälineenä etäännyttää aika tehokkaasti, kos-
ka se on piirretty kuva. Ja eihän piirretty kuva ole
dokumentti elämästä vaan se nostaa asiat yleisem-
mälle tasolle. Siinä ei ole joku tietty henkilö jolle
jotakin tapahtuu, vaan se tyyppi edustaa jotakin
isompaa kokonaisuutta, ne tapahtumat symboloivat
jotakin isompaa toimintamallia yhteiskunnassa. Se
on valmiiksi etäännytetty, se asia on jo välineessä
valmiiksi ratkaistu, mitä teatteri jaelokuva ja usein
kirjallisuuskin pohdiskelee: miten etäännyttää joku
esitys siitä että se on juuri tämä henkilö joka tässä
nyt juuri näyttelee tässä teatterissa vaan että tämä
on yleisempi asia, että tämä ei olekaan nyt tämä
yksittäinen tilanne vaan tämäon laajempi juttu.

Tästä sarjakuvaan on ilmeisesti kehittynyt tietyt
tyypit, typologiat, kliseet: on yleisiä tyyppejä jotka
edustavat tiettyjä luonteenpiirteitä - tyypillinen
agentti, tyypillinen hassu hahmo, tyypillinen kaunis
nainen jatyypillinen konna. Nämä ovatkaikki yleisiä
tyyppejä. Harva niistä on kovin persoonallinen. Heti
päältä näkeeettä tämäedustaa sitä jasitä tyyppiä.

Sitä vastoin tämä yleinen taso voidaan esittää ja
kokea totena. Sikäli voidaan esittää hyvinkin todelli-
sia ja uskottavia asioita sarjakuvan avulla. Se ei ole
dokumentti yksittäisestä ihmisestä, mutta se voiolla
dokumentti ajasta ja aikakaudesta. Eli sarjakuva voi
jo tällä hetkellä kertoa tästä hetkestä, tästä ajasta
missä me nyt elämme, silloin kun muut välineet vielä
odottavat historiallista etäisyyttä. Tietenkin sarja-
kuvankin pitäisi niin tehdä, eihän asioita voi hah-
mottaa ennen kuin on etäisyyttä.Mutta toisaalta, jos
tekee tällaista yleistä dokumenttia aikakaudesta eli
vaankirjaa niitä asioita jotkanyt tapahtuvat japelaa
niillä niin tavallaan tekee koko ajan tästä ajasta
dokumenttia ja materiaalia joita sitten jälkipolvet
voivat tutkia ja todeta että ahaa, nyt piirtäjä on
mennyt tohon halpaan. Seei ole tajunnut tuota asiaa
kun se on esittänyt nämä näin ja näin. Mutta doku-
mentti se on jokatapauksessa.
Etäännytys on siitä hyvä asia että sarjakuvalla

voidaan viestiä hyvin aroista ja vaikeista asioista
myös niille joita nämä asiat koskevat. Eli: sarjakuvan
pitäisi nimenomaan puuttua tämmöisiin vähän vai-

keisiin asioihin: poikkeavuuksiin, ja hautajaisiin, ja
ruumiisiin. Niillähän sarjakuva pelaakin kauhupuo-
lella. Mutta tavastanimenomaan onkysymys: asioita
pitäisi käsitellä siten kuin hyvä kirjallisuus tai hyvä
elokuva niitä käsittelee, käsitellä ihmiselle tärkeitä
asioita, eikä välttämättä positiivisesti. Hyvä maku
pitää tietysti olla, mutta hyvä makukin on vähän
muuta kuin ettei kiroilla tai näytellä elimiä. Koko-
naisuus merkitsee: se mitä päämäärää esitys palve-
lee, onko sillä tarkoitus puhkaista paiseita, näyttää
että elämästä tässä on kysymys. Usein nämä paiseet
ja nämä arat asiat ovat semmoisia joita taiteilijoitten
yleensäkin pitäisi käsitellä; sitähän varten merkittä-
vät taiteilijat useinkin ovat jääneet merkittäviksi
taiteilijoiksi ettäovat puuttuneet näihin asioihin. Ei
sarjakuva minusta siinä suhteessa ole yhtään huo-
nompi - paitsi että underground on pahimmillaan
mennyt siihen että puhkotaan näitä paiseita itsetar-
koituksellisesti ja heitetään paskaa ja hikeä sivuille
vaan sen takia ettäsaatais shokkivaikutelma.

Tämmöiset kaikki ennakkoluulot, uskonto, suku-
puoliasiat, poikkeavuus, politiikka, ovat asioita jotka
ovataina käsittelyn arvoisia.

Tästä päästään toteamaan ettäkaikkinainen asen-
nekasvatus on sarjakuvan ominta aluetta. Sarjaku-
vassa menee sellaisia asioita sensuurista läpi jotka
eivät missään nimessä menisi esimerkiksi elokuvan
kautta, koska sarjakuvaa ei oteta todesta eikä se ole
dokumentti. Piirtäjä voi toimia samalla tavallakuin
pakinoitsija jolle sallitaan aikamoisia vapauksia ih-
misten käsittelyssä. Mutta siinä tullaan taas piirtä-
jänmoraaliin jahyväänmakuun.

Sarjakuvan yksi käyttöalue on ikävät ja pitkästyt-
tävät asiat. Tämmöisistä asioista sarjakuvilla voisi
kertoa kätevästi: nopeasti, hauskasti jakiinnostavas-
ti. Esimerkiksi tämä Paavo Ruotsalaisen elämä: mi-
nusta se saattaisi sarjakuvana olla paljon mielenkiin-
toisempi kuin oopperana. Näin oopperan, ja se on
kyllä erinomainen, muttakuitenkin jäikaiveleen että
jos siitä sais sarjakuvankin. Se on vielä niin mainion
näköinen tyyppi, sillä on samoja ongelmia nenän
kanssa kuin Joonaksella. Sarjakuvaan voi saada sel-
laista inhimillistä ulottuvuutta jokasaattaakerrottu-
na kuulua koomiselta mutta itse sarjakuvassa se
saattaa olla hellyttävää ja aiheuttaa sympatiaa eikä
suinkaan nauruaniinkuin kerrottuna.
Kuvan ja tekstin summa, joka on jotakinenemmän

kuin nämä kaksi yhdessä, jakuvien jatkuvuus: niillä
voi sarjakuvassa luoda vivahteita jotkasaavat arat ja
vaikeat jatyperätasiat tuntumaanuskottavilta.

Sarjakuva on ainoakirjallisen, siis painomateriaali-
na toimivan, ilmaisun laji jokakykenee sulattamaan
kuvan jatekstin toisiinsa. Kaikissa muissa tapauksis-
sakuvalla on jokokuvateksti tai tekstillä onkuvitus-
kuva, ja ne ovat enemmän tai vähemmän irti toisis-
taan. Sarjakuvassa kumpikin on täysin toisistaan
erottamaton informaation osa. Vain sarjakuva pys-
tyy tällaisessa materiaalissa välittämään kertomuk-
sen myös visuaalisella tasolla, viemään systemaatti-
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sesti informaatiota eteenpäin.
Sarjakuva voi välittää sellaista visuaalista infor-

maatiota johonei teksti eikä valokuva yllä tai jokaon
niille liian arkaluontoista taimonimutkaista.»

Näin siis Tarmo Koivisto sarjakuvan mahdollisuuk-
sista.

Toiset lehdet, ja nuoret

Yksi suomalaisen sarjakuvan varma julkaisukanava
oli vuosikymmen sitten omakustanne: Salaisuuden
varjo, Uusi sarjakuvalehti, Palsan Minun Getsema-
ne, Ossian Saarmanin sarjakuvalehdet Hyvinkää-
Riihimäki: kuoleman talousalue, Rommikuja, Teräs-
liigan tuho, ehkä Helmiä sioille -lehdetkin jaTapaus
Keuruun saattaisiomakustanteiksi lukea.

Mutta kun joutuu seuraamaan nykyistä omakus-
tanne- tai vaihtoehtolehtien vuota, niin täytyy vain
huokaista: kyllä ovat ajat sentään kovasti muuttu-
neet. Nykyään lehdet ovat järjestään omaa tekoa,
kymmenen vuotta sitten julkaistiin aika paljon sil-
loin muodikasta amerikkalaista undergroundia.

Taustana on toisaalta nuoren polven vaihtoehto-
kulttuuri yleensä: sen piirissä ilmestyy vielä paljon
suurempi määrä muita kuin sarjakuvalehtiä. Ja voi-
taisiin kai toisaalta myös ajatella - mikäli vuosikym-
menen takaiset tekijät ja julkaisijatnyt lohdutuksen
tarpeessa ovatkaan — että nykyinen omakustantei-
nen sarjakuvalehdistö versoo siitä maaperästä, jota
onvuosikymmen muokattu.
Enkeli Lucifer, Kiima, Komposti, Laama (valta-

kunnallinen punklehti), Media, Pahkasika (rujoa
huumoria), Toisinaanajatteleva. Siinä pieni otos
vaihtoehtolehdistöä, joiden julkaisupolitiikkaan
kuuluu sarjakuvakin.

Entäs varsinainen omakustannesarjakuvalehdistö:
Ankka + Ankka -sarjat (sama lehti, riippuu siitä
taittaako lehdenkeskeltä sisään- vai ulospäin), Kak-
tus, Noniin, Omatekemä, Skolekomix, Sladdi, Zärpä,
0,5-lehti.Kelpo keko siinäkin! Julkaisijoita jatekijöi-
tä: Jyrki Nykänen (Ankka); Kulttuuriklubi Tapio
Heickell,Kimmo Lassila & co. (Kaktus); Noniin-po-
jat Jussi Karjalainen, Veli Ahonen ja Jukka Heiska-
nen; Rainer Frilund & co. (Omatekemä); Skolekomix
(Kyky Ahonen); Jari Lappalainen ja Viemäri synti-
kaatti (Sladdi); Jukka Tilsa (Zärpä); Jii Styrman
(0,5). Vahvaa kamaa! vahvaa kamaa! niinkuin Peter
von Bagh sanoi Tuomari Nurmiosta. Joissakin ta-
pauksissa piirtämistekniikan puoli on vähän niin ja
näin, joskus painatuspuolikin, mutta ilmaisun paine
on järjestään jykevä. Joukosta erottuu omaan sar-
jaansa Sladdi sikäli että se alkoi ilmestyä jo 1977 ja
on ehtinyt 1980 numeroon - no, siihen joka tulee
neljän jälkeen (itse lehti vaikenee). JariLappalainen
kuvailee lehden vaiheita: »Se oli just sitä aikaa jolloin

alkoi syntyä noita omakustanteita ja oli punkrokkia
ja säpinää. Se oli just sellasta turhautumisen ja
työttömyyden aikaa jaoli pakkokeksiä jotakin teke-
mistä ja harrastusta - jotakin muutakin kuin ryyp-
pääminen. - Ja niin me keksittiin tekosyy tavata
toisiamme ja se tekosyy oli Sladdi. Eli voi sanoaettä
Sladdi syntyi meille niinkuin sosiaalisesta tilaukses-
ta. — Tosiasia on se että just silloin alussa oli haus-
kinta piirtää ja tehdä Sladdia kun ei tiennyt piirtä-
misestä ja sarjakuvista mitään ja luultiin ettäunder-
ground-sarjakuvat on sitä että piirretään erilaisia
variaatioita alastomista miehistä ja naisista. Sen jäl-
keen kun alettiin tietää jotakin (vähän) sarjakuvista
niin tää homma on alkanut tuntua yhä paskamai-
semmalta (tosi on).» Niin se on pojat, kulttuuria,
kulttuuria, vaikka hampaat irvissä ... Eipä silti,
laatukamaa Sladdissa onkin.
Kulttuuriklubilla on tiukka linja: ulkoasusta ei tin-

gitä. Niinpä Kaktuksen A 4 -kokoiset numerot on
painettu hyvälle paperille, jokatoistaa hyvin mustan
ja valkoisen dramaattiset kontrastit. Laatuisa lehti
muutenkin.

Kokkolalainen Omatekemä on passeli lehti sekin.
Rainer Frilund kertoo sarjakuvan- ja lehdenteon
ongelmista, että jonkin verran kunnallista tukea on
herunut, japaikallislehdessä julkaistuistasarjakuvis-
ta saadut palkkiot ovat lisäksi ohjautuneet Omante-
kemän tulo- ja menoarvioon. »Se, mistä sarjakuvan-
teko ainakin meillä kivestää on tekstipuoli (taitaa
kivestää muillakin omakustanteilla?). Piirtohalua
olis monesti paljonkin, mutta kun ei ole ideaa ...
Seuraavassa numerossa aiommekin huudattaa teks-
tinikkareiden perään», Frilund kirjoittaa.
Kuopiolaiset noniin-veikkoset tekevätpientä mutta

laatuisaa lehteä, jostatätä kirjoitettaessa on ilmesty-
nyt kolme numeroa: pääasiassa omia töitä, mutta
onpa mukaan pujahtanut Jopea, Crumbia ja Moe-
biustakin. Kiintoisa kokeilu Jukka Heiskasen Viuvau
comix voi. 5 -niminen, kolmessa rinnakkaislinjassa
eteneväsarja. Onpa pojilta ilmestynyt töitä muualla-
kin: Jussi Karjalaiselta kahdesti viikossa pilapiirros
Pieksämäen Lehdessä jaKarjalaiselta ja Heiskaselta
yhteinen Veljmies-sarja Viikkosavossa.

Sokeri pohjalla, tekisi tässä mieli lausahtaa: nimit-
täin Jukka Tilsan Zärpä, jota lienee tullut ilmoille
kolme numeroa. Tilsa tosin väittää saatekirjeessään
ei olevansa »niin oikee sarjakuvanpiirtäjä että kysy-
myksiin kannattas alkaa vastaileen», mutta näitten
rivien kirjoittaja rohkenee kuitenkin ottaa omalla
vastuullaan sellaisen kannan, että on poika melko
veijari: Tilsan hahmot ovat tosi yksinkertaisia, joku
sanoisi niitä äkkiseltään pikkulapsen tekemiksi,
mutta ei enää toiselta katsomalta. Tilsalla on taito
pannayksinkertaiset viivat puhumaan, ilmaisemaan.
Samassa hengessä vähän kuin Schulzista voidaan
sanoa ettei hän ole erityisen hyväpiirtäjä tai ettähän
on rajoittunut piirtäjä, mutta silti hän lataa yksin-
kertaisen näköiseen viivaan uskomattoman määrän
merkitystä. Ei Tilsa mikään Schulz ole sentään,
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mutta kun ilmaisevaan viivaan liittyy anarkistissä-
vyinen huumorintaju, niin eipä Zärpää lukiessa to-
della tule ikävä.
Uusinta uutta tässä katsauksessa edustakoot aivan

viime vuosina perustetutpaikalliset sarjakuvaseurat,
jotka ovat miltei järkiään perustaneet omia lehtiä.
Lehtiä, jommoisia on joutunutodottamaan Sarjiksen
kuolemasta lähtien.

Ensimmäisenä ilmaantui Seinäjoen Sarjakuvaseura
Kannus-lehtineen. Sen ensimmäinen numero ilmes-
tyi loppuvuodesta 1979. Puuhamiehinä olivat mm.
Kari Uittomäki, Harri Römpötti ja Arto Haarala.
Pääkirjoituksessa lehti kirjoitti: »Suomen sarjakuva-
tarjonta näkyy synkimmillään sarjakuvalehdistössä.
Sarjakuvalehtien suuri lukumäärä ei valitettavasti
takaa kovinkaan korkeata juonellista tai graafista
laatua. Juuri sarjakuvalehdissä ilmenevät selvimmin
ne negatiiviset piirteet, joista sarjakuvaa useimmin
syytetään.» Näillä sanoilla Kannus avasi sivunsa suo-
malaisten piirtäjienkäyttöön.
Kannus on tätä kirjoitettaessa ennättänyt seitse-

mänteen numeroonsa ja siihen mennessä ennättänyt
elvyttää jo välillä vähille hengin menneen toivon
suomalaisen sarjakuvalehden näkemisestä ...
Kannuksessa ovat töitään julkaisseet mm. Harri

Vaalio, Tilsa, Hannu Peltoniemi, JariPantzar, Klaus
Nurmi, Rauli Nordberg, Ilpo Lagerstedt, Timo Kok-
kila. Ns. vanhojen herrojen, mm. Tarmo Koiviston,
Kari Leppäsen, Kalervo Palsan ja Jorma Pitkäsen
töitäKannus on myösesitellyt sivuillaan.
Nurmi jaPeltoniemi tekevät jonkinverranKunnas-

vaikutteista pitkää sarjakuvaa.Kokkilan jaNordber-
ginvitsisarjojen jälkion tarkkaa javiimeisteltyä.
Kannuksessa esiintyneistä uusista piirtäjistä näyt-

tävät Harri Vaalio eli Wallu (s. 1956) jaRauli Nord-
berg (toisinaan nimimerkki Cossu; s. 1949) julkais-
seen jokoko runsaasti töitään muuallakin.

Vaalion julkinenura on lähtenyt Sarjiksen, Ruudun
ja Non Stopin kautta. Vuodesta 1977on Hämeenkul-
ma-sanomalehti julkaissutLämsänperäläiset-sarjaa,
Joka Poika Wallun luokkaa (1980-) - Wallu on
siviiliammatiltaan opettaja - ja Ilkka Pasi Pulpetin-
kuluttajaa (1981). Lisäksi Wallun töitä on ilmestynyt
Huulessa, Ilta-Sanomissa, Kurikkalaisessa ja
Me-lehdessä. Kesällä 1981 ilmestyi kokoelma nimel-
tä Wallun kulttuurikuvasarjoja, johon Wallu on saa-
nut julkistakinrahoitusta.

Rauli Nordberg on julkaissut töitään mm. Jymyssä
jaHuulessa (Juutalainen), Ratossa (Pultsarit 1979-)
ja Helsingin Sanomissa (Taneli 1980-). Nordbergin
töitä sisältyy myöskin 1980 ilmestyneeseen Lahden
erikoinen -kirjaseen.

Oulun Sarjakuvaseura perustettiin alussa vuotta
1980, ja saman vuoden lopussa saatiin painosta en-
simmäinen numero Kupla-lehteä.
Kupla on toimitusperiaatteiltaan Kannuksen kal-

tainen: se julkaisee suomalaisten tekijöitten sarjoja.
Tarmo Koiviston sarjauusintakomistaa avausnume-
ron alkua, Timo Kokkilan nimi on tuttu Kannukses-

ta. Tyylikkään näytön mahdollisuuksistaan antaa
Oulun Sarjakuvaseuran puuhamies Pentti Nuortimo.
Varsinkin oululaisympäristöön sijoittuva Sankarit
vaikuttaa sympaattiselta miljöökuvauksineen. Kup-
lankakkosnumero yllättää ja ilahduttaa huolellisella
piirtäjämonografialla: Nuortimon Tarmo Koivisto
-haastattelulla ja -bibliografialla. Nuortimo on jul-
kaissut sarjakuviaan mm. Ruudussa, Non Stopissa ja
Kalevassa (Tahavo, 1975-). Nuortimo toimii Kale-
van kuvittajana: karttoja, graafisia käyriä, logoja,
juttujenkuvitusta.
Tampereellakin on toiminut keväästä 1980 asti

paikallinen sarjakuvaseura, puuhamiehinään Reima
Mäkinen ja Petri Tuomola. Herrat ovat julkaisseet
omakustannesarjakuvalehtiä nimiltään Explosion
comics ja Zip. Tampereen Sarjakuvaseura julkaisee
omaasarjakuvalehteään nimeltä Sarjari (1981-).
Paikallisten sarjakuvaseurojen julkaisu-, näyttely-

ynnä muusta toiminnasta saa tietoa suoraan asian-
omaisilta tahoilta tai Suomen Sarjakuvaseurasta.
Moni eteväpiirtäjä jää tässä suppeassakatsaukses-

sa mainintaa vaille. Etevä animaatioelokuvantekijä
Heikki Prepula piirtää sarjakuvaa elokuvaeläimes-
tään Kössi Kengurusta Me-lehteen, graafikko Timo
Mäkelä, joka laatii Ilta-Sanomiin pilakuvia, on piir-
tänyt paria sarjakuvaa (Timo ja Tiina, sekä Olli)
Rakettiin ja Terään, Jorma Tiittanen laatii Seuraan
Titu-lointia-nimistä kuvakokonaisuutta ja Herra
Jalkasta Pääkaupunki-lehteen. Ja - last but not
least — Timo Mikama Krenatööreineen, Professori
Tuumivaisineen ja Allu Kaposineen. Allu Kaponen
on levinnyt Bullsin välityksellä kymmenkuntaan
suomalaislehteen. Kaikkiaan Mikaman sarjoja ja
muitapiirroksia ilmestyy noin 30 lehdessä.

Tänään suomalaisella sarjakuvalla näyttäisi taas
olevan jonkinlaiset olemassaolon ja kehittymisen
edellytykset. Se että omakustannelehtiä on ilmesty-
nyt aivan viime vuosina runsaasti tuntuisi osoittavan
että sanomisen tai tekemisen painetta on olemassa.
Ja se että Kannuksen toimitukseen on kertynyt
niinkin lyhyenä ilmestymisaikana niinkin runsaasti
materiaalia kuin mitä lehti on jo julkaissutosoittanee
että toisaalta välinekin tuottaa viestittävää (tuskin-
pa kaikki julkaistu sentään on odottanut tekijöitten-
sä pöytälaatikoissa Kannuksen perustamista).

Tässä olisi kenties syvämietteisyyden paikka: kun
kehitys kehittyy, asiat vaikuttavat toinen toisiinsa
kaksisuuntaisesti. Ilman kyvykkäitä taiteilijoita ei
synny entistä parempaa taidetta, ja ilman tiedosta-
vaa, kriittistä yleisöä se entistä parempi taide voi
elää vain kituliasta elämää, eli kun on sarjakuvasta
puhe, sitä lakataan aika äkkiä julkaisemasta.
Niin että te, jotka nyt luette Kannusta, Kuplaa,

Mämmilää ja mitä niitä on, ja te jotka piirrätte, te
teette suomalaisen sarjakuvan historiaa juuri nyt. Ja
olette onnellisessa asemassa. Välineenneon kansain-
välinen. Paraskin suomalainen kirjailija tahtoo jäädä
kansalliseksi kuuluisuudeksi. Kuva on kansainväli-
nen, jasarjakuvan teksti yleensä helppokääntää.
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Onko mitään tehtävissä?

Mikä on sarjakuvan paikka Suomessa tänään? Edel-
lä käynyt katsaus yrittää olla muuan vastaus kysy-
mykseen. Mietintönsä 1979 jättänyt, Pekka Grono-
win johdolla istunut lastenkulttuuritoimikunta pää-
tyi pääpiirtein samansuuntaiseen tilannekuvaan, jo-
ka ei tietenkäänvoinut olla kovin detaljoitu.

Toimikunta esitti toisaalta erinäisiä tuki-, toisaalta
joitakin rajoitustoimia. Seurannut vilkas julkinen
keskustelu osoitti, että rajoitusehdotukset olivat
panneet mielikuvitukset huomattavasti kiivaampaan
liikkeeseenkuin tukiehdotukset.
Mikäli toimikunnan suositukset joskus toteutuvat,

sarjakuvataiteilijalla olisi ilmeisestikin reaaliset
mahdollisuudet anoa ja saada valtion taiteilija-apu-
rahaa ja taiteen kohdeapurahaa. Sarjakuvakulttuu-
rin tutkimukseen voitaisiin myöntää määrärahoja,
samaten opetus-, näyttely- ja muuhun valistustoi-
mintaan. Kotimaiselle sarjakuvatuotannolle voitai-
siin myöntää tuotantotukea — ajatus jonka Pekka
Gronow oli lanseerannut jo60-luvun puolella.

Toisaalta toimikunta siis esitti kaiken sarjakuvan
verollepanoa, jotta saataisiin kuurnituksi heikkota-
soinen, väkivaltaa ihannoiva aineisto lehti- jakirja-
tarjonnasta. Korkeatasoinen sarjakuva voitaisiin ha-
kemuksesta ja erityisen sarjakuvaverolautakunnan
päätöksellä vapauttaa verosta. Julkisessa keskuste-
lussa esitettiin mm. kysymyksiä, voisiko lautakunta
päästä johdonmukaisiin ratkaisuihin jamillainen oli-
si lautakunnan kokoonpano. Ounasteltiin myöskin,
että halvalla kustannetut massatuotantolehdet ehkä
sittenkin jäisivät eloon vaikka niiden hintaan lisät-
täisiin 30 %:n vero. Sen sijaan saattaisi käydä niin,
että laatusarjakuvaa julkaiseva lehti - sellainenkuin
Non Stop tai Zoom olivat, joissakummassakin aikoi-
naan ilmestyi väkivaltaistakin käyttäytymistä esittä-
viä seikkailusarjakuvia — joutuisiverolle jakannatta-
vuusrajalla riiputtuaan joutuisi lopettamaan. Tosin
tällaisia lehtiä ei ilmestynyt 1979, eikä ilmesty tätä
kirjoitettaessakaan.

Tämän kirjoittajista tuntuu siltä, ettänopeatkirur-
gisluontoiset toimet saattaisivat helposti viedäkehi-
tyksenvinoon ja että parempi olisi lääkehoito, hidas
tie: kotimaisen tuotannon tukeminen, ulkomaisen
korkeatasoisen tuotannon korkeatasoinen käännät-
täminen ja julkaiseminen, potentiaalin lukijakunnan
tiedollisen tason lisääminen,kasvatus kriittisyyteen.
Ja asennekasvatus: ettei sarjakuva ole sinänsä ros-
kaa, vaan ainoastaan suuri osa siitä; ettei kaikki
sarjakuva ole lasten tavaraa sen paremmin kuin
kaikki kirjallisuus; että toisaalta lastensarjakuvakin
voi olla aikuislukijan mielestä yhtä hauskaa kuin
Nalle Puh, Kaislikossa suhisee tai Vaarallinen juhan-
nus; että hyvää sarjakuvaa voisi vaatia luettavak-
seen; että kustantajatkin voisivat havahtua siten
julkaisemaankorkeatasoistakin sarjakuvaa.

Jossain määrin idealistista lienee odottaa, että

kaikki Suomen kodit, leikkikoulut, koulut ja koulu-
kodit nyt ryhtyisivät pitkäjänteiseen sarjakuvakas-
vatukseen, jonka tuloksena äkkiä kukaan ei ostaisi
sotasarjakuvia. Toisaalta, eihän sen utopiaakaan tar-
vitse olla. Tunnemme lapsiperheitä, joissa on luettu
aina paljon sarjakuvia. Lapsille on pienestä pitäen
luettu ääneen paljon ja säännöllisesti - mutta ei
sarjakuvia. Nyt lapset lukevat paljon itsekin, sarja-
kuvia jakirjallisuutta.

Lukuohjelmiston monipuolisena pitäminen vaatii
tietystikin vanhemmilta paneutumista - mutta las-
ten kanssa ei sovikaan leikkiä.

Pikku täsmennyksiävuosikymmenen
takaiseen tekstiin

Arvelimme 1972, ettäHelmi jaHeikki ilmestyisi sekä
1100 että 1600 lehdessä eri puolilla maapalloa. Uu-
sien tietojenmukaan sarja ilmestyy 1750 lehdessä, 17
kielellä, jasitä lukee 70 miljoonaa ihmistä.

Kissalan pojat alkoi ilmestyä joulukuun 12.päivänä
1897.
Spirou-lehti alkoi ilmestyä 1938, Tintin-lehti 1946.
Spiroun hahmon luoja oli herra nimimerkiltä Rob-

Vel,nimeltä Robert Velter.
Vihtori ja Klaara on alkuperäiseltä nimeltään

Bringing up father, Kulmalan kaverit nimeltään
Winnie Winkle.

Jack Hannah on ja pysyy eri henkilönä kuin Wil-
liam Hanna, eivätkä herrat olekuunaan tehneet töitä
toistensa nimiin.
Kuuluisa tanskalainen pilapiirtäjä on Robert

Storm-Petersen.
Puupiirros ei ollut ainoa kirjankuvitusväline 1800-

-luvulle saakka, kuparipiirroksinkin kirjoja koristet-
tiin jo varsin aikaisin.

Ja kansanomaista kuvitusta on ollut Suomessakin
olemassa jo 1800-luvulla, toisin kuin otaksuimme
vuosikymmen sitten (s. 171): vrt. oheinen kistebrev-
kirstukirje. Kistebrev oli painokuva, jollaisia varsin-
kin palkollisväki liimasi tavara-arkkujensa kansien
sisäpuolelle mistä niitä saattoi ihailla ainakun arkun
avasi.
Veli Giovannin merkitystä luovana sarjakuvaskena-

ristina olisi syytä alleviivata tehtyäkin painokkaam-
min.

Aksel Halonen ja Yhteishyvä-lehden sarja Sattu-
man Ville tarvitsisivat esittelyn. Samaten tarvitsisi
40-luvun piirtopalat, ellei sitä olisi Sarjainfossa jo
esitelty.

Suomalainen sarjakuva kaipaisi yleensäkin laajem-
man, erillisen historiikin.
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Liite:

TARMO KOIVISTO: MÄMMILÄ-SARJAN
KUVA-ANALYYSI
(Ilmestynytaikaisemmin: Sarjainfo 1978: 2.)

