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Hamdam Zakirov

                                                                                                                                                   RUNOJA

Hamdam Zakirov

MATONKUDONNAN SALOJA

En tiedä miten se teillä käy, minun on näännytettävä itseni täysin,
jotta sanojen kuutiot alkaisivat tipahdella suustani joskus keskiyön aikaan.
Joskus ne vierivät pöydällä ja putoilevat iloisesti kuin elävät nopat,
ponnahtelevat matolla ja jähmettyvät jonkun kuvion viereen –
ratsastajan hahmon, ruusun, peuran tai lehden – ja minä sanon “oh!” ja “sellainenko sinä oletkin,
sana!”
Kesäsanat pomppivat kauemmin ja kauemmas.
Syksyiset tippuvat puun alle, missä on tylsää keltaista roskaa,
tai sitten iskeytyvät joskus yhdellä särmällään vuoriharjanteeseen.
Kevätpalikat kolisevat iloisesti, kuin suoran osuman saaneet biljardipallot.
Talviset sanat vierivät kumeasti tyhjyydessä eivätkä edes putoa pöydältä.
Niillä ei ole merkityksiä, onttoja. Aivan kuin kirjoja joihin on keskelle leikattu piilokolo,
mutta salainen esine unohtui laittamasta sisään.
Sanat särkyvät CD-levyihin kuin kristallikengät vanhojen urkujen polkimiin,
taikka muuttuvat tahmeiksi kuin lämmennyt muovailuvaha,
jos koskettavat kotielokuvateatteria. Esimerkiksi
eräskin sana kosketti kerran Tinto Brassin DVD-tä
ja yhtäkkiä muuttui turkoosiksi vibraattoriksi.
Ulkona palikoita ei synny – enimmäkseen pieniä kiviä ja kuivia lehtiä
taikka ketomansikan marjoja. Tiedän, sinä pidit niistä. Niin minäkin,
ehkä.
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OMISTUS STOYALLE JA STOALAISUUDELLE

Näin unta että näin unta,
että tapasin kadulla Stoyan. Hämmästyin, käännyin, juoksin hänet kiinni:
“Anteeksi, oletko Stoya? Oh, sorry! Are you Stoya?
It’s impossible! What you doing in here? Can you give me… mikä se nyt oli, nimikirjoitus?”
O yes, löysin CD-n. Kyllä, voit kirjoittaa siihen.
Se on venäläinen lempibändini Aukzyon,
heidän albuminsa Asshole. Kirjoita jotain tyyliin
“Love me as you love this music – long and deep!” Great!
I’m so happy today! Ja niin edelleen, jollakin sellaisella kielellä.
“Mitä sinä täällä”, kysyin muistaakseni ja jatkoin:
“rehevän Euroopan takapuolen luomessa”
(etten sanoisi pahemmin). Ja vielä:
“En pidä ainoastaan seksikkyydestäsi ja eroottisuudestasi,
vaan myös avoimuudesta, aitoudesta, kohtauksesi ovat kuin parhaita runoja
paksusta runoantologiasta, parhaista parhaita”.
Tämän unen muistin unessani, kun luin Eugenio Montalen Xeniaa
ja vertailin runojen tunnelatauksia.
Nyt kun heräsin, en tajua
mitä yhteistä Montalen runoudella on
Stoyan valkoiseen, lumenomaiseen hoikkaan vartaloon,
miten termi hermeettinen liittyy häneen
ja kuinka ylistäisin häntä (huomautettakoon suluissa, että hänen hahmossaan myös kaikkia tyttöjä,
ilman liikaa ja ylevää pateettisuutta,
vaan niin että tulisi selväksi: Stoya on pornotähti,
jonka miljoonat miehet ovat tutkineet hänen melkein läpikuultavan ihon
kaikkein salaisimpia senttejä myöten – paras objekti
tällaiselle yksinkertaiselle kuin lantti paatosta karttavalle runolle).
Mutta luoja olkoon kanssaan. Pari sanaa stoalaisuudesta.
Tiedämme kenen hahmossa se esiintyy meille nykyisin. Ja niinpä
kunnes ei ole vielä koittanut tämä
verinen sarastus, jonka liekeissä tulevat häviämään
kaikki tytöt – kuka vankiloissa, kuka barrikadeilla, –
tekee niin mieli nähdä heitä, katsoa ja ihastella,
ja kosketella, ja niin päin pois. (Tässä taas suluissa: tytöt jotka haluavat
että heitä ihailtaisiin ja omistettaisiin heille runoja,
olkaa hyvät ja nostakaa kätenne ja tulkaa tyköni myöhemmin.
Lupaan syöttää teidät, peitellä uneen ja aamulla
varustaa teidät punaisella huivilla,
jonka leikkaan vanhasta pöytäliinasta, vesipullolla ja omenalla –
tietenkin tyhjentyneenä, mutta yllätettynä stoalaisuudellanne,
valmiudella mennä loppuun saakka
teidän ja meidän, niin kuin nykyjään joka käänteessä sanotaan, vapauden puolesta.)

RUNOJA



7                  

UUTTA RYTMITETYISTÄ TEKSTEISTÄ

Hän oli runoilija ja pornonäyttelijä. Oli hyvin mielenkiintoista
tarkastella fraktioiden rytmiä (muillehan se ei ole mikään luova akti, mutta
hänen ammatissaan kiistaton taito ja ansio)
painollisten ja painottomien tavujen määrällä ja
vastaavasti toisinpäin. Hän lausui, mielessään,
parhaiden runojensa säkeitä
petikohtausten kuvauksien aikana ja – näin on! – huomasi,
että virheetön mitta
vaikuttaa kuvatun materiaalin laatuun.
Toisin sanoen, leikkaajan sakset eivät koskeneet
hänen rytmisiin pitkäpiimäisyyksiin ja kohtaus jatkui ja jatkui,
niin ettei yksikään katsoja kestänyt.
Mutta jos katsojalla riitti kärsivällisyyttä,
hänet palkittiin yli kaikkien odotusten.
Aivan kuin katsoja ei olisikaan ollut sinä hetkenä B-luokan elokuvateatterin pienessä salissa,
vaan valtavalla tanssilattialla, missä house vaihtuu teknoon ja missä aamun sarastaessa
seuraava DJ sekoittaa kaiken samaan läjään ja
käynnistää salaisen, ajat sitten varaamansa samplen
(hänen brasilialaisen tyttöystävänsä lempilaulun),
räjäyttäen vimmastuneen salin, joka mylvii nyt viidellä tai kuudella tuhannella kurkulla.
Kyllä, herrat runkkaajat pienissä elokuvateattereissa,
sellaista ette ole nähnyt unissannekaan.
Yksi asia vain huolestutti häntä, tuo ainainen iskevä ja pulppuava finaali
on runouskeinona tympäisevä ja vanha,
mutta genren lait eivät antaneet mahdollisuuksia variaatioihin jostakin
neutraalista, hillitystä, jotenkin vain yhtäkkiä, ei mihinkään ja mitenkään päättyvästä.
Eilen hän päätti: syntymäpäivälahjakseen
hän ostaa itselleen mobiilin DJ-ohjaimen.
Hän oli jo harkinnut yhtä mallia
mainiolla alennuksella ja huokeilla toimituskuluilla osoitteesta Amazon.co.uk.

RUNOJA
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OVIEN KERÄILIJÄ

Ennen minä yritin kirjoittaa runoja, joissa seksuaalisuus leijuisi
(jos leijuisi) rivien välissä ilmassa.
Kaikkea tätä sanottiin esimerkiksi lyriikaksi (mikä inhottava sana),
ilman karkeita sanoja, yksityiskohtia, narratiivia
tai vaikkapa päähenkilön repliikkejä. Sellaisia, tiedättehän, persoonattomia tekstejä.
Mutta hän astui elämääni, samaan aikaan kun toinen poistui,
ja minäkin astuin ja sitten vielä kerran ja vielä, ja kun astelin – toisetkin raottivat oviaan,
ja niihin toisiinkin oli mahdollista astua.
Joskus niin minulle sanottiinkin: astu vain sisään silloin kun haluat.
Joskus sanottiin: vain silloin kun isäntä ei ole kotona, tai lapset tai kuka lie.
Eräisiin upeisiinkin oviin kutsuttiin, mutta vain ainiaaksi:
tiedättehän, on sellaisia ovia joista pääsee vain sisään. Tai ulos.
(Suluissa huomautan, että pidän kirkkaan värisistä ovista, niin kuin jossain Intiassa, –
okran tai curryn väriset, salaatinvihreät, punaiset, syvän siniset, purppurat, keltaiset).
Mutta joskus tuli vastaan ovia, jotka eivät tiedostaneet olevansa ovia,
luulivat itseään vaikkapa seinän pätkäksi,
armottoman isännän aidan väriseksi maalaamaksi.
Taikka satavuotisilla nauloilla kiinni naulattuja, pölyisiä ja unohtaneita,
mitä on päästää joku sisään. Sattui hyvin tietoisia
arvostaan, mutta ylpeydessään ja pöyhkeilyssään unohtaneita,
että joissakin häpeällisissä paikoissa on pakko käyttää joskus voitelua, –
sellaisia narisevia ovia, joita on työlästä työntää sisään ja vielä vaikeampaa ulos,
kaikessa niiden ulkoisessa ystävällisyydessään ja komeudessaan.
On aukeamaan valmiita ovia, mutta tuskallisen kauan
avaimiaan etsiviä. Joskus sellaista sattuu vaikkapa farkkujen vetoketjuille.
On sellaisiakin kuin oman kivan terassini pikkuinen portti,
sitä on käytännössä mahdotonta laitta kiinni ja
se on altis kaikille ohimeneville tuulille. Ymmärrän sitä:
ovien, liikkeen ja vapauden ihailija, en ole laittanut sitä riimuun, lukkoon tai säppiin.
Ja niinpä joskus istun ja luen kirjaa tai kirjoitan jotain tämäntyyppistä runoa ja
vilkaisen ikkunasta: taas auki? selvä, olkoon. Silloin kun ovenne on auki,
ihme voi vielä tapahtua. Eikö näin? Ja sitä paitsi,
niin kuin Kavafis sanoi kerran: “Olisihan se jonkinlainen ulospääsy”.

RUNOJA
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MAAILMANKUVA KLO 5:15 SUOMEN AIKAA

Tänä yönä heräilin jatkuvasti tai ehkä en nukkunut lainkaan
seuratessani miten aamu valkenee ikkunan takana aina kun vaihtaa asentoa.
Unessani näin Navalnyin pienessä pohjoisessa kaupungissa,
hän käveli ja kyseli vastaantulijoilta:
“Hei kaveri! Mitenkäs te täällä? Onko teille tullut paljonkin mutakuonoja?
Ei se mitään, ei heitä enää paljon tulekaan: tiettävästi tadzikkimiehistä 40 %
asuu Moskovassa, mukanaan saman verran naisia, lisäksi lapset ja vanhukset,
ja heidän presidenttinsä johtaa venäläisiä rajavartijoita, kun ei muitakaan ole.”
Sitten näin unta eräästä runoilijasta, joka puhui laihduttamisesta ja
turhaan kulkemistaan kilometreistä, eräs muusikko puhui ruuanlaitosta,
eräs kirjallisuusvaikuttaja keskivertomoskovalaisen olemuksen muutoksesta,
eräs toimittaja rajojen sulkemisesta etelään ja avaamisesta länteen,
tai sitten tämä vanha tuttu, entinen hippi ja runoilijatar,
joka kirjoittaa nykyisin vihan sokaisemia artikkeleita,
judo- ja homofoobikko, joka tietää kuka on kuka maailman kulisseissa,
ortodoksinen muslimien puolustaja, liberaalien, jumalanpilkkaajien yms. vihaaja,
ja samassa puhui eräs seurapiirien kuningatar, joka myi vain pari kolme kertaa käytettyä leninkiään
eräältä hienolta muotitalolta, ja kiroili kompastellen erään Sobjaninin kiveykseen.
Sitten heräsin ja kauan vielä puhelin itselleni: pitää lopettaa Facebookin lukeminen,
pitää lopettaa Facebookin lukeminen, pitää… Pitää lukea,
on parempi pilata silmät ja aivot kirjoilla, puhuin itselleni, sitten kävin istumaan
kirjoittaakseni kaiken tämän otsikolla “Facebookin uutisnauha korvaa uneni”.
Mutta ei sinua rakkaani, vaikka sinusta en unta nähnytkään.

                                                                                          Suomentanut Arvi Perttu

RUNOJA
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Venäjä ja Eurooppa.
Näin sen näin

VVenäjän ja Euroopan suhde on asia, jota on
vatvottu jo noin parisataa vuotta. Itse pu-
huin siitä virkaanastujaisesitelmässäni tois-
takymmentä vuotta sitten.

Niinpä en ryhdy sitä tässä toistamaan. Ai-
heesta on myös kirjoja, joista pari olen itse-
kin kirjoittanut. Niiden puoleen voi kääntyä
niin halutessaan. Keskityn tässä siihen, mi-
ten tämän suhteen muutoksia on
havainnoitu viimeisten puolen vuosisadan
mittaan eräästä pisteestä käsin. Tämä piste
sijaitsee Euroopan puolella Helsingin yliopis-
tossa ja oli kauan nimeltään Renvall-insti-
tuutti, mikä nimi sille toivottavasti pian taas
palautetaan.

Se paikka, missä olemme, saattaa usein
tuntua kiinteältä, mutta sitähän se ei tieten-
kään ole, ei myöskään itse havainnoitsija,

MENNEITÄ AIKOJA

Timo VihavainenTimo Vihavainen
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joka on osa ympäristöään. Sitä paitsi
vanhentuessaan myös hän menettää kiin-
teyttään, mikä on jo taas toinen juttu. Joka
tapauksessa tarkastelen tässä sitä, miten
Venäjää ja Eurooppaa on tarkasteltu meidän
instituutistamme käsin. Puhun tässä siis
aika paljon myös itsestäni, mitä pyydän heti
anteeksi. Se ei ole itsetarkoitus, vaan
käyköön se hyvin tuntemastani esimerkis-
tä, jonka pohjalta voi varovasti yrittää myös
tehdä yleisempiäkin johtopäätöksiä.

LIIKKEESTÄ JA MUUTOKSESTA

Liikkeestä eli muutoksesta puhuen: sitähän
tapahtuu koko ajan ja ongelmana on, ettem-
me sitä huomaa ja joudumme kiusaukseen
kuvitella sijaitsevamme kiinteässä pisteessä,
jonkinlaisena maailman napana.

