
Intiaaneista Iraniin - Koukussa Amerikka-
kirjastoon

Yhdysvaltoja voisi kuvata myös sanalla Maankiertäjä sillä eipä liene
maailmankolkkaa jonne se ei olisi ehtinyt tuotteineen, olivatpa ne sitten
amerikankieltä, autoja, popmusiikkia, popcornia, hampurilaisia, kolajuomia,
tv-ohjelmia tai monin paikoin myös sotilaallista läsnäoloa. Yhdysvallat on
milloin ihailun milloin suuttumuksen kohteena ja sieltä löytyy kuten kaikkialta
pahimmanlaatuista pinnallisuutta ja rahanpalvontaa ja mitä syvällisintä
ajattelua, taidetta ja tutkimusta. Osa tutkimusten sovelluksista on maalle
kunniaksi ja kaikkialle perin tervetullutta, osa pelottavaa ja vastuutonta.

Kansalliskirjaston Fabiania-rakennuksessa, hieman vaikeasti löydettävässä
paikassa sijaitsee Amerikka-kirjasto (American Resource Center). Se edustaa
Yhdysvaltojen valoisampaa puolta: Salintäydeltä toinen toistaan
kiinnostavampia kirjoja ja niiden kansia, joissa onneksi on kirjavat, usein
kauniit ja paljon informaatiota sisältävät päällykset säilytetty.

Seuraan aihepiiristä kertovia hyllyjen reunatekstejä: Social Groups, Political
Science, Religion, International Relations, Land Economics … Poimin hyllystä
kiinnostavia niteitä, Audubon perspectives … Roger L. DiSilvestro: Fight for
Survival… ja näen kuvan verkkoon hukkuneesta kilpikonnasta, niitä kuolee
tuhansittain. Thomas L. Friedman: The World is Flat. A Brief History of the
Twenty-first Century (2004) ja silmäilen sisällysluetteloa: ”The Ten Forces
that Flattened the World”. Olivatko Kolumbusta edeltävän ajan tutkijat
sittenkin oikeassa … Mutta tuollahan on teeveestä tuttuja … Colin Powel and
Condoleeza Rice. Foreign Policy, Race and The New American Century
(2006). On Natoa ja Naval-historiaa, lakitiedettäkin löytyy … mutta mitä?
Camille Paglia: Sexual Personae. Art and Decadence from Nefertiti to Emily
Dickinson. Dekadenssi … sanassa on yhä hohtoa ja rappion ruoho näyttää
aidan takana vihreämmältä, vaikka todellisuus lienee tylsää. Seis! Kuka vei
meiltä elämän tarkoituksen. Kiinni se lurjus!

Taiteet ovat Amerikka-kirjastossa hyvin edustettuina. Selailen Robert
Hughesin tukevaa ja hyvin kuvitettua American Visions. The Epic History of
Art in America (1997), kuljen eteenpäin ja hyllystä vilkuttaa suurikokoinen
American Impressionism, joka tuo mieleen Monet’n puutarhat. Ja sen lähellä
suosikkini Edward ”Yöhaukka” Hopperin nimi vilahtaa kirjan selässä. Se



valkea purjehduskuva "Ground Swell", nuoria kavereita, kaunis vene ja
maininki. Naulattakoon se arkkuni kanteen! Ja kas, kas … Eero-poikaa, tavaa
jo! Antonio Roman on perehtynyt suomalaiseen rakennustaiteeseen …Eero
Saarinen. An Architecture of Multiplicity (2003). On jazzin historiaa, on Duke
viiksineen, on teatteria, elokuvaa ja Years of Oscar …

Alun perin minun piti kiitellä ainoastaan kirjallisuustutkimuksia,
kirjailijaelämäkertoja, romaaneja ja runokokoelmia, mutta niiden kohdalle
ehdin vasta nyt – kirjasto seuraa Deweyn luokitusta – ja onhan siellä … Saul
Bellowia, Hatwthornea, Twainia, Faulkneria ja lukuisia uusia nimiä, joista
kirjallisuuden opinnot kauan sitten päättäneenä en ole kuullutkaan. Mutta sen
joka lukee amerikkalaista fictionia alkukielellä, kannattaa tulla Amerikka
kirjastoon. Löydän uusista nimistä sentään tutummankin, Vermontissa ja New
Foundlandissa (se on sentään Kanadaa) asuneen ja kirjoittaneen Anne Proulxin
ja hänen kolme teostaan: The Shipping News, Accordion Crimes, That Old Ace
in the Hole … Laivauutisia olen lukenut Marja Alopaeuksen suomentamana.

Häneltä ostamani klaffipöytä on yhä
kodissamme käytössä!

Unohdinko historian … Sitä on ja on paljon, on
mediasta tuttuja Clintoneita ja kommunismin
aavekin liihottelee yhä jossain taustalla;
terrorismia ja islamia analysoidaan, mutta
metsäkin vastaa niin kuin sinne huudetaan,
intiaanit ihmettelevät rotunsa kohtaloa
reservaateissaan. Miten niitä ihailin lapsena …
liikuin äänettömästi kuin Chingachgook
konsanaan Espoon Viherlaakson ja Tapiolan
metsäpoluilla. 1950-luvulla näitä polkuja vielä
oli lukuisia.

Ja sitten erittäin kiinnostava kirja vuodelta 1955



… William Foster-Harris: The Look of the Old West. Saat tietää kaiken
cowboysta ja hänen työstään, mutta myös farkkujen varhaishistorian.
Newyorkilaisen vaatetusfirman vesa Levi Strauss päätti lähteä hänkin kultaa
kaivamaan Kaliforniaan 1849. Seilasi 20 000 kilometriä purjelaivalla Kap
Hornin kautta, myi matkalla merimiehille kangasta, mutta perillä oli enää
jäykkää denim-kangasta (canvas), josta aikoi tehdä telttoja kullankaivajille.
Hellettä riitti ja työhousut olivat paljon tarpeellisemmat. Ei kun ompelukone
käyntiin loppu on historiaa. Farmarit halusivat lewiksiä myös ja siitä farkku-
nimitys . Nehän ovat maripaitojen ohella saavuttaneet Suomessa uniformun
aseman ja kelpaavat juhliinkin.

Amerikka-kirjaston hyllyissä on metrikaupalla eri osavaltojen historiaa ja
maisemia esitteleviä kuvateoksia; kunpa edes osan voisi todella nähdä ja
kokea. Yhdysvaltojen luonto on valtamereltä toiselle matkustavalle ihana.
Mutta ei aina ja varsinkaan työtä tekevälle … Käypä katsomassa cowboyn
arkipäivää … James K. Howard: Ten Years with the Cowboy Artists of
America, sivu 161! Jos lähdet USA:an, tee se Amerikka kirjaston kautta! Se oli
suuri suosikkini jo 1960-luvulla Kaivokadulla sijaitessaan. Silloin oli
äänilevyjäkin … Burl Ivesia, Jean Ritchietä, Sons of the Pioneers …. ”I’ve got
a hundred and sixty acres full of sunshine …”

Legendan mukaan ulkoministeri Amerikka kirjaston kerran pelasti, nyt mies
on ulkomaankauppaministeri … Niin, unohdin että kirjastoon tulee paljon
aikakauslehtiä taiteesta bisnekseen: Art in America, Opera News, The Library
Journal, Foreign Affairs, The Scientific American, The Wilson Quarterly
kannessaan The Climate Engineer! Ja sanomalehdistä New York Times,
International Herald Tribune ja näinä nousevien optioiden – no minähän en
niitä saa – aikoina seinälehti The Wall Street Journal!
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