Mämmilä on sivun mittainen, itsenäinensarjakuvaepisodi,
jonka juoni rakentuu useimmiten hyvin yksinkertaisen,
jopakäytössä kuluneen perusidean tai vitsin varaan. Tätä
pintatarinaa pyritään syventämään ihmissuhde-, ympäris-
tö- ja yhteiskuntakuvauksella ja yhteyksillä edellisiin ja
tuleviin sarjoihin. Jatkuvuutta rakennetaan tuttujen hen-
kilöiden, paikkojen jaasiayhteyksien avulla.

Yritän seuraavassaeritellä oheisen sarjan kuvallisia rat-
kaisuja jaselvitellä miksiniihinon päädytty.

Television kaupittelu sähköttömään taloon on yksi
muunnelmatutusta peruskaavasta: myydään jollekinjota-
kin, mitä tämä ei tarvitse eikä pysty edes käyttämään,
kuten kaljullekampaa taieskimolle jääkaappia.Ideaantaa
tilaisuuden tarkastella myyjää, ostajaa ja heidän suhdet-
taan, tavaran tarpeellisuutta jaostajan todellisia tarpeita.
Lisämausteita on saatavissa ympäristöstä. Tässä tapauk-
sessa ollaan ostajan reviirillä,hänen kotonaan. Kuvataan
siis kulkukauppaa (nykyisin kai tuote-esittelyäkotipalve-
lulla jaostomahdollisuudella).

Mämmilässä avaus on hyvin tärkeä. Ensimmäisen kuvan
pitäisi kertoa vallitseva tilanne ja tunnelma, tutustuttaa
ympäristöön, usein myös henkilöihin ja antaa suunta tule-
valle toiminnalle. Sommittelu vie vasemmaltaoikealle (lu-
kusuunta). Avausruutu on keskimääräistä leveämpi ja sii-
nä on niukalti tekstiä,mieluimminei lainkaan.Tavallisesti
se on yleiskuvanormaaliperspektiivissä.Tässä tapauksessa
»ajetaan» sisään maalaistupaan(kaappikello,arkku, pirtti-
kalustoa, räsymatot, lautakatto ja -lattia). Papan teksti
yhdistää sarjan edelliseen, jossa hän tervehti vaimoaan,
(huonosti näkevä) kun on, samanlaisessaavauskuvassa.

Koska hän tervehtii, joku ilmeisesti tulee sisään. Tulija
esitelläänseuraavassa ulkonäön, puhetyylin ja kantamuk-
senavulla.
Kolmoskuvaa voitaisiin kutsua: myyntihyökkäys n:o 1.

Ollaanpuolilähikuvassa.Penkillekapuava myyjä jatelevi-
sio ovat pappaparkaasuurempia jahäntä ylempänä.Rivin

päätteeksi »ajetaan» papan lähikuvaan ja esitellään hänen
ensireaktionsa sanoin ja ilmein. Samalla oikealle edennyt 299
liike katkaistaan (Papan kasvot ja katse vasemmalle),
jotteisommitteluputoaisikuva-alastaulosoikealta.
Toista riviä pitää selvitellä edelleen elokuvatermistön

avulla.Kun ylärivillä »ajettiin» pitkin mattoa papan luo,
niin tällä rivillä liike jatkuu tätä ns. suojaviivaa pitkin
papan taitse siten, että oikealle vievä sommittelu (kuva 5)
kääntyy neutraalin kautta (kuva 6) vasemmalle vieväksi
(kuva 7) siten, että myyjän ja papan keskinäinen sijainti
pysyy silti muuttumattomana (myyjä vasemmalla,pappa
oikealla). Kuvissa 5 ja 6 pappaa ahdistetaan. Kuvat on
rajattu ahtaiksi jakasvoton myyjäpuhuu enemmänsystee-
min äänellä kuin omallaan. Pappa voittaa ensimmäisen
erän jakuvassa 7 myyjä lähtee hyökkäykseen n:o 2. Ala-
perspektiivin avulla pappa on saatu ensimmäistä kertaa
myyjän yläpuolelle ja tätä isommaksi. Näin on säästetty
lisäksi piirrostyötä huoneen yksityiskohdissa (katossa on
yleensä vähän kalusteita). Kattolaudat antavat syvyyttä ja
tehostavathaluttuasommittelusuuntaamyyjän liikkeen ja
papan katseen ohella.

Kolmannen rivin sommittelu toistaa edellisen kaavan:
oikealle — lähes neutraali — vasemmalle. Keinot ovat
kuitenkin toiset:alaperspektiivi jasateen suunta,kattolau-
dat, yläperspektiivi ja pöydän suunta. Luonnonvoimat
ovat vastaan ja vastapuoli voimistuu - myyjä joutuu
suostumaan välirauhaan. Kuva 10 esittää uudet rintamat
yleiskuvana, jossahyökkääjä on joutumassaaltavastaajak-
si sekä sanallisesti että kuvallisesti (myyjä sommittelussa
alimpana).
Alarivi esittää hyökkäyksen n:o 3, ratkaisun ja epilogin.

Sommittelussa kattokuvan alapuolellamennään pitkin lat-
tianrajojajasivun alareunaaoikealle(kuva 11) kohti sarjaa
hallitsevaalähikuvaa(kuva 12), johonkoko sivun sommit-
teluon suunnattu. Tässä esitetään ratkaisu, huipennus ja
lopullinentappio.
Epilogi (kuva 13) kertoo mitä sitten tapahtui. Myyjä on

nyt oma itsensä, työssään epäonnistunut koneensa vanki
(samassa asemassa kuin pappa alussa). Pappa ja muori
yläpuolella(mutta taaempana)antavat sympatiaa.Toivot-
tavasti lukijakin.
Huomaan joutuneeniensimmäistä kertaa analysoimaan

omaa työtäni kirjallisesti ja tämä kokemus tuntuu häm-
mentävältä. Useimmat visuaaliset ratkaisut tapahtuvat
automaattisesti ja alitajuisesti — ikäänkuinkokoaisi pala-
peliä, johonon löydettävissä oikeat palat. Ne vain on itse
tehtävä.
Työtä johtaa useimmiten silmä. Tietoisempaaajattelua

tarvitaan vastakun silmä ei löydäratkaisua taiei hyväksy
sitä. Sivun sarjakuva on kokonaissommittelu, johon jokai-
sen kuvan on »istuttava». Sommittelujen on palveltava
kokonaisinformaatiota, sivun yleistä sommittelua sekä
kunkin ruudun sisäistä viestiä ja rakennetta niin, että
kestää myös erillistä tarkastelua. Nämä vaatimuksetrajaa-
vat jo huomattavastivaihtoehtoja ja tekijöiden henkilö-
kohtaiset resurssit vielä lisää. Silti eri ratkaisutapoja jää
vielä paljon tutkimatta. Mutta - jos kullekin sarjalle
yrittää tietoisestianalysoiden etsiä vaihtoehtoisia käsikir-
joitus- ja sommitteluratkaisuja, törmää heti ylivoimaisiin
aikataulu- ja talousongelmiin. Niinpä tämänkin sarjan
ensimmäistätietoistakuva-analyysiateinvastanyt.

TarmoKoivisto
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Kirjallisuutta ynnä muita tiedonlähteitä

Tällainen tietopakettiei milläänmuotoaole täydellinen, ja
ajankohtainen se on äärettömän vähän aikaa eli se alkaa
vanheta heti kun se on tehty, aikaisemminkin. Osoitteet
vaihtuvat, kustantajat kuolevat, nopeimmin kuitenkin
nousevat hinnat. Viitteitä tästä kuitenkin saa. Ajantasai-
sempiatietoja jakaanopeampiinformaatiokanavaSarjain-
fo-lehti.

Artikkelit on jätetty järkiään pois. Niitä on ilmestynyt
liki tähtitieteellinenlukumäärä. Niitten jäljillepääsee par-
haiten aikakauslehti-indeksien avulla - indeksijulkaisuja
mainitaan valikoima omana osastonaan seuraavassa.
Kempkesin bibliografia on myöskin käyttökelpoinen. Jo-
kaisessa vähänkin kelvollisessa tieteellisessä tutkimukses-
sa on lähdeviitteet jakirjallisuusluettelo: ne auttavatniin-
ikään eteenpäin.

Seuraavassa on merkittynä, mikäli kirjallisen lähteen
tiedetään olevan jossakinkirjastossa; Helsingin yliopiston
kirjaston keskeinen mukanaolo on ymmärrettävä sikäli
että se on keskeinen humanistinen tieteellinen kirjasto
meillä ja sinne on jo pitkään hankittu järjestelmällisesti
alankirjallisuutta, myös aineskokoelmia.Muissakinkirjas-
toissavarmastionkirjallisuutta.Kysykää!

Sarjakuvakokoelmat ja albumit on jouduttu jättämään
yleensä pois, niitä ilmestyy niin paljon (esim. pelkästään
Ranskassa vuonna 1979 kaikkiaan 350) että ainut keino
saada niistä tieto on seurata säännöllisesti alan lehtiä:
Sarjainfo, A Suivre, Circus, Comics journal,Kulörte sider,
jne. Toinen keino: seuraavassa on kustantajien kohdalla
annettu viitteitätaiteilijoistatai julkaisutyypeistä:kustan-
tajiltavoi sittenpyytää luetteloita joitane yleensä lähettä-
vät mielellään ja ilmaiseksi.

Seuraavien tiedonlähteidenkokoamisessa ovatarvokasta
apua antaneet Suomen Sarjakuvaseuran aktiivit Heikki
Jokinen,Markku Kivekäs,Kalervo Pulkkinen, Juhani Tol-
vanen,Pekka Tuliara.Heillekiitokset.

Kirjastolyhenteet: HYK — Helsingin yliopiston kirjasto,
HYK/O - edellisenalainenopiskelijakirjasto,SKS - Suo-
malaisen kirjallisuudenseurankirjasto.

Yhteisöjä

SuomenSarjakuvaseurary.
PL 927. 00101 HELSINKI 10. - Ps-tili 35164-9. Puh.:
90-493427. Arkiston os.: Mechelininkatu36, Helsinki. Päi-
vystys:ti,ke 18-21.Lehti: Sarjainfo, Ilm. 4 n:oa/vuosi.
- Yhdistyksen tarkoituksenaon edistää sarjakuvan tunte-
musta, edistää sarjakuvan käytön yleisiäedellytyksiä, toi-
miakotimaisen sarjakuvanaseman ja laadun nostamiseksi,
edistää kriittistä ja analyyttista suhtautumista sarjaku-
vaan sekä edesauttaa korkealaatuisen sarjakuvatarjonnan
syntyä. Järjestää kokouksia, koulutus-, tiedotus-, tutki-
mus- ja arkistointitoimintaa,piirtäjäneuvontaa, pitää yh-
teyttä suomalaisiin ja ulkomaisiin kustantajiin ja alan
järjestöihin. Jäseneksivoi liittyäkuka tahansasarjakuvista
kiinnostunut seuran tavoitteita kannattava. Seuran kautta
saa myös tietojapaikallisseuroista, joitaon viime vuosina
perustettu muutamillepaikkakunnille. Niistä eräät julkai-
sevat omialehtiä (Kannus,Kupla, Sarjari).

Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti.
Satakunnankatu 15. 33210 TAMPERE 21. Puh.: 931-
-21923.
- Kerää lasten- ja nuortenkirja-arkistoa,järjestäätutkija-
kokouksia, julkaiseejäsentiedotettasekä julkaisusarjaa -
ks. bibliografiasta:UllaLehtonen. Instituutin jäseneksivoi

jokainennuortenkirjallisuudestakiinnostunut liittyä. Sar-
jakuvatkinkuuluvat instituutin intressipiiriin.

CentreCulturelFranqais.
Mannerheimintie 16 A. 00100 HELSINKI 10. Puh.:
90-647521,90-647522.- Ranskan Helsingin-suurlähetystön alainen kulttuuri-
keskus, jonkakirjastossa on varsin hyvä kokoelma ranska-
laisen kielialueen sarjakuvaa, sarjakuvakirjallisuutta ja
alan lehtiä. Kirjaston käyttö edellyttääjäseneksiliittymis-
tä. Suomea puhutaan.

Seriefrämjandet.
Box 11034. S-100 61 STOCKHOLM. Sverige.
- Mainittakoon ruotsalainen Sarjakuvaseuran kaltainen
järjestöainoana ulkomaisena,koska se toimiinaapurissa;
ulkomaisista järjestöistäsaatavissa tietoja Suomen Sarja-
kuvaseuralta. Seriefrämjandet julkaisee Bild och bubbla
-lehteä, tekee opetus- ja valistustyötä, välittää jäsenilleen
keskitetysti ulkomaisiasarjakuva-alan julkaisuja.

Muutama kirjakauppa

CollectorsShowcase.
6763 HollywoodBoulevard. Hollywood,CA 90028. USA.- Tarjoushuutokauppojajärjestäväliike, jonkalistoillaon
sekä alkuperäisiätöitä että painettua: sarjakuva- ym. leh-
tiä, kirjoja, elokuva-,radio-, TV-käsikirjoituksiajne.Luet-
telossa mainitaan arviohinta: esim. alkup. Krazy Kat
-strippi v:lta 1930 n. USD 300-400, vähemmän tunnettu
George McManusin sunnuntaisarja 1910-luvulta n. USD
300-500, Mad n:o 1 (1952) n. USD 100-200, Fantastic
Four n:o 1 (1961) n. USD 150-250,Action Comics n:o 21
(1940) n. USD 40-75, WaltKellyn JackAcid SocietyBlack
Book n. USD 5-10, Milt Grossin Hiawattan. USD 10-20,
saman verran Grossin Nize baby, 2 alkup. käsikirjoitusta
50-lukuisiin CiscoKid -televisiosarjoihinn. USD 30-40 ...
Kiintoisaa.

Dark They Were & GoldenEyed.
9-12 St. Anne's Court. Soho, London WIV 3AX. England.
- Lähinnä amer. science fictionia ja sarjakuvia myyvä
puoti. Luettelo tilattavissa.
Fantask.
Skt. Pedersstraede 18. DK-1453 KOBENHAVN K. Dan-
mark.
- Suomen Sarjakuvaseuran käyttämä tanskal. alan kirja-
kauppa, jokapitää kaupan eurooppalaisiaja amerikkalai-
sialehtiä jakirjoja, sarjakuvaa,science fictionia, pilalehtiä,
elokuva-alan julkaisuja, julisteita, ym. Amer. under-
ground-nimekkeitä myynnissä edelleen kelpo lailla, jou-
kossa vanhoja60-luvun tuttujakin.

ForbiddenPlanet.
23 Denmark Street. London WC2 BNN. England.
- Englantilaiset kirjakaupat ovat niihin tutustuneitten
mukaan kaikki amerikkalaispainotteisia, mikä ei liene
kumma. Tämä julkaisee luetteloa jota voi tilata. Myy
sarjakuvia, science fiction -kirjallisuutta, elokuva- ja
TV-kirjallisuutta.

Futuropolis.
8, passage des écoliers. F-75015 P.ARIS. France.
- Keskeisiä pariisilaisia alan kirjakauppoja. Harrastaa
myös kustannustointa: vanhoja ranskalaisia sarjoja uusin-
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toina sekä uuttakin. Ruvennut äskettäin julkaisemaan
isoina reprint-laitoksina amer. klassikkoja: mm. Popeye,
KrazyKat.

LeKiosque.
5, rue Cochin. F-75005 PARIS. France.
- Sarjakuviin erikoistunutkirjakauppatämäkin.

BudPlant Inc.
P.O. Box 1886.Grass Valley, California95945. USA.
- Käyköön valtamerentakaiseksi peruskirjakaupaksi:
»varmat toimitukset,edullisethinnat»,mainitsevatkäyttä-
jät. Välittää laajastikaikkea sarjakuvaanliittyvääamerik-
kalaista materiaalia, joukossavaikeastikin saatavaa. Tosi
monipuolinenvalikoima. Lähettää pyydettäessä luettelon
jonkapostituslistallepääsee kun on tilannut jotakin. Ke-
sällä 1981 on ilmestynyt luettelo 18.Kannattaa kirjoittaa
alkuun yleinentiedustelukirje, mm. ensimmäinen luettelo
saattaamaksaa pikku summan. Pankki auttaarahaliiken-
teen hoitamisessa.

Runepress.
Krogshojvej 32. DK-2880 BAGSVAERD. Danmark.
- Skandinavian suurimmaksi itseään kehuva sarjakuvien
postimyyntiliike.Välittää laajasti amer. ja eurooppal.alan
erikoisjulkaisuja(Cartoonist Profiles, Schtroumpf,Kulörte
sider, Overstreetin hinnasto), sarjakuvalehtiä ja -albumei-
ta. Luettelo tilattavissa.

Kustantamoita: suppea valikoima

Artefact.
3, rue du marché. F-95880 ENGHIEN. France.
- Uusi pienkustantamo. Listalla mm. Mouminoux,Shel-
tonin Fat Freddy's Cat, Evert Geradts, Dan o'Neill,
F'Murr, Crumb. Julkaisee myös Fantasmagorie-nimistä
animaatioelokuviakäsittelevää lehteä.

Editions Audie.
120 bis, boulevard du Montparnasse. F-75014 PARIS.
France.
- Uusia ranskal. kustantamoita.Lehti: Fluide glacial. Al-
bumeita. Tekijöitä: Gotlib, Alexis, Lucques, Goossens, Ca-
banes.

Bahia-Verlag.
Postfach 1107. D-8032 GRÄFELING.BRD.
- V. 1980 perustettu kustantamo, joka aikoo julkaista
koko Crepaxin,ehkämyös koko Pichardin tuotannon.

B. Diffusion.
40, bd Saint-Germain. PARIS 6. France.
- Sarjakuvanvälitysfirma;mm.Bretécher'n omatuotanto
saatavissatätäkautta. Luettelosaatavissa,ilmaiseksi.

Carlsen.
Kobmagergade 9. DK-1001 KOBENHAVN, Danmark. -
Ruotsal. Carlsenin osoite: Bredgränd 2. S-11l 30 STOCK-
HOLM, Sverige.
- Julkaissut mm.ruotsiksi melkoisen määrän ranskalaista
nykysarjakuvan parhaimmistoa:Bilal, Lauzier, Bourgeon,
Goetzinger, sekä suomal. nykysarjakuvan eturintamasta
Martti Sirolan Livet i Bemböle -teoksen ruotsiksi ja sak-
saksi.

Casterman.
Kontatiosoite: 66, rue Bonaparte. F-75006 PARIS.
France.
- Belgialainensarjakuvakustantaja, Dupuis'n ohella tär-

kein. Lehti: A Suivre. Tekijöitä: Hergé, Bob de Moor,
Jacques Martin, Hans Kresse, Pratt, Tardi, Derib. Uusi
kirjasarja, taiuusi sarjakuvagenre:Les grands romans de la
bände dessinée.

ChelseaHouse.
70 W. 40th St. NewYork,N.Y. 10018.USA.— Amerikkalaisia kustantamoita on vähän hankala ottaa
mukaan, USA:ssa n+l yrittäjää lykkää sarjakuvia markki-
noille. Tämä kuuluu mainittaviin: julkaissut vuosien mit-
taan useita hyviä kokoelmia klassisia sarjakuvia: Buck
Rogers, HogarthinTarzan,Dick Tracy.

Dargaud Editeur.
12, rue Blaise-Pascal. F-92201 NEUILLY-SUR-SEINE.
France.- Ranskan tämän hetken tärkein sarjakuvakustantaja.
Lehti: Pilote.Taiteilijoita:Morris, Greg,Uderzo, Mandry-
ka, Cabu, Gotlib, Bretécher, Alexis, Lauzier, F'Murr, Gi-
raud, Jijé, Hubinon, Gigi, Sio, Crepax, Manara, Pratt,
Buzzelli, Caza, Franc, Bilal, Tartempion, Loro, Méziéres,
Ribera, Fred, Graton, Derib, Jacobs, Macherot, Goetzin-
ger, Druillet, Tardi, Forest. Uudentyyppinensarja: B.D.ro-
man.

Doverpublications.
180Varick Street.New York,N.Y. 10014.USA.
- Amer. reprint-kustantamo, siitä poikkeuksellinen että
kirjat ovat halpoja ja että nämä pokkarit kestävät. Myös
sarjakuvia: McCay, Outcault, Dirks, Gray, Willard, John-
son. Hinnat USD 2-4.

Editions JeanDupuis.
97, rue deLivourne. B-1050 BRUXELLES. Belgique. - 39,
rue Destrée. B-6001 MARCINELLE. Belgique.
- Toinen keskeinen belgialaiskustantaja. Lehti: Spirou.
Taiteilijoita:Franquin, Fournier, Peyo, Roba, Morris, Le-
loup, Jijé, Derib, Bretécher, Will, Walthéry, Macherot,
Tillieux,Gos,Berck & Cauvin, Charlier.

Garzanti.
Via Senato, 25.1-20121 MILANO. Italia.- Julkaissut isojakokoelmia: Mandrake,L'uomo masche-
rato, Feininger,Little Nemo, Flash Gordon, Brick Brad-
ford, Töpffer jne.

Editions Jacques Glénat.
6, rue Lieutenant-Chanaron. F-38000 GRENOBLE. Fran-
ce.
- Ranskan sarjakuvakustantamoista se toinen. Lehtiä:
Circus, Schtroumpf: les cahiers de la bände dessinée,
Carton. Tekijöitä: Bretécher, Lauzier, Mouminoux,Bour-
geon, Goetzinger, Tabary, Pratt, Marijac, Barbe, Pellos,
Cuvelier, Pichard, Crepax, Quino. Lisäksi historiikkeja,
bibliografioita,tutkielmia.

EditionsPierre Horay.
22 bis, PassageDauphine.F-75006 PARIS. France.
- Vuosien kuluessa julkaissut koko joukon isoja kokoel-
mia: McCay, Feininger, Töpffer, Sullivan, Verbeek. Myös
muuta sarjakuvaanliittyvää.

Les humanoidesassociés.
17,rueMonsignylF-75002 PARIS. France,- Lehtiä: Métal hurlant,Ah! nana. Taiteilijoita:Moebius,
Druillet, Corben, Eisner, Tardi,Buzzelli, Pichard, Steran-
ko, Montellier,Bilal, Caza.

HyperionPress.
45 RiversideAvenue. Westport, Connecticut06880. USA.
- Bill Blackbeardin uusintajulkaisujen kustantaja. Ks.
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bibliografia: Hyperion library of classic American comic
strips.

Llsola trovata.
ViaLaziol/c. 1-40139BOLOGNA. Italia.— Listoilla: Pichard, Crepax, Mufioz & Sampayo, Aitan,
Goetzinger,Cinzia Ghigliano.

Kitchen Smk Enterprises, a division ofKruppComic
Works, Inc.
P.0.80x7. Princeton, Wisc. 54968. USA.
- Underground-tyyppisten lehtien iso kustantaja. Ohjel-
massamyös The Spirit (n:o 17-). Luettelokannattaa tilata
ensin.

OsuuskuntaKäyttökuva.
Mechelininkatu 8 A 7. 00100 HELSINKI 10. Puh.
90-407779.

MelzerVerlag.
Siesmayerstrasse 10.D-6000 FRANKFURT 1. BRD.— Länsisaksalainen kustantamo, jokaon julkaissutpaljolti
samoja suurikokoisia uusintalaitoksiakuin Horay: McCay,
Feiningeretc.

MilanoLibriEdizioni.
Via AngeloRizzoli 1.1-20132MILANO. Italia.(Jakeluosoi-
te: RizzoliEditore. Via AngeloRizzoli2.1-20132 MILANO.
Italia.)
- Sarjakuvalehtiä ja -kirjoja julkaisevakustantamo. Leh-
tiä: Alter,Linus.

G. Nerbini.
Via delle Panche, 141.1-50141FIRENZE. Italia.
- Julkaisee vanhojen sarjakuvien uusintalaitoksia: John-
ny Hazard,Lone Ranger, Flash Gordon, RadioPatrol, Jim
dellaGiungla,Prince Valiant,Uomo mascherato, Mandra-
ke, AgentesegretoX 9, jne.

UitgeverijPanda.
Ridderhoflaan 9. 2396 CJ KOUDEREK aAAN DEN RIJN.
Holland.
- Kustantamon listoilta: Marten Toonder, Hans G. Kres-
se, Tardi,Lauzier, Hergé, André Francois Barbe, Goetzin-
ger, Pichard, Forest.Lisäksi bibliografioita.

VerlagPollischansky.
Dreyhausenstrasse 20. A- 1140WIEN. Österreich.
- Ohjelmassapääasiassavanhoja sarjoja uusintapainoksi-
na: Flash Gordon, Prince Valiant,Big Ben Bolt,RipKirby,
Blondie. Sarjat on julkaistuusein sellaisinaan,käännökset
erikseenkuvien alla.

Editions SERG.
40 rue Marceau.F-942001VRY-SUR-SEINE. France.
- Kustantajan listoilta: Raymond, Foster, Gray & Ritt,
Lob & Pichard, Gigi& Moliterni,Hogarth, Forest,McCay,
jne.

Editions du Square.
10rue des troisportes. F-75005 PARIS. France.
- Lehtiä: Charlie mensuel, Charlie hebdo, Hara-Kiri. Tai-
teilijoita:Pichard, Wolinski,Buzzelli,Reiser, Cabu, Barbe,
Schulz, Herriman, Tidy, jne. Äskettäin on tosin kulkenut
huhuja, että kustantaja olisi fuusioitunut Albin Michel
-kustantajaan jaCharlie olisi siirtynytDargaud'lle.

Coop.Storiestrische srl.
Viale Caldara 20. MILANO. Italia. - Via G. Ferrari 7.
MILANO. Italia.
- Liki 30 ital. taiteilijanmuodostamaosuuskunta: tuottaa

toimituspalveluita, kuvitusta, sarjakuvia, animaatioita.
Toimii myös jäsentensä tuotteitten jakajana. Mukana nä-
kyvät olevan mm. Francesco Tullio Aitan sekä Guido
Buzzelli. Niinettä on osuuskunta-aatettaviljeltymuualla-
kin kuin meillä.

Volksverlag.
D-8531 LINDEN. BRD.
- Keskeinen länsisaksalainen sarjakuvakustantaja tällä
hetkellä. Luettelokannattaa tilata.Kustanteista mainitta-
koon vain lehdet: Pilot: neue Comics fur Erwachsene.
1981-. Hinta DEM 5.-/n:o. U-Comix: Comic Strips fur
Erwachsene. 1980-. Hinta DEM 5.-/n:o. Schwer Metall:
fantastische Comics fiir Erwachsene. 1980-. Hinz& Kunz:
deutscheComics fur Erwachsene.HintaDEM4.-/n:o.

Aikakauslehtiartikkeleita
löytyy näitten avulla

Art index.
NewYork: Wilson.- Tätäkin indeksijulkaisuavoi katsoa, miksikä ei, mutta
taidealan ihmisten suhtautuminen lieneeedelleen nuivah-
koa: tämä vuosittainenindeksi sisältääkeskimäärin yhden
sarjakuva-artikkeliviitteen/vsk.
- Hakusana: comics.- HYK.

Arts& humanitiescitationindex.
Philadelphia:InstituteforScientific Information.
- Sisältää aakkosjärjestyksessä viitteet kirjoittajan tai
kohdehenkilön tai taideteoksen nimen mukaan, ei siis
esim. hakusanan (comics) mukaan. Hyötyä saattaa silti
ollatämänkin hakuneuvontuntemisesta.
- HYK.

BibliographiederdeutschenSprach- und
Literaturwissenschaft.
Frankfurt:Klostermann.— Bibliografoi edeltäjineen saksal. alan tutkimusta v:sta
1945.Viitteitäsarjakuviakäsittelevistä artikkeleista.
- Hakusana: comics.
- HYK.

Bibliographiederfranzösischen Literaturwissenschaft.
Frankfurt:Klostermann.
- Bibliografoiranskal. alan tutkimusta v:sta 1956. Aivan
mukavastiviitteitäsarjakuviakäsittelevistäartikkeleista.- Hakusana: bände dessinée.
- HYK.

British humanitiesindex.
London: The Library Association.- Hyvä lähde englantil. sarjakuvatutkimuksiakaivattaes-
sa.
- Hakusana: comics.- HYK.

InternationaleBibliographiederZeitschriftenliteratur
aus alienGebietendes Wissens.
Osnabriick: Dietrich.
- Tämän pitäisi olla kansainvälinen yleis-aikakauslehti-
indeksi. Melko laillasarjakuvista kirjoitettuja artikkeleita
löytääkin tämän perusteella.Ei silti tyhjentävä lähde mis-
sään nimessä.
- Hakusana:comics.- HYK.
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Nationalunion catalogue:subject catalogue.
Washington:Library ofcongress.
- Maailmassa ei ole yhtään yleiskirjastoa, sellaista siis
jossa olisimaailman kaikki kirjat. Lähimmäs ehkä pääsee
jokuBritish library tai Library of congress. Jälkimmäisen
alanmukainen luettelo on tärkeä lähde etsittäessäeri puo-
lilla maailmaa ilmestynyttä sarjakuvia koskevaa kirjalli-
suutta. Josolettekiinnostuneita kiinalaisistasarjakuvajul-
kaisuista, tästä saa tietoaniistäkin.
- Hakusanat: comic strips, comic books, caricatures and
cartoons.
- HYK.