Liikettä ja melko huomaamatonta sellaista
tapahtuu koko ajan myös fyysisessä ympä-
ristössämme. Suvaitkaa muistuttaa myös
siitä:

Useinkaan ei tule ajateltua sitä, että olem-
me itse asiassa avaruusaluksessa, joka kier-
tää maata yli 100 000 km tuntinopeudella ja
sitä paitsi liikkuu kohti ns. suurta attraktoria
2 200 000 kmt. Sitä paitsi pyörimme hui-
maa vauhtia. Yötä päivää. Hei hulinaa, tekisi
mieli huudahtaa, kun tämänkin asian oikein
ymmärtää!

Liike on siis erittäin monitahoista ja nope-
aa, vaikka ei oikeastaan tunnu missään, kun
eivät tähdet vilistä ohitsemme tuolla taivaal-
la vaan näyttävät suorastaan kököttävän
paikallaan.

Sama on vanhenemisen kanssa. On sa-
nottu, että jokaisen vanhan ihmisen sisällä
on nuori ihminen, joka kysyy koko ajan:
mitä ihmettä oikein on tapahtunut?

Tämä on hyvin ymmärrettävää, kaikkein
suurimpia muutoksia ei yleensä huomaa
muuten kuin pitkällä aikavälillä ja silloin he-
rää väkisinkin kysymys: mitä ihmettä oikein
tapahtui juuri silloin kun emme huomanneet
mitään?

Nyt kun olen hieman yli puoli vuosisataa
tavalla tai toisella tarkkaillut Venäjää, tuntuu
siltä, että on pakko kysyä, mitä sille on oi-
kein tänä aikana tapahtunut. Nimittäin ta-
pahtunut on paljon ja sen huomaa, kun sen
asettaa aikaperspektiiviin. Ajatellaanpa nyt
vain Neuvostoliittoa vuonna 1966 ja Venä-
jää vuonna 2015. Eroa on, valtavasti.

Se, mitä tässä joutuu ihmettelemään, ei
kuitenkaan ole vain Venäjä. Omassa maas-
samme puolen vuosisadan aikana tapahtu-
neet muutokset ovat myös erittäin syvälli-
siä. Tämä koskee myös koko kulttuuriam-
me ja ajattelutapaamme. Myös Eurooppa ja
meidän suhteemme siihen on syvällisesti
muuttunut.

Kuten tuli todettua, fyysisen maailman
osina olemme siis koko ajan liikkeessä ja
vieläpä sangen monenlaisessa liikkeessä:
yhtäältä pyörimme maapallon mukana sen
akselin ympäri, toisaalta auringon ympäri ja
kolmanneksi halki avaruuden yhdessä
naapuritähtien kanssa.

Kuten sanottu myös historiallisina,
kulttuurisina olentoina olemme koko ajan
liikkeessä. Fysiikan maailmassa meillä ei ole
absoluuttista kiintopistettä, josta käsin voi-
simme kaikkea tarkkailla, vaan meidän on
hyväksyttävä se, että suhteemme muihin
liikkuviin järjestelmiin, siis järjestelmien kes-
kinäinen liike vaikuttaa olennaisesti sitä kos-
keviin havaintoihin. Suhteellisuusteoriahan
perustuu tämän asian ymmärtämiseen.

Historian maailmassa tämä on myös syy-
tä tunnustaa. Meidän ei kannata kuvitella,
että istuisimme jonkinlaisella ajattomuuteen
kiinnitetyllä historian tuomioistuimella, jos-
ta käsin voimme nähdä kaiken objektiivises-
ti. Meidän oma muutoksemme, maamme ja
sen kulttuurin muutos, Euroopan muuttu-
minen ja globaaliset prosessit, kaikki tämä
vaikuttaa ja on vaikuttanut tapaamme tar-
kastella Venäjää, joka on ainakin jossakin
määrin sen Euroopan ulkopuolella, jonka
osana me koko ajan olemme olleet, tosin
muuttuvassa määrin.

Tämä ei tarkoita, että kannattaisin post-

MENNEITÄ AIKOJA
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modernismia tai muutakaan nihilismiä.
Relativismi toimii vain rajoitetussa määrin.
Se on suhteutettava ympäristöönsä.
Historiassakin on faktoja, joita mitkään
muuttuvat tulkinnat eivät muuksi muuta,
mutta usein ne ovat aika triviaaleja eivätkä
ne riitä ihmiselle, joka etsii vastauksia itse-
ään kiinnostaviin kysymyksiin. Nämä ky-
symykset taas ovat valitettavan usein sellai-
sia, ettei niihin ole kunnon vastauksia, mut-
ta silti niitä asetetaan, sillä ihminen nyt kerta
kaikkiaan haluaa niitä asettaa.

Kuten fysiikassa, myös historiassa voi
ajatella vaikuttavan doppler-ilmiön: sama
asia näyttää ja kuulostaa erilaiselta silloin,
kun olemme lähenemässä toisiamme kuin
silloin, kun loitonnumme. Junan vihellys
lähtee sen sireenistä tosiasiassa koko ajan
tietyllä samalla sävelkorkeudella, mutta me
kuulemme sen ensin nousevana ja sitten
laskevana kun tuon vihellyksen lähde ajaa
ohitsemme. Ilmiö vahvistuu, mikäli olem-
me itse kohtaavassa junassa, mutta tapah-
tuu myös silloin, kun olemme paikallamme
ja tarkkailtava juna liikkuu.

Kun nyt yritämme hahmotella jonkinlaisia
ääriviivoja siitä muutoksesta, jonka alaisia
ovat olleet Euroopan ja Venäjän suhteet noin
puolen vuosisadan aikana, on syytä ottaa
huomioon se, että molemmat osapuolet
ovat koko ajan olleet nopeassa liikkeessä,
jonka suunta sitä paitsi on vaihdellut. Tämä
suhteellinen liike vaikuttaa koko siihen ta-
paan, jolla osapuolet toisensa näkevät ja toi-
siaan arvioivat.

Edes tarkkailupisteeni, Renvall-instituutti
ei sekään ole ollut kiinteä piste, vaikka olem-
me toki koko ajan olleet osa Eurooppaa ja
länsimaista kulttuuria. Mutta ne ovat suu-
resti muuttuneet.

Kun ensimmäistä kertaa, vuonna 1963
kävin Venäjällä, joka tuolloin kuului Neuvos-
toliittoon, oli maa vasta sodasta toipumassa
ja monessa suhteessa se oli primitiivinen,
vaikka lähettelikin raketteja avaruuteen.
Mutta sitä samaa voitiin sanoa myös Suo-
mesta, joka tosin ei lähetellyt niitä raketteja.

Verratkaamme vain sitä rutiköyhää,
eristynyttä, uskonnollista, maatalousvaltais-
ta ja pitkälti hevosvetoista Suomea, joka
meillä oli vielä 50-luvulla ja 60-luvun alussa
ja toisaalta sitä urbaania, kansainvälistä,
koulutuksen, kulutuksen ja hyvinvointival-
tion Suomea, joka meille syntyi pari vuosi-
kymmentä myöhemmin ja joka nyt on osa
yhtynyttä Eurooppaa.

Noiden kahden Suomen välillä ei äkkiä
katsoen ole paljonkaan yhteistä, mutta tar-
kemmin katsoen ne toki ovat yhtä ja samaa
jatkumoa. Paljon on matkalla pudonnut rat-
tailta, mutta kovasta vauhdista huolimatta
myös paljon olennaista on säilynyt. Myös
osa ihmisiä on samoja kuin puoli vuosisataa
sitten, vaikka niin muuttuneina, että hekään
tuskin tuntisivat silloista itseään, jos
sattuisivat sen jossakin ohimennen kohtaa-
maan.

Mutta Venäjän muutos saattaa olla vielä-
kin syvällisempi, kuin Suomen ja Euroopan.
Ainakin asiat ovat siellä tapahtuneet rajum-
min, jopa kertarysäyksellä. Neuvostoliiton
hajoaminen oli kuin olikin 1900-luvun suu-
rin geopoliittinen mullistus ja se ideologinen
sokki, joka liittyi kommunismin konkurs-
siin, ei ollut yhtään pienempi. Siinä koko
tarkasteluperspektiivi mullistui perin pohjin
molemmin puolin.

Sekä Venäjä että myös Eurooppa ja siis
siinä luvussa myös me, ovat siis muuttu-
neet ja koko ajan yhä muuttuvat nopeasti ja
syvällisesti. Venäjällä muutokset ovat usein-
kin olleet rajuja ja äkillisiä, kuin maanjäris-
tyksiä. Täällä Suomessa tuntuu joskus siltä
kuin olisi mannerlaattojen leikkauspisteessä
ja saisi ihan lähietäisyydeltä tarkastella geo-
logisia mullistuksia, jotka kauempana asu-
ville ovat tuttuja vain kirjoista jos niistäkään.

Venäjä on tunnetusti suuri ja laaja ja usein
mahtavakin, mutta ihminen on kaikkialla
pieni ja rajallinen ja sama koskee hänen
ymmärrystään. Kaikkea suurtakin pieni ih-
minen joutuu tarkastelemaan näiden
rajoitustensa mukaisesti. Keskityn seuraa-
vassa tarkastelemaan Venäjän ja Euroopan
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suhdetta ja sen muuttumista Renvall-insti-
tuutin näkökulmasta. Instituutti ja sen koh-
talo tuskin ovat olleet suorassa riippuvuus-
suhteessa Venäjän ja Euroopan suhteiden
kehitykseen, mutta eivät myöskään siitä
riippumattomia, joten rohkenen pitää tällais-
ta perspektiiviä perusteltuna.

ALKUPISTE: VUODEN 1966
SYMPOSIUMI: Neuvostoliitto lähenee
Eurooppaa ja Suomettuminen alkaa

Ottakaamme lähtökohdaksi 1960-luku, jon-
ka satun hyvin muistamaan, niin ainakin
kuvittelen. Muistan, miten Heikki Ylikangas
marssitti proseminaarinsa pieneen juhlasaliin
kuuntelemaan ensimmäistä suomalais-neu-
vostoliittolaista historiantutkijoiden semi-
naaria syksyllä vuonna 1966. Muistan, että
seminaari koostui ylipitkistä puheista eli siis
sisäluetuista esitelmistä, jotka minusta sil-
loin olivat tylsiä ja käsittämättömiä, joku
runon siteeraus kuulosti falskiltakin. Veret
seisauttavan falskilta. Kyseessä oli Suomes-
sa vuonna 1822 sepitetty Jevgeni
Baratynskin ja paroni Anton Delvigin
juomalaulun säe:

O, ystävyys! Liekehtikäämme
kuolematonta tultasi!
Sitä siteerasi kirjeenvaihtaja-akateemikko

V.G. Bazanov, tai oikeastaan esilukija
monotonisella äänellään. Itse Bazanovin esi-
telmä ilmeisesti oli Eino Karhun kirjoittama.
En tuntenut kumpaakaan eivätkä heidän
työnsä vaikuttaneet kiinnostavilta. Kaikki oli
tylsää, mutta samalla erittäin kummallista.

Mutta ymmärsin jo, etten ymmärrä Venä-
jästä mitään ja olihan tuo kummallisuus ai-
nakin jonkinlainen syy ottaa asioista selvää.

Mitä olikaan Venäjä tuolloin, vuonna
1966? Ei se ollut yhtään mitään. Sitä ei ol-
lut. Silloin puhuttiin vain Neuvostoliitosta ja
ajateltiin Neuvostoliittoa. Venäjästä puhumi-
nen oli suorastaan sopimatonta, käytännös-
sä kiellettyä. Tähän asiaan liittyi nimittäin
myös suuri ideologinen lataus: Neuvostolii-

ton oletettiin olevan uudentyyppinen valtio,
joka oli olemukseltaan kaiken sen vastakoh-
ta, mitä vallankumousta edeltävä Venäjä oli
ollut. Siksihän vallankumous oli tehty, että
tällainen muutos saataisiin aikaan. Tiettyjen
sanojen kieltäminen oli osa sitä orwellilaista
newspeakia, jolla NKP yritti hallita mennei-
syyttä ja nykyisyyttä sekä tietenkin tulevai-
suutta, minkä se väitti olevan erikoisalaan-
sa.

Tuon ajan Neuvostoliitto oli toinen maail-
man supervalloista, joka vain puolenkym-
mentä vuotta aiemmin oli haastanut läntisen
maailman ja nimenomaan USA:n elintaso-
kilpailuun. Euroopan ohittamista se ei pitä-
nyt varteenotettavana haasteena. Uudessa
puolueohjelmassaan hallitseva kommunisti-
puolue lupasi rakentaa kommunistisen yh-
teiskunnan vuoteen 1980 mennessä.

Mitä tämä tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että
vuonna 1980 kaikki Venäjällä –anteeksi,
Neuvostoliitossa- olisi ilmaista. Rahaa ei
tarvittaisi, vaan kaikki saisivat hyödykkeitä
tarpeidensa mukaan. Ihminen olisi muuttu-
nut jaloksi altruistiseksi olennoksi, jonka
suurin onni olisi palvella toisia ja samalla ke-
hittää itseään. Se oli mahtava visio, jolle vie-
läkin tekisi mieli kumartaa, ellei ymmärtäisi.
että se olisi kumarrus valheelle.

Jo vuonna 1964 oli kuitenkin ymmärretty
ettei siitä tule yhtään mitään ja pääsihteeri
Hruštšov sai potkut, mutta itse juhlalliset
lupaukset, haaste lännelle, jäivät paperille.
Sitä ei voinut pyyhkiä pois, mutta ei myös-
kään muistella. Tilanne oli kiinnostavalla ta-
valla jakomielinen ja jopa absurdi.
Reaalisosialismin maan mahtavuutta asia ei
kuitenkaan muuksi muuttanut. Kaikkine
tankkeineen, raketteineen ja lentokoneineen
se oli kolossaalinen tosiasia, joka oli viisain-
ta tunnustaa, puhuttiinpa siellä miten hulluja
tahansa. Ei niitä kukaan pakottanut usko-
maan.

Tuo mainittu ensimmäinen suomalais-
neuvostoliittolainen historiantutkijoiden
symposiumi vuonna 1966 ei ehkä ollut val-
tava tieteellinen tapahtuma, mutta Neuvos-
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toliitosta katsoen se oli merkittävä oire
avautumisesta länteen, Eurooppaan, jonka
osana Suomi oli hyvin kiinnostava
erikoistapaus.

 Suomen taholta siinä voi myös nähdä
uutta, juuri tuohon aikaan syntynyttä halua
ymmärtää itäistä naapuria, joka siis silloin
oli Neuvostoliitto ja sen outoa ajattelua ja
kulttuuria, joka kuitenkin oli tärkeä realiteet-
ti. Mikä oli maa, jonka virallinen puhe oli
tuollaista mielettömyyttä, mutta joka siitä
huolimatta sai suuria aikaan ja lupaili vielä
paljon suurempia tulevaisuudessa?

