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Käynti Detroitin taidemuseossa
Kirj. J U K K A  • P E L T O L A

Eräänä päivänä astuskellessani 
kaupungilla, vailla mitään pää
määrää, huomasin äkkiä kadun 
vastakkaisella puolella olevassa 
muli keassa grani i tt i ra kennukses- 
sa portin päällyskiveen hakatun 
kirjot uksen “Detroit Museum of 
A rt”. Päätin astua sisään kat
somaan ja ihailemaan sen ih
meellisyyksiä.

Sisäänkäytyäni läksin astele
maan laajan muscosalin oikealle 
laidalle. Pian huomasinkin jäy
källä jaluksella seisovan pronssi- 
veistoksen, joka heti ensi sil
mäyksellä kiinnitti huomioni. Lä
hemmäksi käytyäni huomasin ja
lustassa kirjotoksen “Labor, sup- 
ported by Science and Art”. 
(Työ, tieteen ja taiteen tuke

mana). Tuon kirjotuksen luet
tuani heräsi kiintymykseni yhä 
enemmän tuohon mahtavaan 
veistokseen. Vetäydyin etääm
pänä olevalle pehmeäksi pääl
lystetylle penkille oikein perin
pohjaisesti tarkastellakseni tuota 
merkillistä taideluotnaa.

Ja kiinnitettyäni katseeni sii
hen, muistui mieleeni, kuinka 
monissa museoissa ja taidegalle- 
reissa käydessäni olin aina ikä
vöinyt nähdä t y ö n  omalla, sille 
kuuluvalla paikallaan. Tuessapa 
se nyt istuu valtaistuimellaan, 
maailman ja ihmiskunnan herra
na ja valtiaana, tiede ja taide 
henkivartijoineen. Siinä se is
tun maailman todellinen luoja ja 
valtias, ei tyhmän korskeana.
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mutta silti ylväänä, sen kasvoista 
ei loista kuten hirmuhallitsijan, 
viha, kosto ja sorronhalu, vaan 
äly, päättäväisyys ja oikeuden
mukaisuus.

Todellakin mestariteos, var
mastikin maailman parhain ja 
suurin taideluoma, päättelin it
sekseni. Tuo on selvästikin ja 
kiistämättä päämäärämme, tuon 
asteen saavuttaminen on maail
man luokkatietoisen proletariaa
tin yhteinen pyrkimysperä.

Niin —  siinä nyt näen saavu
tuksemme —  mutta vain kuvan
noi li se sti esitettynä —  ei vietä 
todellisuutena. Mutta ylevän 
vaikutuksen se sittenkin teki. 
Ajattelin —  kuinka paljon roh
keutta, voimaa ja innostusta 
luokkataistelua käyvä köyhälistö 
voisikaan itselleen ammentaa, jos 
se joka hetki muistaisi ja käsit
täisi taistelunsa kautta saavutet
tavan päämäärän ja tuloksen niin 
suurenmoisena ja elävänä, kuin 
taiteilija tuossa veistoksessaan 
sen meille esittää.

*
Puolisen tuntia katseltuani 

tuota mahtavaa veistosta, läksin 
hyvissä toiveissa kiertämään 
museota. Mutta lukuunottamat
ta vanhan ajan kreikkalaisia voi
maa ja kauneutta esittäviä veis
toksia, joita näin kyllä useita ja 
arvokkaitakin, seka muutamia 
historiallisia kokoelmia kuin 
myöskin belgialaisen Meunierin 
pronssiveistoksia, löysin ainoas
taan tvhiää, mautonta korua, jo
ka kylläkin oli täydellistä siinä 
suhteessa, että se oli heijastusta 
porvariston henkisestä köyhyy
destä. Varsinkin osastossa, mis
sä oli amerikalaisten taiteilijain 
maalauksia, olivat luonnosta ja 
ihmisistäkin otetut aiheet tai
teilijain käsissä aivan kokonaan

epäonnistuneet. Niistä ei hei
jastunut mitään kauneutta, ei mi
tään tunnelmaa niistä voinut 
imeä, puhumattakaan että he oli - 
sivat edes yhtäkään maalausta 
yrittäneet pyhittää työn voimalle 
ja kunnialle.

Turhaan hain myöskin n. k, 
industrialistisia taiteita, vaikka 
tällaisen suuren tcollisuuskau- 
pungfin museossa olin toivonut 
edes näytteitä niistä löytyvän.

Köyhälistön voimat eivät ole 
vielä ulottuneet niin pitkälle, et
tä se olisi painanut sielunelä
mänsä leiman suuremmassa 
määrin taiteisiin. Vaikkakin 
melkein kaikki taitelijat ovat ol
leet työläisiä, niin heidän täytyy 
palvella leipä palansa takia val- 
t a luokan taidemakua ja prosti- 
tueerata itsensä henkisesti. Ne 
harvat, jotka «ivat yrittäneet py
hittää taide luomansa työväenluo
kalle, on pian nälkä ajanut ulos- 
ate li eroistaan sen tähden, ettei 
heidän taidettaan nykyisessä yh
teiskunnassa tunneta, sitä vä
hemmin tunnustetaan.

Mutta vielä kerran siivotaan 
tuo porvarillinen romu taidemu
seoista ja tilalle luodaan todel
lista taidetta: industrialistiset 
taiteet, uudenajan työläinen ko
neineen ja todelliset kauneusta i- 
teet. Ja tämä tapahtuu silloin, 
kun on tapahtunut yhteiskunnal
linen kumous todellisuudessa. 
Aivan kuin tuo työn ku
ninkuutta kuvaava taideveis- 
tos esitti —  silloin palvelevat 
tiede ja taide yksinomaan työtä 
ja ylistävät sen kunniaa. Näin 
päättelin kun pois lähtiessäni 
ikäänkuin itseäni lohduttaakseni 
siitä tyhjyydestä, mitä olin kat
sellut, heitin viimeisiä silmäyksiä 
tuohon suurenmoiseen taide veis
tokseen.
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