Répertoired'artet d'archéologie.
Paris: Centre de documentationsciences humaines.
- Suhtautuu Art indexiä vapaamielisemminsarjakuvaan
ja indeksoi sitä koskevia aikakauslehtiartikkeleita(v:sta
1965) sentään jonkinverran.
- Hakusana: bände dessinée.
- HYK.

Suomen aikakauslehti-indeksi.
Turku: Turun yliopistonkirjasto.
- Ei mitään sarjakuvista kirjoitettua Suomessa tämän
mukaan (v:n 1959 jälkeen). Noudattaa sellaista alanmu-
kaista järjestystä, uusimmassaosassa UDK-luokitusta, et-
tei sarjakuvia käsittelevää aineistoa ole helppo löytää.
Suppeahkolehtivalikoimapohjana.- Hakusana: UDK-järjestelmässä sen pitäisi olla numero
741.5 mutta tämäkäyttää karkeampaa jakoa73/74: kuvan-
veisto,numismatiikka,piirustus, taideteollisuus.
- HYK.

Svenska tidskriftsartiklar.
Lund: Bibliotekstjänst.— Hakusana: serier.
- HYK.

Sarjakuva-alan lehtiä, tieteellistenlehtien
teemanumerolta, jokunen sarjakuvalehti

A Suivre.
Casterman. Osoite: ks. yllä. Tilaushinta: FRF 215/vsk./ll
n:oa.Vanhoja numeroitavielä melkeinkaikkiasaatavana.
- Tämänhetkinen ykköslehti. Ei sarjakuva- vaankulttuu-
rilehti.- HYK, Suomen Sarjakuvaseura, Centre Culturel Fran-
cais.
Ahlnana.
Les humanoi'desassociés. Osoite:ks. yllä.
- Métalhurlant -lehdenkustantajan naisasialehti, jokaon
ikäväkyllä jolakannut ilmestymästä.

Alter.
Milano Libri Edizioni. Tilausos.: Rizzoli Editore. Servizio
abbonamenti. Via Angelo Rizzoli, 2. 1-20132 MILANO.
Italia.- Linuksen sisarlehti.

Animania: theanimatedfilm quarterly.
Saatavuus: esim.Bud Plantilta.
- N:o 19 on Tex Avery -muistonumero. N:o 20 ilmestynyt
kesään 1981 mennessä. HintaUSD 2.-/n:o.

Bildoch bubbla:magasinom serier.
Julkaisija: Seriefrämjandet. Osoite: ks. yllä. Toimituksen
osoitesama.Tilaushinta:SEK 90.-/vsk./ 6n:oa.- Vuoden 1981 n:osta 2 saamme mm. lukea, että ruotsa-
laisten sarjakuvien vuotuinen valtiollinen tuki on 365 000

kruunua. Muuten lehti sisältää artikkeleita, arvosteluita,
esittelyitä.Ilmestynyt 1968-76nimelläThud.— Suomen Sarjakuvaseura.

Boletimdo Clubeportugués debanda desenhada.
Tilausos.:Praga Dr. Nuno Pinheiro Torres 2-9° -Esq. 1500
LISBOA. Portugal.
- Portugalil. sarjakuvayhdistyksen jäsenlehti.Lisätietoja
Suomen Sarjakuvaseurasta.

The buyer's guidefor comicfandom.
DynaPubs Enterprises. 15800 Rt. 84 North/East Moline.
Illinois61244. USA.
Tilaushinta merten taa: USD 10.-/12 n:oa, USD 18.-/26
n:oa.

CarlBarks & co.
Sejd-redaktionen.Randersvej 55. DK-8800 VIBORG. Dan-
mark.
- Saatavanamyös Runepressinkautta.

Carton: les cahiers dudessin d'humour.
Julkaisija:Glénat. Osoite: ks. yllä.
Tilaushinta ulkomaille:FRF55/3 n:oa.

Cartoonistprofiles.
Tilausos.: P.0.80x 325. Fairfield, CT 06430. USA. Tilaus-
hinta: USD 14.-/vuosi/4 n:oa.
- Sanomalehtisarjoja,sarjakuvalehtiä ja muuta lehtipiir-
räntää kaikinpuolisesti valaisevia artikkeleita sisältävä
lehti. Uusin n:o 49 sis. mm. Johnny Hartista, Hank Ket-
chamista ja Fantasia-elokuvanNoidan oppipoika-jaksos-
ta.

Circus.
Julkaisija: Glénat. Osoite: ks. yllä. Tilaushinta ulkomaille:
FRF 165/vuosi/ll n:oa.— A Suivren ohella kovatasoisin viimevuosien lehtitulok-
kaista.

C-linea.
- Kuubalainen sarjakuvista kirjoittava lehti. Lisätietoja
Suomen Sarjakuvaseurasta.

ComicForum: das österreichischeFachmagazinfiir
Comicliteratur.
Tilausos.: Postfach 125.A-1013 WIEN. Österreich. Tilaus-
hinta: ATS 155/DEM 22.-/vsk./4 n:oa.
- Ilmestynyt vuodesta 1979. Samastaosoitteestavoi tilata
myös lehteä nimeltä Tramway. Vastaa kertoman mukaan
täkäläistä Kannusta - nimi tulee siitä ettäraitiovaunukin
on ainamyöhässä jahinnatnousevat koko ajan.

Comics:mensiledi critica,storiae informazione sul
cartooning.
Archiviointernazionaledellastampa afumettidell'lstituto
di pedagogia deH'Universita di Roma. Via Flavio Domizia-
no, 9/6. Roma. Italia.- 16.vsk./1980/9 n:oa.

The comics journal.
Tilausos.: Fantagraphics, Inc. 196 West Haviland Lane.
Stamford CT 06903. USA. Tilaushinta merten taa vesipos-
tissa: USD 16,95/vsk./12 n:oa; ilmapostissa: USD 19.-/6
n:oa.- Toisinaan vaikuttavan paksuinen sarjakuva-alanuutis-
lehti: artikkeleita, haastatteluja,uutisia, ja mahdottomasti
ilmoituksia.Pelkästään ilmoitustentakia kiintoisa ikkuna
amerikkalaiseen sarjakuvatilanteeseen.
- Suomen Sarjakuvaseura.



305

Comixene:das Comicfachmagazin.
Tilausos.:EditionBecker & Knigge. Podbielski-Strasse 29.
D-300C) HANNOVER 1. BRD. Tilaushinta (1979): DEM
27.-/vsk./6n:oa.
- Ilmestynytv:sta 1974.Laadukas erikoislehti: artikkelei-
ta, arvosteluja, ilmoituksia.

Communications.
Paris: Seuil.— Semioottis- ja massamedia-painotteinenranskalainen
tieteellinen aikakauslehti, johonkirjoittavat alan huiput:
Roland Barthes, Umberto Eco, Gerard Genette, André
Glucksmann, A.J. Greimas, Christian Metz,AbrahamMo-
les,EvelyneSullerot, Tzvetan Todorov. Sarjakuviakäsitte-
levä erikoisnumero 24 (1976): La bände dessinée et son
discours.- HYK.

Discourse:Berkeley journalfor theoreticalstudiesin
media andculture.
N:o 2 (1980): Mass culture issue.- Mieltäkiinnittäviäkirjoituksia, joistaThomas Andraen
artikkeliFrom menaceto Messiah käsittelee Teräsmiehen
esihistoriaa.- HYK.

LÉcho des Savanes.
Tilausos.: Editions du Fromage. 11, rue Portefoin. F-75003
PARIS. France.- Bretécher'n, Gotlibin ja MandrykanmaineikasKust.oy
Juusto jaSavannienkaiku.

Fabula: Zeitschrift fiXr Erzählforschung.
19(1978): n:o 3/4: artikkeleitasarjakuvista.
- HYK, SKS.
Fluide glacial.
Tilausos.: ks. yllä.
- »V:n 1968 jälkeisen ajan» ranskal. sarjakuvalehtiä. Mu-
kanamm.Alexis jaGotlib.

Funnyworld.
Tilausos.: P.0.80x 1633. New York, N.Y. 10001. USA.
Tilaushinta: USD 12.-/4n:oa.
- Uusin n:o 22: Barksia, Disneytä. Aik. n:oissa muutakin
kuin Disneytä: Krazy Kat -elokuvista.

Giff Wiff: la revuede labände dessinée.
1-23.1962-67.
- Ranskan 1. sarjakuvaseuran CELEG:in lehti, jossa il-
mestyi erinomaistavanhaa sarjakuvaasekä usein hyvinkin
korkeatasoisia tutkielmia. Kirjoittajia: Francis Lacassin,
Robert Benayoun,Alain Resnais, EvelyneSullerot.

DerHamburgerDonaldisi.
Tilausos.: Duck-Museum Storch. Ostpreussenweg 39.
D-2070 GROSSHANSDORF.BRD.
- Ankka-ilmiön saksal. lipunkantaja.Barksista, Aku An-
kasta ja Disneystä lähtee näemmä mahdottomasti irti.
»Riemastuttavalehti»,kommentoivat alan asiantuntijat.
- Lisätietoja: Suomen Sarjakuvaseura.

Heavy metal.
Tilausos.: Heavy Metal Dept. 281. 635 Madison Avenue.
New York,N.Y. 10022. USA.
Tilaushintamerten taa: USD 19.-/vsk., USD 32.-/ 2 vsk.,
USD 44.-/3 vsk.
- V. 1977 Métal hurlant -lehden henkinen jälkeläinen.
Julkaisee senaineistoamutta myös alkuperäistäamerikka-
laista. Niidenkin linja poikkeaa silti edukseen standardi-
amerikkalaisesta.Taiteilijoita: Corben, Ribera, Méziéres,
Caza, Moebius, Jeff Jones, Druillet, jne. Taannehtivia

numeroitasaatavissa.- Lisätietoja: Suomen Sarjakuvaseura.

Journalofpopulärculture.
Bowling Green:BowlingGreenUniversity PopulärPress.
- V:sta 1967 ilmestynyt, sis. populaarikulttuuriaeri puo-
lilta käsitteleviä kirjoituksia. Sarjakuvaerikoisnumero: 12
(1979): n:o 4.
- HYK.

Kannus.
Tilausos.: Seinäjoen Sarjakuvaseura. PL 165. 60101 SEI-
NÄJOKI 10.Tilaushinta:FIM 20.-/vsk.

Keräily.
Tilausos.:Viipurinkatu7 C 30.00510 HELSINKI 51.- Lehti toimii eri alojen keräilijäin yhdyssiteenä. Sis.
kirjoituksia mm. dekkareista, tulitikkuetiketeistä, posti-
korteista,sarjakuvista.

Kulörte sider:et blad om tegneseriemediet.
Tilausos.:Runepress.
- Arvosteluita,esittelyitä, artikkeleita.Esitellytmm.suo-
malaistasarjakuvaa jakehunut Mämmilää jaSirolaa. Pau-
laChristensen oli jopatanskantanutsivun Mämmilää.- Suomen Sarjakuvaseura.

Kupla.
Tilausos.: Oulun Sarjakuvaseura.PL 305. 90101 OULU 10.
Tilaushinta:FIM 20.-/vsk.

Linus:rivistä dcifumetti e delVinsinuazione.
Milano Libri Edizioni. Tilausos.: ks. Alter. Tilaushinta:
ITL 12400/vsk./12 n:oa.
- Italianykköslehti:sarjakuvaa,pilakuvaa,kulttuuria.

Mammut.
Kontaktiosoitteet: Föreningen Fria Serier. Vasagatan
15-17. S-11l 20STOCKHOLM. Sverige. -Bokmotiv.Box
19089. S-104 32 STOCKHOLM. Sverige.
- Albumimuotoinen sarjakuvalehti,sis. pääasiassaruotsa-
laistamutta muutakinpohjoismaistasarjakuvaa,mm.Tar-
moKoivistonPaluu alkuun.

Phénix.
1966-75(7).
- Ilmestymisaikanaan johtava sarjakuvista kirjoittanut
lehti. Varsinkin alkuvuosina erinomaisiaartikkeleita.Toi-
mituksen ote rupesi viime vuosina herpoamaan, lehti il-
mestyi välillä kuukausittain ja sisälsi paljon sarjakuvia:
linja hämärtyi.

Pilote.
Julkaisija: Dargaud. Tilausos.: ks. yllä. Tilaushinta: FRF
139/vsk./12 + 4 n:oa.— Uusimman historian eniten vaikuttanut ja muutenkin
hyvä lehti.

Pogo: the Okefenokee star.
Tilausos.: Swamp Yankee Studios. P.0.80x 2311. Bridge-
port, Conn. 06608. USA. Myös Bud Plantilta. Tilaushinta:
USD4.-/n:o.- WaltKellyyn jaPogoon erikoistunut lehti.

Revue d'esthétique.
1974:3/4: L'art demasse n'existepas. Teemanumero.
- HYK.

Sarjainfo.
Tilausos.: Suomen Sarjakuvaseurary. PL 927. 00101 HEL-
SINKI 10.
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- Suomalainen alan peruslehti: tutkielmia, artikkeleita,
kritiikkiä, uutisia, piirtämisohjeita.Ilmestynytv:sta 1972.

Sarjari.
Tilausos.: Tampereen Sarjakuvaseura, c/o Kimmo Leino.
Tohlopinkatu44 C 12.33310 TAMPERE 31.

Schtroumpf: les cahiers delabände dessinée.
Julkaisija: Glénat. Tilausos.: ks. yllä. Tilaushinta: FRF
72/6n:oa.
- Perusteellisia taiteilijamonografioita sisältävä lehti,
yleensä taiteilija/n:o.Keskittyy ranskal. kielialueen teki-
jöihin. Välttämätön lähde sarjakuvista kirjoittavalle ja
hyödyllinenkaikilleniistäkiinnostuneille.
- Suomen Sarjakuvaseura.

Schtroumpfanzine.
Julkaisija:Glénat.
- Edellisen kuukausittainen uutislisälehti, nyt jo ilmesty-
mästä lakannut. Uutisaineisto ilmestyy nykyään Circus-
lehdessä.

Seriefokus: magasinom ogmedserier.
Tilausos.Semic/Nordisk Forlag.Thv. Meyersgt. 72. OSLO
5. Norge.Hinta:NOK 8.50/n:o.
- Artikkeleita sarjakuvista. Sarjakuvia:Mandryka & Got-
lib,Eisner,Tartempion,Prattsekä norjalaisia.

The Spirit magazine.
Julkaisija: Kitchen Smk. Tilausos.: ks. yllä. Myös Bud
Plantinkautta.
— Vanhaa Eisneriä, ja uutta. Rautaa yhtä kaikki! N:ot
1-16 julkaisiWarren.

Stripschrift: tijdschriftvoorstriplezers.
Julkaisija: Het Stripschap.
- Hollantilainenalan lehti. Lisätietoja: Suomen Sarjaku-
vaseura.

Svenska serier.
Julkaisija:SemicPress.
- Pelkkiä kotiruotsalaisia sarjakuvia, ihan kuin Sarjis
menneinäaikoinameillä.

Tiedotustutkimus.
Julkaisijat: Tiedotusopillinen yhdistys ja NORDICOM.
Tilausos.: PL 373. 00101 HELSINKI 10. - PL 607. 33101
TAMPERE 10. Tilaushinta:FIM 40.-.

Tyyris Tyllerö: lastenkulttuurijulkaisu.
Tilausos.:Anjankuja 3 A 86. 02230 ESPOO 23. Tilaushinta:
F1M16.-/vsk./4n:oa.- Lastenkulttuuria, kirjallisuutta, sarjakuvia, mielipitei-
tä, raportteja.

Mm. HYK.

Uurlo: critica e lavorosulfumetto.
Tilausos.: Istituto per lo Studio e Flnformazione sulia
Grafica e I'lmmagine. Via Festo Avieno 104. 1-00136
ROMA. Italia.Tilaushinta: ITL 10 000/vsk. + suppl.

Wow:fanzine difumetti, fantascienza,cinema.
Julkaisija: Editiemme. Via Lanino 5. 1-20144 MILANO.
Italia. Tilaushinta:ITL 13 500/vsk./10 n:oa.

Valikoimakirjallisuutta

Agger, Jens Peder & Hansen, Ole, Tegneserier: fortaelle-
teknik,funktion,udvikling. 1974.Kobenhavn:Borgen.

Aika on aikaa .. .: tutkielmia poploresta. Toim. Seppo
Knuuttila. 1974. Hki:Gaudeamus. -Mm. HYK, HYK/O.
- Yliopistollinenperuskurssikirja: Matti Kuusi poplores-
ta ja idolianalyysista,Pekka Gronow populaarimusiikista,
Jukka Kemppinen ja Heikki Kaukoranta sarjakuvista
yleensä ja Aku Ankan viidennestä sormesta, Olli Alho
elokuvantutkimisesta,Kari Kettulalännenelokuvasta, Ul-
la Eloranta ja Marja Paasio romanttisistarakkausromaa-
neista ja-novelleista.Lyhyitä bibliografioita.

Alessandrini, Marjorie,Robert Crumb. 1974. Paris: Albin
Michel. (Graffiti.) -HYK.- Pikku taiteilijamonografia.Lopussateosbibliografia.

AU in color for a dime. Ed. By Dick Lupoff & Don
Thompson. 1971. NewYork:Ace Books.- Nostalginen historiikki amerikkalaisista sarjakuvaleh-
distä,etenkin supersankareista.

The American animated cartoon: a critical anthology.Ed.
By Gerald Peary & Danny Peary. 1980. New York: E.P.
Dutton.

The American self: myth, ideology, and populär culture.
Ed. By Sam B. Girgus. 1981. Albuquerque: University of
NewMexicoPress. -HYK.

Andersson, Oskar, En fin affär och andra historier. 1971.
Stockholm:Aldus/Bonniers. (Delfinserien, 415.)

Andersson, Oskar, Mannen som gör vad som faller honom
in. 1970.Stockholm: Aldus/Bonniers. (Delfinserien, 367.)

Andersson,Oskar, OA:s bästa: en jubileumskavalkadsam-
manställd av Helmer Lång. 3. uppl. 1979. Stockholm:
Bernces. - HYK, HYK/O.
- Laaja valikoimatämän vuosisadan nerokkaimpiinkuu-
luvan, jyrkänomaleimaisenpilapiirtäjäntuotantoa.

Archéologie, histoire de I'art et bände dessinée. 1980.
Louvain-la-Neuve:CollegeErasme. -HYK.
- Kovasti suppea katsaus sarjakuvan vuosiin 1825-1929,
ja historiallis-arkeologisiin aihelmiin eräissä ranskalais-
belgialaisissasarjakuvissa.

Arnoldi, Edgar, Walt Disney: elu ja muinasjutud. 1973.
Tallinn:Eesti raamat.— Virolainen Disney-monografia. Ilmiönä ei ehkä niin-
kään yllättävä: Neuvostoliitossa on muutenkin tunnettu
pitkään kiinnostusta nimenomaanDisneyn animaatioelo-
kuviin.

The art of the comic strip. Ed.: Walter Herdeg & David
Pascal. 1972.Zurich: GraphisPress. -HYK.
- Sisältää Graphis-lehdennumeroitten 159-160 artikke-
leita. Kirjoittajina mm. Pierre Couperie, Claude Moliterni,
Alain Resnais,Umberto Eco.

Uautore e il fumetto:collana di ricerca sul fumettoe i suoi
autori. Diretta da Vincenzo Mollica. Montepulciano: Edi-
toridel Grifo.
1. Guido Crepax. A eura di Vincenzo Mollica e Mauro
Paganelli. 1980.
2. HugoPratt. A euradi VincenzoMollica e Mauro Paga-
nelli. 1980.
- Pieniä, alle 200-sivuisia taiteilijamonografioita,ehdot-
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tomasti tutustumisen arvoisia. Sis. biografista aineistoa ja
useita tulkinnallisia tekstejä sekä bibliografian tekijän
tuotannosta. Julkaisijan osoite: Editori del Grifo, Via del
Poggiolo 16, Montepulciano, Italia. Saksalaisten laitosten
julkaisija:Bahia-Verlag.

AZ comics. Realizzato da Claudio Bertieri. 1969. Roma:
Archivio internazionaledellastampaa fumetti.
- Varhainen ja italiankielinen sarjakuvan tietosanakirja.
Epätarkempikuin Hornin ja Alessandrinin ensyklopediat
- ainakin väittää Muumin tulevan Ruotsista. Lopussa
vaikuttava bibliografiaItaliassa ilmestyneestä sarjakuvaa
käsittelevästäkirjallisuudesta.

Bahtin, Mihail, Kirjallisuuden ja estetiikan ongelmia.
1979. Moskova: Progress. - Problems of Dostoevsky's
poetics. 1973. Ann Arbor: Ardis. - La poétique de
Dostoievski. 1970. Paris: Seuil. - Rabelais and his world.
1968. Cambridge, Mäss.: MIT. - Medvedev,P.N. & Bah-
tin, M.M., The formål methodin literaryscholarship. 1978.
Baltimore:JohnsHopkins. -Mm. HYK.— Venäläisen formalismin edustaja, jonkakirjoitukset ja
ajatukset ovat saaneet runsasta vastakaikua aivan viime
vuosina eri puolilla tieteellistä maailmaa. Puhuu mm.
kulttuurin karnevalisoitumisestajakarnevaalikulttuurista,
käsitteestä jotavasten tarkastellen esim. nykyistä ns. po-
pulaarikulttuuria tai massaviihdettävoitaisiin saada pal-
jon kiintoisaa irti. Esim. Henri Broms on äskettäin eri
kirjoituksissaan kehitellyt 'karnevaalF-käsitteen sovellu-
tuksia eteenpäin. Bahtin-tietoutta suomeksi myös mm.
Kulttuurivihkot 1980:1.

La bände å quatre: Franquin, Gillain, Will, Morris. 1981.
Grenoble: Glénat.
- Satoa Brysselissä pidetystä Spiroun taiteilijainnäytte-
lystä. Sis. ennenjulkaisematontatietoaherrojen teoista.

Bände dessinée et figuration narrative.Par Pierre Coupe-
rie (etc). 1967.Paris: Musée desarts décoratifs.- HYK.
- Sarjakuvakirjallisuudenperusteoksia vielä puolentoista
vuosikymmenenkin jälkeen. Sivukoko suuri, kuvitus run-
sas ja havainnollinen,kommentit älykkäitä. Kattavan his-
toriikin ohellaerilliset tutkielmatsarjakuvan tuotannosta
ja jakelusta,yleisöstä jamaailmasta,kertomisen tekniikas-
ta, sarjakuvan estetiikasta ja kuvakerronnasta. Laadittu
Louvressa pidetynnäyttelyn luetteloksisamalla. - Ilmes-
tynyt englanniksi nimellä A history of the comic strip.
1968.NewYork:Crown.

Bände dessinée et vie quotidienne. 1977. Paris: Centre
national d'art et de culture Georges Pompidou. (Exposi-
tions itinéraires C.C. 1.,5.)

Barks, Carl, Walt Disney's Uncle Scrooge McDuck. 1981.
Millbrae: Celestial Arts. - Saatavissa esim. Bud Plantilta
tai julkaisijalta,os.: 231 Adrian Road, Millbrae, California
94030, USA. Hinta USD 130.-.Muuan niitä loukkuja joita
viritetään sydämensä sarjakuville menettäneiden fanien
polun varteen vaikka kuinka paljon. Sarjakuvankeräilijän
arkipäivää . .. Tämä teos on »special collectors' edition»,
painokseltaanpieni, jaBarksin omakätisellä nimikirjoituk-
sellavarustettu.

Barnbok och barnboksforskning. Red. av Lena Fridell.
1972.Stockholm:Algvist& Wiksell. -HYK.

Barnen ochkulturen: enrapport från Barnkulturgruppen.
1978.Stockholm:Liber. - HYK/O.

Baumgärtner, Alfred Clemens, Die Welt der Abenteuer-

Comics. 1979. Bochum: Kamp. (Kamps pädagogische Ta-
schenbiicher,84.)

Baur, Otto, BestiariumHumanum:Mensch-Tier-Vergleich
inKunst undLiteratur. 1974. Gräfeling: Moos. -HYK.

Baxendale, Leo,A veryfunny business: 40 years ofcomics.
1978. London: Duckworth.
- Engl. sarjakuvan suppeahistoriikki.

Becciu, Leonardo, Il fumetto in Italia. 1971. Firenze: G.C.
Sansoni. (Saggi, 15.)
- Hyvin kirjoitettu sarjakuvatutkimus. Selvittää sarjaku-
vaa Italiassa: siis myös ulkomaisia Italiassa ilmestyneitä
sarjoja. Runsaasti teräviä, totutusta poikkeaviakannanot-
toja. Lopussa 100-sivuinenbibliografia: Italiassa ilmesty-
neitä sarjakuvalehtiä ja -kirjoja, sarjakuvaakoskeviakirjo-
ja jaartikkeleita.

Becker, Stephen, Comic art in America: a socialhistory of
the funnies, the political cartoons,magazinehumor, sport-
ing cartoons and animated cartoons. 1959. New York:
Simon and Schuster. - Suomen Sarjakuvaseura.
- Laajanpuoleinen amerikkalaisen joukkoviestinpiirrän-
nän historiikki. Erityisenviehättävä viimeinen luku, johon
Becker lienee koonnut henkilökohtaiset suosikkinsa. Uu-
den taiteenhaaranhistoriikissa sellainenkin subjektivismi
saattaakäydä laatuun.

Benayoun, Robert, Le ballon dans la bände dessinée:
vroomtchaczowie. 1968.Paris: Balland. - HYK.- Elokuvakriitikkonakin tunnetun kirjoittajan tutkimus
puhekuplanmerkityksestäjamuodoista sarjakuvassa.

Benayoun, Robert, Le nonsense: deLewis Carrollå Woody
Allen. 1977.Paris: Balland.- HYK.

Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit. - Sis. mm. Benjaminin
AusgewählteSchriften -valikoimaan(1-2,1955, Frankfurt
am Main: Suhrkamp). Ilm. alunperinranskaksi Zeitschrift
fur Sozialforschungissa 1936. - HYK.— Artikkeli on otettukokeeksi mukaan. Benjamin eipuhu
sarjakuvista, mutta hänen esittämistään näkökannoista
saattaisikukatiesollavirikkeeksi tässäkinyhteydessä.

Bercoff, A., L'autre France: I'underpresse. 1975. Paris:
Stock.

Berefelt,Gunnar, Bild för alla: inledningtillett studiumav
populärbildproduktion. 1977.Stockholm: Akademilittera-
tur. - HYK/O.
- Lyhykäinen johdatus teollisesti valmistettujen kuvien
kirjoon. Pikku bibliografiakin.

Berger, Arthur Asa, The comic-stripped American: what
Dick Tracy,Blondie, Daddy Warbucks, and Charlie Brown
teli us about ourselves. Repr. 1974. Baltimore: Penguin
Books.
- Pieni kokoelma pieniä amerikkalaisensarjakuvan ana-
lyyseja.Ei bibliografiaa.

Berger, Arthur Asa, Li'l Abner: a study in American satire.
1970.Boston: Twayne.

Berger, Arthur Asa, Pop culture. 1973. Fairfield: Pflaum/
Standard.

Berger, Harold, Sciencefiction andthe new darkage. 1976.
Bowling Green: Bowling Green University Populär Press
(alempanavain: Bowling).
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Biblia pauperum. Faksimileausgabe des vierzigblättrigen
Armenbibel-Blockbuches... ErläuternderText vonElisa-
beth Soltész. 1967.Berlin: Union Berlag. -HYK.

Bigsby, C.W.E., Approaches to populär culture. 1977.
Bowling.

Bisky, Lothar, Geheime Verfiihrer: Geschäft mit Shows,
Stars, Reklame, Horror, Sex. 1980. Berlin: Neues Leben.
(NI, konkret, 43.) - HYK.
- Teollistuneittenlänsimaittenmassakulttuurin poleemi-
nenkritiikki. Suppea.Ei bibliografiaa.

Bittner, John R., Mass Communication. 2 cd. 1980.Engle-
woodCliffs: Prentice-Hall.

Blackbeard,Bill, Comics. 1973.Boston: Houghton Mifflin.

Blair, Walter& Hill, Hamlin, America's humor: from Poor
Richard to Doonesbury. 1978. New York: Oxford UP. -
HYK.
- Laaja esitys aiheestaan. Mukaan mahtuupikku katsaus
sarjakuvaankin,kirjan näkökulmasta.

Blanchard, Gerard, La bände dessinée:histoire des histoi-
res en imagesde lapréhistoire å nos jours. Nouv. éd. revue
et mise å jour. 1974. Verviers:Gérard. (Marabout universi-
té, 179.) -HYK: 1éd.(1969).
- Keskittyy yli puolella sivumäärällä esihistoriaan ja si-
vuuttaa varsinaisen teemansa nopeanlaisesti. Pääpaino
Euroopassa, ennen muuta Ranskassa. Paljon kuvia. Ei
hakemistoja, lähdeviitejärjestelmäainakin 1. painoksessa
käsittämätön.

Blitz, Marcia,DonaldDuck. 1979. NewYork: Crown.

Bonneff, Marcel, Les bändes dessinéesindonésiennes: une
mythologieen image. 1976.Paris: Puyraimond. (Bibliothé-
que des monographies,2.)
- Katsaus indonesialaiseensarjakuvaan. Tietoja piirtäjis-
tä. Varsin moni indonesialainen taiteilijatekee töitä isoille
amerikkalaisillekustantamoille.Sis. bibliografian.