Nyt tulemmekin niin sanottuun suomet-
tumiseen. Se on sana, jota käytetään ja
väärinkäytetään monilla tavoilla, joita en täs-
sä ryhdy ruotimaan. Kiinnostuneille suosit-
telen perehtymistä alan perusteoksiin.

Nyt, kaukaa katsoen on helppo huomata,
että se uusi poliittinen kulttuuri, johon on
liitetty myös sana suomettuminen, nosti
päätään juuri tuon vuoden 1966 sympo-
siumin aikoihin. Sekin oli muuan hyvin mer-
kittävä aikansa oire ja liittyi Venäjän ja Eu-
roopan suhteiden muutokseen.

Niin sanotusti suomettunut näkemys tar-
koitti historiantutkimuksessa sitä, että asi-
oita katsottiin itäisen naapurin näkökulmas-
ta. Se oli tie, joka tarjosi uudenlaista viisaut-
ta, enkä lainkaan salaa sitä, että innostuin
siitä itsekin. Ongelmana oli, että tuon tien
varrella oli tarjolla myös typeryyttä, jota tie-
tenkin löytyy aina ja kaikkialta. Toki se tyh-
myys, stultitia on ihmisen perus-
ominaisuus, jota vastaan on on taisteltava
joka päivä ja joka siitä huolimatta aina jos-
kus yllättää ja saa ihmisestä yliotteen.

Moni meistä on käynyt Cambridgessä ja
nähnyt tyhmyyttä esittävän patsaan, joka
sijaitsee muistaakseni King’s Collegen pihal-
la seinän vieressä.

Tyhmyys on kuvattu ihmisolennon hah-
mossa ja tuo olento näyttää jostakin syystä
haltioituneelta. Muistelen, että hän nauraa
hohottaa silmät ammollaan ikään kuin olisi
juuri tehnyt syvällisen oivalluksen, joka
mullistaa hänen maailmankuvansa.

Tämänlaatuinen tyhmyys ei ole tylsyyttä,
vaan pahempaa. Sen pirullisuus piilee sen
palkitsevuudessa ja sitkeydessä. Sitä on
mahdotonta tuhota ja se vaanii aika jokaista
työkseen ajattelevaa ja on joka hetki valmii-
na ottamaan niskalenkkiä, minkä jälkeen se
puristaa kuin Tasmanian piru eikä halua mil-
lään hellittää.

Mutta tyhmyys, stultitia meillä on aina
keskuudessamme. 1960-luvun jälkipuolisko
ei tässä suhteessa ollut minkäänlainen poik-
keus.

Joka tapauksessa siis Suomessa syntyi
tuolloin halu ymmärtää Neuvostoliittoa ja
sen historiaa ja se oli yksi hyvin merkittävä
syy siihen, että tuolloin Pentti Renvallin
aloitteesta perustettiin Historian tutkimus- ja
dokumentaatiolaitos. Se saattoi olla jopa
tärkein syy.

Niinpä Historian tutkimus- ja
dokumentaatiolaitos, aluksi Historian laitok-
sen nimellä syntyi tuona ikimuistoisena
murroskautena ja sen yhteyteen perustet-
tiin Itä-Euroopan historian assistentin vir-
ka. Ei siis Neuvostoliiton historian saati nyt
Venäjän historian. Sanaa Venäjä tai Neuvos-
toliitto ei mainittu lainkaan ja siihen oli omat
syynsä. Asia kannattaa noteerata, samoin
kuin se, etteivät tämän viran haltijat koskaan
tutkineet Itä-Eurooppaa sen silloisessa mie-
lessä eivätkä sen historiaa opettaneet. Itä-
Eurooppa oli siis ennen muuta koodisana ja
sitä voidaan verrata sanaan “ulkopolitiikka”,
joka tuolloin tarkoitti Suomen suhteita Neu-
vostoliittoon.

Itä-Euroopan historian assistentti ei ollut
ainoa henkilö, joka Suomessa työkseen tut-
ki Neuvostoliittoa, mutta melkein ainoa hän
aluksi oli. Lisäksi oli olemassa Helsingissä
slaavilaisten kielten professuuri ja sen ym-
pärillä hieman henkilökuntaa, mutta siinä se
sitten olikin. Vasta pikku hiljaa Venäjän tut-
kijoiden joukko kasvoi Suomessa niin suu-
reksi, että se riitti täyttämään kokonaisen
taksin, vaikka tämä olisi ollut hieman suu-
rempikin. Aluksi joukko siis joka tapaukses-
sa oli erittäin suppea ja inhimillisesti katso-
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en koko tämä ala oli kyllä uskomattoman
vähän harrastettu minkään alan tutkimuk-
sessa. Tällekin asialle oli ymmärrettävät
syynsä ja niiden ymmärtäminen kyllä edel-
lyttää kokonaisen aikakauden ymmärtämis-
tä muutoinkin. Raja aukeni railona, idän ja
lännen raja.

Suomi oli erittäin tiiviisti eristetty Neu-
vostoliitosta. Paikallisia venäläisiä täällä oli
tuskin lainkaan, rajaa ei ole ihan helppo ve-
tää, mutta voidaan puhua vain parista tu-
hannesta. Lisää ei itärajan takaa tullut ollen-
kaan, ennen kuin suomalaisten
rakennusurakat siellä alkoivat 1970-luvulla
vaikuttaa. Venäjänkieli ja venäläisyys olivat
Suomessa täyttä eksotiikkaa ja oli erittäin
harvinaista tavata Helsingin kaduilla ilmi-
elävä venäläinen. Korkeintaan saattoi joskus
nähdä pieniä saattueita, jotka oppaidensa
johdolla kiertelivät maamme leniniläisiä
paikkoja ja vastaavia nähtävyyksiä.

SUOMETTUMISEN RIEMUMARSSI JA
VENÄJÄN LÖYTYMINEN

Tutkijan tehtävä on kaksinainen, näin se ai-
nakin aikoinaan koettiin: toisaalta ymmärtää
asioita ja toisaalta alituisesti taistella tyh-
myyttä vastaan, joka roikkuu hänen kaulas-
saan kuin riippakivi. Historian tutkimus- ja
dokumentaatiolaitos pyrki hoitamaan tätä
tehtävää.

Renvall-instituutissa tätä toimintaa edusti
kunniakkaasti Osmo Jussila, Itä-Euroopan
historian pitkäaikainen assistentti, jonka si-
jaisena olin vuosikaudet. Hän itse asiassa
koko maassamme lähes ainoa Venäjän his-
torian tutkija ja samaan aikaan ellei ensim-
mäinen, niin tietyssä vaiheessa tärkein ja
näkyvin Neuvostoliiton kriitikko, jolla oli
myös käytössään väkeviä historiallisia ar-
gumentteja, ei siis pelkkää mutua, jota olisi
pelkän tyhmyydenkin voimin voinut kerätä
mielin määrin.

Jos tuohon aikaan olisi sanottu, että juuri
tämä henkilö tulee myöhemmin saamaan

Venäjän valtiolta ystävyyden kunniamerkin,
olisi asialle naurettu makeasti. Sellainen ei
missään tapauksessa kuulunut mahdollisen
tulevaisuuden piiriin, näin uskottiin. Mutta
niin vain aikanaan tapahtui, eikä tämä edel-
lyttänyt sitä, että Jussila olisi muuttanut
mielipiteitään. Tärkein muutos tapahtui Ve-
näjällä.

Jussila oli, kuten sanottu, näkyvä Neu-
vostoliiton kriitikko ja se tarkoitti, että hän
myös rikkoi niin sanotun suomettumisen eli
siis 1970-luvulla kehittyneen poliittisen kult-
tuurin tabuja vastaan. Neuvostoliittoahan ei
saanut kritisoida. Sekä journalistit että polii-
tikot paheksuivat hänen kirjoitteluaan, vaik-
ka harva lienee kiistänyt sitä, että hän esitti
tosiasioita, ne vain olivat oikein ajattelevien
kunnon kansalaisten mielestä vääriä tosiasi-
oita siinä konstellaatiossa, jossa Suomi sil-
loin sijaitsi, idän ja lännen välissä. Tämä
kunnon kansalaisten peruskatsomus oli niin
sanottua suomettumista, ei Suomen ulko-
politiikka, jota hoidettiin hyvin.

Poliiitikkojen ja journalistien serviiliys joh-
ti juuri siihen, mitä Paasikivi oli aikoinaan
pelännyt: periaatteeton opportunismi ja sii-
nä kilpaileminen uhkasivat tappaa käsityk-
sen totuuden arvosta. Kuten ylevyyden ja
naurettavuuden, niin myös viisauden ja tyh-
myyden raja on joskus hiuksenhieno. Moni
piti Jussilan toimintaa epäviisaana ja tätäkin
näkökulmaa voi ymmärtää, vaikka ei sitä
silti tarvitse hyväksyä.

Osmo Jussila kirjoitti kirjat sekä Venäläi-
sestä Suomesta että talvisodasta ja kauhis-
tutti journalistit ja poliittisen maailman.
Tämä tapahtui 1980-luvulla ja jälkeenpäin
katsoen saattaa tuntua ilmeiseltä, että tuol-
loin tunnettiin jo vähintäänkin heikkoja
signaaleja siitä maankuoren liikahtelusta,
joka sitten tuotti perestroikan ja Neuvosto-
liiton hajoamisen. Mutta ei sitä silloin ku-
kaan osannut ennustaa eikä ihan tosissaan
kuvitella. Kylähullun kirjoihin pääsi
vähemmälläkin.

Mutta tämän luennon aiheena on Venäjä ja
Eurooppa. Vielä 1970-luvulla tällainen ky-
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symyksenasettelu tuntui alan tutkijoiden pii-
rissä yleensä aivan joutavalta ja väärältä.
Lännessä oltiin kiinnostuneita Neuvostolii-
tosta ja haluttiin tietää, miten se käyttäytyy
nyt ja tulevaisuudessa. Sadan vuoden takai-
sella Venäjällä oli vain kuriositeettiarvoa.
Venäjäähän ei oletettu enää olevan olemassa
muutoin kuin kiinteänä osana Neuvostoliit-
toa.

Neuvostoliittoa taas oli ymmärrettävä ai-
van muista lähtökohdista kuin sen vanhas-
ta, vallankumousta edeltäneestä historiasta.
Näin edellyttivät neuvostoliittolaiset tutkijat
ja poliitikot, jotka alleviivasivat Neuvostolii-
ton universaalisuutta. Talouden ja yhteis-
kunnan kehityslait olivat primäärisiä ja kan-
sallinen menneisyys lisäsi niihin lähinnä
omaa väriään, mutta ei vaikuttanut ratkai-
sevasti mihinkään oleelliseen. Kansallinen
partikularismi ei kuulunut Neuvostoliiton
historiaan eikä sitä selittänyt. Itse asiassa se
ei selittänyt yhtään mitään. Tätä voi vain
verrata nykyvenäläiseen ideologiaan, joka
korostaa Venäjän historiallista erityistietä ja
selittää lähes kaiken sen avulla.

Läntinen sovjetologia oli itse asiassa
omaksunut aivan saman universalistisen
peruslähtökohdan, kunnes Richard Pipes –
niminen tutkija sanoi asiasta oman sanansa.
Pipes oli oman tiensä kulkija “a non-
belonger”, kuten hän itsensä määritteli. Hän
ei kumarrellut kuvia eikä koskaan edusta-
nut niin sanottua mainstreamia. Niinpä hän
rohkeni esittää kerrassaan hurjan vision: laa-
jan ja perustellun argumentaation sen puo-
lesta, että Venäjä itse asiassa oli kuin olikin
olemassa ja tunnettiin nyt nimellä Neuvos-
toliitto. Vallankumousta edeltäneen Venäjän
tunteminen oli siis oleellisen välttämätöntä,
jos halusi ymmärtää nykyistä Venäjää eli
Neuvostoliittoa. Tämä tapahtui 1970-luvul-
la.

Tutkimuksen kannalta tämä oli tärkeä
paradigman muutos, mutta ei tietenkään ta-
pahtunut yhdellä iskulla. Suomeen Pipesin
ajatukset joka tapauksessa tulivat suoraa
tietä Osmo Jussilan välityksellä. Hän tutus-

tui Amerikassa Pipesiin ja hänen ajatuksiin-
sa ja toi hänen perusideansa sitten myös
Suomeen, tänne laitoksellemme.

Sanomattakin on selvää, että tämä uusi
näkemys luokiteltiin niin sanotuksi neuvos-
tovastaisuudeksi. Oli todella yllättävää, että
suhteellisen pian, niin sanotun perestroikan
aikana tuo Pipesin perusnäkemys valtasi
alaa myös Venäjällä ja hänen useat kirjansa
käännettiin venäjäksi. Tämä uusi paluu van-
halle Venäjälle oli naapurissa intellektuaali-
nen maanjäristys, mutta se oli sitä myös
meillä. Pipesin tunteminen auttoi ymmärtä-
mään, mitä tapahtuu.

Tämän päivän tarkkailija tuskin ymmär-
tää, mistä tässä kaikessa juuri omana aika-
naan oli kyse, mitä latauksia asiaan liittyi.
Jussilan rohkeus oli hänen kirjojensa erit-
täin merkittävä ansio, mutta tuskin tärkein.
Voihan rohkeuttaan osoittaa erilaisilla
mielettömyyksillä, tyhmänrohkeutta on aina
kaikille halukkaille tarjolla yltäkyllin. Esi-
merkiksi nykyään on käynnissä kilpailu sii-
tä, kuka keksi hulluimman Venäjää koske-
van liioittelun ja pääsee iltapäivälehteen sen
sanomaan.

Mainitun uuden näkemyksen esittämises-
sä sen sijaan oli kyseessä älyllinen rohkeus,
uskallus käyttää omaa järkeä ja luottaa sii-
hen vastoin koko poliittisen kentän ja julki-
suuden ilmaisemaa paheksuntaa. Koska ky-
seessä oli niin sanottu neuvostovastaisuus,
joka lisäksi sanoi tyhmyyttä tyhmyydeksi,
se herätti hyvin laajalti aggressioita,
venäläisissä älymystöpiireissä tällaista sen
sijaan arvostettiin.

Vielä yksi asia Venäjästä ja Euroopasta,
joka mielestäni läheisesti liittyi Renvall-ins-
tituutin nimeen, tuloon mainituksi.

Käytännössä ensimmäinen suomalaisten
kirjoittama laajahko Venäjän historia, nimel-
tään Venäjän ja Neuvostoliiton historia il-
mestyi vuonna 1985 eli se kirjoitettiin jo
ennen perestroikaa. Siinä instituuttimme oli
aktiivisesti mukana entisten ja tuolloisten
assistenttien ja esimiesten voimin.

Mukana oli myös Osmo Jussila ja olinhan
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siellä minäkin. Moni piti kovin rohkeana ja
jopa yllättävänä sitä, että suomalaiset ylipää-
tään uskalsivat kirjoittaa Venäjän historian.
Sitä paitsi kirja ei mitenkään pyrkinyt
kumartelemaan virallisia neuvostotulkintoja,
mikä tarkoitti, että sitä täytyi pitää neuvosto-
vastaisena. Tuo virallinen neuvostotul-
kintahan oli ainoa oikea. Myös kirjan eng-
lantilainen arvostelija totesi ilmeisen häm-
mästyneenä, ettei kirjaa voinut pitää niin
sanotusti suomettuneena.

NEUVOSTOVASTAISUUDEN VOITTO
VENÄJÄLLÄ JA ARVOJEN UUDEL-
LEENARVIOINTI

Myöhemmin osoittautui, että myös Venäjäl-
lä nousivat ennen pitkää ja hyvin nopeasti
suosioon sellaiset näkemykset, joita tuohon
aikaan ankarasti vastustettiin ja nimitettiin
“neuvostovastaisiksi”. Itse asiassa Venäjäl-
lä nousi kukoistukseen nimenomaan
neuvostovastaisuus, joka peri voiton poliit-
tisessa taistelussa ja johti Venäjän itsenäis-
tymiseen. Tämä oli asia, mitä laajan yleisön
oli meillä aluksi mahdotonta ymmärtää. Eh-
käpä uskallan sanoa, että instituuttimme oli
tehtävänsä tasalla uskaltaessaan haastaa niin
poliittisen kuin akateemisen maailman py-
hät lehmät jo ennen kuin se oli muodikasta.
Kun kommunismi teki konkurssin ja Neu-
vostoliitto romahti, voitiin puhaltaa yleistä
vaara ohi-merkkiä. Suuressa maailmassa se
merkitsi samalla sitä, että panostusta Venä-
jän tutkimukseen vähennettiin olennaisesti.
Väestömäärältään puoliintuneen ja poliittisel-
ta merkitykseltään romahtaneen Venäjän ei
Euroopassa yleensä katsottu ansaitsevan
vakavaa huomiota missään suhteessa.

Suomessa näin ei ollut. Kun maamme liit-
tyi siihen yhtyneeseen Eurooppaan, jonka
synty monessa suhteessa liittyy juuri Neu-
vostoliiton romahdukseen, alettiin suoma-
laisilta kysellä heidän kykyjään ja tietojaan
Venäjästä. Niidenhän kuviteltiin olevan yli-
vertaiset.

Tosiasiassa varsinainen Venäjän tutkimus
oli meillä äärimmäisen suppean joukon har-
joittamaa toimintaa. Muistan kuinka
osallistuimme lähes koko porukalla englan-
ninkielisen kokoomateoksen “Gorbachev
and Europe” kirjoittamiseen. Siinä meitä oli
koko taksillinen, mutta mukaan tarvittiin
vielä pari ulkomaalaistakin. kirja ilmestyi
vuonna 1990.

Tuossa kirjassa nostin omassa artik-
kelissani esille nimenomaan Venäjän ja Eu-
roopan suhteet, ymmärrettynä siten, että
Neuvostoliitto oli vanhan Venäjän jatkoa ja
esitin, että ne kysymykset, jotka Pjotr
Tšaadajev 1830-luvulla oli nostanut esille,
olivat yhä täysin aktuaalisia. Minusta tämä
lähestymistapa tuntui aika epäsovinnaiselta,
mutta silti perustellulta.

Tässä olin paremmin ajan hermolla kuin
edes itse ymmärsin. Slavofiilisyyden uusi
tuleminen oli ollut Neuvostoliitossa havait-
tavissa jo 1970-luvulta lähtien, mutta yleen-
sä sitä pidettiin kuriositeettina. Perestroikas-
ta lähtien sen merkitys on kuitenkin koko
ajan kasvanut ja nyt se näyttää jo olevan
suorastaan vallitseva ajattelutapa Venäjällä.

Mutta tuohon aikaan siis Venäjän tutkimus
oli maassamme vielä hyvin harvinainen ala
ja tuo mainittu Itä-Euroopan historian as-
sistentin virka oli ymmärtääkseni maamme
ainoa tämän alan yliopistollinen virka, ellei
kielen ja kirjallisuuden virkoja oteta huomi-
oon, mikä tietysti pitää tehdä.

Kun oikein yhteisvoimin yritimme, saim-
me kuitenkin filologien kanssa aikaan Venä-
jän tutkimuksen opintokokonaisuuden jos-
kus perestroikan aikana. Se oli melkoinen
askel kohti, sanoisiko, Venäjää koskevan
opetuksen rehabilitointia. Yhteistyö sujuikin
mallikkaasti ja käytännössä se päättyi vasta
jokunen vuosi sitten, kun joku byrokraatti
keksi, ettei tällainen tietenkään ollut mah-
dollista.

Mutta muutaman vuoden kuluttua alkoi
myös Venäjän tutkimuksen piirissä tapah-
tua enemmänkin. Suomi liittyi EU:hun ja
korkeat poliittiset voimat havaitsivat, että
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Venäjää voi nyt tukia ilman asian virka-
miehissä ja poliitikoissa aiheuttamaa pelkoa
ja asialle on jopa kysyntää EU:n piirissä. Eu-
rooppa-suhteemme synnytti Aleksanteri-
instituutin, josta paisui nopeasti yksi maail-
man suurimmista alan laitoksista. Samaan
aikaan sellaisia suljettiin muualla. Meidän
instituuttiamme ei suljettu, mutta eipä juuri
myöskään suosittu nyt, kun Venäjän tutki-
muksesta tuli normaalina pidettyä toimintaa.
On tärkeää, että alan tutkimus maassamme
nyt kukoistaa.

Historian tutkimus- ja dokumentaatiolaitos
muuttui aikanaan Renvall-instituutiksi ja sen
toimialue laajeni kohti tuota yhteistä Eu-
rooppalaista kotiamme. Itä-Euroopan histo-
rialle omistetun viran tai toimen tehtävä-
kenttä muutti muotoaan ja ironista kyllä, al-
koi nyt entistä enemmän vastata todellisuut-
ta, kun Itä-Eurooppa lakkasi käsittämästä
niitä Keski-Euroopan maita, jotka olivat
kuuluneet Neuvostoliiton valtapiiriin.

Venäjän tutkimus levisi kaikkialle Suomeen
ja sitä alettiin harrastaa suorastaan kaikissa
maamme yliopistoissa ainakin jossakin
muodossa. Opetus ja opiskelu kansain-
välistyivät ja raja Suomen ja Venäjän välillä
madaltui uskomattomassa määrin. Histori-
allisesti tämä merkitsi aivan uuden aikakau-
den alkua. Sitä symbolisoikoon se, että
2000-luvun alussa perustettiin jopa
suomalais-venäläinen Cross-Border Uni-
versity, joka tosin osoittautui tyypilliseksi
byrokraattiseksi luomukseksi. Sen histori-
an pilottiprojekti oli muuten miellyttävä ko-
kemus, mutta kariutui siihen, ettei muiden
kuin englanninkielisten maiden historiaa tie-
tenkään voi opiskella englanniksi. Mutta
kokeiltiinpa nyt sekin.

Kansainvälistyminen oli Eurooppaan
integroituvan Suomen suuria iskusanoja.
Tässä suhteessa Renvall-instituutti ja jopa
nimenomaan sen Itä-Euroopan historian
osasto, jos komeaa sanaa voi käyttää, olivat
jopa aivan kärjessä. Rahaa vieraskieliseen
opetukseen saatiin ja sitä myös käytettiin.
Opetusta järjestettiin tietenkin englanniksi,

mutta myös venäjäksi ja ruotsiksikin. Sitten
rahat loppuivat kuin veitsellä leikaten. Glo-
baaliset muodit taisivat sen aiheuttaa.

Mutta kaikki tämä rahapula oli oikeastaan
toissijaista. Pahempaa oli, että Neuvostoliit-
to, jota oli jo luultu kuolleeksi, tuli takaisin
yliopistolaitoksen kautta. Komentotalous,
joka oli perustunut ikuiseen suunnitteluun
ja mittaukseen oli ollut naurun aiheena His-
torian tutkimus- ja dokumentaatiolaitoksen
kahvipöydässä.

Osmo Jussila edusti suorastaan
anarkistisia näkemyksiä ja kieltäytyi jyrkäs-
ti hyväksymästä mitään rajoituksia tutkijan
työlle. Hän piti jopa laitosten, instituuttien
perustamista erittäin arveluttavana askelee-
na kohti tutkijan valjastamista valtion
hevoseksi. Hän nimitti sitä “laitos-
tamiseksi”.  Itse asiassa jo tuohon aikaan
todella oli byrokraatteja, jotka eivät parem-
paa keksineet kuin ehdottaa kellokorttien
käyttöönottoa myös tutkijoille.

Sellaista ei sentään ole tullut ainakaan vie-
lä. Sen sijaan Neuvostoliitto Gosplaneineen
on jo vallannut koko yliopiston. Sivistys-
laitoksesta on tehty liikeyritys, jonka ainoa-
na päämääränä on suoltaa suoritteita, joita
mekaanisesti mitataan.

Voi aikoja, voi tapoja! Vanha Virokadun
laitos tai edes vanha Vuorikadun Renvall ei-
vät ehkä palvelleet niin tehokkaasti
opiskelijavirtaa kuin nykyinen instituutti,
jossa jokainen tunti salin käyttöä veloitetaan
fiktiivisen vuokran mukaisesti ja näin pyri-
tään minimoimaan rahan käyttö ihmistä
kohden, mitä tyhmyyden pauloissa olevat
luulevat tehokkuudeksi. Tämä on globaalin
kehityksen vaikutusta, ja saman asian luul-
tavasti jossakin muodossa juuri nyt tapaam-
me kaikkialta maapallolta. Ennustan, että
ennen pitkää ymmärretään, ettei tämän tien
varrelta löytynyt vain viisautta. Kuten aina,
tarjolla oli myös tyhmyyttä, jota otettiin
käyttöön runsain mitoin, kun sitä oli niin
helposti saatavilla.
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LOITTONEMME TAAS VENÄJÄSTÄ;
TRANSPONDERIT SAMMUTETTUINA

Mutta se siitä. Tässä kannattaa todeta, että
Venäjän ja Euroopan suhde on noista Neu-
vostoliiton romahtamisen ajoista ja jopa
2000-luvun alusta taas jälleen muuttunut.
Kuten niin usein historiansa varrella, Venäjä
on jälleen ajautunut vastakkainasetteluun
Euroopan kanssa. Toisin kuin usein ennen,
Eurooppa on nyt lähes yhtenäinen poliitti-
nen kokonaisuus. Venäjä puolestaan on ku-
tistunut valtio, jonka suurvalta-asema lepää
heikolla perustalla ja on yleensäkin kiistan-
alainen. Siitä huolimatta asia on vakava eikä
syytä ylimielisyyteen ole, vaikka naapurin
puheet taas kerran saattavat kuulostaa ai-
van hulluilta ja sellaisia ollakin.

Venäjän ja Euroopan vastakkainasettelussa
ei sinänsä ole mitään uutta ja itse asiassa se
on täysin odotettavaakin, onhan vastaava
aaltoliike ollut näille suhteille tunnusomaista
jo satoja vuosia: välillä lähennytään toisiaan
ja välillä loitonnutaan. Kulttuuriemme sisäi-
set dopplerit vai pitäisikö nykyään sanoa,
transponderit noteeraavat liikkeen sijoitta-
malla toisensa tilanteenmukaiseen perspek-
tiiviin. Se värittää kaikkia havaintojamme
toisesta osapuolesta ja tämä kannattaa tie-
dostaa. Olisi tyhmää erehtyä pitämään ny-
kyisyyttä kiinteänä pisteenä, josta käsin
voimme kätevästi tulla tuomitsemaan eläviä
ja kuolleita.

Taas kerran voimme havaita, että Venäjän
ja Euroopan välinen antagonismi pystyy
herättämään melkoisia poliittisia intohimoja
ja että tyhmyys on taas korkeassa kurssis-
sa. Muutos vain perin vuoden takaiseen ti-
lanteeseen on suuri. Ei tässä itse asiassa
mitään uutta ole ja luotan siihen, että tyh-
myys aina jossakin vaiheessa nähdään oi-
keassa perspektiivissään ja sen ominaislaatu
ymmärretään yleisesti, kuten tapahtui suo-
mettumisen ylilyönneille.

Puoli vuosisataa sitten, silloin vuonna
1966 me olimme lähenemässä Venäjää,
silloista Neuvostoliittoa kulttuurisesti ja se

myös läheni meitä. Asia oli uusi ja monista
se oli kiinnostava, joistakin varmaan omi-
tuinen, pelottava ja saman tein myös
arveluttava.

 Tuo läheneminen oli varsin pitkän ja itse
asiassa myös hyvin nopean kehityslinjan
alku. Jo viiden vuoden kuluttua tuosta vuo-
den 1966 seminaarista Neuvostoliiton ym-
märtäminen tai ainakin sellainen asenne, jota
kuviteltiin Neuvostoliiton ymmärtämiseksi
eli käytännössä sen toimien hyväksyminen
kuului jo hyviin tapoihin ja politiikassa se oli
välttämättömyys. Tämä oli Kekkosen Suo-
men ydinasioita.

Tutkimuksen maailmassa asiat tapahtuvat
toisin kuin politiikassa. Toki myös tutkija-
piireissä entistä tiiviimmät suhteet (ja huo-
mattakoon tässä, ettei noita suhteita aiem-
min ollut lainkaan) jäivät pitkäaikaiseksi il-
miöksi. Tavaksi tuli pitää suomalais-neu-
vostoliittolainen historiantutkijoiden sympo-
siumi joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi
vielä talous- ja sosiaalihistorian seminaari.
Siis suuri tieteellinen seminaari joka vuosi!
Kaikki esitelmät käännettiin, tulkattiin ja jul-
kaistiin. Kysymys ei ollut aivan pikku jutus-
ta ja mielestäni se oli varsin merkittävää toi-
mintaa, joka lisäsi alan asiantuntemusta pal-
jon rajan molemmin puolin.