Bono, Gianni,Appuntisul fumetto italianodel dopoguerra.
1972. Genova: Club gli amici del fumetto. (Comics world,
1972: suppl ai numero 2.)

Borberg, Christian & Breuning, Ulrich & Weinreich, Tor-
ben, Tarzan-myten: romanerne, filmene, tegneserierne.
1980.Kobenhavn: Borgen. - HYK.
- Suppeahko mutta puitteissaan monipuolinenessee ai-
heestaan.

Bouissac, Paul, Circus and culture: a semiotic approach.
1976. Bloomington:IndianaUP. - SKS.

Bourgeois, Michel,Erotismeet pornographiedans la bande
dessinée. 1978.Grenoble:Glénat. -HYK.- Melko monipuolinen joskaan ei mahdottoman laaja
esitys aiheesta. Jatkaa siitä, mihin Jacques Sadoulin L'en-
fer desbulles päättyy.

Brednich, Rolf W., Die Comic Strips als Gegenstand der
Erzählforschung.
- Folk narrativeresearch: some papers presented at the
VI congress of the Internationalsociety for folk narrative
research. Ed. By JuhaPentikäinen& Tuula Juurikka. 1976.
Hki: SKS. (Studia Fennica, 20.)
- Mm. HYK, SKS.
- Ks. myös Folklore today.

Brednich, Rolf W., The European ancestors of an Ameri-
can mass medium: the comic strips. The Hague: Mouton.
(World anthropology.)
- Teos ollut painossa 1976 ja kaikesta päättäen siellä
vieläkin, sillä tietoa ilmestymisestäei ole löytynyt. Sarja
kokonaisuudessaan hyvä. Tulee mm.HYK:oon.Kannattaa
seurata.

Breger, Dave, How to draw and sell cartoons. 1966. New
York: G.P. Putnam's sons. - Taideteoll. korkeakoulun
kirjasto, Hki.— Opaskirjaaloittelevalle piirtäjälle. Sis. mm.ohjeita siitä
mitäamer.sarjakuva- javitsipiirtäjä ei saapiirtää.

Browne, Ray B. & Ambrosetti, Ronald J., Populär culture
& curricula. 1972. Bowling.

Browne, Ray B. & Fishwick, Marshall W., Icons of Ameri-
ca. 1977.Bowling.

Brun, Philippe, Histoire de Spirou et des publications
Dupuis. 1975. Grenoble:Glénat.

Campbell, Joseph, The hero with a thousand faces. 1969.
Cleveland: World PublishingCo.— Alunperin 1949 ilmestynytteos tuhatkasvoisestasanka-
rista, sankarin elämän tai tarinan tyypillisistä, toistuvista
piirteistä.

Carabba, Claudio,Fascismo i fumetti. 1973. Firenze: Gua-
raldi.

Caradec, Frangois, Histoire de la littérature enfantine en
France. 1977. Paris: Albin Michel. - HYK.
- Ranskalainen lastenkirjahistoriikki.Luku sarjakuvista-
kin. Lopussakronologia.

Carit Andersen, Poul, Storm P. og vagabonderne. 1977.
Kobenhavn: CaritAndersen. — HYK.
- Tanskan parhaisiin lukeutuvasta pilapiirtäjästäRobert
Storm-Petersenistä.

Catalogue encyclopédique desbändes dessinées de collec-
tion: albums, récits complets, journaux 1980. 1979. Paris:
Editions de I'amateur.
- Ranskalais-belgialaisten keräilysarjakuvien luettelo.
Lopussa bibliografia ja luettelo alan kirjakaupoista. Ti-
lausosoite: 6 rueMilton,F-75009 PARIS, France.

Les chefs-d'ceuvre de la bände dessinée. Rassemblés et
présentés par Jacques Sternberg (etc). 1967. Editions
Planéte. (Anthologie Planéte.)
- HYK.
- Laaja, nyt tietenkin jo vanhentunut antologia,vieläkin
silti valaisevailmestymisajankohtaansaasti.

Cirne, Moacy, A linguagem dos quadrinhos: o universo
estruturalde Ziraldo et Mauricio de Sousa. 1971.Petropo-
lis:Editora Vozes.(Vozes do mundo moderno, 5.)
— Pieni tutkimus kahden taiteilijan tuotannosta. Vetää
bibliografiassaan esiin nimet Althusser, Camus, Cassirer,
Eco, Esslin,Lévi-Strauss,Propp, Sartre.

Clair, René, Note sur les bändes dessinées. 1974. Paris:
Institut deFrance.

Coma, Javier,Del gatoFelix ai gato Fritz: historia de los
comics. 1979. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. (Collec-
cion Punto y linea.)
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Comic Strips: Geschichte, Struktur, Wirkung und Ver-
breitung derBildergeschichten:Katalog der Ausstellungin
derAkademiederKunste Berlin, 1969-70. Hrsg. vonHans
Dieter Zimmermann.
- Osittain samojaartikkeleitakuin kirjassa Comic Strips:
vom Geist der Superhelden. Luettelo-osa ilmestynyt suo-
meksi Amos Andersonin taidemuseon sarjakuvanäyttely-
luettelossa1971.

Comic Strips: vom Geist der Superhelden:Colloquium zur
Theorie derBildergeschichte in der Akademie derKunste
Berlin. Red.: Hans Dieter Zimmermann. 1970. Berlin:
Gebr. Mann Verlag. (Schriftenreihe der Akademie der
Kunste, 8.) - HYK.
- Korkeatasoinen esseekokoelma.Mm. sarjakuvien histo-
riasta, taidehistoriallisista ongelmista, sarjakuvista se-
mioottisenajärjestelmänä.

The comic-book book. Ed. By Don Thompson & Dick
Lupoff. 1974.NewRochelle: Arlington House. - HYK.

Comics: Kunst und Konsum der Bildergeschichten: das
farbige Bildsachbuch zu Themen der Zeit. 1978. Reinbek:
Rowohlt.(rororo Sachbuch,7171.)

Comics im Medienmarkt, in der Analyse, im Unterricht.
Hrsg. von Wolfgang J. Fuchs. 1977. Opladen: Leske +
Budrich. (Schriftenreihe des Institutes Jugend, Film,
Fernsehen, 1.)

Comics im ästhetischen Unterricht. Hrsg. von Dietger
Pforte. 1974. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer Ta-
schenbuch Verlag. (Kritische Literaturwissenschaft, 5.)
-HYK.
- Sarjakuvat kouluopetuksessa; mukana yleisempiäkin
artikkeleita,kuten Karl Rihan Die Technik der Fortsetz-
ung im Comic strip jaHermann Hinkelin Visualisierungs-
mechanismenin Comics.Bibliografia.

Comics und Religion: eine interdisziplinäre Diskussion.
Hrsg. von Jutta Wermke. 1976. Munchen: Wilhelm Fmk.
(Kritische Information, 46.) -HYK.
- Tällä kertaa ei sarjakuvien teologista tulkintaa vaan
vertailua antiikin myytteihin, Teräsmies-sarjan tekstiling-
vistinen analyysi, Tarzan-lehden semioottinen analyysi
ynnä muuta kirjallisuustieteellistä,lingvististä, taidehisto-
riallista, uskontopsykologista, sosiologista ja pedagogista
tutkimusta.Bibliografia.

Comics und Trickfilm in Westeuropa:Gutenberg Museum
27.11.-31.12.1980. - HYK.
- Vaatimaton näyttelyluettelo. Gutenbergin kädenpuik-
kaus puolen vuosituhannen takaakeksintönsä eräälle he-
delmälle .. .
Comics-Handbuch fiir Eltern, Lehrer, Erzieher: Grund-
lagen-Artikelzur Verwendung von Comics in Unterrichts-
prozessen und zurBeurteilung vonComics: Analysen zu 30
Comic-Periodika: annotierte Bibliographie von iiber 300
neuerenTitel Sekundärliteraturzu denComics (1973-76).
Hrsg. von Jörgen Kagelmann (etc). 1977. Bonn: Asgard-
Verlag Hippe. (Schriftenreihe der Aktion Jugendschutz,
Landesarbeitsstelle Bayern e.v., 1.)

Comixene Materialien. Hrsg. von Hartmut Becker &
Achim Schnurrer. Hannover:Becker &Knigge.
1. Bilderfrauen/Frauenbilder: eine kommentierte Bild-
dokumentationiiberdie Frau im Comic.3.Aufl. 1980.
2. Die Kinder der fliegenden Robert: zur Archäologie der
deutschenBildergeschichtentradition.1979.

Couperie,Pierre, Le noir et blanc dans la bände dessinée.
1972. Ivry: SERG.

Crawford, Hubert H., Crawford's encyclopedia of comic
books. 1978. Middle Village, N.Y.: Jonathan David.
-HYK.— Nimestään huolimattapitkää tekstiä muutaman amer.
sarjakuvalehtikustantamontoiminnasta.Kuvitus runsasta
mutta sekalaista eikä tekniseltä tasoltaan kovin korkeata.
Indeksion muttabibliografiapuuttuu. Kustantajakatsaus-
ten lopussaluetteloitajulkaistuistasarjakuvalehdistä.

Cuisenier, Jean,L'art populaireen France: rayonnement,
modélesetsources. 1975. Paris: S.F.L. - HYK.

Daniels, Leslie, Comix: a history ofcomicbooks in Ameri-
ca. 1971. NewYork: Bonanza Books.
- Amer. sarjakuvalehdenhistoriikki.

Davidson,Steef, Bildersturm:politischeComics: Entwickl-
ung des politischen Comics von 1965 bis heute. 1978.
Berlin:Karin Kramer.

Devlin-Gascard, Lorettann, Non-narrative animation as
an artform.Diss. Berlin 1979.- HYK.
- Saattaisi edistää sarjakuvankinymmärtämystä. Eikuvi-
tusta. Käsiteltyjen animaattoreiden lyhyet elämäkertatie-
dot.Suppeabibliografia.

Dixmier, Elisabeth & Dixmier, Michel, L'assiette dubeur-
re: revue satiriqueillustrée 1901—1912.1974.Paris: Maspe-
ro. (Collection du Centre d'histoire du syndicalisme.)
-HYK.

Doetinchem, Dagmar von& Hartung, Klaus, Zum Thema
Gewaltin Superhelden-Comics. 1974. Berlin:Basis-Verlag.
(Basis Theorie,2.)
- Sis. myös bibliografian.

Dorfman, Ariel & Mattelart, Armand, Para leer al pato
Donald, 1971.Buenos Aires: SigloXXI.
- EngL: How to read Donald Duck. New York 1975.
HYK, HYK/O.
- Saks.: Massenkommunikation und Kolonialismus bei
Micky Maus und DonaldDuck. Berlin 1977.
- Ransk.: Donald l'imposteur ou I'impérialisme raconté
aux enfants. 1976.Paris: AlainMoreau.- Suom.: Kuinka Aku Ankkaa luetaan: imperialistinen
ideologia Disneyn sarjakuvissa. 1980. Hki: Love kirjat.
-Mm. HYK.
- Ruots.: Konsten att läsa Kalle Anka. 1977. Stockholm:
Ungafilosofers förlag.

Dorfman, Ariel & Jofré, Manuel, Superman y sus amigos
del alma. 1974.Buenos Aires: EditorialGalerna. - HYK.

Duby, Georges, Histoire des mentalités. - Teoksessa:
L'histoire et ses méthodes. Ed.: Charles Samaran. 1961.
Paris: Gallimard.- HYK.

Ducatel, Paul, Histoire de la IIIe république: vue å travers
Pimageriepopulaireet la presse satirique. 1-5. 1973-79.
Paris: Grassin. - HYK.

Duwakin, Wiktor, Rostafenster: Majakowski als Dichter
und bildernderKunstler. 2. Aufl. Dresden 1975. - HYK.
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Duveau, Marc, Comics U.S.A. 1975. Paris: Albin Michel.
(Graffiti.) - HYK.
- Suppeamuttakelvollinen katsaus amer. sarjakuvalehti-
sarjakuvaan. Painotukset: WillEisner, 50-luvun kauhusar-
jakuva, toisen sukupolven supersankarit, Steve Ditko. Li-
säksikronologinenkatsaus tapahtumiin 1933-74sekä bib-
liografia.

Dyer, Richard, Stars. 1979.London: British Film Institute.
-HYK.
- Elokuvan tähtikultista.Kiintoisa teollisen taiteen san-
kari-idoleidenkannalta yleisemminkin.Mm.havaintokuva
melodraamanelerepertoaarista.

Early children's books and their illustration. Text by
Gerald Gottlieb. 1975. New York: David R. Godine.
-HYK.

Eco, Umberto, A theory of semiotics. 1976. Bloomington:
IndianaUP.- HYK.
- Keskeisiä semiootikkoja japopulaarikulttuurintutkijoi-
ta. Tuotanto runsas jatutustumistavaativa.

Eizykman, Boris & Riche, Daniel, La bände dessinée de
science-fiction américaine. 1976. Paris: Albin Michel.
(Graffiti.)

Enciclopedia dci fumetti. A eura di Gaetano Strazzulla.
1-10.1970. Firenze: G.C. Sansoni.
- Tietoja ja näytteitä noin puolesta sadasta kuuluisasta
sarjakuvasta ja niiden tekijöistä - joukossa mm. Tove ja
Lars Jansson Muumeineen. Osittain monivärinen - esim.
muumitovatvaaleanpunaisia.Ei varsinainen tietosanakir-
jantyyppinenhakuteos.

The encyclopediaof science fiction. General editor: Peter
Nicholls. 1979.London: Granada. - HYK.
- Liki 700-sivuinen perusteellinenhakuteos alan tekijöis-
tä, kirjoista, elokuvista, lehdistä, sankareista ja muista
keskeisistä hakusanoista.

Encyclopédie de la bände dessinée. Par Pierre Couperie
(etc). 1-2.1974-75. Ivry: SERG.

- Sikäli perusteellinenensyklopediaettä ilmestyneetosat
sisältävät hakusanat A-Cap ja Cap-Dea: pitkäntuntuinen
julkaisusuunnitelmakaiken kaikkiaan. Alessandrinin ja
Hornin toimittamatensyklopediat täydellisiä ja siksi rat-
kaisevastiparempia.

Encyclopédie des bändes dessinées. Publiée sous la dire-
ction de Marjorie Alessandrini. 1979. Paris: Albin Michel.
-HYK.
- Hornin ensyklopediaasuppeampi sivumäärältään mut-
ta siltipätevästi toimitettu.Täydentää eurooppakeskisenä
Hornin teosta.Alankirjoittajalle melko laillavälttämätön.

Estren, Mark James, A history of underground comics.
1974.San Francisco: StraightArrowBooks.
- Runsaasti kuvitettu ja aika yksityiskohtainen erään
ilmiön- taierään päättyneen aikakauden- historiikki.

Famous artists& writers ofKing FeaturesSyndicate. 1949.
-HYK, Suomen Sarjakuvaseuranarkisto.
- EsittelyKFS:n tärkeimmistäpiirtäjistä jakirjoittajista.

Feild, Robert D., The art of Walt Disney. 1947. London:
Collins. - HYK.

Filippini, Henri, Les années cinquante. 1977. Grenoble:
Glénat. (B. documents.) - HYK.
- Katsaus ranskalaiseen sarjakuvakustannuskenttään
ajalta ennen Pilotea. Lopussa 50-luvun tekijäin lyhyet
esittelyt.

Filippini, Henri, Histoire du journal et des editionsVail-
lant. 1978. Grenoble:Glénat. -HYK.
- Bibliografinen läpileikkaus eikä mikään historiikki,
mutta sellaisenaan erittäin käyttökelpoinen. Lopussa ly-
hyet tekijäesittelyt.

Filippini, Henri,Histoire du journalPilote et despublica-
tions des Editions Dargaud. 1977. Grenoble: Glénat.
-HYK.
- Bibliografinen läpileikkaus tämäkin: kohteena Dar-
gaud. Jakäyttökelpoinen.Tekijäesittelyt.

Filippini, Henri, Histoire du journalSpirou. 1978. Greno-
ble: Glénat.

Finch, Christopher, The art of Walt Disney. 1973. New
York: HarryN. Adams. - HYK.

Finch, Christopher, Walt Disney's America. 1978. New
York: AbbevillePress.

FlugblätterderReformationund des Bauernkrieges.Hrsg.
von Hermann Meuche. 1976. Leipzig: Insel-Verlag.
-HYK.
- Kuvia joukkolevitykseen.

Folklore genres.Ed. ByDan Ben-Amos. 1976. Universityof
Texas Press. (Publications of theAmericanFolklore Socie-
ty, Bibliographicaland specialseries, 26.) -HYK.

Folklore today: a festschrift for Richard M. Dorson. Ed. By
Linda Dégh (etc). 1976. Bloomington: Indiana University.
-HYK.
- Sis. mm. Rolf Wilhelm Brednichin artikkelin Comic
strips as a subject offolk narrativeresearch.

Folklore tänään. Toim. Hannu Launonen ja Kirsti Mäki-
nen. 1974.Hki: SKS. (Tietolipas,73.) -Mm. HYK.
- Monipuolinenartikkelikokoelmanykypäivän kansanpe-
rinteestä: Matti Kuusi poploresta, Olli Alho elokuvasta ja
myyttikritiikistä,Satu Apo uudistuvasta iskelmälyriikasta,
jne. Sarjakuvaa sivutaan, ja oivaltava lukija saa runsaasti
lisävirikkeitä.Bibliografia.

Forytta, C, Donald-Duck-Geschichten: Materialien zur
Unterrichtsplanung. 1980. Bremen: Universität Bremen.
(PädagogischeBerufspraxis, 10.) - HYK.

Fossati, Franco, Il fumetto argentino. 1980.Pirella.

Fossati,Franco, Cosaleggeresui fumetti. 1980.Bibliografi-
ca.- Italiassa julkaistutsarjakuvat jasarjakuvakirjat: biblio-
grafinenopas.

Fossati, Franco, Guidaal fumetto satirico& politico. 1980.
Milano:Gammalibri.

Fossati, Franco, Superman: biografia di un eroe. 1979.
Milano:Bona.
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Fotoromanzo: fascino e pregiudizio: storia, documenti e
immagini di un grande fenomeno popolare (1946-1978).
(Di) Maria Teresa Anelli (etc). 1979. Milano: Savelli.- HYK/O.

Francastel, Pierre, Peinture et société: naissance et de-
struction dans Fespace plastique de la Renaissance au
Cubisme. 1965. Paris: Gallimard. - Centre Culturel Fran-
gais.
- Francastel kääntää päälleen sovinnaisen kuvan renes-
sanssin taiteestaja luonnon muka todenmukaisestakuvaa-
misesta.

Franqois, Edouard, L'age d'or de labände dessinée. 1971.
Ivry: SERG. (Collection Bändes dessinées,3.) - HYK.- Sympaattinen kokoelma varmaankin Phénixissä ilmes-
tyneitä artikkeleita. Aiheena amerikkalainen sarjakuva.
Näkökulma ranskalaisittain nostalginen: näkökulma ra-
joittuu vuosien 1934 (Journal de Mickeyn alku) ja 1942
(amerikkalaisten liikkeellelähtö 2. maailmansodan Poh-
jois-Afrikansotanäyttämöllä) välille.

(Franquin, André & Gillain, Joseph), Commenton devient
créateur de bändes dessinées: F. et G. répondent aux
questions de Philippe Vandooren. 1969. Verviers: Gerard.
(Marabout service, 120.)
- Aloittelevansarjakuvanpiirtäjänopas.

Frémion, Yves,Reiser. 1974. Paris: Albin Michel. (Graffi-
ti.)

Fresnault-Deruelle,Pierre,Labände dessinée:essai d'ana-
lyse sémiotique. 1972. Paris: Hachette.(Hachette littératu-
re.) - HYK.
- Semioottinen tutkimus, ensimmäisiä vakavia yrityksiä
sarjakuvien alueeseennäkökulmastaan.

Fresnault-Deruelle,Pierre, La chambre åbulles: essai sur
Fimage du quotidiendans labände dessinée. 1977. Paris:
Union généraled'éditions. (10/18,1146.)

Fresnault-Deruelle, Pierre, Dessins et bulles: la bande
dessinée comme moyen d'expression: Livre de classe & 1
cahier de travaux dirigés. 1972-73.Paris: Bördas. (Thémes
et enquétes.)- Kouluoppikirjasarjakuvan ilmaisukielestä.

Fresnault-Deruelle,Pierre, Récits et discours par labande:
essais sur les comics. 1977. Paris: Hachette. (Essais.)
-HYK.- Kokoelma enimmäkseen tieteellisissäaikakauslehdissä
aikaisemmin ilmestyneitä artikkeleita, joissa kirjoittaja
jatkaasemioottisväritteistälinjaansa.

Frezza, Gino, L'immagine innocente: cinema e fumetto
americani dalle origini: da Swinnerton aFeininger (1892-
-1907), David Wark Griffith (1908-1931). 1978. Roma: R.
Napoleone.(L'industriaculturale, 1.)
- Historiikinlisäksi bibliografisia viitteitä.

Frick, Erling, Tecknade serier i undervisningen. 1977.
Malmö:Liber läromedel.

Fuchs, Wolfgang J.& Reitberger,Reinhold, Comics-Hand-
buch. 1978. Reinbek: Rowohlt. (rororo, 6215.) -HYK.
- Hyvän kirjoittajakaksikon uusi hakuteos. Sisällöstä:
sarjakuvankehitys, muoto, sisältö, vaikutus,kritiikki, tuo-
tanto, markkinat, käyttötapoja, tulkinta. Liitteinä mm.
tietoja kustantamoista, syndikaateista, saksankielisistä

fanzineista (harrastajalehdistä), USA:n comics code, eu-
rooppalaistennuortenkirjakustantajienhyväksymämoraa-
likoodi,sekä bibliografia, sanastoja indeksi.

The funnies: an American idiom. Ed. By David Manning
White and Robert H. Abel. 1963. New York: The Free
Press ofGlencoe. -HYK.
- Kirjavahko kokoelma lähinnä sosiologisia sarjakuvaa
käsitteleviäartikkeleita.

Gans, Grobian (= Michael Czernich), Die Ducks: Psycho-
gramm einer Sippe. 1971. Reinbek: Rowohlt. (rororo,
1481.)
- Vajaa satasivuinen,kieli poskessa kirjoitettu tutkielma
eräästä sukukunnasta.

Gans, Herbert J., Populär culture and high culture: an
analysis and evaluation of taste. 1974. New York: Basic
Books. -HYK.

Garriock, P.R., Masters of comic book art. 1978. London:
AurumPress. - HYK.
- Satasivuinen,kohtuullisen suurikokoinen, 12merkittä-
väksi katsotun sarjakuvataiteilijanesittely. Valinnan olisi
tietysti voinuttehdä toisinkinkuin on tehty, mutta tätäkin
voi perustella: alkaen Eisneristä ja Woodista, Giraud'n ja
Druillefnkautta Corbeniin,Crumbiin jaMoscosoon.Hyvä
bibliografia.

Gartley, Lynn & Leebron,Elizabeth, Walt Disney: a guide
to references andresources. 1979.Boston: G.K. Hall.

Gartz, Juho, Elävöitettyjä kuvia: raportti suomalaisesta
animaatioelokuvasta. 1975. Hki: Suomen elokuvasäätiö.
(Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja, 1.) -HYK.- Suppeakatsaus suomalaisen animaatioelokuvanvaihei-
sun.

Gasca, Luis, Los comics en Espana. 1969. Barcelona:
EditorialLumen.
- Kookas monografiaespanjalaisestasarjakuvasta.

Geipel, John, The cartoon: a short history of graphic
comedyand satire. 1972. NewtonAbbott:David &Charles.
- Pilapiirroksen, ja sen yhteydessäsarjakuvan jaanimaa-
tioelokuvan,lyhykäinen historiikki. Suppeamuttakiintoi-
sa bibliografia, ei aivan samoja teoksia kuin useimmissa
muissa bibliografioissa.

Gifford, Denis, The British comic catalogue 1874-1974.
1975. London: Mansell. -HYK.

Gifford, Denis, Discoveringcomics. 1971. Aylesbury: Shire
Publications.

Gifford, Denis, Happy days! One hundred years of comics.
1975.London: JupiterBooks.

Gifford, Denis, Stap me! The British newspaper strip.
1971. Aylesbury: Shire Publications.
- Suppea engl. sanomalehtisarjakuvan historiikki, jossa
pääpaino on kuvituksella. Tällaiset teoksetovatpaikallaan
tunnistettaessa suomalaistensanomalehtien likimain toi-
mittamattomiensarjakuvaosastojen epämääräisen näköi-
siä sisältöjä. Muuten ei näin suppeillakirjoilla enää tänä
päivänäolekäyttöä.

Gifford, Denis, 100anni, 100 eroi: in fumetto inglese. 1975.
Roma: Archivio Internazionale della Stampa a Fumetti.
(Comics, n:o 21,1975.)
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Gillett, Charlie, Kaupungin syke. 1-2. 1981. Tampere:
Lehtijussi. (Soundikirja.)
- Rockmusiikin historia. Ei sarjakuvista, mutta tämän
vuosisadankulttuurista. Suositellaan.

Gisle, Jon, Ankismen. 1976. Stockholm: Forum. ISBN
91-37-06166-6. - HYK/O.
- Norjal. alkuteos: Donaldismen. Tanskal. käännös: An-
delogien. 1979.

Glubok, Shirley, The art of the comic strip. 1979. New
York: Macmillan. -HYK.
- Komean nimen ja arvovaltaisen kustantajan ei pidä
antaa hämätä: kurja 50-sivuinenkirjanen, jokanaamioituu
ovelasti koviin kansiin. Näkökulma amerikkalainen,sarja-
valinnatpohjattomantuttuja.

Goldwater, John L., Americanain four colors: a decade of
selfregulationby the comics magazine industry. 1964.New
York:Comics MagazineAssociation ofAmerica.
- Sisältää mm. lehtien sisällön valvonnassa sovellettavat
säännöt eli Comics coden. Muutoin sangen sisällötön ja
tympeän itsekehunläpitunkemakirjanen.

Goulart, Ron, The adventurousdecade: comicstrips in the
thirties. 1975. NewRochelle: ArlingtonHouse.

The great Canadian comic books. (By) Michael Hirsch
(etc). 1971.Toronto:Peter Martin.
- Kanadalaisen sarjakuvalehtisarjakuvanantologia.Kiin-
toisalähinnä siltäkannalta, että verrattaessa esim.suoma-
laiseen 30—40-luvun sarjakuvaan Vesanto ja Jaatinen,
Tanttu, Alho jaHauhio hakkaavatkanadalaisetkirkkaasti.

The great comic book heroes. Compiled, introduced and
annotated by Jules Feiffer. 1967. London: The Penguin
Press. - HYK.
- Valaisevaläpileikkaussupersankarisarjakuvasta.

Great comics, syndicated by the Daily News, New York's
picture newspaper, and the Chicago Tribune. Comp. By
Herb Galewitz.1972.NewYork:Crown.

Gronow, Pekka & Saunio, Ilpo, Äänilevytieto: levyhyllyn
käsikirja. 1970.Porvoo: WSOY. -Mm. HYK.
- Laaja-alainenkäsikirja, joka sisältää katsauksen äänen
talletuksen kehitykseen ja nykyiseen musiikkiin (niin tal-
letettuun kuin talletusta paitsi jääneeseen). - Kevyttä
musiikkia käsittelevää kirjallisuutta on ilmestynyt myö-
hemmin runsaasti (mm. Gillett), mutta tämä käynee edel-
leen perusteoksesta.

Gubern, Roman, El lenguaje de los comics. 3 cd. 1979.
Barcelona: Peninsula. (Ediciones deBosillo, 195.) -HYK.
- Pieni, alunperin 1972 ilmestynytperusjohdatus ilmiöön
nimeltäsarjakuva. Ei bibliografiaa.

Gubern, Roman, Literatura de la imagen. 1975.Barcelona:
Salvat.

Gubern, Roman, Mensajes iconicos en la cultura de masas.
1974. Barcelona: Lumen. (Palabra en el tiempo, 103.)
-HYK.- Tämä liki 400-sivuinen teos käsittelee teollistakuvallis-
ta viestintää: aiheina valokuva, elokuvan kieli, standardi-
soituminenvai originaliteetti,toistava ja mytifioivastruk-
tuuri, melodraamanteoria,vaikuttamisenrajat. Sarjakuva
tutkimusaineistonamuun ohessa.

Guide de labande dessinée:argus officiel.Sous la direction
d'AlainPreseau. 2 éd. 1979.Paris: Horus.

- Ranskalais-belgialaistensarjakuvajulkaisujen,niin van-
hojen kuin uusien, yleishakuteos. Lopussa bibliografia ja
luetteloalan erikoiskirjakaupoista.

The great conternporary issues: populär culture. Eki. By
David Manning White. 1975. New York: The New York
Times & Arno Press.

Handbook of Americanpopulärculture.Ed. ByM. Thomas
Inge. 1-2.1978.Westport: GreenwoodPress. - HYK.
- Laaja-alainen hakuteos, jonkaaiheiden kirjoon mahtu-
vat sarjakuvatkin.Artikkeleiden jälkeenbibliografioita.