Paradoksaalisesti näiden seminaarien ra-
hoitus loppui kun Neuvostoliitto hajosi. Oi-
keastaan niiden tarve on sen jälkeen vain
kasvanut. Mutta valtiovallan ja yliopistojen
kiinnostus yhteistyöhön on olematon. Sel-
lainen kai haisisi liikaa suomettumiselta. Itse
asiassahan tällaiset tilaisuudet juuri tarjoa-
vat forumin konfrontaatiolle. Ymmärrän,
että venäläisiä, Kremliä myötäileviä näke-
myksiä pidetään niin falskeina että jo niiden
kumoaminen antaisi niille ansiotonta arvon-
nousua, mutta sellainenhan oli tilanne myös
neuvostoaikana. Ehkäpä aika tällaiselle toi-
minnalle on kuitenkin taas kypsymässä.

Mannerlaattojen liike on taas vienyt
Venäjän ja Euroopan suhteet uuteen
vaiheeseen ja tämän suuren prosessin
vaikutukset voimme nähdä kaikkialla
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ympärillämme tänä päivänä.
Juuri nyt Venäjän ymmärtäminen ei nyt

todellakaan ole muodikasta, ei ainakaan sen
politiikan lähtökohtien hyväksyminen nyt
eikä menneisyydessä. Muodikasta sen si-
jaan on russofobia, joka aina silloin tällöin
vuosisatojen mittaan on näytellyt omaa roo-
liaan Venäjän ja Euroopan suhteissa. Se on
sikäli helppo asenne, ettei se lainkaan edel-
lytä ymmärrystä, päinvastoin. Mitä enem-
män tyhmyyttä, sitä parempi. Venäjä on nyt
myös kulttuurisesti loittonemassa Euroo-
pasta ja tähän vaikuttavat Venäjällä tapahtu-
vat muutokset, mutta myös Euroopassa ja
sen kulttuurissa koko ajan nopeasti tapah-
tuvat muutokset. Onko tämän päivän Eu-
rooppa falskimpien arvojen valtakunta kuin
tämän päivän Venäjä? En halua vastata tä-
hän suoralta kädeltä, mutta minusta tuntuu,
että molemmilla voisi olla syytä katsoa pei-
liin. Intelligentsijan tehtävänä on näyttää sitä
peiliä.

YMMÄRTÄMISESTÄ KIELTÄYTYMI-
NEN PALAA

Pyrkimys Venäjän ymmärtämiseen on nyt
sellainen asia, joka pinnallisissa ihmisissä ja
suosiota kalastelevissa poliitikoissa herättää
aggressioita ja taipumusta korvata järkeä
tunteella. Siihen liittyy myös yritystä tulkita
historiaa nykyisten tarpeiden mukaisesti.
Historian ymmärtäminen ei kuitenkaan ole
mikään läpihuutojuttu, jonka tulokset voi-
daan jakaa kansan käyttöön vaatimatta siltä
omaa intellektuaalista ponnistelua.

Nyt on aika katsoa vuosisatojen
perspektiiviin. Vasta siinä myös nykyajan
suuriltakin näyttävät muutokset Venäjän ja
Euroopan suhteissa palautuvat oikeaan
kokoonsa. Samalla joudutaan taistelemaan
tyhmyyttä vastaan, etenkin itse kunkin
omaa tyhmyyttä, joka tarjoaa halpoja pal-
kintoja ja jonka totaalinen tuhoaminen ei lie-
ne ihmiselle koskaan mahdollista.

Oma henkilökohtainen kokemukseni ei

toistaiseksi yllä edes yhteen vuosisataan ja
tuskin tulee koskaan yltämäänkään, mutta
jo puolen vuosisadan perusteella tuntuu
oikeutetulta sanoa nuorelle polvelle: mietti-
kää aina silloin tällöin, mikä on se tämän
päivän asia, joka saattaisi tuntua hyvin tär-
keältä puolen vuosisadan kuluttua ja mikä
taas voisi olla vähemmän tärkeää. Joskus
tärkeät asiat erottaa vain pienentämällä ku-
vaa eikä sitä suurentamalla. Juuri tällaisen
pienennetyn projektionhan meille tarjoaa
historia, kuten kartta tarjoaa kuvan maise-
masta, jonka kokonaisuutta emme muuten
hahmota.

Äsken mainittu puoli vuosisataa on tieten-
kin vielä kovin lyhyt aika ja tämä ei koske
vain Venäjän ja Euroopan suhteita. Puolessa
vuosisadassa yksi ihminen kypsyy ja sitten
ylikypsyyden saapuessa putoaa omasta jou-
kostaan pois kuin hedelmä syksyllä, mutta
puun kasvu ja kehitys sen kuin jatkuvat. Ja
niinhän sen täytyy olla. Uusi sato tulee aika-
naan.

LOPUKSI PALAAN TAAS VUODEN 1966
SYMPOSIUMIIN

Kun nyt muistelen tuota alussa
mainitsemaani vuoden 1966 suomalais-neu-
vostoliittolaista symposiumia ja luen sen
tekstejä, tajuan jälkikäteen, että se oli hyvin
mielenkiintoinen eikä suinkaan tavattoman
tylsä, niin kuin silloin luulin. Tylsä se oli
minulle siksi, etten ymmärtänyt mitä sanot-
tiin, vaikka ymmärsin jokaisen sanan. Nuo
esitelmät, jotka aikoinaan julkaistiin, ovat
säilyneet sanasta sanaan samanlaisina, mut-
ta nyt luen ne uusin silmin. Tämä ei johdu
vain siitä, että olisin tullut viisaammaksi,
vaikka tätäkin on varmasti tapahtunut. Syy-
nä uuteen lukutapaani ovat myös Venäjän ja
Euroopan muutokset sekä itsessään että
suhteessa toisiinsa. Luulen, että nuo tekstit
sanovat kaikkien mielestä nyt jotakin muuta
kuin ne sanoivat vuonna 1966.

Se Baratynskin ja Delvigin juomalaulu eli
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“pöytälaulu”, jota V.G. Bazanov siteerasi
puoli vuosikymmentä sitten, ei itse asiassa
ole sinänsä lainkaan falski eikä lattea, vaan
hyvää runoutta ja sitä paitsi erittäin kiinnos-
tava. Merkityksensä se saa vasta omissa
yhteyksissään.

Runo on oikeastaan alun perin August von
Kotzebuen saksaksi riimittelemä, mutta ve-
näjäksi käännetty ja vuonna 1822 Ruotsin-
salmessa eli siis Kotkassa päivätty
Çàñòîëüíàÿ ïåñíÿ. Siellä laivastotutki-
kohdassa palvelevilla nuorilla upseereilla oli
aikaa, halua ja lahjoja harrastaa myös runo-
utta.

Sekä saksalaisen että venäläisen version
sepittäjillä oli venäläis-saksalaista taustaa,
niin Kotzebue kuin Delvig olivat saksalaisia,
joilla oli siteet Viroon, mutta jälkimmäinen
oli niin venäläistynyt, ettei edes osannut
saksaa. Kotzebue, joka oli erittäin suosittu
kirjailija oli myös venäläismielinen Pyhän al-
lianssin kannattaja, minkä johdosta muuan
höyrypäinen ylioppilas murhasi hänet.

Tuon laulun saksalainen ja venäläinen ver-
sio eroavat toisistaan aika kiinnostavasti.
Saksalainen on lähinnä kansanlaulun
tyylinen haikea valitus iloisen juhlahetken ja
kaiken muunkin katoavaisuudesta, mihin
kuitenkin liittyy lohdullinen ajatus siitä, että
kyllä tässä vielä saatetaan juhlahetken jäl-
keen jossain tavatakin. Se kuitenkin latistaa
muuten sinänsä vaikuttavan runon.

Es kann ja nicht immer so bleiben
Hier unter dem wechselnden Mond;
Es blüht eine Zeit und verwelket,
Was mit uns die Erde bewohnt.
Es haben viel fröhliche Menschen
Lang vor uns gelebt und gelacht;
Den Ruhenden unter dem Rasen
Sei fröhlich der Becher gebracht!
Es werden viel fröhliche Menschen
Lang nach uns des Lebens sich freun,
Uns Ruhenden unter dem Rasen
Den Becher der Fröhlickeit weihn.
Wir sitzen so traulich beisammen

Und haben einander so lieb
Erheitern einander das Leben.
Ach, wenn es doch immer so blieb!
Doch weil es nicht immer so bleibet,
So haltet die Freundschaft recht fest;
Wer weiß denn, wie bald uns zerstreuet
Das Schicksal nach Ost und nach West.
Und sind wir auch fern voneinander,
So bleiben die Herzen sich nah;
Und alle, ja alle wird’s freuen,
Wenn einem was Gutes geschah.
Und kommen wir wieder zusammen
Auf wechselnder Lebensbahn,
So knüpfen ans fröhliche Ende
Den fröhlichen Anfang wir an.

Venäläinen versio on asiallisesti hyvin lä-
hellä saksalaista, mutta sen yleissävy on
lennokkaampi ja optimistisempi ja enemmän
juomalaululta kuulostava. Optimismi ja yle-
vä paatos korostuvat erityisesti lopussa, jota
Bazanov juuri tuolloin, vuonna 1966 pienes-
sä juhlasalissa suomeksi siteerasi:

Íè÷òî íå áåññìåðòíî, íå ïðî÷íî
Ïîä âå÷íî-èçìåííîé ëóíîé,
È âñ¸ ðàñöâåòàåò è âÿíåò,
Ðîæä¸ííîå áåäíîé çåìëåé.

È ïðåæäå íàñ ìíîãî âåñ¸ëûõ
Ëþáèëî è ïèòü è ëþáèòü:
Íåõóäî ãóëÿêàì óñîïøèì
Âåñåëüÿ áîêàë ïîñâÿòèòü.

È ïîñëå íàñ ìíîãî âåñ¸ëûõ
Ïîëþáÿò ëþáîâü è âèíî,
È â ÷åñòü íàì íàïåíÿò áîêàëû,
Ëþáèâøèì è ïèâøèì äàâíî.

Òåïåðü ìû äîâåð÷èâî, äðóæíî,
È òåñíî çà ÷àøåé ñèäèì.
Î äðóæáà, äà âå÷íî ïûëàåì
Îãí¸ì ìû áåññìåðòíûì òâîèì!

Ðî÷åíñàëüì, â Ôèíëÿíäèè
1822
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Loppunousu noudattaa parhaita aristotelisia
perinteitä:

O äðóæáà, äà âå÷íî ïûëàåì
îãíåì ìû áåññìåðòíûì òâîèì!

Suomeksi siis vuoden 1966 versiona:

O, ystävyys! Liekehtikäämme
kuolematonta tultasi!

Tätä laulua voi tänäkin päivänä suositella
Venäjän ja Euroopan yhteistyön symboliksi
ja erityisesti sen soisi taas tulevan käyttöön
paitsi tutkijapiireissä, myös sotilaspiireissä,
joissa ihmisen alituinen taistelu tyhmyyttä
vastaan näyttää minusta erityisen vaikealta
ja saattaa saada jopa elämää suurempaa
merkitystä.  Nykyinen maailmanaika voisi
ehkä yleensäkin hyötyä siitä, että yleisen
barbarisoitumisen vastapainoksi harrastet-
taisiin runoutta, myös esimerkiksi sota-
oppilaitoksissa.

Nyt on aika kiittää ja sanoa hyvästit. Ren-
vall-instituutti oli kotini vuosikymmeniä ja
sen hengelle ja kollegoille olen kiitollinen sii-
tä, mitä olen saanut aikaan taistelussa omaa
tyhmyyttäni vastaan. Epäonnistumisista
vastaan tietenkin itse. Mutta intellektuaali-
nen puoli ei ihmiselämässä toki ole se kaik-
kein oleellisin, vaikka tärkeä onkin. Instituu-
tin ympärille on myös muodostunut miel-

lyttävä sosiaalinen yhteisö, joka on tarjon-
nut jopa suoranaisia ylentymisen hetkiä,
jollaisiin tuo siteerattu runo sopii kuin valet-
tu.

Ajattelin ensin lopettaa tämän luennon
erään Dostojevskin henkilön, Karmazinovin
tavoin. Hänkin piti jäähyväsluennon lähties-
sään Venäjältä Eurooppaan ja lopetti sen ai-
kakaudelle sopivan tyylikkäästi lausumalla
kolmasti kiitoksensa ranskankielellä, siis
merci, merci, merci!

Muuan arvostettu kollega on huomautta-
nut, luennot on syytä aina pitää sen maan
kielellä, joka palkankin maksaa, joten sanon
siis suomeksi hyvästi. Koska olen tuota
palkkaani nauttinut Venäjän ansiosta, ei voi
sitäkään laiminlyödä.

Kiitos siis ja hyvästi, ïðîùàéòå, kuten
asia ilmaistaan venäjäksi. Siihenhän sisältyy
samalla anteeksipyyntö, jollaisen esittämi-
nen on vaimosta syntyneelle ihmiselle aina
paikallaan. Tätä meillä Suomessa ei usein
tulla ajatelleeksi. Vielä kerran: Kiitos ja an-
teeksi. Èçâèíèòå çà êîìïàíèþ.

TVTV

MENNEITÄ AIKOJA



23                  

                                                                                                                                                     RUNOJA

Hyvät ystävät!

Maaliskuussa 2016

LiteraruS-lehti
järjestää

venäjänkielisen
kirjallisuusseminaarin.

Seminaarin teema:

LiteraruS-lehden nro 50
Seminaarin kieli: venäjä

Tervetuloa!

Lisätietoja webistä:

www.literarus.org



32                   

JUTTU

Tatjana RosinaTatjana Rosina

g

o

T f
z

h

k

S

e

Elämä

En muista milloin ruumiini sai sielun.
Yhtäkkiä tunsin olevani minä. Koin
ensimmäisen tunteeni. Ilon. Ympärillä oli
aivan pimeätä, mutta ei pelottanut.

Tasainen keinutus rauhoitti. Pieni tila oli
täynnä nestettä ja kelluin siinä hitaasti ja
laiskasti. Pyörivä liike oli unettava, olin
välillä horrostilassa, tunsin vain suloisen
lämmön. Ajoittain ruumiissa tuntui kuin
pistelyä, ikään kuin sitä olisi venytetty joka
suuntaan. Kehoni laajeni, siihen tuli
lihaksia ja nahkaa. Minä, sikiö, olin
kasvamassa ihmiseksi, sain pienet kädet ja
jalat. Päähäni kasvoi hiuksia. Alkoi tuntua
ahtaalta. Yritin kääntyä ja törmäsin
johonkin, joka rajoitti liikkeitäni.
Huolestuin. Eräänä päivänä neste
ympärilläni alkoi kuplia ja turvallisen
pesäni seinämät tuntuivat puristavan joka
puolelta. Olin järkyttynyt. Kohta aloin
heittelehtiä ja pyöriä. Minut valtasi pelko.
Minuun sattui, ensimmäisen kerran. Pelko
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kasvoi. Näin jatkui pitkään ja tuntui siltä,
ettei tämä päättyisi koskaan. Pää oli
puristuksissa aivan kuin joku olisi yrittänyt
musertaa sen pihdeillä. Kipu oli jo
sietämättömän kova ja minut valtasi
kauhu. Yhtäkkiä pääni liukui sulavasti
tiukan esteen läpi. Päätä paleli, mutta keho
pysyi edelleenkin tutussa lämpimässä
pesässä. Ruumis jatkoi kivuliasta liikettään
ja vihdoin senkin valtasi jäätävä koleus.
Aukaisin suun ja sisääni tuleva ilma sai
minut yskimään. Kiljuin niin kovaa kuin
jaksoin, ääni tuli jostain syvältä sisältäni.
Pelko voimistui entisestään. Pian sain
ympärilleni jotain lämmintä ja miellyttävää.
Tosin se ei ollut läheskään niin
hyväntuntuista kuin aiempi pesä. Joka
tapauksessa kylmän aiheuttama kipu
laantui ja pelkokin helpotti. Sitten joku
nosti minut hellästi ylös ja puristi jotain
lämmintä ja hyvin tuoksuvaa vasten.
Minulle tuli lämmin ja rauhallinen olo.
Huuto muuttui vaimeammaksi ja loppui
kokonaan kun suuhuni osui jokin, josta
alkoi tihkua lämmintä ja hyvänmakuista
nestettä. Neste levisi pitkin koko kehoani.
Se rauhoitti. Tunsin lämpöä sisältä ja
ulkoa. Alkoi nukuttaa. Minut valtasi
suunnaton ilo.

Minä synnyin.
Kasvoin aikuiseksi, hankin ammatin,

menin naimisiin ja minulle syntyi tytär.
Vuodet kuluivat.
En huomannut kun tulin vanhaksi.

Elämässä ei enää ollut tunteita ja
aistimuksia, niistä jäivät vain muistot.
Mikään ei enää pelottanut, mutta ei
myöskään ilahduttanut. Muistelin entisiä
pelkojani ja huomasin kuinka mitättömiä
ne olivat. Miksi pelästyin silloin kun
eksyin äidistä? Minut olisi kuitenkin
löydetty ja palautettu äidille. Miksi pelkäsin
pimeää? Mitä minulle olisi voinut tapahtua
omassa huoneessani, vaikka valot oli
sammutettu? Naurettavaa! Oli typerää
pelätä rangaistuksia ja moitteita. Tuo
kaikki oli jäänyt kauas menneisyyteen.

Kiusaajatkin olivat jo poistuneet tästä
maailmasta.

Kerran heräsin aamulla ja nousin ylös.
Viime aikoina jokainen liike tuotti
vaikeuksia eikä ollut helppo nousta
sängystä. Mutta sillä kertaa nousin
vaivatta, ikään kuin olisin lähtenyt lentoon.
Katsoin taakseni ja näin, että ruumiini
makasi edelleenkin sängyssä. Olin hetken
ymmälläni, mutta ymmärsin miltei heti,
mitä oli tapahtunut. Vanha kuoreni oli
kulunut loppuun. Elämä oli ollut täynnä
stressiä, kipuja ja pelkoja. Vuodet olivat
raunioittaneet elimeni. Aluksi säikähdin ja
pyrin takaisin ruumiiseen. Mutta
ymmärsin heti, että se oli turhaa. Miksi
tekisin niin? Viimeinen pelko, joka minun
oli koettava, jäi taakse. Sielu alkoi kohota
hitaasti ylöspäin. Käpertynyt eloton
ruumis oli yhä kauempana. Pian se
muistutti sikiötä. Sitä sikiötä, joka oli äidin
kohdussa silloin kun sen sisään meni sielu.
Yhtäkkiä muistin tämän hyvin selkeästi.

Sielu kohosi yhä korkeammalle ja sen
valtasi helpotus. Se oli vapaa maallisista
huolista, kivuista ja peloista. Pian hylätty
ruumis muuttui tuskin näkyväksi pisteeksi
ja katosi kokonaan. Sielun valtasi ilo.

Minä kuolin.

Köln

TR
Suomennos: Galina Pronin
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Jurii KorotkovJurii Korotkov

Moskova –
Sacramento
Haastattelu: Ljudmila Kol

Kun asuin vuosia sitten Moskovassa,
kuuntelin usein Majak-radioaseman
lähetyksiä ja varsinkin Juri
Korotkovin ohjelmia. Tapasin
Korotkovin muutama vuosi sitten
eräässä venäjänkielisten
tiedotusvälineiden kongressissa,
mutta silloin en arvannut, että hän oli
se sama Majakin toimittaja.

J– Juri, oletko todellakin työskennellyt
Majak-radiossa?

– Kyllä, kuulit ääneni suorissa
lähetyksissä. Työskentelin radiossa lähes
20 vuotta toimittajana, ohjelmapäällikkönä,
kirjeenvaihtajana, juontajana ja
radiolähetysten päällikkönä. Ne olivat
mielenkiintoiset, vaiherikkaat ja antoisat
vuodet.

– Mitä siitä ajasta jäi mieleen?

– Toimittaja on aina merkittävien
tapahtumien ytimessä. Sain
mahdollisuuden seurata monenmoisia
historiallisia käänteitä Brezhnevin ns.
pysähtyneisyyden, Gorbatshovin
perestroikan ja Jeltsinin Venäjän
uudelleenrakentamisen aikana. Jotkut
tapahtumista koskettivat ja jäivät
yksityiskohtia myöten mieleen.
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Majak-radion erikoiskirjeenvihtajana tein
reportaaseja entisen Neuvostoliiton alueilta
Armeniasta, Georgiasta ja Liettuasta, jossa
ennen Neuvostoliiton hajoamista oli
kansallisia selkkauksia.

Tein kollegojeni kanssa suoria lähetyksiä
Neuvostoliiton parlamentin ja Venäjän
korkeimman neuvoston
edustajakokouksista. Seurasin läheltä
sellaisia mullistuksia kuin elokuun 1991
vallankaappaus, Neuvostoliiton
kansanedustajakokouksen ja Venäjän
korkeimman neuvoston hajottaminen, eli
Valkoisen talon tulitus vuonna 1993 sekä
muita tapahtumia.

Mieleeni jäivät koko loppuelämäksi
traagiset tapahtumat Armeniassa tuhoisan
maanjäristyksen jälkeen 17.12.1988.
Työskentelin koko joulukuun Armeniassa,
tein radioreportaaseja Spivakista,
Leninakanista ja Jerevanista. Haastattelin
silloin Neuvostoliiton ministerineuvoston
puheenjohtajaa Nikolai Ryzhkovia, joka
johti silloin maanjäristyksen seurausten
selvityskeskusta Jerevanissa.

Tapasin useita tunnettuja henkilöitä,
heidän joukossaan Juri Levitan, Boris
Jeltsin, Josif Kobzon, Zhanna
Bitshevskaja, Jefim Shifrin. Haastattelin
muutaman kerran Boris Jeltsiniä silloin
kun hän oli Venäjän neuvostotasavallan
korkeimman neuvoston puheenjohtaja.

Työskentelin radiossa samanaikaisesti
tunnetun radiojuontajan Juri Levitanin
kanssa. Harmittelen nyt, etten ollut
haastatellut häntä. Aina tuntui siltä, että
ehdin tehdä sen milloin vain, koska näin
hänet joka päivä. Mutta elokuussa 1983
hän kuoli sydänkohtaukseen.

– Mitä teit ennen radiota? Missä olet
syntynyt?

– Olen syntynyt Moskovassa        1900-
luvun alkupuolella. Ja nyt eletään jo
seuraavaa vuosisataa. En kuitenkaan tunne
olevani vanha, pääasia että on mieleltään

nuori. Tosin kyllä ikäkin painaa.
Keskikoulun jälkeen palvelin Itämeren-

laivastossa, sitten opiskelin opettajakor-
keakoulun venäjän kielen ja kirjalisuuden
tiedekunnassa. Olen koulutukseltani
opettaja, mutta kutsumukseni on toimitta-
jan ammatti. Valmistuttuani instituutista
toimin vuoden ajan koulun opettajana.
Työtahti oli aloittelevalle opettajalle aika
tiivis, 25 oppituntia viikossa ja lisäksi
luokanvalvojan tehtävät. Siinä kylläkin
meni halu jatkaa opettajana.

Heti opettajan työn jälkeen pääsin
kesäkuussa 1976 työhön Majak-radioase-
malle ja työ jatkui vuoden 1995 puoleen-
väliin asti. 1995 syyskuussa muutin
perheeni kanssa vakituisesti Yhdysvaltoi-
hin. Ennen meitä sinne olivat muuttaneet
isäni sekä siskoni ja hänen lapset.

– Miksi muutitte? Mistä johtui niin
jyrkkä muutos elämässä?

– Silloin Venäjältä lähtivät miljoonat
entisen Neuvostoliiton kansalaiset. He
muuttivat mm. Israeliin, Saksaan, Yhdys-
valtoihin, Kanadaan ja Espanjaan. Kun
Neuvostoliitto 1990-luvun alussa hajosi,
alkoi lama, alettiin perustaa
huijausyrityksiä, rahapyramideja, poliitti-
nen ilmapiiri oli epävakaa, hinnat nousivat
pilviin, alkoi ruokapula ja rikollisuuden
hurja kasvu. Olisimme tietenkin voineet
odottaa, että vaikeat ajat menisivät ohi,
myöhemminhän elämä parani. Mutta en
silloin jaksanut, ei riittänyt kärsivällisyyttä,
hermot pettivät.

– Saitko ulkomailla heti töitä?

– Kyllä, minua onnisti. Kun olin asunut
Sacramentossa Kaliforniassa puoli vuotta,
rupesin juontamaan ohjelmia
venäläisamerikkalaisella WMNB-kanavalla.
Radioasema oli New Yorkissa ja
Sacramentossa oli paikalinen studio, mutta
lähetyksemme kuului koko maassa.
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Suom. Galina Pronin

Opiskelin samalla englantia. Kävimme
vaimoni kanssa päivittäin koulua ja sitten
collegea, eli meistä tuli muutamaksi
vuodeksi ahkeria opiskelijoita. Ei ole
henkisesti helppoa, kun yhtäkkiä aikuisena
ymmärtää, että koko elämäsi alkaa
nollasta.

Toukokuussa 1998 Afisha Media
Groupin omistaja David Ponomar perusti
Sacramentoon uuden Diaspora-
sanomalehden ja New Russian Radion ja
kutsui minut töihin lehden toimittajaksi ja
radion juontajaksi. Siitä lähtien olen istunut
näillä kahdella tuolilla.

– Onnistuitko hyödyntämään
työkokemusta Venäjän ajoilta?

– Ehdottomasti. En osaakaan tehdä
mitään muuta. Monet maahanmuuttajat
entisestä Neuvostoliitosta joutuivat
ottamaan vastaan mitä tahansa työtä.
Minua onnisti, jatkoin media-alalla ja olen
siitä erittäin iloinen. Tosin se tuo
enemmänkin mielihyvää kuin vaurautta,
mutta eihän ihminen elä pelkästään
leivästä.

– Mitä venäläisiä Sacramentossa asuu?

– Venäläisväestö tuli Sacramentoo noin
25 vuotta sitten. Nyt kaupungissa asuu
noin 150 000 venäjänkielistä. He ovat
muuttaneet Venäjältä, Ukrainasta,
Vakovenäjältä ja entisen Neuvostoliiton
muista tasavalloista. Eniten on

ukrainalaisia, he edustavat pääasiassa
protestantismin kirkkokuntaa, joukossa on
baptisteja ja helluntailaisia. Kaupungissa on
70 kirkkoa, niistä kaksi ortodoksista.
Venäjänkieliset maahanmuuttajat ovat
perustaneet Sacramentoon satoja
yrityksiä: liikkeitä, ravintoloita, kahviloita,
autokorjaamoja, rakennusyrityksiä,
terveyskeskuksia, apteekkeja,
kauneussalonkeja, musiikki-, tanssi- ja
urheilukouluja, sanoma- ja aikakausilehtiä,
radiokanavia.

– Siis siellä eletään vilkasta elämää.

– Kyllä. Mediamme ovat aina
tapahtumien ytimessä, kerromme niistä ja
lisäksi järjestämme tapahtumia.
Järjestämme itse tai
yhteistyökumppaneiden kanssa
hyväntekeväisyystapahtumia, festivaaleja,
messuja, runokilpailuja, musiikki-iltoja,
urheilukilpailuja jne.

Se on luonnollista, koska ulkomailla
venäjänkielisten tiedotusvälineiden
ympärillä on paljon runoilijoita, kirjailijoita,
kuvataiteilijoita, liikemiehiä ja muita, joilla
on yhteiset arvot: venäjän kieli ja
venäläinen kulttuuri.

JKJK
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Marja SorvariMarja Sorvari

M

Dosentti, yliopistonlehtori
(Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus)

Kirjailijat
kulttuurien välissä

Miten voidaan luonnehtia Venäjältä
Suomeen muuttaneiden nykykirjailijoiden
tekstejä? Ovatko ne venäläisiä,
uussuomalaisia, kulttuurienvälisiä? Onko
heidän tuottamansa kirjallisuus
vähemmistökirjallisuutta Suomessa? Vai
onko se suomalaista kirjallisuutta? Näihin
kysymyksiin ei ole yksiselitteistä
vastausta, mutta on selvää, että Venäjältä
muuttaneiden nykykirjailijoiden toiminta
Suomessa on hyvin aktiivista,
monikielistä, monikulttuurista ja siten
totunnaiset kansalliset rajat ylittävää.
Venäjänkielisillä kirjailijoilla on oma
yhdistys sekä omia kirjallisuus- ja
kulttuurilehtiä, joista merkittävin
Suomessa on kirjallisuuslehti LiteraruS –
literaturnoje slovo. Aktiivisimmat
kirjallisuuden ja kulttuurin alalla toimivat
järjestävät seminaareja, kirjoittavat
kolumneja, esseitä, kirjallisuuskritiikkejä,
kääntävät kirjallisuutta suomesta tai
ruotsista venäjäksi ja venäjästä suomeksi
sekä solmivat yhteyksiä muihin Venäjän
ulkopuolella tai Venäjällä asuviin

kollegoihinsa. Emigranttikirjallisuudella on
Venäjällä kaiken kaikkiaan pitkä historia.
1917 vallankumouksen jälkeen syntyi nk.
emigraation ensimmäinen aalto, jolloin
suuri osa myös sivistyneistön kirjailijoista
ja filosofeista lähti maasta. Toisen
maailmansodan jälkeen tuli emigraation
toinen aalto, ja 1970-80-luvulla (ns.
pysähtyneisyyden aikana) emigraation
kolmas aalto, jolloin sellaiset kirjailijat
kuten Aleksandr Solženitsyn ja Joseph
Brodsky joutuivat lähtemään maanpakoon.
Nykyisin emigrantti-käsite on väistymässä
– sen ilmentämä poliittinen jako on
kadonnut.