Hegerfors, Sture, Pratbubblan: en bok om serier. 1978.
Stockholm:Trevi. - HYK/O.
- Hegerfors petraa kuin entinen kotieläin juoksua: nyt
kirjalla on kokoa, ja väreissäkin löytyy. Samaa pintaliidon
tuntua silti kuin Hegerforsilla ennenkin, ikävä kyllä. (Se
hyvä puoli, että bibliografia antaa arvon Kaukoranta &
Kemppisenkuvitukselle . ..)

Hegerfors, Sture, Serier och serietecknare. 1969. Stock-
holm:PAN/Norstedts. -HYK.
- Ruotsalaisen uranuurtajan pokkari sarjakuvista ja nii-
denpiirtäjistä.

Hegerfors, Sture, Svisch! Pow! Sock! Seriernasfantastiska
värld. 1966.Lund: Corona. - HYK.- Pieni,köykäinen sarjakuvan historiikki.

Heland, Madeleine von, Gudar, makt och massmedia: en
odyssée med Pinocchio till Superman. 1979. Stockholm:
Akademilitteratur.-HYK.
- Tutkielma massakulttuurin myyteistä. Nojaa Panof-
skyyn. Keskittyy elokuvaan. Kiintoisa sarjakuvankin tut-
kijankannalta.

Hemhnus, Pertti, Joukkotiedotus piilovaikuttajana. 1976.
Hki: Otava. - HYK.

Hemånus, Pertti, Kuninkaantekijöistäkoivistolaisiin:viisi
vuosikymmentä pilapiirtäjien näkemänä. 1968. Hämeen-
linna:Karisto. -Mm. HYK.
- Valaiseva näyttö siitämitensuomalainenpilalehdistö ja
-piirros on heijastellutpäivänpolitiikkaa.

Hergé, Archives Hergé. 1-4. 1973-80. Paris & Tournai:
Casterman. -HYK.
- Tintti- sekä Quick & Flupke -sarjoja alkuperäisissä
mustavalkoasuissaan.Historiaa!

Hergé, Comment nait une aventure de Tintin: cinquante
ans de travaux fort gais. 1978. Tournai: Casterman. ISBN
2-203-00599-8.
- Tintin 50-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistukiintoisa al-
bumi Tintti-seikkailunsynty- jatekovaiheista.Ei saatavis-
sa kirjakaupoista, mutta sitkeä yrittäjävoisikenties onnis-
tuakirjaston kaukopalvelutoiminnanvälityksellä ...
Heroes of populär culture. Ed. By Ray B. Browne (etc).
1972. Bowling. - HYK.

Hienger, Jörg,Literarische Zukunftsphantastik. 1972. Göt-
tingen:Vandenhoeck & Ruprecht. - HYK.
- Sis. bibliografian.

Hilscher, E., Die Bilderbogen im 19. Jahrhundert. 1977.
Munchen: Saur. (Studien zurPublizistik, 22.)

Hirn, Sven,Kuvat kulkevat: kuvallisten esitysten perinne
ja elävien kuvien 12 ensimmäistä vuotta Suomessa. 1981.
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Hki: Suomen elokuvasäätiö. (Suomen elokuvasäätiön jul-
kaisusarja, 11.) -Mm. HYK.
- Teollisenkulttuurin erään ilmiönSuomeen tulosta.Kir-
joittajatsellaisetkuin Hirn, Peter vonBagh, Kari Uusitalo,
sekä Suomen elokuva-arkiston ja Suomen elokuvasäätiön
julkaisusarjaton syytä pitää mielessä,jos haluaa laajentaa
näkemystään 20. vuosisadan kulttuurista ohi sarjakuvien
alueen.

Histoirede la bande dessinéed'expression frangaise. Sous
la direction de Claude Moliterni. 1972. Ivry: SERG. (Phé-
nixspecial.)

Histoirede la bande dessinée en France et enBelgiquedes
origines å nos jours. (Par) Henri Filippini (etc). 1980.
Grenoble: Glénat. - HYK, Centre Francais.
- Erinomainen, joskin yleiskatsauksellinen uusi ranska-
laisen kielialueen sarjakuvan historia, jossa on hahmotettu
linjoja aivanviimevuosiin asti. Bibliografia.

Histoireet bande dessinée: actes du 2C colleque internatio-
nal »Education et bande dessinée», La Roque d'Anthéron
1979.1979.La Roque:Promo Durance.

Histoire mondiale de la bande dessinée. Publiée sous la
direction de Claude Moliterni. 1980.Paris: Horay. - HYK.
- Pitkään valmisteillaollut sarjakuvanmaailmanhistoria.
Käy läpi, yhden kerrallaan, kaikki maailman 25 maata,
niiden joukossaQuebecin ja Suomen. Suomen sarjakuva
lienee kaksi kertaa tärkeämpi kuin Ruotsin, uhratuista
sivumääristäpäätellen. Tekstitpaikallistenasiantuntijoit-
ten laatimia jatasoltaanvarsinkirjavia. Taittotasapainoi-
nen.

The history of populärculture.Ed. By N.F. Cantor & M.S.
Werthman. 1-2.1968.NewYork: Macmillan. -HYK.

A history of the comic strip. (By) Pierre Couperie (etc). 4
ed. 1972.NewYork:Crown.
- Bande dessinée et figuration narrative -teoksenenglan-
ninnos.

Hjorth Jorgensen, Anders & Just, Inge & Just, Karsten,
Tegneseriernes hvem-hvad-hvor. 1976.Kobenhavn: Politi-
ken.

Holtsmark, Erling 8., Tarzan and tradition:classicalmyth
in populär literature. 1981. Westport: Greenwood Press.
(Contributions to thestudy ofpopulär culture, 1.) - HYK.
- Otsikoita:kieli, tekniikka,eläimet, sankari, teemat; san-
karinelämäkerran tyypillisetelementit.

Holtz, Christina, Comics: ihre Entwicklung und Bedeut-
ung. 1980. Munchen: Saur. -HYK.
Maittainenkatsaus sarjakuviin: lyhyt historiikki jako. maa
sarjakuvissa. Kohteina USA, Ranska, Italia, Saksa. Ja
muut Euroopanmaat, joitaovatBelgiajaEnglanti. Lisäksi
katsaus teemoihin sarjakuvat ja mainontasekä väkivallan
esittäminensarjakuvissa ja sen potentiaalisetvaikutukset.
Liitteinä eräitten maitten sarjakuvaarajoittavia säännök-
siä sekä laajahkobibliografia.

Horn, Maurice, Comics of the AmericanWest. 1977. New
York: WinchesterPress.

Horn, Maurice, Women in the comics. 1977. New York:
ChelseaHouse. - HYK.

Huizinga,Johan, Men and ideas:history, theMiddle Ages,
theRenaissance. 1960. Eyre & Spottiswoode.

- Erityisesti mainittava artikkeli: The task of cultural
history.

Hunig, WolfgangK., Strukturen des comic strip: Ansätze
zu einer textlinguistisch-semiotischenAnalyse narrativer
comics. 1974. Hildesheim: Georg Olms. (Studia semiotica:
seriespractica, 6.) - HYK.
- Tutkija vannooVladimir Proppin, Alan Dundesin, Juri
Lotmanin, Umberto Econ, Tzvetan Todorovin, Roland
Barthesin, Lubomir Dolezelin nimeen. Strukturalisti-se-
miootikoidenkannattanee tutustua.

The Hyperion libraryof classicAmerican comic strips. Ed.
by Bill Blackbeard. Westport, Conn.: Hyperion Press.
- Joitakinon HYK:ssa.
- Kunnianhimoinen julkaisuprojekti: tähän mennessä il-
mestynyt alun kolmattakymmentä kokoelmaa varhaista
amerikkalaista sanomalehtisarjakuvaa. Sis. mm.: Skippy,
Barney Google, A. Mutt, Connie, Baron Bean, The family
upstairs, Napoleon,Bringing up father, Happy Hooligan,
Buster Brown, Thimble Theatre,Pölly and her pals.

Hurlimann, Bettina, Europäische Kinderbiicher in drei
Jahrhunderten. 3 Aufl. 1976. Gutersloh: Gutersloher Ver-
lagshaus.

Introduction å labande dessinéebeige: publié å Foccasion
de FexpositionLa bande dessinée en Belgique. 1968.Bru-
xelles:BibliothéqueAlbert I. -HYK.
- Näyttelyluettelo, josta saa hyödyllistä tietoa belgialai-
sestasarjakuvasta.

Ivie,L., The historyofcomic book. NewYork 1972.

Jarbratt, Peter, Svenskt serieindex. Norrköping 1970.
-HYK.
- Ruotsinmaalaisten sarjakuvajulkaisujen luettelo. Il-
moittaatavanomaisten bibliografistentietojen lisäksi jul-
kaisujen tärkeimmät sarjakuvat. Paras ruotsalainen tä-
mäntyyppinen julkaisu,koska lieneeainoa.

Johannesson,Lena,Den massproduceradebilden: ur bild-
industrialismens historia. 1978. Stockholm: Almqvist &
Wiksell. -HYK, HYK/O.
- Monipuolinen katsaus teollisesti monistettujen kuvien
historiaan. Kirstukirjeitä, suojelusenkeleitä, posliiniveis-
toksia, uutiskuvia, postimerkkejä, opetustauluja, alaston
totuus 15-vuotiaasta wieniläistytöstä, mainontaa, pak-
kauksia, etikettejä, hedelmien suojapapereita, jne. Ken
mielii luoda tukevamman pohjan sarjakuvan ymmärtämi-
selle, tutustukoon tähän teokseen.Kelpo bibliografia.

Joukkotiedotus. (Kirj.) Sirkka Minkkinen (etc). 1975.
Hki:Tammi.

Junnu: aikansa kuvastin: näyttelyluettelo. 1981. Hki: Hel-
singinyliopistonkirjasto. (Galleria Rotunda, 7.) - HYK.- Kirjasto järjesti,saatuaan lahjoituksenamelkoisen mää-
rän Junnu-sarjan originaaleja, näyttelyn yhdessä Suomen
Sarjakuvaseuran kanssa. Näyttelyn luetteloa, johonsisäl-
tyy HeikkiKaukorannan jaAri Koskisen laatima laajahko
artikkeli, saatavissa osoitteesta: Helsingin yliopiston kir-
jasto, Galleria Rotunda, PL 312, 00171 HELSINKI 17.
Luettelon, samatenkuin sen ruotsinkielisen laitoksen Jun-
nu: sin tidsspegel,hintaon 5.-

Juvenile delinquency: comic books, motion pictures, ob-
scene and pornographic materials, television programs:
U.S. Congress, Senate committee on the judiciary. 1969.
Westport: GreenwoodPress.
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Järvi, Olavi, Parhaat pilapiirtäjämme. 1979. Hki: Tammi.
-Mm. HYK.
- Esittelyt liki 80 suomal. pila- ja sarjakuvapiirtäjästä,
Alex Federleystä Mauri Kunnakseen. Lyhyet elämäkerta-
tiedot, luonnehdinnat taiteilijanlaadusta,kuvanäytteitä.
Ei lähdeviitteitäeikäbibliografiaa.Lähteinä käytetty mm.
Sarjakuvat-teostasekä Sarjainfonnumeroita.

Kagelmann, H. Jiirgen, Comics: Aspekte zu Inhalt und
Wirkung. 1976. Bad Heilbrunn: JuliusKlinkhardt. (Schrif-
ten desArbeitskreises fiir Jugendliteratur.)- HYK.
- Johdanto-osanjälkeenDisney-yhtiön sarjakuvaotoksen
sisältöanalyysi.Bibliografia.

Kansallinenkulttuuri: kollokvioraportti.Toim. LeenaPai-
dan& Kauko Pietilä. 1981. Tampere:Tampereen yliopisto.
(Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja, B
3.) - HYK, HYK/O.

Kaukoranta, Heikki, Sarjakuvan esteettisen tutkimisen
ongelmia. - Estetiikan pro gradu -työ. Helsinginyliopisto
1969.

Kaukoranta, Heikki, Sarjakuvat perinteenä: juonikuvioi-
denkonstanssien tutkimuksesta.- Kansanrunoudentutki-
muksenlaudaturtyö. Helsingin yliopisto 1970.

Kaukoranta, Heikki, Suomalaiset sarjakuvajulkaisut:
tecknade serier i Finland: comic books in Finland: 1904-
-1966. 1968. Hki: HYK. (Helsingin yliopiston kirjaston
julkaisuja, 34.) -Mm. HYK.
- Perusbibliografia, melkein täydellinen. Saatavissa Val-
tion painatuskeskuksesta, Annankatu 44, 00100 HELSIN-
KI 10,hinta 5.-

Kempkes, Wolfgang,Bibliographieder internationalenLi-
teratur iiber Comics: internationalbibliographyof comics
literature. Erweiterte und verbesserte Aufl. 1975. Mun-
chen: Saur. -HYK.
- Tähän mennessä laajinsarjakuvaa käsittelevän kirjalli-
suuden bibliografia.4700 viitettä.Toimitusperiaatteitahe-
rää ihmettelemäänkun sarjakuvan historian kohdalla saa-
puu Ruotsin osuuteen: 34 numeroa, joista 1 Nils Bejerotin
(1954) ja 32 Sture Hegerforsin (1964-68).

Keräilysarjakuvahinnasto 1981. 1981. Hki: TeuvoLuoto-
lan putiikki.- Sarjakuvien keräily on nopeasti tullut Suomessakin
eräänlaiseksi muoti-ilmiöksi. Antikvaaristen markkinain
hinnat ovatkin yleensäkorkeammatkuin esim.kirjahuuto-
kaupoillamitattu vanhojenkirjojen hintataso. Tiettyä ta-
saantumista näyttää tapahtuneen sitten 70-luvun alun.
Helsingissä toimii jokunen vanhoihin sarjakuvajulkaisui-
hin erikoistunutantikvariaatti, joistamuuanon julkaissut
tämänkäyttökelpoisen ja kiintoisan ohjeellisenhinnaston.
Markkinain entinen hitti, Aku Ankan Lumikki-erikoisnu-
mero, on pudonnut toiselle sijalle (1100.-). Kalleimmaksi
noteerataanAku Ankan näytenumero(1200.-). Muut kuin
harvinaisuudet aivan kohtuuhintaisia. Luettelo käy Kau-
korannan bibliografian täydennyksenä v:n 1966 jälkeisen
ajan osalta - jopa pikku täydennyksiä on mukana. -
Tilausosoite:Viipurinkatu 1, Hki51. Hinta 25.-

Kivekäs, Markku, Carl Barks -tuotanto Suomessa. 1976.
Hki:Keräily-lehti.

Klingberg, Göte, Barnlitteraturforskning:en introduktion.
1972. Stockholm:Almqvist& Wiksell. -HYK.

Krafft, Ulrich, Comics lesen: Untersuchungen zur Textua-
lität vonComics. 1978. Stuttgart:Klett-Cotta. - HYK.

- Sarjakuvan analyysimerkkijärjestelmänä,kielenä. Läh-
tökohtanahuomio,että jotkuteivät osaa'lukea' sarjakuvaa
vaan joutuvat ikäänkuin 'tavaamaan' sen; se huomio että
sarjakuva-nimisen ilmaisuvälineen erikoislaatu ei puhe-
kuplista taipiirroksen kvaliteeteistahuolimattaole yksit-
täisessäruudussa, ei edes sen suhteessa läheisiin ruutuihin
vaan sarjakuvan kokonaisuudessa, siinä miten se jäsentyy
lukijalleymmärrettäväksi'tekstiksi'.Bibliografia.

Kulttuuritilasto 1977. 1978. Hki: Tilastokeskus. (Tilastol-
lisia tiedonantoja,60.) - Mm. HYK.
- Hyödyllinen faktateos suomalaisestakulttuurista kiin-
nostuneelle jakirjoittavalle. Saatavissa Valtion painatus-
keskuksesta,Annank. 44, Hki 10.

Kunzle, David, The early comicstrip: narrative strips and
picture stories in the Europeanbroadsheet from c 1450 to
1825. 1973. Berkeley: Univ. of CaliforniaPress. (History of
thecomicstrip, 1.) - HYK.
- Laajakuvateossarjakuvan esimuodoista.

Lacassin, Francis, Pour un 9. art, la bande dessinée. 1970.
Paris: UGE. (10/18,649/652.)

Lacassin, Francis, Tarzan: mythe triomphant, mythe hu-
milié. 1963. Paris: Pauvert. (Bizarre, 29/30.)

Lacassin, Francis, Tarzan ou le chevalier crispé. 1971.
Paris: UGE. (10/18,590/593.)
- Paksu tutkielmaTarzan-myytistä.

Lastenkulttuuritoimikunnan mietintö. Puh.joht. Pekka
Gronow. 1979. Hki: Valtion painatuskeskus. (Komitean-
mietintö 1979: 32.) -Mm. HYK.
- Monipuolinen katsaus alueen nykytilaan. Ehdotuksia
tukeviksi ja rajoittaviksi toimiksi; mm. sarjakuvaveroa
ehdotetaan.

Le Goff, Jacques,Pour un autre Moyen Age: temps, travail
et culture en Occident. 1977. Paris: Gallimard.- HYK.

Lecture et bande dessinée:actes du ler colloqueinternatio-
nal Education et bande dessinée, La Roque-d'Anthéron,
1977.1977.Aix-en-Provence: Edisud. (Recherches, Institut
derecherches sur labandedessinée,6.)

Lee, Stan, Origins of Marvel comics. 1974. New York:
Simonand Schuster.

Lee, Stan & Buscema, John, How to draw comics the
Marvel way. 1978.New York:Simonand Schuster.

Legman, Gershon, Love & death: a study in censorship.
1949. NewYork:BreakingPoint. -HYK.
- Mukana lukusarjakuvasta.

Lehtonen, Ulla, Lastenkirjallisuus Suomessa 1543-1850:
kirjahistoriallinen tutkimus. 1981. Tampere: Suomen nuo-
risokirjallisuuden instituutti. (Suomen nuorisokirjallisuu-
den instituutin julkaisuja, 1.) — HYK.
- Alueen peruskartoitus: alkuperäinen ja käännetty las-
tenkirjallisuus sisältöaloittainsekä luku varhaisimmanlas-
tenkirjatuotannon sijoittumisesta ajan kirja- ja kulttuuri-
historialliseen ilmastoon. Saattaisi olla hyödyllinen uu-
demmasta lastenlukemisesta kiinnostuneelle. Instituutin
sarjaa kannattaa muutenkin seurata, luvassa on ainakin
nuortenkirjallisuudentutkimustenyleiskartoitus.

Lehtovaara, Arvo & Saarinen, Pirkko, School-agereading
interests: a methodologicalapproach. Hki 1964. (Annales
Academiae scientiarumFennicae, B 131: 2.) - Mm. HYK.- Muun ohessa sarjakuvienkinlukemisesta.
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Lerman, Alain, Histoire du journalTintin. 1980.Grenoble:
Glénat.
- Bibliografinen läpileikkaus,potilaana tällä kertaa Tin-
tin-lehti.

Lewis, Roger, Outlaws of America: the underground press
and its context. 1972. Harmondsworth: Penguin Books.
-HYK.
- Yleiskatsaus 60-lukuiseen ilmiöön USA:ssa ja Euroo-
passa: »muistiinpanojaeräästä kulttuurivallankumoukses-
ta».

Lexikon derKinder- und Jugendliteratur.Hrsg. vonKlaus
Doderer. 1-3. Weinheim:Beltz.

Lindo, Alfonso, La aventura del comic. 1975. Madrid:
Doncel. (El libro debolsillo Doncel, 65.)
- Espanjal. sarjakuvan historiaa.Bibliografia.

Le livre d'or du journalPilote. 1979. Neuilly sur Seine:
Dargaud.- Pilotenkuvitettu, tietorikas juhlakirja.

Losfeld, Eric, Endetté comme une mule ou la passion
d'éditer. 1979.Paris: PierreBelfond. -HYK.
- Kovimman luokan avantgardekustantajanmuistelmat.
Losfeld, nyt jo manan majoille muuttanut, markkinoi
aikuisen sarjakuvan 1. aallon 60-luvullaRanskassa. Kirjat
olivat kalliita ja niiden painokset pieniä. Historian pers-
pektiivissä niillä oli kai lähinnä katalysaattorin merkitys:
Losfeldin taiteilijoista jatkaavain Caza,Druillet jaForest,
mutta seuraavanpolven piirtäjätkuten ital. Manarasaivat
valaistuksenLosfeldin kustannustuotteiden ääressä. Kir-
jaan sisältyy kronologinen katsaus kustantajan tärkeisiin
tapahtumiin.

Lundin, 80, Salongsbödlarna och andra betraktelser på
tematvärderingar i populärlitteraturen. 1971.Lund: Cave-
fors.
- Aikanaan aktuelli jaedelleen näkökulmastaanrelevant-
ti populaarikulttuuriasivuavakirjoituskokoelma.

McLean, William, Contribution å Fétude de Ficonographie
populaire deFérotisme. 1970. Paris: Maisonneuve & Laro-
se. (L'érotismepopulaire,1.) -HYK.

Maltin,Leonard, Ofmiceand magic: a historyofAmerican
animated cartoons. 1980. New York: NewAmerican Libra-
ry-

(Marijae) (= Jacques Dumas), Souvenirs de Marijac et
Fhistoire de Coq hardi. 1978. Grenoble: Glénat. (B. docu-
ments, 4.) -HYK.
- Maineikkaan vanhemman polven ranskalaistaiteilijan
muisteluita, ja vanhemmanlehtipolvenmaineikkaan edus-
tajan historiikki.

Marny, Jacques,Le mondeétonnantdes bändes dessinées.
1968.Paris: Le Centurion.- HYK.
- Suositeltava johdatussarjakuvanesseistiikkaan,ei niin-
kään historiaan.

Marovelli, Piero & Paolini, Elvio & Saccomano, Giulio,
Introduzione a Paperino: la fenomenologia sociale nei
fumetti diCarl Barks. 1974.Firenze: Sansoni.

Martin, Antonio, Historiaden comic espanol: 1875-1939.
1978. Barcelona: Gustavo Gili. (Comunicaciön visual.)
-HYK.
- Espanjal. sarjakuvan varhaishistoria. Laajasti mm. si-
sällissodanajasta. Bibliografia.

Marzio, Peter C, Rube Goldberg:his life and work. 1973.
NewYork:Harper& Row.

Mass culture: thepopulär arts in America.Ed. By Bernard
Rosenberg& David ManningWhite. 1965. NewYork: Free
Press. - HYK.
- Sosiologinen artikkelivalikoima.Kiintoisia lukija-, tee-
ma- jaasennetutkimuksia.

Mass media and the populär arts. Ed. By Fredric Rissover
& David C. Birch. 2 ed. NewYork: McGraw-Hill.

Massenzeichenware:die gesellschaftlicheund ideologische
Funktion der Comics.Hrsg. vonWiltrud U. Drechsel (etc).
1975. Frankfurt: Suhrkamp. (Edition Suhrkamp, 501.)
-HYK.

Matla, Hans, Stripkatalogus 1980: officiéle katalogus der
Nederlandstalige stripuitgaven. 1979. Kouderek aan den
Rijn: Panda.

Metken, Gunter, Comics. 1970. Frankfurt: Fischer. (Fi-
scher Bucherei, 1120.) - HYK.
- Oikein hyvä jaselväjärkinenpieni sarjakuvahistoria.

Minä Tarzan. Toim. Markku Haapio. 1974. Turku: Turun
Sarjakuvakerho.(Turun Sarjakuvakerhory:n julkaisu,1.)
- Sis. kerhon Tarzan-seminaarin esitelmät: Leena Salo-
kangas-Sarasteen analyysin sankarisarjasta, Olli Tuomo-
lan katsauksen Tarzan-elokuvien puoleen vuosisataan ja
JukkaKemppisen muistiinpanojaTarzanista, sekä luette-
lon Burroughsin tuotannosta,sen suomennoksista, eloku-
vista, sarjakuvanpiirtäjistä, 1964—74 suomeksi ilmesty-
neistä Tarzan-sarjakuvajulkaisuista, ynnä bibliografian.
Hyvä moniste.

Mitchell, Ritva, Lasten kulttuurituotteiden ja -palvelujen
käyttö ja kulttuuriharrastukset:tutkimus Uudenmaanlää-
nin erityyppisissä ympäristöissä asuvien kymmenvuotiait-
ten lastenkulttuuritoiminnoista. Hki: Lastensuojelunkes-
kusliitto. (Lastensuojelunkeskusliitto, julkaisu52.)- Liitto on tehnyt muitakin lastenkulttuuritutkimuksia.
Osoite:Armfeltintie 1,00150 Hki 15.

Modeväxlingsr. (Av) JanBrunius (etc). 1971. Stockholm:
Almqvist & Wiksell. - HYK.— Kurssikirjatyyppinenkokoelmataideaiheisiaartikkelei-
ta, joistayksi käsitteleesarjakuvienmuotokieltä.Kirjoitta-
jaMagnusKnutsson.

Moliterni, Claude, EntretiensavecGir, Jean-MichelChar-
lier,RobertGigi, Hugo Pratt,Fred, Gotlib,PhilippeDruil-
let. 1973. Ivry: SERG. (Bändes dessinées, 2.) - HYK.
- KokoelmaPhénix-lehdessä aiemmin ilmestyneitä haas-
tatteluja.

Mondria, Henk R., Toonderstripkatalogus. 1979. Koude-
rek aandenRijn: Panda.
— Bibliografia Hollanninnimekkäimmän sarjakuvataitei-
lijanMarten Toonderintuotannosta.

Murrell, William, A history of American graphic humor.
1-2. 1933-38. New York: Whitney museum of American
art & Macmillan.- HYK.

Le musée imaginaire de Tintin. 1979. Bruxelles: Société
desexpositionsduPalais desbeaux-arts deBruxelles.
- Hergé-näyttelynsatoa: kiintoisaa lisätietoaTintin tietä-
miltä.

Niemi, Juhani, Populaarikirjallisuus Suomessa: huokean
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viihdekirjallisuudenosakulttuurin erittelyä. 1975. Porvoo:
WSOY. (Taskutieto, 125.) - Mm. HYK.

Nordicom: bibliography of Nordic mass Communication
literature. 1-. 1975-. Tampere: Nordic documentation
center formass Communicationresearch. - Mm. HYK.
- Julkaisijan os.: Tampereen yliopisto, PL 607, 33101
Tampere 10.

Nuori lukija. Toim. Minna Vuorinen. 1981. Hki: Kirjailija-
keskus. (Kirjailijakeskuksen raporttisarja, 3.) - Mm.
HYK.

Nye, Russel 8., New dimensions in populär culture. 1972.
Bowling.

Nye,Russel 8., The unembarrassedmuse. 1970. NewYork:
Dial Press. - HYK.

o'Brien, Richard, The golden age of comic books, 1937-
-1945.1977. New York:Ballantine.

Orban, Peter, Comic-Heft-Katalog. (1979). Frankfurt: Co-
micCompanie. - HYK.
- Saksal. sarjakuvajulkaisujen antikvaarinen myyntihin-
nasto. Toimii samalla jonkinlaisenasaksal. bibliografiana.
Sisältää tiedot 459 lehdestä jaalbumista, jotkaovat alka-
neet ilmestyä ennen 1972. Pääosa nimekkeitä vuosilta
1947-72, mutta mukana myös Erick Ohserin Vater und
Sohn (1936-38). Kaikkia ei ole hinnoiteltu; hinnat vaihte-
levat 0,50-734 DM. Kallein on Micky Maus 1951: 1 (en-
simmäinen numero). Muuta kiintoisaa: Donald Duck auf
Nordpolfahrt (M.M. Sonderheft 3) DM 284.-, Das
Schwert und die Rose (1952) DM 390.-, Sheriff Teddy (=
suom. Kädet ylös!) å DM 57.-, Tarzan n:o 1 (1952) DM
330.-

Ord och bilder för barn: historik, texturval,kommentarer
av Lars Furuland (etc). 1979. Stockholm: Rabén & Sjö-
gren. -HYK.

Overstreet, Richard M., The comic book price guide. 11
ed.: 1981-82.1981.Cleveland: Overstreet Publications.
- USA:laisten sarjakuvalehtien laaja (otaksuttavasti täy-
dellisyyttä hipova) hintaluettelo. Mukana jokunenkirja-
kin. Sis. seuraavat tiedot: lehden nimi, 1. n:on ilmestymis-
aika, viimeinen n:o ja sen ilmestymisaika, kustantaja; nu-
merokohtaiset hintatiedot, viitteitä sisällöstä, näytteitä
kansikuvista. Lisäksi artikkeleita amer. sarjakuvalehden
kehityksestä, 3-ulotteisistasarjakuvalehdistäjne. Sarjaku-
vien keräämiseen liittyviä pikkutietoja: 50 huippukeräily-
kohteen hintakehityksen vertailu luettelon 10-vuotisena
ilmestymiskautena. Yleishuomio: amerikkalaiset ovat jo
pitkään keränneet supersankarilehtiä: niiden hinnat olivat
korkeimmat 1971. Samaten vuonna 1980. Kiintoisa kiin-
nostuksen siirtymä: kun Action comics -lehden (mm. Te-
räsmiehen alku) arvo oli noussut 13-kertaiseksi,oliDonald
Duck -lehden arvonoussut yli 30-kertaiseksi.Kallein lehti
1981: TimelyComicsinMarvel comics -lehti vuodelta 1939
$ 14 000. Vajaan dollarin hintaisiakin lehtiä on vaikka
miten paljon. Hinnasto on ilmestynyt vuosittain ja jatka-
nee samaan tapaan. Lisäksi paljon sarjakuviin erikoistu-
neitten amer.kirjakauppojen osoitteita.