Käsittelen tässä esseessä emigraation
neljättä aaltoa, eli Venäjältä Neuvostoliiton
romahtamisen jälkeen muuttaneita
Suomessa asuvia kirjailijoita ja heidän
toimintaansa. Heti alkuun on mainittava,
että puhuminen heistä yhtenä ryhmänä
saattaa luoda väärän mielikuvan
homogeenisestä ryhmästä. Tämän ryhmän
muodostavat kirjailijat eivät ole etnisesti,
kielellisesti tai kulttuurisesti yhteneväinen
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joukko. Heitä yhdistää se, että he ovat
tulleet entisestä Neuvostoliitosta tai
Venäjältä Suomeen. He myös asuvat
Suomessa ja ovat julkaisseet tekstejään
Suomessa tai Venäjällä. Kielellisesti nämä
kirjailijat muodostavat hyvin
mielenkiintoisen ryhmän, sillä he
julkaisevat monilla kielillä: venäjäksi,
suomeksi ja ruotsiksi.

Määrittelyn vaikeus on globaali ilmiö
puhuttaessa niin sanotusta
maahanmuuttajakirjallisuudesta. Sitä on
myös kutsuttu niin siirtolais-,
monikulttuuriseksi, kulttuurienväliseksi
kuin translingvaaliseksi kirjallisuudeksi.
Kulttuurien ja kieltenvälisyys on kuitenkin
yhteistä näille kirjallisuuksille, ja tarkkojen
määrittelyjen tekeminen suuntaan tai
toiseen ei ole tässä tutkimuksessa ja
keskustelussa tarkoituksenmukaista.
Ilmiöön liittyy ajatusten ja ihmisten
liikkuminen ja virtaus erilaisten tilojen,
paikkojen, kielten ja kulttuurien välillä ja
välimaastossa. Usein maahanmuuttajiin
kohdistuvassa tutkimuksessa on käytetty
diasporan käsitettä kuvaamaan sitä, kuinka
etnisyyden, kulttuurin, identiteetin ja
paikan väliset rajat ovat hämärtyneet.
Nämä ihmiset kuuluvat enemmän kuin
yhteen maahan, he puhuvat enemmän
kuin yhtä kieltä, ja heillä on enemmän kuin
yksi koti. He ovat oppineet luovimaan
useamman kuin yhden kulttuurin
välimaastossa ja kääntämään kulttuurista
toiseen: he ovat oppineet elämään
erilaisuuden ja erilaisuuksien kanssa. (Hall
2003, 121.) Tämä määritelmä diasporasta
kulttuurisena kääntämisenä kuvaa
mielestäni hyvin monien
maahanmuuttajakirjailijoiden toimintaa
kulttuurien ja rajojen välimaastossa.

Suomessa asuvien Venäjältä
muuttaneiden kirjailijoiden kielellinen ja
kulttuurinen toimintaan vaikuttavat ainakin
välillisesti Suomen historialliset suhteet
Venäjään. Asenteita Venäjään ja venäläisiin
on Suomessa tutkittu niin historiallisesta,

antropologisesta kuin sosiologisesta
näkökulmasta, erityisesti 1990-luvulta
lähtien, kun venäjänkielisten
maahanmuuttajien määrä Suomessa lähti
nousuun. Tutkimukset vahvistavat sen
arkihavainnon, että venäjänkieliseen
väestöön Suomessa suhtaudutaan usein
syrjivästi (Jasinskaja-Lahti 2007, 55).
Aiemmissa tutkimuksissa on myös
todettu, että ennen 1990-lukua Suomeen
muuttanut venäläinen vähemmistö pyrki
olemaan huomaamaton ja hiljainen, sekä
assimiloitumaan ja piiloutumaan
enemmistöön johtuen venäläisvastaisesta
mielialasta. 2000- ja 2010-lukujen
kuluessa tilanne on kuitenkin muuttunut,
mikä näkyy kirjallisuuden kentällä. Venäjä-
taustaiset kirjailijat ovat pyrkineet
antamaan äänen venäjänkielisten
maahanmuuttajien kokemuksille sekä
myös kriittisille näkemyksille
suomalaisesta yhteiskunnasta ja
kulttuurisista asenteista.
Kerronnallistamalla ja esittämällä omaa ja
toisten kokemusta ne kyseenalaistavat
niitä “yksityisen” ja “julkisen” välisiä
rajoja, joita kielen valtapelit toistaen pitävät
yllä. Maahanmuuttajakirjallisuuden
tutkijoiden Eila Rantosen ja Matti
Savolaisen mukaan “… juuri kirjallisuus
on tarjonnut keinoja ja kulttuurisen tilan
vähemmistöjen kansallisen ja etnisen
identiteetin vahvistamiselle ja
valtarakenteiden vastustamiselle”
(Rantonen ja Savolainen 2010, 15).

Omassa tutkimuksessani venäläisistä
maahanmuuttajakirjailijoista olen
tarkastellut ensisijaisesti
proosakirjailijoiden tekstejä, mutta on
syytä mainita, että Suomessa on julkaistu
paljon myös runoutta, joka muodostaa
suuren osan julkaistusta kirjallisuudesta
venäjänkielisissä lehdissä, teoksissa sekä
Internetissä. Käsittelen seuraavassa
kolmea tunnetuinta Suomessa asuvaa
Venäjältä muuttanutta kirjailijaa, joita
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yhdistää kulttuurienvälisyyden teema,
mutta jotka kukin ovat kirjoittaneet
tekstinsä eri kielillä: venäjäksi, ruotsiksi ja
suomeksi.

Venäjäksi kirjoittava Liudmila Kol käsittelee
maahanmuuttajien kokemuksia useissa
lyhyissä kertomuksissaan, jotka on koottu
yhteen kokoelmassa Roman s zagranitsei
(2009). Nostan esille tämän kokoelman ja
teeman Kolin laajasta kaunokirjallisesta
tuotannosta erityisesti, sillä
maahanmuuttajien kokemusten kuvaus on
hyvin linjassa Kolin LiteraruS -lehden
päätoimittajana tekemänsä työn kanssa.
Proosateksteissään Kol kuvaa venäläisen
minäkertojan kokemuksia Suomessa
humoristisen kriittisellä otteella.
Minäkertoja on kiinnostunut oppimaan
tuntemaan uutta kotimaataan, sen
asukkaita ja kulttuuria, mutta tekee sen
omasta, venäläisestä, näkökulmastaan.
Kolin kertomusten kertojalle suomalainen
kulttuuri, mentaliteetti ja ihmiset
sekoittuvat hänen venäläisyyteensä,
venäjän kieleensä ja kulttuuriinsa hyvin
konkreettisesti. Minäkertoja etsii yhteyttä
“alkuasukkaisiin”, vaikkei aina
ymmärräkään näiden tarkoitusperiä tai
edes mitä heidän puheensa merkitsee.
Usein näihin kulttuurien välisiin
kohtaamisiin liittyy kieli ja siihen liittyvät
väärinymmärrykset, kuten seuraavassa
otteessa Kolin kertomuksesta “Tam gde
zvenjat sosny”, joka on myös
suomennettu nimellä “Missä hongat
humisevat” ja julkaistu samannimisessä
venäläisten Suomessa asuvien kirjailijoiden
antologiassa. Tästä esimerkistä havaitaan,
että kielellisten kohtaamisten ja
sanaleikkien kääntäminen on usein miltei
mahdotonta, ja tekstin ymmärtäminen
edellyttää useamman kielen hallintaa:

Îí äîâîëüíî äîëãî ðàññìàòðèâàåò
êóñòû òàì è òóò è íàêîíåö ôèëîñîôñêè
èçðåêàåò:

– Kastelet…
– ×òî? – ïåðåñïðàøèâàþ ÿ.
– Kastelet!
Áîæå ìîé! ×òî îí ãîâîðèò? Êóñòû ïî-

ôèíñêè íàçûâàþòñÿ ’pensaat’ – ýòî ÿ
òî÷íî çíàþ! À ’castle’ – ýòî çàìîê (ïî-
àíãëèéñêè)!

– ×òî òû ãîâîðèøü? ß íå ïîíèìàþ,
÷òî òàêîå ’kastelet’?

Naapuri tarkastelee kohtalaisen kauan
pensaitani ja lausuu lopulta filosofisesti:

– Kastelet…
– Mitä? Kysyn.
– Kastelet!
Hyvä Luoja, mitä hän sanoo? Venäjän

sana ’kusty’ on suomeksi pensaat – sen
tiedän varmasti! Mutta ’castle’ on
englantia ja tarkoittaa linnaa.

– Mitä sinä sanot? Minä en ymmärrä,
mitä “kastelet” tarkoittaa.

Monikulttuuriselle kirjallisuudelle
ominaisella tavalla Kolin tekstin edellyttää,
että lukija osaa monia kieliä – suomea,
venäjää, englantia – ja leikkii kielten ja
kulttuurien välisellä vuorovaikutuksella ja
väärinymmärtämisellä. Kolin toiminta
päätoimittajana ja kirjailijana
venäjänkielisessä diasporan keskuudessa,
edistämässä kulttuurien välistä
vuorovaikutusta ja venäjän- ja
suomenkielisten kirjailijoiden
vuorovaikutusta voidaan nähdä
kulttuurisen välittäjän toimintana.

Translingvaalinen (engl. ’translingual’)
kirjallisuus on noussut viime vuosina niin
lukijoiden kuin tutkijoiden mielenkiinnon
kohteeksi. Sillä tarkoitetaan kirjallisuutta,
jonka tekijä kirjoittaa itselleen vieraalla,
omaksutulla kielellä. Kyse ei ole uudesta
ilmiöstä, vaan esimerkkejä tunnetaan
kaukaakin historiasta. Lähihistorian
tunnetuimpia venäläisiä translingvaalisia
kirjailijoita ovat Vladimir Nabokov ja
Joseph Brodsky. Venäjänkieliset kirjailijat
ovat myös 1990-luvulta lähtien pystyneet
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nousemaan uudessa kotimaassaan
kuuluisuuteen, kuten esimerkiksi Saksassa
Wladimir Kaminer, joka muutti Berliiniin
1990 ja 1998 julkaisi läpimurtoteoksensa
saksaksi. USA:ssa venäläistaustaiset
kirjailijat Gary Shteyngardt, Irina Reyn ja
Lara Vapnyar muiden muassa ovat lyöneet
itsensä läpi englanninkielisten teostensa
ansiosta, ja menestyksekkään
kansainvälisen uran on luonut ranskaksi
kirjoittava Andreï Makine. Kielivalinnan
lisäksi Kaminerin ja muiden entisestä
Neuvostoliitosta muuttaneiden kirjailijoiden
suosion valttina on nähty yhtäältä
neuvostoparodiointi, eli neuvostokulttuurin
rituaalien ja symbolien käyttäminen
parodian välineenä. Toisaalta heidän
teksteihinsä on kanavoitunut tiettyä
nostalgiaa, tai ostalgiaa, joka on leimannut
esimerkiksi Itä-Saksan muistelemista
Saksassa (vrt. Mäkikalli 2010, 387).

Suomessa tunnetuin esimerkki
translingvaalisesta kirjailijasta on Zinaida
Lindén, jonka ruotsinkielinen
kaunokirjallinen tuotanto on noteerattu
Suomessa korkealle. Yhdysvaltalaistutkija
Adrian Wannerin mukaan vieraan kielen
valitseminen kirjallisen ilmaisun kanavaksi
sisältää radikaalin uuden kotimaan
kulttuuriin assimiloivan liikkeen, joka ei ole
riskitön. On vaikea hallita vierasta kieltä
niin, että voi valita sen taiteellisen ilmaisun
välineeksi; ja valitsemalla sen samalla
hylkää oman äidinkielensä, mikä voi
herättää kritiikkiä entisissä maanmiehissä
(Wanner 2008, 662). Tämä riskinotto on
kuitenkin kannattanut ja kantanut pitkälle:
Lindénin debyyttiromaani I väntan på en
jordbävning sai Runeberg-palkinnon.
Lisäksi Lindénin teoksia on ilmestynyt
myös Venäjällä, venäjän kielellä, sillä hän
kirjoittaa myös venäjäksi. Kyse ei siis ole
käännöksistä venäjään, kuten Lindén
korostaa, vaan kahdesta
alkuperäistekstistä: ruotsin- ja
venäjänkielisestä.
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Lindenin romaanit ovat monin tavoin
kulttuurienvälisiä, sillä niissä liikutaan
useiden kulttuurien välimaastossa:
neuvosto-venäläisen, suomalaisen ja
suomenruotsalaisen sekä japanilaisen
kulttuurin. Lähemmin tarkasteltuna
romaaneissa voi huomata myös useiden
kielten vaikutuksen ja läsnäolon, sekä
vuorovaikutuksen niiden välillä. Lindénin
monin tavoin palkittu proosa, erityisesti
hänen romaaninsa I väntan på en
jordbävning (2004), Takakirves-Tokyo
(2007) ja För många länder sedan (2013)
käsittelevät modernia, liikkuvaa
elämäntapaa, johon henkilöhahmot ovat
sopeutuneet, enemmän tai vähemmän,
mutta joka kuitenkin on tosiasia heidän
elämässään. Kaksi ensimmäistä romaania
sijoittuvat kolmeen maahan: Suomeen,
Neuvostoliittoon/Venäjään ja Japaniin. Ne
käsittelevät venäläissyntyisen, Suomessa
asuvan ja ruotsiksi kirjoittavan Iraida
Dahlin sekä Japanissa asuvan,
venäläissyntyisen entisen sumopainijan,
Ivan Demidovin kohtaamista ja
ystävyyttä. För många länder sedan on
minämuotoinen kertomus diplomaatin
vaimosta, joka on kiertänyt maita ja
mantuja, asettunut Suomeen. Hän käy läpi
omaa lapsuuttaan Neuvostoliitossa sekä
kiertävää elämäntapaansa, joka kuljettanut
hänet maasta ja kielestä toiseen, mutta ei
kuitenkaan ole katkaissut hänen juuriaan:
ne löytävät aina uuden kasvualustan
säilyttäen yhteyden toisiinsa: identiteetti on
kuin alati laajeneva ja uusia yhteyksiä
muodostava rihmasto.