Patlagean,Evelyne,Histoire deFimaginaire. - Teoksessa:
La nouvelle histoire. Ed. par JacquesLe Goff. 1978. Paris:
C.E.P.L.
- Annalistien koulukunnan menetelmien ja sovellutuk-
sien moderni kirjaanpano.

Pernin, Georges, Un monde étrange: la bande dessinée.
1974.Paris: Cledor.

Perry, George & Aldridge, Alan, The Penguin book of
comics. 2 cd. 1971. (Penguin book, 2802.) - 1 ed. (1967)
HYK.
- Isokokoinen,runsaasti kuvitettu teos, jokakuvituksen-
sa takia ansaitsee maininnan vielä näin vuosikymmenen-
kin kuluttua. Teksti vaatimatontatasoa.

Petersen, Robert Storm, Malerier, tegninger. Kobenhavn
1942. -HYK.

Peterson, Lars, Seriernas värld. 2 uppl. 1976. Stockholm:
Gidlund.ISBN 91-7021-074-8.

Philippe, Claude-Jean, René Goscinny. 1976. Paris: Se-
ghers.(Humour, 2.)

Pierre, Michel, La bande dessinée. 1976. Paris: Larousse.
(Idéologiesetsociétés.) -HYK.— Uudemmansukupolvenalkeisjohdatussarjakuvaan: 150
sivua, ei juuri uutta tietoa. Bibliografia puutteellinen;
kirjoittaa, paitsi ranskalaiseen tapaan ulkomaisia nimiä,
ranskalaisenkinkielialueennimiä päinPrinkkalaa.

Piirrettyjä sarjoja. 1971. Hki: Amos Andersonin taidemu-
seo.— Vuonna 1971 Helsingin juhlaviikkojenaikana järjeste-
tyn, alkujaan ranskal. sarjakuvanäyttelyn (vrt. La bande
dessinée et figuration narrative) luettelo, johon sisältyy
muutama suomalaistekoinen artikkeli. Luetteloa (5.-) sa-
moinkuin julistetta(3.-) lienee edelleen saatavissa julkai-
sijalta, os.: PL 14,00003Hki 300.

Piltz, Georg,GeschichtedereuropäischenKarikatur. 1976.
Berlin:DeutscherVerlag derWissenschaften. -HYK.

Poetik des Films: deutsche Erstausgabe der filmtheoreti-
schen Texte der russischen Formalisten. Hrsg. von Wolf-
gang Beilenhoff. 1974. Munchen: Fmk. (Kritische Informa-
tion, 10.) - HYK.- Elokuvan ymmärtäminen lie muuan avain sarjakuvan
ymmärtämiseen. Venäläisten formalistien tekstejä eloku-
vanpoetiikasta.

Populär culture and the expanding consciousness. Ed. By
Ray B. Browne. 1973.New York:Wiley.

The populär culture explosion.Ed. By Ray B. Browne &
David Madden. 1972.Dubuque: William C. Brown.

Populär culture in France. Ed. by J. Beauroy (etc). 1977.
Saratoga: ANMA libri. (Stanford French and Italian stu-
dies, 3.) - HYK.

The populär culture reader. Ed. by Jack Nachbar (etc).
Rev.ed. 1978. Bowling.

Populärkultur:positiva värderingar. Red.: Lars Hamberg.
1980. Helsingfors:Pohjola-Norden. -HYK.- Seminaarialustuksista koostuva sivumäärältään suppea
mutta aiheskaalaltaanlaaja (kansantanssi, rock, ruotsal. ja
suomal. sarjakuva, estraditaide, amatööriteatteri, radio,
TV, mitalit) jasiksikinkiintoisa katsaus Pohjolanpopulaa-
riin kulttuuriin. Tilausos.: Pohjola-Norden,Sandvikskajen
15A, 00180Hfors 18.

/primi eroi.L'opera é statarealizzata ... con la redazione
di Francois Caradec. 1962.Milano: Garzanti. - HYK.
- Vanhan sarjakuvan antologia.Mukana eksoottisempia-
kin maitakuten Japani jaSuomi.

Propp, Vladimir, Morphologyof the folktale. 2 cd. 1968.
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Univ. of Texas Press. (American Folklore Society. Biblio-
graphicaland specialseries, 9.) - Mm. HYK.
- Nykyisten semiootikko-strukturalistientaustalla väik-
kyy pitkiä varjoja menneisyydestä: venäläisten formalis-
tien koulukunta. Sen piirissä syntynyt satututkimus on
pohjimmaisena perustuksena paljolle populaarikulttuuri-
tutkimukselle. - Saks.: Morphologiedes Märchens. Mun-
chen 1972.

Pulps: fifty years of American pop culture. Ed. by T.
Goodstone. 1980.New York: Chelsea House.

Radioamatööreistä tajuntateollisuuteen: puoli vuosisataa
suomalaista yleisradiotoimintaa. Toim. Pirkko Tulppo.
1976. Hki: WSOY. (Taskutieto, 132.) -Mm. HYK.
- Teollis-urbaanin yhteiskunnan kulttuurin kehitystä
tutkailevan on paikallaan syventyä kulttuurin tähänkin
puoleen. Yleisradioyhtiöperustettiin 1926, ja 20-luku on
merkillinen ja merkittävä vuosikymmen modernin teolli-
senkulttuurin kehityksen kannalta.

Ramirez, Juan Antonio, La historieta comica de post-
guerra. 1975. Madrid: Cuadernos para el Dialogo. (Memo-
riaycomunicacion.)
- Lisää valoa espanjal. sarjakuvan historiaan. Biblio-
grafia.

Real, MichaelR., Mass-mediatedculture. 1977. Englewood
Cliffs: Prentice-Hall.
- Sis. mm.artikkelin The Disney universe:moralityplay.

Reitberger, Reinhold C. & Fuchs, Wolfgang J., Comics:
Anatomie eines Massenmediums. 1971. Munchen: Heinz
Moos. -HYK.- Isokokoinen, runsaasti ja hyvin kuvitettu perinpohjai-
nen saksalainen tietoteos.Teksti jakuvat osoittavat syväl-
listä aineiston hallintaa. Sarjakuvan historioistaehkä par-
haita - edelleenkin. - Pokkarilaitos: 1973. Reinbek: Ro-
wohlt.Engl. typistetty laitos 1972.London: Studio Vista.

Renard, Jean-Bruno, Clefs pour la bande dessinée. 1978.
Paris: Seghers.(Clefs.) - HYK.
- Uusi, suppeahko, järkeväkokonaiskatsaus ilmiöön ni-
meltä sarjakuva. Pyrkii antamaanlukijalleenavaimet joi-
den avulla voi tarkastellasarjakuvan sijoittumista histo-
riaan, sen graafista muotoa, sen ideologista ja mytologista
sisältöä. Bibliografia, jossa tietoja myös saatavistaaihetta
koskevista AV-paketeista.

Rey, Alain, Les spectres de la bande: essai sur la bande
dessinée. 1978.Paris: Minuit. (Critique.)

Richardson, John Adkins, The completebook of cartoon-
ing. 1977.EnglewoodCliffs: Prentice-Hall.
- Lehti- ja animaatiopiirtämisopas. Sananen piirrosten
myymisestäkin.

Rituals and ceremonies in populär culture. Ed. By Ray B.
Browne. 1980. Bowling. - HYK.
- Artikkelikokoelma:aiheet ulottuvat muinaisistarooma-
laisista nykyamerikkalaisiinhautajaisseremonioihin,kyl-
män sodan USA:n kovuuden kultista kukkotappeluihin.
Sarjakuvan G-miehestä ulkomuoto-tai televisionkatseluri-
tuaaleihin. Melko laajatalatkaiken kaikkiaan.

Riviére, Francois, L'école d'Hergé: logicien du reve. 1976.
Grenoble: Glénat. (B.documents, 1.) -HYK.
- Pikku essee Hergén ympärillekokoontuneestataiteilija-
ryhmästä.

Robinson, Jerry, The comics: an illustrated history of

comic strip art. 1974.NewYork: G.P. PutnanFs sons.— Laaja japerusteellinen,mutta voi! niin amerikkalaiskes-
keinen vielä tämäkin! Lopussa pikku pätkä ulkomaisia
sarjakuvia otsikollaThe imports. Edistykseksi on kai lupa
lukea se että Tove Janssonin Muumin tiedetään tulevan
Suomesta.Indeksi on, bibliografiaaei.

Roux, Antoine,La bande dessinée peut étre éducative. 3
éd. 1975.Paris: Editions deFEcole.

Sadecky, Petr, Octobriana and the Russian underground.
1971. NewYork: Harper& Row.

Sadoul, Jacques, L'enfer desbulles. 1968. Paris: Pauvert. -
HYK.
- Melkoisella asiantuntemuksellakoottu antologia, tee-
mana erotiikka. Ilm. 1971 halvempana, supistettuna lai-
toksenanimelläLes filles dupapier.

Sadoul, Jacques, Histoire de la science fiction möderne:
1911-1971.1973.Paris: AlbinMichel. - HYK.
— SF-kirjallisuuden, myös sarjakuvan, laajahkohistoriik-
ki.

Sadoul, Jacques, Panorama de la bande dessinée. 1976.
Paris: J'ailv. -HYK.
- Suppeayleiskatsaus. Runsaahko mutta suttuinen kuvi-
tus. Ei bibliografiaa.

Sadoul, Numa, Gotlib. 1974. Paris: Albin Michel. (Graffi-
ti.) - HYK.- Taiteilijamonografa, joka päättyy yksityiskohtaiseen
teosluetteloonsekä luetteloon taiteilijaakäsittelevistä kir-
joituksista.

Sadoul, Numa, Mister Moebius et docteur Gir. 1976. Paris:
Albin Michel. (Graffiti.) -HYK.
- Kaksijakoisen taiteilijapersoonanesittely. Graffiti-sarja
on hyvä!

Sadoul, Numa, Portraits å la plume et au pinceau: les
interviews des Cahiers de labande dessinée. 1976. Greno-
ble: Glénat.(B. documents.) -HYK.
- Schtroumpf: les cahiers de laBD -lehdessä ilmestyneitä
piirtäjä- jakäsikirjoittajahaastatteluja.

Sadoul, Numa, Tintinet moi:entretiens avecHergé. 1975.
Paris & Tournai: Casterman. -HYK.

Sarjakuvatoimikunnan mietintö. Toimikunta asetettu
1961, mietintö jätetty 1962. Puh.joht. Olavi Merimaa.
Oikeusministeriö. (Komiteanmietintö 1962: 83. Moniste.)- Eduskunnankirjasto.

Schechter, Harold, The new gods: psyche and symbol in
populär art. 1980. Bowling. -HYK.- NimetJung jaJosephCampbellovat taustalla.
Schickel, Richard, The Disney version: the life, times,art
and commerce ofWaltDisney. 1968. NewYork: Simonand
Schuster. -HYK.
- Myöhemmin ilmestynyt uusiapainoksia.

Schmieder, Frank, Kooperative Modelle in Comic-Serien:
empirische Untersuchung zur Überprufung von Modell-
Effekten bei sieben- bis neunjährigen Lesern. Diss.phil.
Hamburg 1980. -HYK.

Scott, Randall W., A subject index to comic books and
related material: based on the holdings of the Michigan
state university library's comic art collection. 1975. East
Lansing: MichiganState University. -HYK.
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Shows, Charles, Walt: backstage adventures with Walt
Disney. 1979.La Jolla: Communications Creativity. ISBN
0-934846-01-4.

Searle, Ronald & Roy, Claude & Bornemann, Bernd, La
caricature: art et manifeste:du 16e siécleå nos jours. 1974.
Geneve:Skira. -HYK.

Seesslen,Georg &Kling,Bernt, Unterhaltung:Lexikon zur
populären Kultur. 1-2. 1977. Reinbek: Rowohlt. (rororo,
6209-6210.) - HYK.
- Populaarikulttuurin aihealueita hakusanoittain - wes-
tern, science fiction, kauhu, rikos, seikkailu, komiikka,
romanssi, kotiseutu japerhe, urheilu, seksi - elokuvassa,
kirjallisuudessa, lehdistössä, sarjakuvassa. Runsaasti läh-
deviitteitä.

Seldes, Gilbert, The seven lively arts. 1957. New York:
SagamorePress.- Americacenterlibrary.
- Kirjoittajan marginaalikommenteilla varustama uusi
laitos maineikkaasta,alun pitäen 1924 ilmestyneestäteok-
sesta; siihen sisältyy kaksikin sarjakuvia käsittelevää kir-
joitusta, The Krazy Kat that walks by himself ja The
»vulgär» comicstrip.

En serie om serier. 1-. 1981-. Stockholm:Carlsen.
- Sarjan jokainenosa käsittelee yhtä teemaa: aikakautta,
genreä, jne. Osat huolella laadittuja vaikkakin suppeita,
100-sivuisia. Kahden ensimmäisen osan kirjoittaja saksa-
laissyntyinen, Ruotsissa asuva Horst Schröder, aiheina
USA:n varhaisetsarjakuvat jascience fiction.

Seriöst om serier. Under redaktionavSture Hegerforsoch
Stellan Nehlmark. 1973. Stockholm: Almqvist& Wiksell. -
HYK/O.- Kokoelma ruotsalaisia jaruotsiksi käännettyjä sarjaku-
vaa käsitteleviäartikkeleita.Bibliografia.

Sex och serier. (Red. av) Sture Hegerfors och Hans Siden.
1970. Stockholm:Pan/Norstedts.
- Pokkarikokoinenkuvakirja aiheesta. Vertailu ilmeiseen
esikuvaan, Sadoulin L'enfer des bulles -teokseen, kiintoi-
saa. Kuvamateriaali osin sama, ruotsalaisessa tekninen
laatu heikko. Muutenkin selvä eroyleissävyssä: ranskalai-
nen pehmeää, erotiikkaa, ruotsalainen kovaa, pornogra-
fiaa.

Shepard, Leslie, The broadsideballad: a study in origins
and meaning.London 1962. -HYK.
- Arkkiveisuistaym. populaarikirjallisuudesta.

Shepard,Leslie, The history of street literature: the story
of broadside ballads, chapbooks, proclamations, news-
sheets, election bills, tracts, pamphlets, cocks, catchpen-
nies, and other ephemera. 1973. Newton Abbot: David &
Charles. - HYK.

Sheridan, Martin,Comics and their creators: life storiesof
American cartoonists. 1977. Westport: Hyperion Press.
-HYK.- Alkuteos ilm. 1942, jasikäli menettänyt ajankohtaisuut-
taan. Esittelee 79 eri sarjakuvaa tekijöineen.Kirjoitustapa
liehakoiva, mutta käytettävissä ollutaineistopoikkeuksel-
lista: suurin osa tiedoistaperustuu suoriinhaastatteluihin.
Teosvalikoima amerikkalaisittain verrattain edustava,
vaikka monia huomattavia sarjakuvia puuttuu. Kuvitus
niukkaa mutta valaisevaa. Kirja on melkein ainut lähde,
josta on tähän mennessä löytynyt valokuva GeorgeHerri-
manista.

Short, RobertL., The gospel according to Peanuts. 1964.
Richmond: JohnKnox Press.
- Suom. laitos: Tenavat totuudentiellä.

Short, Robert L., The parables of Peanuts. 1968. New
York: Harper& Row.
- Engl. laitos: 1969. Fontana.
- Tekijä on ryhtynyt soveltamaan omiin tarkoituksiinsa
Tenavien metafyysistä jamoralististamaailmaa.Ideakiin-
toisa,toteutuskapea.

Skodzik, Peter, Deutsche Comic-Bibliographie: 1946-
-1970.1978. Berlin: Comicaze.(Comicaze sekundär, 1.)

The Smithsonian collection of newspaper comics. Ed. By
Bill Blackbeard & Martin Williams. 1977. Washington:
SmithsonianInstitution& Abrahams.- HYK.
- Erittäin korkeatasoinen ja laaja amerikkalaisen sano-
malehtisarjakuvanantologia.Avaa aivanuusiaulottuvuuk-
sia: katsokaapa vaikka Cliff Sterrettin ekspressionistisia
Polly-sivuja! Kalleudestaan huolimatta mitä suositeltavin
hankittava.

Sociology ofmass Communications.Ed. By Denis McQuail.
1972. Harmondsworth:Penguin.- Ei nimenomaansarjakuvasta, mutta senyhteiskunnalli-
sesta taustasta tai sijoittumisesta yleisemmin. Hivenen
umpimähkään valittu teos tältä kantilta. Paremman kos-
ketuksen saa seuraamalla alan lehtiä: Tiedotustutkimus,
Journal of Communication, Journalism quarterly jne. sekä
esim.Nordicom-bibliografiaa.

Steinbock, Dan, Narsismin fasismi. 1981. Jyväskylä: Gum-
merus. -Mm. HYK.- Aku Ankasta sananen.

Steranko, James, The Steranko history of comics. 1-2.
Reading 1970-72.

Stoll, André Asterix: Fépopée burlesque de la France. Ed.
revue et augmentée. 1978. Bruxelles: Editions Complexe.
-HYK.- Perinpohjainenmuttaei ikäväAsterix-analyysi:sarjalli-
sen kulttuurituotteen semiologinen analyysi, »eeppisten
urotöiden merkitys ja vastamerkitys», »burleskin näyttä-
möllepanon taide», »tasavallan inventaario». - Saksal. al-
kuteos ilm. 1974: Asterix,das TrivialeposFrankreichs: die
Bild- und Sprachartistikeines Bestsellercomics.

Strazzulla, Gaetano, I fumetti. 1970. Firenze: Sansoni.
(Enciclopedie praticheSansoni, 31.)

Strips werk van nederlandse striptekenaars. Red.: Hans
van den Boom (etc). 1974. Amsterdam: De nederlandse
kunststiching.
- Kooltaan suppea mutta muuten tasokas hollantilaisten
sarjakuvataiteilijoitten biografiavihko; vertautuu Järven
pilapiirtäjäkirjaan. Tiedot: piirtäjä, kontaktiosoite ja -pu-
helin, syntymätiedot,tietoja jakuvia tuotannosta.

Superculture. Ed. by C.W.E. Bigsby. 1975. Bowling.
HYK.

Swingewood, Alan, The myth of mass culture. 1979. Lon-
don: Macmillan. - HYK/O.

Taide aikansa kuvastajana. Toim. Kari Immonen. 1980.
Turku: Turun yliopistonhistorian laitos. (Historian perin-
tö, 6.) - Mm. HYK.
- Sis. mm. VeikkoLitzenin artikkelinTaiteet jahistoria,
JerkerA. Erikssonin artikkelinElokuva aikansakuvastaja-
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na sekä Aimo Reitalan artikkelin Kuvataide aikansa ku-
vastajana. Taustamateriaalia tämäkin.

Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Julkaisuja.
- Mm. HYK, HYK/O.
- Esim. Malmberg, Tarmo, Mitä on massakulttuuri?
Malmbergin artikkelikokoelmassa Viestintä ja kulttuuri.
Laitoksen C-sarjassa 1981: 2.

Tegneserier: en ekspansions historia. Ved Lissi orvad
Andersen(etc). 3 opi. 1974.Kongerslev: GMT.

Tellgren, Christina, Utgivningen avbarn- och ungdomslit-
teratur i Sverige 1966-1972. 1975. Uppsala: Avdelningen
för litteratursociologivid Uppsalauniversitet.-HYK.

Thomas, Bob, Walt Disney: an American original. 1978.
NewYork: Simonand Schuster.

Thomas, Bob, The Walt Disneybiography. 1977. London:
NewEnglishLibrary. - HYK/O.

Todorov, Tzvetan, Introduction å la littérature fantasti-
que. 1970. Paris: Seuil. (Poétique.) -HYK.

Toussaint, Bernard, Fred. 1975. Paris: Albin Michel.
(Graffiti.)

Tricoche, Georges Nestler, Remarques sur les types popu-
lairescréés par la littératurecomique américaine. - Revue
delittératurecomparée, 11 (1931): 250-261. -HYK.
- Tässä varhainen eurooppalainen kulmia kohotteleva
näkökulmaamerikkalaisiinhölmöyksiin.

Trivialliteratur. Hrsg. von Annamaria Rucktäschel &
Hans Dieter Zimmermann. 1976. Munchen: Fmk. -
HYK/O.

Twentieth-centurypopulärculture in museums and libra-
ries.Ed. by Fred E.H. Schroeder. 1981.Bowling. -HYK.
- Erittäin kiintoisa artikkelikokoelma, johon nykyhisto-
rian tutkijain, museo- ja kirjastoväen tulisi välttämättä
tutustua. Artikkeleita:Barbara B. Moran, Populär culture
and its challenge to the academic library; Wayne A. Wie-
gand, The academic library'sresponsibilityto the resource
needs of the populär culture community; B. Lee Cooper,
An opening day collection of populär music resources:
searchingfor discographicstandards.

Walker, Mort, Backstage at the strips. 1975. New York:
Mason & Charter.
- Kuuluisan piirtäjän näkökulma sarjakuviin.

Vandromme, Pol, Le mondedu Tintin. 1959. Paris: Galli-
mard.
- Erinomainen, tosin vanhentunut monografia Tintistä.
Tekijä todisteleemm. luetteloimallakaikki Tintissä esiin-
tyneet tunnistettavat henkilöt, että tämän sarjakuvan
maailmaon poikkeuksellisenpitkälle jäsentynyt ja avara.

Waugh, Coulton, Comics. Repr. 1974. New York: Luna
Press.
- Sarjakuvan vanha perusteos, ilm. alunperin 1947. Kir-
joittaja itse on sarjakuvanpiirtäjä, mutta osaa kirjoittaa-
kin. Käsittelee yksinomaanamerikkalaisiasarjakuvia.

Welke, M., Die Sprache der Comics. 4 Aufl. 1974. Frank-
furt: Dipa. (Jugend- und pädagogischeProbleme, 3.)

Verbruggen, Pierre,La bande dessinée: bibliographie:cent
références commentées. Havelange: Association nationale

desbibliothécairesd'expressionfrancaise. (Lebibliothécai-
re, 1972: numéro special.)
- Suppea bibliografia,vain sata kirjaa artikkelia,ranskaa
taitavalle suunnattu. Suppeudestaan huolimatta sisältää
artikkeleita, joitaei ole Kempkesin laajemmassabibliogra-
fiassa. Kommentit lisäävätkäytettävyyttä.

Verdens karikaturen. Red. af Pola Gauguin (etc). 1-2.
1946-47. -HYK.

Wertham, Frederic, Seduction of the innocent. 1954. New
York: Rinehart.
- Helsingin kaupunginkirjasto. - Uusi p. 1972. Port
Washington: Kennikat.— Amer.psykiatrin kirjoittamateos, jokaherätti sensuuri-
hysterian ja sai paljon pahaa aikaan. Sisältää kaukaa
haettuja ja hämmästyttävänasiantuntemattomiaperuste-
luja sarjakuvienturmiollisestavaikutuksestanuoreen luki-
jaan. Tekijä otaksuu että poistamalla huonot sarjakuvat
päästäisiin samalla eroon nuorisorikollisuudesta ja muista
ikävistä ilmiöistä. Kehitys osoitti ettei lääke tepsinyt.
Kirjan ilmestyminenajoittuukiintoisallatavallasenaattori
McCarthyn toiminnantietämille.

Wertham, Frederic, A sign for Cain. 1968. London: Hale.
-HYK.

Wertham, Frederic, The world of fanzines: a special form
of Communication. 1973. Carbondale: Southern Illinois
Univ. Press. - HYK.

White, Danid Manning, The comic strip in America: a
bibliography. 1961. (Communications research center,Bos-
ton university, School of publie relations and Communica-
tions. Report2,1961.)
- 450 numeroakäsittävä bibliografiasarjakuvaakäsittele-
vää kirjallisuutta. Sis. vajaaseen puoleen supistettuna
teokseenThe funnies.

The whos who of American comic books. Ed. By Jerry
Bails & HamesWare. 1-4.Detroit 1973-76.

Victorian comics. Comp. By Denis Gifford. 1976. London:
Allen & Unwin. -HYK.

Vidal, Marion, Monsieur Schulz et ses Peanuts. 1976.
Paris: Albin Michel.(Graffiti.)

Wienhöfer, Friederike, Untersuchungen zur semiotischen
Ästhetik des Comic Strip unter der besonderen Beriick-
sichtigung von Onomatopoese und Typographie. Diss.
Dortmund 1979. -HYK.- Laajahkoväitöskirjakiintoisastaaiheesta.

Visuelle Kommunikation. Hrsg. von H.K. Ehmer. 1971.
Köln: DuMont. (DuMont Aktuell.)

Volpi, Domenico, Didattica dci fumetti. 1977. Brescia: La
scuola. (Guaderni deTemposereno, 10.)

Vom Geist derSuperhelden:Comic Strips: zur Theorie der
Bildergeschichte. Red.: Hans Dieter Zimmermann. 1973.
Munchen: DTV. (Deutscher Taschenbuch Verlag, 891.) -
HYK.

The world encyclopediaof cartoons. Ed. By Maurice Horn.
1-2.1980. NewYork: Gale Research Co. & Chelsea House.
-HYK.
- Pila- ja animaatiopiirtäjien ja -piirrännän hakuteos,
Hornin aikaisemmansarjakuvaensyklopediansisarjulkai-
su, perusteellisestitoimitettutämäkin. Sisältää tiedot var-



sin varhaisistakin alan mestareista - Daumier, Doré,
Grandville, Philipon, Ensor, Grosz, Gulbransson, Avery,
Disney, Fogelberg, Kari - ja maista eri suunnilta - Japa-
nista, Neuvostoliitosta,Ranskasta, Meksikosta, Kanadas-
ta,Bulgariasta,Suomesta. Suomen tiedottoimittanutJuk-
ka Rislakki.Bibliografia,indeksejä.

The world encyclopediaof comics. Ed. By Maurice Horn.
1-2. 1977. New York: Chelsea House & London: New
English Library. - HYK (1-osainen laitos), HYK/O
(2-osainen laitos).
- Laaja - joskohta pakostakinvalikoiva,esim. Suomen-
kin osalta, niinmaailmankattavuuteensiltipyrkivä jaaika
hyvästi onnistunutkin - alan hakuteos, Alessandrinin
ohella ainut. Sisältää tietoja melko nuoristakin tekijöistä
eli on varsin ajantasainen.Runsas kuvitus. Alasta kiinnos-
tuneen kirjahyllyssä välttämätön, otaksuisimme. Suomen
tiedot Wolfgang J. Fuchs & Heikki Kaukoranta. Liitteinä
sanomalehtisyndikaattien historia, sanasto, bibliografia,
indeksejä.

Wordt vervolgd: stripleksikon der Lage Landen. Samen-
gesteld door Evelien en Kees Kousemaker. 1979. Utrecht:
Het Spectrum. - HYK.
- Perusteellinen,runsaastikuvitettu hollantilaisensarja-
kuvan ensyklopedia. Alussa laajempiakatsauksia sarjaku-
vaneriaspekteihin.

Wäscher, Hermann, Das deutsche illustrierte Flugblatt.
1-2.Dresden 1955-56. -HYK.- Samaa kuvallista viestintää jotaesim. Kunzlen kirjassa
onrunsaasti.
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Hakemisto Tämähakemisto käsittää sarjakuvat, tekijät, tekstissä mainitun kirjallisuuden
sekäerikoistermejä. Sarjakuva löydetään sen tavallisimman nimenkohdalla
jokosuomen- tai vieraskielisenä. Muista nimimuodoista on viittaukset.
Hakemiston ajantasaistamisessa onkorvaamatonta apuaantanutSoile
Kaukoranta.