Arvi Perttu on venäjätaustaisten
kirjailijoiden joukossa erityisen
mielenkiintoinen, koska hänen
äidinkielensä ovat karjala ja suomi, ja hän
on kotoisin rajaseudulta, Karjalasta. Perttu
kerii auki karjalaisuuteen ja venäläisyyteen
liittyviä vierauden ja toiseuden kokemuksia
Suomessa, sekä suomalaisuuteen liittyvää
vaiennettua historiaa Venäjän puoleisessa

Karjalassa. Pertun romaani Skumbria
(2011) käsittelee omintakeisesta
näkökulmasta venäläistä maahanmuuttoa
Suomessa. Kirjan päähenkilöt,
petroskoilainen Pauli ja suomalainen Katri,
tapaavat Paulin kotikaupungissa, jossa
Katri osallistuu seminaariin. Molemmat
ovat käännekohdassa elämässään: Pauli on
kyllästynyt jatkuvaan epävarmuuteen ja
kaipaa suojaisaa paikkaa elämässä. Katri
puolestaan on vastikään menettänyt
työpaikkansa, lopettanut
seurustelusuhteen ja joutunut
taloudellisesti epävarmaan tilanteeseen.
Matka Venäjälle tarjoaa Katrille pakotien
vaikeasta elämäntilanteesta. Hän rakastuu
Pauliin ja Venäjään. Paulikin rakastuu
Katriin, joka antaa hänelle lämpöä ja
rakkautta. Suhde etenee alun lemmen
huumasta niin pitkälle, että Katri päättää
muuttaa Petroskoihin, ja menee siellä
naimisiin tämän kanssa. Asetelma kääntää
stereotyyppisen mielikuvan päälaelleen:
suomalainen nainen muuttaakin Venäjälle ja
nai venäläisen miehen. Stereotypiat,
kulttuuriset erot ja niiden
kyseenalaistaminen ovat romaanin
ytimessä: Katri näkee ympärillään
venäläisen synkeän todellisuuden, mutta
havaitsee ihmisten siitä huolimatta
kykenevän olemaan onnellisia. Katri tulee
“rikkaasta” lännestä, mutta Pauli on se,
joka maksaa laskut, koska hän itse on
rahaton. Romaanin nimi, Skumbria, viittaa
venäläiseen savumakrillisäilykkeeseen,
mutta sillä on Paulin mielessä myös toinen
merkitys. Se symboloi suojaisaa ja
turvallista paikkaa, jota hän niin kovasti
kaipaa epävarmalla ja ailahtelevalla
Venäjällä.

Suomen ja Venäjän välisten erojen
kuvaus jyrkkenee, kun Pauli ja Katri
muuttavat asumaan Suomeen. Kaikki
tuntuu muuttuvan päälaelleen: Suomi on
vapaa maa, mutta paradoksaalisesi siellä
Pauli törmää lukuisiin kieltoihin ja
sääntöihin, jotka vaikuttavat elämään jopa
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omassa kodissa. Lopulta Pauli tuntee
olevansa kuin vankilassa, vaikka Suomen
piti olla hänelle Skumbria – turvallinen ja
suojaisa paikka. Pertun aikaisempi
Suomessa julkaistu romaani Papaninin
retkikunta. Romaani Neuvosto-Karjalasta
(2006), joka on ilmestynyt myös
venäjäksi, kuvaa amerikansuomalaisten
kohtaloa Neuvosto-Karjalassa 1930-
luvulla. Karjala, Suomen ja Venäjän väliset
ongelmallisetkin suhteet ovat Pertun
tuotannossa keskeisiä. Myös
viimeisimmässä romaanissaan Kipu
(2014), Perttu tarttuu Vienan Karjalan
historiaan, johon hänen oman sukunsa
juuret kietoutuvat.

Kirjailijat, joita olen käsitellyt tässä
esseessä liittyvät moderniin kulttuurien
väliseen kirjallisuuteen Suomessa ja heidän
teoksensa tuovat merkittävän panoksen
siihen muutoksen, joka on tapahtunut
kulttuurisen identiteetin rakentumisessa
kielten ja kulttuurien välisessä kontaktissa.
Ne kertovat ja antavat äänen
maahanmuuttajien kokemuksille kielten,
kotien, kulttuurien ja identiteettien välissä.
Ne myös osallistuvat siihen kamppailuun,
jota käydään liikkeessä olevista
kansallisuuteen ja identiteettiin liittyvistä
käsitteistä kuten “suomalaisuus” ja
“venäläisyys” kirjallisuuden ja kulttuurin
kentällä. Suomalainen kirjallisuus on
muutoksessa, jonka tuovat mukanaan
kirjailijat kulttuurien ja kielten välissä.
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LiteraruS-lehden ja Helsingin yliopiston
maailman kulttuurien laitoksen yhteisiä
seminaareja on järjestetty vuosittain aina
lehden perustamisesta lähtien vuonna
2003. Nykyään seminaareista on tullut
vankka perinne, totesi seminaarin
avauspuheenvuorossaan Helsingin
yliopiston dosentti Arto Luukkanen.

Vuoden 2015 seminaarin aiheena olivat
kansanperinne musiikissa, runoissa,

käsityötaiteessa ja kirjallisuudessa sekä
kansanrunouden perinteiden varjeleminen
ja suhtautuminen siihen eri aikakausina.
Esitelmiä pitivät suomalaiset, puolalaiset ja
venäläiset tutkijat.

Moskovalainen runoilija ja kriitikko Boris
Kolymagin kertoi nimettömien vaeltajien
luomien hengellisten runojen, laulurunojen
ja bylinojen syntyhistoriasta. Stiihunlaulajia



82                   

SEMINAARI

voidaan pitää myös ortodoksisten tekstien
ensimmäisinä luojina. Nimettömien
kertojien tarinat edistivät kansan henkistä
sivistystä. Kenties nimenomaan sen takia
hengellisten runojen esittäjien ja virallisen
kirkon välillä ei ollut koskaan esiintynyt
vakavia konflikteja.

Petroskoin valtion konservatorion
professori Irina Gornaja esitteli
Kantelettaren runoihin Suomessa ja
Venäjällä sävellettyjä lauluja. Elias
Lönnrotin vuonna 1840 julkaisemasta
Kantelettaresta samoin kuin Kalevalasta on
muodostunut eri taiteenmuotojen
esteettisten arvojen perusta. Kantelettaren
teksteihin sävelsivät lauluja mm. Armas
Järnefelt, Oskar Merikanto, Ernst Linko,
Einari Marvia, Heikki Klemetti (kahdeksan
laulua), Emil Kauppi (seitsemän laulua) ja
Vilho Luolajan-Mikkola (triptyykki, 1942).
Kalevalan renessanssin kohokohdaksi
muodostui 64 runoa käsittävä Yrjö
Kilpisen laaja sävellys Kantelettaren
runoihin (1948-1950). Kansanrunous ja
sen omintakeinen tyyli ovat innoittaneet
myös Venäjän säveltäjiä: Eduard Patlajenko

on säveltänyt sinfonisen kantaatin
Kanteletar sopraanolle, baritonille ja
sinfoniaorkesterille; Pjotr Kozinski on
luonut kamarimusiikki-sarjan
Kantelettaren laulut mezzo-sopraanolle,
baritonille, alttoviululle ja fagotille;
Vladimir Ugrjumov on säveltänyt teoksen
Kalevalan lauluja naisäänelle ja pianolle.

Helsingin yliopiston filosofian, historian,
kulttuurin ja taiteiden laitoksen
musiikintutkija Svetlana Toivakka kertoi
venäläisistä hääriiteistä. Häitä vietettiin
pääasiassa Jumalanäidin Neitsyt Marian
suojelusjuhlan eli Pokrovan juhlan
(14.10.), Joulun ja suuren paaston
välisenä aikana sekä keväällä ja kesällä
Pääsisäisen jälkeen. Häitä ei pidetty
Apostolien eikä Jumalanäidin kuolonuneen
nukkumiseen liittyvän paaston aikana.
Pohjois-Venäjällä hääriitteihin sisältyivät
tarkat seremoniat: kosinta, häiden
valmistelu, vihkimistä edeltävän päivän
toimet, häät ja häiden jälkeisen päivän
toimet. Häissä olivat mukana naittajaeukko
ja sulhaspoika. Häiden aikana laulettiin
häälauluja.
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FT Vera Survo Helsingin yliopiston
kansatieteen laitokselta (kulttuurien
laitokselta) puhui Karjalan kirjonnan
perinteestä, kuvioiden semantiikasta ja
riittien kontekstista. Hän eritteli alueittain
tekstiilitaiteen erikoispiirteitä sekä vertaili
karjalaista, vepsäläistä ja pohjoisvenäläistä
kirjontaa. Vera Survon mukaan
suomalaisugrilaiset ornamenttiperinteet
ovat vahvasti vaikuttaneet
pohjoisvenäläiseen koristetaiteeseen.
Karjalaisissa, vepsäläisissä ja
pohjoisvenäläisissä kirjonnan symboleissa
esiintyy samankaltaisia konsepteja ja
rakennemalleja. Kirjonnan ornamenteista
heijastuu omalaatuinen kulttuurien
semioottinen malli, jolloin
maailmankatsomus, mytologia ja
esteettiset käsitykset yhdistyvät
arkipäivään.

FT Eila Stepanova Helsingin yliopiston
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitokselta tarkasteli
esitelmässään karjalaisia itkuvirsiä naisen
surun ja murheen ilmentymänä. Hän
vertaili naisten riittien aikana ja arkipäivänä
esittämiä itkuvirsiä. Itkuvirsien runokielelle
ovat ominaista erityissanasto ja vaikeasti
tulkittavat kielikuvat. Tyylikeinoina
käytetään myös kehonliikkeitä, jotka
tuovat esiin itkijän ja omaisten surun ja
murheen.

Petroskoin Valtionyliopiston filologian
tiedekunnan dosentti Inna Minejeva
puhui Varlaam Kierettiläisen pyhittämisestä
Karjalan Pomorissa 2000-luvulla lähinnä
Louhen kylässä. Isä Varlaam on 1400–
1500-luvun vaihteessa Kieretin
pomorilaiskylässä syntynyt tunnettu
Venäjän pohjoisalueiden valistaja.
Neuvostoaikana hän oli miltei täysin
unohduksissa, mutta Varlaam-perinne
elpyi noin 70 vuoden kuluttua, kun
ortodoksinen kirkko alkoi rakentaa hänen
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kunniakseen Vienanmeren rannikolle
kirkkoja ja rukoushuoneita.

Pietarin elokuva- ja televisioinstituutin
kasvatustieteen dosentin Nadezhda
Matvejevan esitelmän teemana oli Ivan
Kupalan (Juhannuksen) vieton aksiologia.
Perinteessä yhdistyvät saavilainen vedi- eli
noitakulttuuri sekä kristinuskolle
ominainen maailmankatsomus. Matvejeva
vertaili slaavilaisten jumalien Velesin
(Laskiainen) ja Perunin sekä Johannes
Kastajan vaikutusta kristinuskon
vakiintumiseen. Johannes Kastajan
syntymäjuhla liittyy slaavilaiseen
mytologiaan ja Ivan Kupala -riitteihin. Kun
itä- ja länsislaavit kääntyivät
kristinuskoon, Johannes Kastajan
syntymään liitettiin useita taikariittejä.

Varsovan yliopiston professori Ludmila
Luciewitch käsitteli suomalaista
juhlakulttuuria nykykirjallisuudessa. Hän
tarkasteli, millä tavalla Ljudmila Koljin
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SeminaariSeminaari

Missä hongat humisevat -romaanissa
Juhannus, Itsenäisyyspäivä, Joulu,
Ruotsalaisuuden päivä, Laskiainen ja
Runebergin päivä on tuotu esiin.

Helsingin yliopiston jatko-opiskelija
Takehiro Okabe puhui puolueen ja
kansanrunouden tutkijoiden välisistä
suhteista mm. Karjalais-suomalaisessa
tasavalassa sodan jälkeen, jolloin
kansanrunouden tutkimusta käytettiin
poliittisiin tarkoituksiin.

Seminaarin lopuksi kirjailija Ljudmila
Kolj luki ääneen novellinsa, joka kuvaa
elämää Hatshela-kylässä Äänisjoella.

LiteraruS-2015-palkinto luovutettiin
Tatjana Rozinalle (Saksa) ja Hamdam
Zakiroville (Suomi).

Palkintojen jaon jälkeen esiteltiin Zinaida
Lindenin, Vera Survon, Vasili Belolan,
Aleksei Vostrovin ja Ljudmila Koljin
uusia kirjoja.

Hatshela-kylä, Äänisjoki
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Kuva
Ranskasta:

Provencen
Ventoux-
vuoren lähellä
on kivipuisto,
jonka kiviin on
merkitty
filosofisia
ajatuksia.
Yhdestä
kivestä löytyi
aforismeistaan
tunnetun
suomalaisen
kirjailijan
Samuli
Parosen
aforismi
ranskan
kielellä.
Suomeksi
aforismi
kuuluu:
“Katselen
maisemaa, se
tulee minuun,
eikä mikään
ole pois
tulevilta, kun
lähden.”

Valokuva ja
teksti: Igor
Volovik
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Suomen monikielinen kirjallisuus

Minkälaista on tänä päivänä Suomen kirjallisuus? Voiko Suomessa julkaista kirjoja
äidinkielellään, esimerkiksi venäjäksi tai espanjaksi? Miten hoidetaan kirjojen markkinointi

ja jakelu, jos suurin osa lukijoista asuu ulkomailla? Millä tavalla kielen valinta vaikuttaa
julkaisu- ja levitysmahdollisuuksiin?

Kirjallisuudentutkijat ja kirjailijat pohtivat näitä asioita 6.3.2015 Satakielikuukausi-
festivaalin aikana Turun kaupunginkirjastossa järjestetyssä seminaarissa. Seminaarin

aiheena oli monikielinen kirjallisuus nykyään Suomessa. Seminaarin järjestivät
Kirjallisuuden monikielisyys nyky-Suomessa -hanke (Turun yliopisto) ja Turun

kaupunginkirjasto.
Seminaariin osallistuivat kirjailijat, kirjallisuudentutkijat ja opiskelijat. Esitelmiä pitivät mm.

kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer, Suvivalot-hankkeen alullepanija runoilija Roxana
Crisólogo Correa, prosaisti ja kustantaja Ljudmila Kolj, sarjakuvantekijä Karstein Volle.

Paneeliin osallistuivat mm. kirjallisuudentutkija Heidi Grönstrand, Olli Löytty, Julia Tidigs,
prosaisti Zinaida Lindén, kirjallisuudentutkija professori Clas Zilliacus, kulttuuria kaikille -

hankkeen kuraattori Rita Paqvalén ja runoilija Heidi von Wright. Kirjailijat kertoivat
suhteestaan kieleen ja lukivat näytteitä teoksistaan.

Zinaida Lindén
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