Aaltonen,Raimo 275
Aamulehti 75,191,195,219,

245, 281, 286
Aarne-Thompson 239
Aarniala,Timo216, 219,

273, 279, 286, 287
Aarresaari 145, 203
Aatami51
Aatamin puvussa javähän

Eevankin 241
Aavikon korkeajännitys,

lehti 271
Abel 25
Abel, Robert H.311
Abélard, Pierre 234
abstraktitaide255
absurdius264
Achille Talon 155
Achté, Aino 171
Action Comics 301, 316
Adamson 157,161,178,189,

203, 204
Addison ks. Walker,Mort
Adéle Blanc-Secks. Les

Aventures extraordinaires
d'AdeleBlanc-Sec

Aeneas 77
Agapetus (Soini, Yrjö)213,

241
AgentesegretoX 9 ks.

AgenttiX 9
Agenttikorkeajännitys, leh-
ti 271

AgenttiX 9 277, 303
Agger,JensPeder 306
Aghardi3viracocha 147
Agnew, Spiro 111
Agricola,Mikael 27
Ahab,kapteeni 242
Ahmavaara,Yrjö248
Ahmed Ahne(Les Aventu-

res du Calife Haroun el
Poussah) 149,155,217,
275

Ah! Nana! 261,302, 304
Ahonen,Kyky 293
Ahonen,Riina248
Ahonen,Veli 293
Ahti, Seppo ks. Bisquit
aika 234
aikakauslehdet169,217,

244,253
Aisopos29
ajatuskupla27, 286
ajo 299
AkademiederKunste, Ber-

lin 219
Akhilleus 17
Akim 151
Akseli ja Anniks. Helmi ja

Heikki
AkuAnkan taskukirjasarja

275

Aku Ankka (Donald Duck)
11,13,16,17,19,20, 29,
41,43,45,53,57,71,75,
77,111,112,117,121,123,
126,131,175,176,191,
193,203, 205, 207, 209,
217,223,225,231,241,
245, 248, 251, 261, 264,
269, 271, 273, 275, 286,
305, 306, 308, 309, 310,
311,312,314,315,316,318

Aku Ankka jaNietzsche
218, 219

akvatinta253
Akvavitix(Panoramix) 149
Aladobix(Abraracourcix)

149
Alare,Veli-Pekka 218, 219,

272, 279, 281
Albert 271
Albert theAlligator 111,

113,120
Albin Michel 303
Alcazar,kenraali 143
Aldridge,Alan 316
A-lehdet271
Alessandrini,Marjorie223,

306, 307, 310,320
Aleta,vaimo 19,87, 90,162
Alexis (Vallet, Dominique)

302, 305
Alfred, den lillepoltronen

171
Alfred,pingviini 141
Alfredo 157
Alho, Asmo 183,184,193,

194,195,197,200,277,
279,312

Alho,Olli 306,310
Alix277
Allas journal185
Allaskrönika 185
Allen,Woody 307
Alley Oop 79, 84
Alli 179,183,184
AlluKaponen 295
Alphaville75
Alphonse andGaston43,

117
Altan (Tullio-Aitan,Fran-

cesco) 261, 303
Alter 303, 304
Althusser,Louis 263, 308
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	110 Segarin Kalle, täti Vesijehu ja Olkan hölmö veli Castor Oyl vuonna 1935.
	112 Tom Simsin ja Bela Zabolyn Kippari Kalle
	111 Bud Sagendorfin piirtämä Kalle.
	113 Ralph Steinin ja Bela Zabolyn sankari, (c) Kaikki: KFS, Inc.

	Aarniometsän herra
	Lain ja järjestyksen mies
	114 Hiljaisuus. Lehdestä Frogman Comics. Piirtäjä tuntematon. »Jumalankiitos, että löysin vihdoin ihmisen! Missä . . . missä kaikki muut ovat? — Ketkä muut?»
	116 Neljä ratsastajaa. Filmisarja-lehdestä, (c) Dell publishing Co., Inc.
	119 Dick Calkins, Buck Rogers. Vuonna 1929 alkaneen sarjakuvan uuden ajan ensimmäinen airut matkalla avaruuteen 70 000 mailin tuntivauhtia, (c) National Newspaper Synd. Inc.
	117 Albrecht Dürerin Ilmestyskirjan neljä ratsastajaa.
	118 Guido Crepaxin Syövereiden sokeat ritarit Saksan tankkien yllä. (c) Milano Libri Edizioni.
	Haamuratsastajat 115 Pecos-Bill nousee omiensa luo. (c) Arnoldo Mondadori.

	Suuri siimahäntä
	120 Tarzanin liikkeellelähtö Suomessa. Toimintaa! Rakkautta! Seikkailua, (cl Edgar Rice Burroughs, Inc.
	121 Madissä oli 1962 Wallace Woodin ja Earle Doudin juttu, Jos sarjakuvahahmot olisivat yhtä vanhoja kuin sarjansa, (c) E.C. Publications. Inc.

	Todenomaisuuden taituri
	ASEET JA URHOT
	122 Chester Gould, Dick Tracy, (c) 1931-49 by Chicago Tribune – New York News Syndicate Inc.

	Seuraavat seikkailijat
	123 Mikki Hiiri kulta-aikanaan vaalimassa neitonsa kunniaa.
	124 Mikin nokkamies Jusu on selvästi värillinen vuonna 1938 ilmestyneessä stripissä. (c) Molemmat: Walt Disney Productions.

	Suuri taikuri ja kävelevä kummitus
	Suurista suurin Alex Raymond 125 Viidakko Jim, Iskevä-Salama (Flash Gordon).
	126 Rip Kirby. (c) Kaikki: KFS.
	127 Lyman Young, Tim Tyler (Tim Tyler's Luck). (c) KFS.
	128 William Ritt ja Clarence Gray, Pantteri-Bill (Brick Bradford), (c) KFS.
	129 Frank Miller, Lasse Lentäjä (Barney Baxter) vuodelta 1939. (c) KFS.
	130 Allen Dean, Ratsupoliisi Kingin seikkailut (King of the Royal Mounted). (c) KFS.
	131 Vincent Hamlin, Alley Oop. Alley Oopilla ei yllättäen olekaan nälkä.
	132 Bill Holman, Pekka Pikanen (Smokey Stover). Kääntäjällä on ollut tavattomia vaikeuksia, (c) News Syndicate Co., Inc.
	133 Charles Flanders, Yksinäinen Ratsastaja (The Lone Ranger). (c) KFS.

	Pyöreä ritaritarina
	134 Fred Harman, Red Ryder. (c) 1954 McNaught Syndicate, Inc.
	135 Frank Godwin, Roi Rohkea (Rusty Riley). (c) 1955 KFS.
	136 Milton Caniff, Terry sodassa ja seikkailuissa (Terry and the Pirates), (c) 1941 News Syndicate Co., Inc.
	137 Milton Caniff, Steve Canyon. (c) KFS.

	Pikku maalaismies
	138 Lee Falk ja Phil Davis, Taika-Jim (Mandrake the Magician). (c) 1938, KFS.
	139 Tänään, kuten aina ennenkin, Mustanaamio iskee äkisti, salaperäisesti ja työskentelee yksin! Lee Falk ja Ray Moore, Mustanaamio (The Phantom), (c) KFS.

	Yli-ihmiset
	140 Hal Foster, Prinssi Rohkea (Prince Valiant). (c) KFS.

	Supermies
	141 Teräsmies slummissa, (c) 1948 McClure Newspaper Syndicate

	Teräsmiehen perikunta
	142 »Olen puhunut!! Antaa vetää!!» »Kyllä rouva äiti!!» Al Capp, Li'l Abner. (c) News Syndicate Co., Inc.
	144 Kapteeni Marvel tappelee menninkäisten kanssa, (c) Fawcett Inc.
	143 Li'l Abner on rakastunut, (c) News Syndicate Co., Inc.
	145 Joen viskaaman tupakantumpin savusta ilmestyy The Vision (Näky), kolmannen luokan supermies.
	146 Teräsmiehen varhaisimmat vaiheet Suomen lehdissä. (c) McClure Newspaper Syndicate. Uusi Suomi 1942.

	Sotatorvet
	Lintumiehiä 147 Guido Crepax, Valentina, (c) Milano Libri Edizioni.
	148 Supersankari The Hawkman (Haukka) valmistautumassa pelastustoimenpiteisiin, (c) 1939—42 by NPP.
	149 Rick Random. Korkeajännityssarja.
	150 5 x Infini. Piirtäjä: Esteban Maroto. (c) Selecciones Illustradas.
	151 Lintunaisia kiiltokuvina.
	152 Kaksi kreikkalaista harpyiaa maljakkomaalauksesta vuodelta 620 eKr.
	153 Jean-Claude Forest, Barbarella. »Oletko sinä julma?» »Mitä luulisit?» (c) by Jean-Claude Forest.
	154 Kippari Kallen harpyia vuodelta 1939 (c) KFS.

	Suuri henki
	Sankaruutta 155 Mad 1962. »Luodit kimpoavat hänen rinnastaan.»
	156 Taika-Jim ei ole osannut tehdä yhtään temppua kunnolla enää 20 vuoteen, ja Narda kuvittelee, miten ihanaa olisi olla jälleen 60-vuotias.
	1954. Mustanaamio lausuu: »Afrikka, varsinkaan Kongo, ei sovi meikäläisille enää nykyisin." (c) E.C. Publications.
	158 Gilbert Shelton, Wonder the Warth-Hog. (c) 1967 Millar Publishing Co.

	Pieni helmi
	159 Roy Crane, Kapteeni Huoleton, onnensotun (Captain Easy). (c) NEA.
	61 Neljännen luokan supersankari The Patriot (Isänmaanystävä) huutaa tukahtuneesti, kun saksalaisittain murtavat herrat yrittävät sivaltaa häntä maahan.
	163 Supersankari Sub-Mariner (Vedenalainen) miinoittaa natsien hirviömäistä robottia.
	160 Roy Crane, Jori Sawyer (Buz Sawyer). Jori sotaisilla asioilla vuonna 1955. (c) KFS.
	162 Alex Raymond, Iskevä-Salama (Flash Gordon). Flash liittyy mukaan toiseen maailmansotaan, (c) KFS.

	Rauha
	Seikkailusnobi
	164 Will Eisner, The Spirit (Henki). Spirit pelastaa pulaan joutuneet ja kohtaa rakkaan nuoruudenystävänsä Sandy Sarefin. (c) 1970 by Will Eisner.

	Upseeri evp.
	Kylmän sodan mies
	Rikos ja sen rangaistus
	165 Otto Soglow, Pikku Kuningas (The Little King) vuodelta 1937. (c) 1937 KFS.
	166 Crockett Johnson, Barnaby. »Täältä pesee, poika hyvä. Kummisetäsi taidot ovat tosin päässeet pikkuisen ruostumaan. ..» »Älä yritä keksiä verukkeita, o'Malley.» — Taikuri, joka yrittää toista näkyväksi, muuttuu itse näkymättömäksi, (c) 1942, 1943 by Crockett Johnson.
	169 Alhaalta ylös: kovien korttimiesten kuolema. Piirtäjä: Doës.
	171 Wilhelm Busch, Seitsemän räätäliä. Räätälit, kuolevat..
	170 Michael Wohlgemuth, teoksesta Schatzbehalter. Piirros on vuodelta 1491. Vapahtajan käskystä riivaaja pakenee miehen suusta.
	Hengen lähtö 167 Tihvinan luostarin Jumalanäidinkuvan legenda. Ihmeitä tekevä ikoni ajaa riivaajan karkuun.
	168 P. Eulalia ja sielunlintu.

	Vastaisku
	174 James Bond.
	176 Piirros vanhasta Buffalo-Billistä. Seksuaalista symboliikkaa ilmeisimmillään, (c) A.B. Algas konst- & bokförlag.
	175 Anonyymi ruutu Hertta-sarjasta.
	Saippuaoopperaa 172 Juliet Jonesin pikkusisko Eeva on rakastunut tosissaan. Stand Drake, Jonesin tytöt (The Heart of Juliet Jones), (c) KFS.
	173 Mary Worth. Sankaritar jakamassa lakastumatonta elämänviisautta, (c) Publishers Newspaper Syndicate.
	177 Kolmas pyörä yllättää Vickyssä. Tilanne päättynee silti maallisen onnen huipentumaan: kihlaiaisiin.
	Vampyyreja 178 »Kuole, kirottu!» (iAsombro!-lehdestä. (c) 1971 Revistas Populares, S.A.)
	180 »Tämä kirja esittää Vampirellan syntytarinan. Creepy-lehdestä. (c)
	181 Creepy. (c) Warren Publishing Co.
	182 Amerikkalainen underground-lehti Insect Fear. Roger Brand, Blood — murders (Verta — murhaajia), (c) 1970 Roger Brand.
	179 Italialainen musta sarjakuva. »Veresi maistuu niin-ihanalta!" Rakas . . . Pure minua vielä, pure." (c) 1969 Edizioni Erregi, S.R.L.

	Uusi kukoistus
	Vanhan opossumin käytännölliset kirjat
	184 The Very Reverend Paul C. Reinert, St. Louisin yliopiston puheenjohtaja ojentaa Comics Code -ihminen John L. Goldwaterille kunniakirjan sarjakuvien siivollisuudesta.
	Werthamin aika 183 Kuva tohtori Werthamin kirjasta: »Tavallisissa sarjakuvalehdissä on kuvia niille lapsille, jotka tietävät, miten katsoa.
	185 Frankensteinin hirviö on syntynyt. Hysteria leviää kylään. Creepy (c) Warren Publishing Co.
	186 Kaunotar ja hirviö Loron sarjasta L'epouvante. (c) Dargaud S.A. Éditeur.
	187 Aku Ankkaa siivotaan ennen kuin se katsotaan sopivaksi Pohjoismaihin. Erään sarjan loppukuva amerikkalaisena ja tanskalaisena versiona. (c) Walt Disney Productions.

	Aikuiset
	188 Underground-lehti Bijoun O-So-Kleen Comics (Oi niin siistit sarjat). Tytöt tykkäävät hänestä, kun hän on niin siisti. Hän tekee aloitteen hienovaraisesti, odottaa kunnes tyttö todella haluaa sitä (nyt nyt). Hämmästyttävä kaveri! Hän kykenee hillitsemään itsensä niin kauan, että hänen partnerinsa saa täyden tyydytyksen . . . Hupsista! Suihku melkein unohtui! (c) Bijou Publishing Empire, Inc.

	Sota sopiva leikki
	189 Albrecht Dürerin kuparipiirros. Joh. Ilm. 8. Kotka sanoo-suurella äänellä: »Voi, voi, voi.»
	190 Enkelit ja perkeleet kiistelevät kuolevan hengestä.

	Täydellinen ankka
	193 Vieraita Venäjältä. Englantia, venäjää, englantia kyyrillisin kirjaimin. Pogosta. (c) Walt Kelly
	191 Venäläistä ahdistetaan. Liity kerhoon . . . Tule .. . Mene .. . Osta ... Tee .. . Vuodelta 1928.
	192 Englantilainen painokuva 17. vuosisadalta. »Hullu ratsastaa minulla.»
	194 Teeskentelevä diakoni Pogossa: »Hyvää huomenta .. . voisinkohan mitenkään vaihtaa muutamaa sanaa kanssanne?» »Bzz?» (c) Walt
	195 Aikoinaan sirkuksessa ollut karhu avaa kauneuskilpailun Pogossa. (c, Walt Kelly
	196 Huolestunut piikkisika Porkypine lukee ostoslistaa Pogossa. (c) Walt Kelly
	197 Johnny Hart, Pulteri (B.C), (c) Field Enterprises.
	198 Charles Schulz, Tenavat (Peanuts). Jaska Jokusen pikkusisko kirjoittaa kirjettä. (c) UFS.
	199 Vihtori vetää hirsiä, (c) KFS.
	200 Mort Walker, Masi (Beetle Bailey) Kahden komppanian kersantit kiroilevat kilpaa. Ärjylä voittaa, (c) KFS.
	201 Kapteeni Haddockia häiritsevät väärään numeroon soittavat henkilöt ja papukaija Madame Castafiore harjoittelee skaaloja taustalla, (c) Casterman.
	Metasarjakuva 202 Pogosta. Albert-alligaattori on ymmällä, (c) Walt Kelly.
	203 Felix Kissa valmistaa sahanpuruja Satumaassa, (c) KFS.
	204 Gordon Bess, Punasulka (Redeye) (c) KFS.
	205 Ressu (Snoopy) tapailee pianoa, (c) UFS.
	206 Johnny Hart, Pulteri: Pulteri ja Raaka-Roki. (c) Field Enterprises.
	207 Musketin käsittelyohjeet.
	209 Ideogrammeja: kansainvälisesti standardisoituja merkkejä, joilla pyritään välittämään suppea yksiselitteinen mielle.
	210 Seuran kuvaarvoituksia: maantieteellisiä nimiä. 106 = Molukit, 107 = Pallastunturi. 110 = Kairo. 111 = Pomarkku.
	208 Purkin kyljestä
	211 Käytännön juridiikkaa murjaaneille. Viranomaisten antama kuvallinen julistus Tasmaniasta 1870.

	Mad iskee takaisin
	212 Jerry Dumas, Samin sarja (Sam's Strip). (c) Bull's.
	213 Mort Walker, Masi (Beetle Bailey), (c) KFS
	214 Addison, Masan arkki (Boner's Ark), (c) KFS.
	215 Mort Walker ja Dik Browne, Liisa ja Lasse (Hi & Lois), (c) KFS.

	Keskiyön ekologi hiippailee jälleen!
	Aku Ankka on muuttanut muotoaan eri piirtäjien käsissä. 216 Al Taliafernon sanomalehti-Aku Ineksen pelossa.
	217 Floyd Gottfredsonin piirtämä erittäin varhainen Aku laskemassa mäkeä Mortin ja Vertin kanssa.
	218 Carl Barksin Aku. Pojat lukevat vintillä Ineksen lähettämiä rakkauskirjeitä.
	219 Barksin pitkäkaulainen Aku saa kohta Inekseltä selkäänsä. »Minäkö villikissa!»
	220 Mainio sarjassa sivumennen vilahtanut hahmo: papukaija Joe-poika Singaporesta.
	221 Nykyinen suorastaan kiero Aku. (c) Kaikki: Walt Disney Productions.

	Tyranni, joka on liero
	Montaasi sarjakuvassa. 222 Simon Beningin tekemäksi arveltu kvadriptyykki 1500-luvulta.
	223 »Kultamuru» Pogosta. (c) Walt Kelly.
	224 Yhdeltä kiskotaan housuja jalasta. Pogo. (c) Walt Kelly

	Toinen aalto
	226 Don Martinin Muuan aamu optikon elämässä. »Istu ja pala, tuossa on Charlie Freen! En ole nähnyt häntä sen erän perästä kun sovitin hänelle lasisilmän kolme vuotta sitten!» »Hei, Charlie! Mitäs lasisilmälle kuuluu? Vieläkö istuu sopivasti?» »Sopii hienosti! Mutta nyt. . . kai. . . tarvitsen toisenkin .. . toista silmää varten.» (c) Molemmat: E.C. Publications.
	Mad-lehden maineikkaita 225 Jack Davisin käsitys King-Kong -hirviöstä.

	Ihmeelliset sarjakuvat
	227 Johnny Hart, Pulteri (B.C), (c) 1970 Field Enterprises.
	228 Velho (The Wizard of Id). »Aloillanne, senkin hölmöt, minähän tässä olen!» (c) 1964-65 Publishers spaper Syndicate.

	Sarjakuvan tunnelimiehet
	Sarjakuvan merkkikieli 229 Morris ja Goscinny, Lucky Luke. (c) Dargaud.
	230 Hergé, Tintti, (c) Casterman.
	231 Schulzin Tenavien tappeluja. (c)UFS.
	232 Bud Blake, Tiikeri (Tiger). (c) 1968 KFS.
	233 Gordon Bess, Punasulka (Redeye). (c) 1970 KFS.
	234 Mel Lazarus, Miss Peach. "Seuraava kysymys sinulle, Arthur. Miten painovoimalaki keksittiin?» »Ouch! Eikö opettaja voisi vähän vihjata?» (c) 1958 New York Herald Tribune, Inc.
	236 Jack Wohl, Versus. Superhäviäjä Artturi, (c) 1971 KFS, Inc.
	135 Hank Ketcham, Ville Vallator (Dennis the Menace). (c! 1967 The Hall Syndicate


	II
	Muu maailma
	Uudet superit 237 Hämmästyttävässä Hämähäkissä esiintyvä värillinen supersankari Falk pohtii asemaansa ja erittelee passiivisen vastarinnan ja suoran toiminnan etuja ja haittoja pistäessään superpukuaan piiloon kortistolaatikkoon. (c) Magazine Management Co., Inc.
	238 Uudet Jumalat. Sarjakuvalehden kansi vuodelta 1971. (c) 1971 NPP.
	240 Jack Kirby ja Stan Lee, Blastaar räjähtää. Ihmenelosista. (c) Magazine Management Co., Inc.
	242 J. Buscema ja Stan Lee. Ihmeneloset. Sankarit empimässä mutta panoksena on muutakin kuin meidän vähäiset henkemme, (c) Magazine Management Co., Inc.
	241 Pienen luokan supersankari lähtee toimittamaan erittäin salaisia Euroopan turvallisuussuunnitelmia Naton päämajaan, (c) Charlton Comics.
	239 Captain America tappelee, (c) Universal Crime Stories Inc.
	243 Gene Colan ja Roy Thomas, The Inhumans and the Black Widow (Epäinhimilliset ja Musta Leski), (c) Magazine Management Co., Inc.

	Ranska ja Belgia
	Kaikkien aikojen partiopoika
	245 S. Clay Wilson, Pokeria Vihissä lännessä.
	Underground 244 Skip Williamson, (Luokkasota-sarjat). »Hei pomo, täällä on puhelimessa joku kommari, joka sanoi, että se on pistänyt hajupommin Spiron takataskuun ... (c) 1970 by Bijou Publishing
	246 Jayzey Lynch, Nard'n Pat. Pat näkee ihanaa unta, mutta vain unta. (c) 1970 by Bijou Publishing Empire, Inc.
	247 Larry Welz, Captain Guts. (c) 1971 Larry Welz.
	248 Victor Moscoson houreita Zap-lehdestä. (c)
	249 Underground-liikkeen näkyvin piirtäjä Robert Crumb ja hänen sankarinsa Bo Bo Bolinski »Suuri rakastaja». »Olenkohan syönyt jotain sopimatonta. Elp Belch Blurch.» (c) Frank H. Fleer Corp.

	Spirou ja laaja toveriseura
	Vive la France
	250 Kertomus herra Thieun toiminnasta ja niistä voimista, jotka liikuttavat häntä.
	251 Venäläinen postikortti: Saksan keisari wilhelmin kehityksestä.
	252 »Ja siihen jäi koko Yu-Paon koulunkäynti aikana ennen vallankumousta. "Kiinalaisesta kuvasarjasta.
	254 Kaksi samuraita.
	253 Pravdan transformaatio vuosien paineessa ennen vallankumousta.
	255 Leninskaja pravda. Postikorttisarja.
	256 Enric Sio, Aghardi 3 viracocha. (c) Sio / Milano Libri Edizioni. Korkeatasoinen espanjalainen nykysarjakuva.
	257 Jungia – mustia italialaisia, (c) 1968-70 Elvipress S.A.
	258 Rolf Kauka, Jännä Jussi (Till Eulenspiegel). Jännä Jussi ilmestyi sarjakuvalehtenä.
	261 Alain Saint-Ogan, Zig et Puce.
	263 Antonio Rubino, Lalla e Lola. (c) Garzanti Editore. Sankari kompastui siirappipulloineen korttipöydän luona.
	265 R. Studdy, Bonzo vuodelta 1930 (c) KFS.
	260 Louis Forton, Les Pieds Nickelés vankilassa.
	262 Signor Bonaventura tapasi aina saada miljoona liiraa jostain hyvästä työstä, (c) Garzanti Editore.
	264 Roope-Karhu (Rupert)
	266 Mike Hubbardin Jenni (Jenny) menossa jälleen selälleen.
	259 J.-P. Pinchon, Bécassine.

	Yksinäinen cowboy
	Tintti 267 »Kommunisti? Et? Siinä sitten sinulle, senkin koira!» Tintti Neuvostovaltakunnassa vuonna 1929.
	268 Auringon temppeli.
	269 Milou saa jakomielisyyskohtauksen.
	270 Rascar Capacin kosto uhkaa levottomasti nukkuvaa Tinttiä.
	272 Toinen psykoanalyyttis-surrealistinen uniteema teoksesta Tintti Tiibetissä, (c) Kaikki: Casterman.
	271 Castafiore vainoaa Haddockia unessakin.

	Italia, Englanti, Espanja
	273 Goscinny ja Uderzo, Asterix. »Mitä kenturio sanoo?» Tulkki kääntää gootin kielelle.
	276 Raymond Macherot, Chlorophylle et les conspirateurs. Suurenmoinen pienoissarja, luonnontunnetta, lyyristä oloa. (c) Editions du Lombard.
	277 Peyo, Schtroumpfs – Le Centieme Schtroumpf. "Pitipä sattua. alkoi schtroumpfa.» (c) Peyo and Editions Dupuis.
	274 Asterixin seikkailujen tavanomainen päätös: turvallinen paluu kodin kohtuun.
	275 Alhainen kirous, (c) Kaikki: Dargaud.

	Pohjoismaat
	Ranskan ja Belgian nykysarjakuvaa 278 Jean van Hamme ja Paul Cuvelier, Epoxy. Sankarit, Theseus etunenässä, valmistautuvat näyttämään naisille, (c) 1968 Le Terrain Vague.
	279 Wolinski ja Georges Pichard, Paulette. Lumoavan Pauletten anha ystävä Joseph muuttui kerran uhkeaksi tummaveriköksi, kunnes sai pyynnöstä takaisin entisen hahmonsa. Mutta muutos ennalleen ei tapahtunut kivuttomasti. »Olin niin kaunis!» Ja kuvissa lukee: Josephille Josephilta, (c) Editions du Square.
	283 Charlier ja Jijé (Joseph Gillain), lentäjäsankarit Tanguy ja Laverdure pahaisen purjeveneen kimpussa Mirage III:lla (c) Dargaud 1969.
	280 Guy Peellaert ja Pascal Thomas, Pravda. Pravda lyö miestä remmillä. (c) 1968 Guy Peellaert and Eric Losfeld.
	281 Philip Caza, Kris Kool kostaa neidon kuoleman. »Siitä saat, likainen peto.» (c) Le Terrain Vague 1970.
	282 Jean-Michel Charlier ja Jean Giraud, Lieutnant Blueberry. Täydellä tekniikalla piirretty lännensarja. (c) Dargaud 1969.
	284 Hermann ja Greg, Bernard Prince — hyvin kaunistekoinen seikkailusarja. (c) Editions du Lombard.
	285 Goscinny ja Uderzo, Oumpah-Pah et les pirates. Asterixin tekijöiden sivusarjakuva uljaasta intiaanista ja nuoresta soturista Hirventappajan aikaan, (c) Editions du Lombard.
	287 Goscinny ja Tabary, Tähdet kertovat, Ahmed Ahne (Des Astres pour Iznogoud). »Mutta jos minä olen se niin missä minä se olen?» Koko ilkeä mies on kysymysmerkkinä. (c) Dargaud.
	286 Greg, Achille Talon cerveauchoc (c) Dargaud.
	288 André Franquin, Marsupilami, ihmeellinen häntäakrobaatti. (c) Dupuis.
	291 Daltonin pahat veljekset vankilassa. "Minä vihaan yhteiskuntaa. Vihaan koko maailmaa!»
	Lucky Luke (äännetään: lakkiluke). 289 Lucky Luke on suurenmoinen ampuja ja mitä mainioin ratsastaja.
	290 Intiaani keittiössä.
	292-294 Lucky Luken henkilögalleria on mitä laajin, (c) Kaikki: Dargaud.

	Sukupuolinen sarjakuva
	296 Pecos Bill. (c) Arnoldo Mondadori Editore.
	295 Tex Willer. (c) Surameris.
	302 Marten Toonder, Panda, (c) Marten Toonder Studios. (Hollanti.)
	297 Kapteeni Miki (Il Piccolo Ranger). (c) Reportage Bureau Laszlo.
	298 Jacovitti, Cocco Bill (Suomessa aikoinaan Paukku- Pete), (c) 1971 Arnoldo Mondadori Editore. (Italia).
	300 Quino (= Joaquin Salvador Lavado), Mafalda. »Voisi luulla, että sinä olet Venezuela ja vauva öljy-yhtiö.» (Argentiina.)
	299 Tehtaantytön muotokuva Hertta-lehdessä. (Espanja.)
	303 Hernán H., Gugulandia. (Kuuba.)
	301 José Luis Salinas, Cisco-Cid. (c) 1952 KFS.
	304 Marten Toonder, Tommi Touhu (Tom Poes). (c) Marten Toonder Studios. (Hollanti.)
	305 e.o. plauen (= Erich Ohser), Isä ja pika (Vater und Sohn). (Saksa, 30-luvulta.)
	306 Magnus ja Bunker, Maxmagnus. Kuningas on pitänyt sanansa ja koristanut joulupuun, (c) Editoriale Corno.
	307 Frank Dickens, Bristow. »Ja eläimet menivät yksi toisensa jälkeen . ..» (c) Beaverbrook Newspapers.
	308 Jim Holdaway, Modesty Blaise. (c) Semic Press.
	309 Alex Graham, Pitko (Fred Basset).
	311 Harry Hanan, Elmeri (Ludvig), (c) Press Feature Inc.
	310 Reginald Smythe, Lätsä (Andy Capp). (c) Bull's.
	312 Oskar Andersson, Mannen som gör vad som faller honom in (Mies joka tekee mitä hänen päähänsä pälkähtää). Sarjakuvan ja pilakuvan varhaisaikojen suuri ilkiö, (c) Albert Bonniers Förlag.
	315 Monien maaseutulehtien suosima tanskalainen Nalle, Pellejä Pingo, (c) PIB.
	316 Periruotsalainen sarjakuvasankari 91 Karlsson. Piirtäjä: Rudolf Petersson.
	313 Robert Storm- Pedersen, Pietari Pamaus ja Pöpö. Skandinavian kuuluisimpiin lukeutuneen karikatyristin sarjakuva, outo lintu, joka yltää samanaikaisten amerikkalaisten tasolle.
	314 Oscar Jacobsson, Adamson. Klassinen ongelma varhaisilta vuosikymmeniltä, (c)
	318 Mik (Henning Dahl Mikkelsen), Ferd'nand. Pantomiimisarjojen sankari, jonka suosio Suomen sanomalehdissä on suuri.
	317 Jan Lööf, Felix. Uuden linjan ruotsalaissarja. (c) PIB.
	Sarjakuvan erotiikkaa 319 Geo McManus, Vihtori ja Klaara, (c) KFS.
	320 Hal Fosterin Prinssi Rohkean Aleta, (c) KFS.
	322 Kreigh Collins, Haukka, temmeltäväin tuulten kasvatti, (c) 1956 by NEA Service.
	321 Martin Branner, Kulmalan kaverit. Teemun suuruudenuni kesken koulutunnin (c) The Chicago Tribune.
	323 Robert Crumbrn teini-ikäinen tähti Honeybunch Kaminsky ja hänen poikaystävänsä Projunior. (c) 1970, Bijou Publishing Empire, Inc.
	324 Guido Crepax, Valentina. (c) Milano Libri Edizioni.
	328 Tuntemattoman tekijän eight-pager Kippari Kallesta. »Vaikuttaa .. . jotenkin siltä, että olen kadottanut tavanomaisen rajattoman tarmoni.»
	325 Georges Pichard, Sahara. Jeune Afrique -lehden upea kolmannen maailman sankari.
	329 Nicholas Devil, Saga de Xam. (c) Le Terrain Vague.
	326 Guy Peellaert, Jodelle. (c) Le Terrain Vague.
	330 Italialaisen mustan sarjakuvan sankaritar Jacula haaveilee, (c) Edizioni Erregi, S.R.L.
	327 Saksalainen Der Niebelungen Not.
	331 Varhainen Mustanaamio suutelee varhaista Dianaansa nuoruuden voimin. Mustanaamio ei ole enää rakastaja. (c) KFS.
	332 Jules Feiffer. (c) Europa-Press.
	333 Copi (Raul Damonte Taborda). »Rakastan vasemmistoa/Rakastan (kaikkea) kieroa.»

	Mitä sarjakuvasta tulee

	III
	Suomalaisia kuvia
	334 Suomen sotilas -lehdestä 1928.
	336 Muinainen supermies (Jouko, nuori hämäläispäällikkö) —
	335 Näin opastetaan kaidan polun kulkijaksi. Koitto 1928-29.
	337 — ja nykyinen.

	Linnustajan seikkailut
	338 Axel Waldemar Gallénin Hannu ja
	339 Oscar Furuhjelm, Helsingittären kevätkiireet. Tuulispää 1916.

	Joukkotiedotuksen moninaistuminen
	Amerikkalainen vaikutus
	Kuvituksen taaperruksia 340 Aukeama Sanomia Turusta -sanomalehdestä 1857.
	341 Tommin rehvakkuudesta saamme heti päätellä, että lavea tie on alkanut.

	Kultainen vuosikymmen
	344 Ranskalaisen Reiserin fantastinen Ulkoilmaelämä. Charlie 1971.
	Groteskius ei tullut suomalaiselle sarjakuvalle luontaiseksi. Meillä sarjakuva oli lapsia hyvään, oikeaan ja raittiiseen elämään sekä kirjoituksen vaivattomaan sisälukutaitoon kasvattavaa. Groteskius pesi vain 20-luvun vasemmistopilalehdissä. 342 Puiston tiellä — iltakävelyromantiikkaa. Viimeisen kuvan repliikki: – Hyi! Tuisku 1925.
	343 Penikkasosialisti 1925.

	Kainonlainen nuorimies
	Populaarikulttuurin rautaiset kuviot Suosion voima pakottaa rajanylityksiin. 345 Fogeli Puupääpysteineen.
	346 Säästölipas.
	347 Fogelin piirtämä Aku Ankka.
	348 Kuvassa ei ole Felix eikä Bonzo vaan Olli Pirteä ja Jussi Metkanen.

	Jalmarin sarjat
	349 Kuvakirjan kansi vuodelta 1928.
	350 Piirtäjä ei ole Jacobsson vaan Tawitz, eikä viimeinen sana ole Adamsonin vaan serkkunsa Evansonin.
	352 Vasemmalta oikealle: Perävaunu, Fogeli, Majakka.
	351 Tawitz, Isän ja äidin esikoinen. Kuin McManusin Their only child.

	Todella kunnon poika, jolla on ylevä päämäärä
	Fogeli 353 Ainolassa.
	354 Ola Fogelberg.
	355 Suomen Kuvalehdestä 1930.
	356 Herra Pätkä kokee säästää koiran matkalipun hinnan. Työtoveri 1931.
	357 Kuluttajain lehti 1926.
	Veli Giovanni 358 Näin se käy. Kuva Veli Giovannin osuudesta suomalaisen populaarikulttuurin luomiseen.
	359-360 Veli Giovannin välineistöä.
	361 Korkean tason mykkää sarjakuvaa.
	362 Sarjakuvahahmot ovat piirtäjiään sitkeähenkisempiä. Olavi Vikaisen Kerhonen perheineen.
	363 Sarjakuvalla on aina ollut hämmästyttävän itsepintainen hinku mennä toiseen potenssiin. Ohukais-paksukaistyypin sankaripari Muttinen ja Puttinen huulenheitossa Viherjuuren ja Tawitzin kanssa.
	364 Veli Giovannin ja Alexander Tawitzin Junnu.
	365 Junnu ja Alli Poika Vesannon
	368 Vuonna 1935.
	366 — ja Arnold Tilgmanin piirtäminä.
	367 Kieku ja Kaiku uransa alussa
	370 Nykyään.
	369 Vuonna 1936.

	Tupsupäinen Viherjuuri
	Ilmaanpa näin lensivätkin hiihtoveikot oivat
	Löfvingin profiili 371 Muutama senttimetri tuulta ja sadetta.
	374 Ammattipiirtäjän toista puolta. Suomen sotilas 1926.
	372 Parasta Löfvingiä: sakilaisia 10-luvun Sörkasta.
	373 Realistisimmat ja ronskeimmat yhteiskuntasatiiriset pilakuvat ilmestyivät 20-luvun vasemmistolaisissa pila-ja uutiskuvalehdissä. Piiska 1925.
	375 Kotoa ja kaukaa 1925.
	376 Pilakuva Suomen Sosialidemokraattiin.
	377 Hjalmar Löfving.
	379 Foxy Grandpa Amerikalaisessa kuvakirjassa.
	378 Uutinen Uudesta Suomesta 1942.
	381 Kansan Kuvalehden ajanvietettä vuodelta 1934.
	380 Kotitekoinen Bonzo. Lunkentus 1930.

	Kansa terveeksi — Suomi suureksi!
	Kultainen vuosikymmen menee mailleen
	382-383 Amerikkalaisia sarjakuvia ilmestyi aika paljon kirjoina 30-luvulla. Piirroselokuvien siivellä myytiin tarinat kirjoina toiseen kertaan.
	385 Konnat taas kerran mahdollisimman eksoottisia: yksi ensimmäisiä Suomessa ilmestyneitä sarjakuvalehtiä.
	384 Suomen Alex Raymond, Kari Suomalainen ja Henkensä kaupalla.

	»7 vinkuvaa kääpiötä»
	387 Naisasia on höpsö asia.
	Rotu, ajankohta, miljöö 386 Syksy 1917 Suomessa.
	388 Ja funkis.
	389 Suomalainen: Pöllinen rakentaa aitaa.
	390 Sven Nyström, Pölhölä ja Pöhköläinen.
	392 Henrik Tikkanen, Konrad.
	393 Veikko Savolainen. Virnu.
	391 Asmo Alho, Herra Oikonen.

	Suomalaisia kukkoja
	394 Aarne Nopsanen, Antti Puuhaara.
	395 Erkki Tanttu, Rymy-Eetu.
	396 Poika Vesanto, Saku Sämpylä.

	Mutta tähän päättyi temppu, vitsat esiin ja myös —
	»Ishente, vekeve ishente»
	399 Ami Hauhio, Maan mies Tero Turma Sylvia-vaimoineen Marsissa.
	400 Hauhion Koltan perintö.
	398 Veikko Savolainen, Heikki ja Esa seikkailevat.
	397 Eeli Jaatinen, Keskellä viidakkoa.

	Asevelvollisuus
	Myyttisessä viidakossa
	Sankareita 401 Merirosvo. Veitikka-lehdestä 1871.
	403 Asmo Alhon Matti Melkonen.
	402 Suuri seikkailu: professori Itikaisen kuulento.
	404 Rymy-Eetu.

	Maalla, merellä ja ilmassa
	406 Sankarin alkuperä. Nopsanen, Antti Puuhaara.
	405 Veikko Savolaisen Joonas.
	407-408 Vastapelureita: Jyrki Popoff Hauhion sarjasta Ismo Lento, rajaseudun poika ja Hieronymus Kari Suomalalisen sarjasta Välskärin kertomuksia.
	411 Ilmarinen mainostaa lehtiään.
	413 Adamson.
	410 Löfvingin sankareita suklaalevyn päällyksessä.
	412 Leluja sarjakuvasankarien nimeen.
	414 Keräilykansio 30-luvulta.
	Mainontaa 409 »Laske irti, senkin heittiö! Mene CRISPININ KENKÄKAUPPAAN Peg Alleylle ja osta omat kengät, ne eivät maksa juuri mitään! Konstaapeli, päästäkää heti hänet menemään.

	Tuulen nopeudella
	415 Alli Tryggin ja Matti Heleniuksen Koitto-lehdestä 1895.
	416 Etelä-Pohjanmaasta 1941. Kuvan kustansi Kansanhuoltoministeriö ja piirsi Poika Vesanto
	417 Bolsevikki läksyttää vastustajiaan. 1920-luvulta.

	Yhtiöitä
	Tänne lastut lentelevät. . .
	Toinen maailmansota ja suomalaiset 418 Rymy-Eetu.
	419 Naisia, lapsia ja vanhuksia ei pommiteta. Egon Meuronen, Syöksypommittajat.
	420 Olli Pirteä.

	Sillä välin, Suomessa...
	421 Varhaista Tove Janssonia. Lunkentus 1929.
	422 Lars Janssonin Muumipappa.
	423 Muumi-sarjakuvaa 40-luvulta.
	424 Sarjakuvan rekvisiittavarastosta.
	425 Sarjakuvan kolme vaihetta. Lyijykynäluonnos. Lyijykynällä puhtaaksi piirretty sarja. Sarja valmiiksi tussattuna.
	426 Fogeli piirtämässä.
	427 Syndikaatin esite sanomalehtiä varten.
	Osat vaihtuvat, kuviot pysyvät 428 Vuoden 1951 Lipeäkalasta.
	429 Seppo Lindqvistin sarjakuvaa.
	430 Muuan variantti aiheesta Kolme pientä porsasta. Helmiä sioille 1.

	Suomalaisperhe maailmalla
	Ylipäänsä 10 senttiä
	431-434 Suomalainen vaihtoehto 1

	Taiteilijan muotokuva sodanjälkeisiltä vuosilta
	Muita
	Suomalainen vaihtoehto 2 435 Pasi Rutanen, Dada.
	436 Seppo Lindqvist, Katajaiset.
	437 Markku Leppänen, Tom Squint ja vampyyri.
	438 Timo Aarnialan sarjakuvaa.

	Entäs nyt
	439 Veli-Pekka Alare, Pekko.
	442 Kalervo Palsan sarja.
	440 Timo Valjakan sarjakuvasta.
	441 Jyrki Paavola ja Risto Nurisalo, Runteli.
	443 Miten käy, kun rupeaa äidin kiellosta huolimatta lukemaan venäjää. Vesa Oittinen, Aku Ankka ja Nietzsche.
	G. Herriman, Krazy Kat, (c) King Features Syndicate.


	IV KYMMENEN VUOTTA ON KULUNUT
	Kymmenen vuotta on kulunut ...
	445 Tämän hetken sarjakuvalehti n:o 1, Piloten ohella. Mustavalkoinen, satunnaisia väriliitteitä. Sekä vakiintuneita kykyjä että uusia löytöjä, (c) Casterman, 1978.

	Aineksia
	446 Moebius, Harzack. (c) Humanoides associés, 1976.
	447 Richard Corben, Den. (c) Richard Corben-Humanoi'des Associés, 1976. Métal Hurlantin koulukuntaa: tavattoman taitavaa grafiikkaa, mutta ...

	Sarjakuvien tutkimisesta
	448 Varhainen sienalaistaiteilija. Keskiajan tapa esittää kertomus: eri episodeja samassa kuvassa. Susi tuo ryöstämänsä possun takaisin tädille. Täti siunaa pyhimystä, jonka ansiota tämä oli. Perspektiivi on kubistisella tavalla sekaisin.

	Sarjakuvasta ja kvaliteetin tajusta
	449 Martin Veyron, Bernard Lermite. (c) Les editions du fromage, 1978. Bernard on kohdannut haltiattaren ja toivoo, että hänen elämänsä muodostuisi turvatuksi. Toive toteutuu.
	450 Claire Bretécher, Turha joukko, (c) Claire Bretécher, 1975.

	Sarjakuvan sijainnista
	452 Munoz & Sampayo, Le bar à Joe. (c) Casterman, 1981.
	453 Guido Crepax, Hello, Anita! (c) Guido Crepax, 1979. Pahoja sarjakuvia, jotka ovat hyviä. Yksityisiä ja sosiaalisia painajaisia, kovaa tunnetta.
	451 Guido Crepax, O:n tarina, (c) Jean-Jacques Pauvert, 1975.
	454 Hugo Pratt, Corto Maltese. (c) Casterman, 1973. Conradin aihe: kulta-aarre oli piilotettu tykkiin ja ammuttiin taivaan tuuliin. Tapahtumisen kiihkeyttä korostaa pilkottu kuvan käyttö: joka kuvassa »kameraa» on siirretty.

	Sarjakuvan juoni
	455 Milo Manara, H.P. et Giuseppe Bergman, (c) Casterman, 1978. Legendat kertautuvat: keskushahmona Hugo Pratt, mukana Corto Maltese, Humphrey Bogart, kapteeni Ahab.
	456 Gerard Lauzier, omakuva.

	Sarjakuva ja kuvat
	457 Quino. (c) Quino, 1980.
	458 André Barbe. (c) Les editions du fromage, 1978.
	Tämä aukeama havainnollistaa sarjakuvan ja pilapiirroksen, cartoonin, eroa. Cartoon on kerralla selvä eikä johda uusiin seikkailuihin. Cartoon on vitsi siinä missä sarjakuva on päättymätön vitsi tai novelli. 458 a Sempé. (c) Sempé, 1981.
	459 Avoine. (c) Casterman, 1980.

	Sarjakuva ja maalaus
	460 Gentile da Fabriano, Kuninkaiden kumarrus (1423). Tilakäsitys on vielä keskiaikainen ja alttaritaulun alla on »sarjakuva» Jeesus-lapsen vaiheista.
	461 Didier Comés, Silence. (c) Casterman, 1980. Musta ja valkoinen pinta sekä viiva täydellisesti tekijän hallinnassa. Kovien affektien kuvaus: kääpiö kokeilee, onko toinen todella mykkä ja sanoo, että täällä hullujen joukossa (mielisairaalassa) saa olla jatkuvasti varuillaan.
	462 Will Eisner, Talo Bronxissa. (c) Will Eisner, 1978.
	463 Domenico Ghirlandajo, Vanha mies ja pojanpoika. Perspektiivi ikkunasta ulos, veduta.
	464 Kalenteri – Limburgin veljesten Les tres riches heures du duc de Berry. Kertomus vuodenajasta, seudusta, ihmisistä, askareista, kaikki yhdessä kuvassa.
	465 Paolo Uccello, San Romanon taistelu, n. 1460. Rohkeaa kokeilua perspektiiveillä ja valoilla eri suunnista.
	466 Tardi, Le savant fou. (c) Casterman, 1977. Kadonnut jugend-Pariisi.
	467 Benoit Sokal, Le chien debout. (c) Casterman, 1980. – Antisankari.
	468 F'Murr, Génie des alpages. (c) Dargaud Editeur, 1978. – Antisarjakuva?
	469 Bourgeon, Les passagers du vent I. (c) Editions Jacques Glénat, 1979. Efekti johon elokuva tuskin pystyy.
	470 Bilal, La foire aux immortels. (c) Dargaud Editeur, 1980. Jumalattomat ja jumalat vuoden 2012 Pariisissa.
	471 Franc, Souvenirs d'un menteur. (c) Dargaud Editeur, 1979. »Minä kirjoitan paskakäsiksiä ja niistä tehdään paskafilmejä mutta onneksi täällä on viinaa ...»

	Sarjakuva ja elokuva
	472 Didier Comés, Silence. (c) Casterman, 1980. Noita, sota, mustalaisia, sikamies.

	Sarjakuva-sarjakuva
	473 Abdré Barbe. (c) Les editions du fromage, 1978. Montaasi.
	474 Charles M. Schulz. Suu suppuun, Kaustinen, (c) United Feature Syndicate, 1979.
	475 Johnny Hart, Pulteri, (c) Field Enterprises Inc, 1969.
	Harald Hirmuinen, (c) King Feature Syndicate & Bull's, 1980.
	477 Mort Walker, Masi. (c) King Feature Syndicate & Bull's 1980.

	Those, those were the joys
	Sarjakuva ja pahan ongelma

	V SUOMALAISET VUODET
	Avoin taide
	478 Veikko Savolaisen Hirnu, (c) Sanoma 1981.
	479 Runteli leukailee taas. (c) Jykä & Rike 1980.
	480 Mustanaamion elämää Bengalin viidakoissa: Kari Leppäsen versio, (c) Bulls & Semic 1979.

	Kuluneet vuodet
	Massakustantamot
	481 Pekon viimeistä vuosikertaa.
	482 Pekko ja alare Puupää-hatuin kruunattuina.

	Muuan instituutio
	Albumikustantajat
	483 Martti Sirola. Hölmölän arkea, (c) 1978 by Martti Sirola & Amer-yhtymä Weilin+Göös.
	485 Näkymätön Viänänen vetoaa evustajiin.
	486 Rontti asioi vakuutusyhtiössä. Kaikki Sarjiksesta 1974.
	487 Muuan kulttuurilehti.
	484 Timo Mikaman krenatöörejä.

	Tuontisarjakuva nyt
	Tapahtui Suomessa
	488 Ursula Niemistön suurprojekti: Kalevala, (c) Bulls 1981.

	Sarjis ja muita kanavia
	Nuorehkot taiteilijat
	489-492 Jopen sanomalehtistrippejä: Viski Salomaa ja Lempi (»muistumia isoäidistä», kertoi tekijä), (c) Jope.
	493-494 Mauri Kunnas, kuvakirjantekijä (Suomalainen tonttukirja) – ja pilapiirtäjä.
	495 Alpo Jaakola, sarjakuvantekijä (Ylioppilaslehti 1965).
	496 Erkki Pirtola on tehnyt omaperäisen lyyrisiä sarjakuvateoksia muistakin kuin Unto Punski -veikkosesta. Mäkiahon Matti on kironnut Ukon Ylimaalaisen viljan mentyä lakoon.
	497 Kalervo Palsa: Kuolema saapuu ompeluseuraan.

	Miljöötä ja käyttökuvaa
	Sarjakuvan ideoinnista ja mahdollisuuksista: taiteilijan näkemys
	498 Tarmo Koiviston apinateemoja; vai ihmisteemojako? Apina Kapina; Kauppa ja Koti 1980.
	499 Paluu alkuun; Sarjis 1974.
	500 Muuan tulevaisuudennäkymä; Helsingin Sanomat 1981.
	501 Miljöösarjakuva Mämmilä on ottanut rakennuspuita Orivedeltä. Vanhat oriveteläiset Jyrki Maunula ja Tarmo Koivisto verestävät nuoruusmuistojaan: Helsingin Sanomat 7.11.81.
	502 Mämmilän keskustaa.
	503 Harri Vaalio: Ope ja me.
	504 Heikki Prepula: Kössi Kenguru. Me-lehden kotimaista linjaa.
	505 Rauli Nordbergin Pultsarit. Ratto 1980.
	506 Jukka Tilsan sarjakuvaa. Kannus n:o 7 (1981).

	Toiset lehdet, ja nuoret
	507 Uusia lehtiä.
	508 Suomalainen »Kistebrev». – Kuva: Museovirasto.

	Onko mitään tehtävissä?
	Pikku täsmennyksiä vuosikymmenen takaiseen tekstiin
	Liite: TARMO KOIVISTO: MÄMMILÄ-SARJAN KUVA-ANALYYSI
	Ei kuvatekstiä
	Ei kuvatekstiä
	510 Comés, La belette. (c) Casterman 1982.


	Kirjallisuutta ynnä muita tiedonlähteitä

	Loppu
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	Kansisivu
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	Mainokset
	Mainos

	Kuvat
	Ei kuvatekstiä
	Ei kuvatekstiä
	». . . esimerkiksi kun sanomalehtikioskille poikennut aikuinen näkee nuoren tutkimassa sanotunlaista julkaisua/. . . hän tarkastaa sanotun julkaisun, koska hän käy väsymätöntä taistelua ala-arvoisten julkaisujen hävittämiseksi. / Sanottu julkaisu on huonolaatuinen, enimmäkseen täynnä väkivaltaa, murhia, tyttöjä ja sen sellaista. / Estääkseen nuorisoa turmeltumasta aikuinen hävittää sanotun julkaisun. Mutta / kun aikuinen hävittää nuoren lukeman julkaisun . . . kukaan ei hävitä aikuisen lukemaa aineistoa. / Kun aikuinen siis rupeaa lukemaan, niin, hyväjumala . . . Oletteko koskaan vilkaissut, mitä he lukevat?» Mad-Magazine. (c) 1952—55 by Educational Comics, Inc.
	2 Kaksi leikkitoveria tulee kysymään, pääseekö Mikki ulos. (c) 1969 by Walt Disney Productions.
	2a Teekkari-lehti; Lauri Karvosen keksintöä.
	3 Amerikkalaisen psykiatrin toivesarja. Vaihtoehtoisesti: sensori suhtautumassa sarjakuvan piirtäjään. (c) 1953 by Fables Publishing Inc.
	5 Kas näin me kohtelemme sotavankejamme. — Saksalainen totuus. Venäläisen piirtäjän mielipide Saksan Wilhelm II:sta.
	7 CIA:n Johnny Hazard tapaa onnistua operaatioissaan, (c) KFS.
	9 ... Ja nyt liikettä kinttuihin ja tappakaa, Herran nimessä! Roger Braud, Holy Joe Mkes a Deal with Eternity. (c) 1970, Print Mint.
	4 Merijalkaväki kesti kuin kallio . . . Pakokauhua ei esiintynyt... / He surmasivat sinä päivänä tuhansia kommunisteja...(c) Charlton Comics.
	6 Ja muistakaa: mitä suurempi vale, sitä helpommin se uskotaan! Ya mein fuehrer! (c) by Universal Crime Stories Inc.
	8 ... 14 sekuntia myöhemmin Tupelossa Vieraitten vankkureitten eteen valjastetut vaaleanpunaiset liberaalit ravaavat tälläkin hetkellä . . . (Spiro Agnew). Skip Williamson, Class war comix. (c) 1970, Bijou Publishing Empire.
	11 Teräsmies murtaa Atlannin vallin 1942 ja kasteeraa kanuunan.
	Sankaruus 10 (c) by Walt Disney Productions.
	12 Herakles kuristaa kuoliaaksi Nemean jalopeuran.
	13 Burne Hogarthin Tarzan. (c) Edgar Rice Burroughs, Inc.
	14 Perseus, Andromeda ja merihirviö.
	15 Where sorcery lives! (c) 1967 by Warren Publishing Co.
	16 Howard Post, Pummit (Dropouts). (c) 1970 by UFS.
	17 Geo McManus, Vihtori ja Klaara (Bringing up Father). (c) KFS.
	18 Johnny Hart, Pulteri (B.C). Pasi (Thor) on naiskauneuden edessä kuin sulaa vahaa, (c) Field Enterprise.
	19 Aku on lähettänyt Hannun joron jäljille Grönlantiin. Tällaista graafista loistoa Aku Ankassa ei ole nähty enää pitkään aikaan, (c) Walt Disney Productions.
	21 Lehdestä This Magazine is Haunted. (c) Fawcett Publications.
	22 Dan Barry, Flash Gordon, (c) 1955 KFS. Inc.
	23 Al Williamson, Princess Sabra, (c) I.C. Publishing, E.C. Comics.
	Kaunotar ja hirviö 20 P. Yrjänä tappaa lohikäärmeen. Korppon kirkko, 1500-luvun alku.
	24 Jean-Claude Forest, Barbarella. Kaikkialta ojentuvat notkeat käärmeet kuin iskuun valmiit elimet, (c) by Jean-Claude Forest.
	26 Satusarja-lehdestä.
	25 Wallace Wood, Overworked. (c) by Warren Publishing Co.
	27 Korkeajännitys-lehdestä. Ei aikaa pelkoon.
	Sarjakuva on kansainvälinen 28 Venäläinen vallankumousvuosien "Rostafenster". Piirtäjä: Vladimir Majakovski.
	29 CIA:n voimaton käskyläinen Teräsmies yrittää pönkittää jenkkiimperialismia Vietnamissa.
	32 Atsteekkipappi luo silmänsä ylös taivaaseen.
	30 Egyptiläisestä kuolleitten kirjasta. Ylinnä: sielu tervehtii vanhempiaan toisessa maailmassa. Alinna: Jumalten asuinsijoilla.
	31 Vainajan sielulintu jättää ruumiin.
	33 Tämä kuva kertoo tarinan.
	Puhekuplat eli fylakterit 34 Enkeli tervehtii Mariaa. Myöhäiskeskiajalta.
	35 Herman Scheerre, Bedfordin rukouskirjasta 1420—1422; sama kohtaus.
	38 Miten viattomain lasten kävi. Suomen kansallismuseon kuva Kyrön kirkon seinämaalauksista.
	36 Enkeli ilmoittaa paimenille: »Lapsi on syntynyt meille.» Saksalainen inkunaabeli.
	37 Maria ja Vapahtaja ihmiskunnan esirukoilijoina. Tekstit ovat kuvia myöhempää perua. Lohjan kirkko.
	41 Vanhaa Jumalaisen näytelmän kuvitusta. Dante (D) ja Vergilius (V) tutustumassa Helvetin piinaan. Kuva kertoo. Samat henkilöhahmot samassa kuvassa neljässä kohdassa. 24. laulu; Helvetti.
	39-40 Bayeux'n seinävaate. Kuningas Edvard makaa kuolinvuoteellaan. Aateliset ja Canterburyn arkkipiispa esittävät kansalle kuningas Haroldin
	42 Inkoon kirkon kuolemantanssi. 1400-luvun loppu tai 1500-luvun alku.
	43 Jeesuksen piina, ristiltä Otto ja pièta. Lohjan kirkko.
	44-46 Yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden allegoria Albrecht Dürerin mukaan. Puupiirros vuodelta 1526.
	Venäläisiä lubokeja 47 Noitalapsi käy taisteluun krokotiilin kanssa. Puupiirros 1700-luvun alusta.
	48 Oluen ylistystäkö? Humala on päätään pitempi kaikkia muita hedelmiä. Kuparipiirros 1700-luvun jälkipuoliskolta.
	49 Saksalainen Bänkelsänger kuvatauluineen.
	50 Talonpoika ja jänis tulvan armoilla. Piirtäjä Adolf Oberländer, Fliegende Blätterin avustaja. Ilmestynyt 1800-luvun jälkipuoliskolla. Münchener Bilderbogen.
	51 Imagerie d'Epinal: Pikku Punahilkka. Ensin isoäidin ja sitten Punahilkan syöminen ovat erityisen eroottisia kohtauksia.
	52 Caran d'Ache, Lehmä, joka katselee ohi kulkevaa junaa.
	54 Gustave Doré, Pyhän Venäjänmaan historia. Teksti kertoo, että vuonna 1561 Iivana Julma oli jo vanha ja rauhoittunut mies ja tyytyi julmuuksissaankin näin vähään. Ilmestynyt 1854.
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	59 Herriman: Krazy Kat; Rikkaiden yksityiskohtien, oudon tunteen, makean kaukomielisyyden täyttämä sarjakuva sotienväliseltä ajalta, (c) KFS.
	61 Pikku Buster Brown vuosisadan ensimmäisiltä vuosilta, (c) KFS.
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	96 Pat Sullivan, Felix Kissa (Felix the Cat) parhaina aikoinaan, (c) KFS, Inc
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	108 Carl Anderson, Heikki (Henry), (c) 1939 KFS & Carl Anderson.
	103 Russ Westover, Hommakas Helvi (Tillie the Toiler) (Uusi Maailma 1930). (c) KFS.
	105 Harold Gray, Little Orphan Annie. Annie, maanmainio Daddy Warbuck ja soma koira Snowy. (c) Chicago Tribune – N.Y. News Synd.
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	156 Taika-Jim ei ole osannut tehdä yhtään temppua kunnolla enää 20 vuoteen, ja Narda kuvittelee, miten ihanaa olisi olla jälleen 60-vuotias.
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	158 Gilbert Shelton, Wonder the Warth-Hog. (c) 1967 Millar Publishing Co.
	159 Roy Crane, Kapteeni Huoleton, onnensotun (Captain Easy). (c) NEA.
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	195 Aikoinaan sirkuksessa ollut karhu avaa kauneuskilpailun Pogossa. (c, Walt Kelly
	196 Huolestunut piikkisika Porkypine lukee ostoslistaa Pogossa. (c) Walt Kelly
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	238 Uudet Jumalat. Sarjakuvalehden kansi vuodelta 1971. (c) 1971 NPP.
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