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                                                                                                                                                    RUNOJA

Polina KopylovaPolina Kopylova

Toisin sanoin -hanke on henkilö-
kohtainen tutkimusprojektini.
Sen tarkoitus on kokeilla kielen
ja ilmaisun rajoja kirjoittamalla
jo kerran kirjoitetut runot
uudelleen toisella –tässä tapauk-
sessa suomen kielellä. Aloitin
tutkimuksen vuonna 2016
venäjänkielisestä tuotannostani
saatuani hankkeeseen Helsingin
kaupungin avustuksen, mutta
kohta rajat alkoivatkin ohentua
ja venyä: runoja alkoi tulla
suomeksi tai jopa kummallakin
kielellä samaan aikaan. Tämä
pieni suomenkielinen kokoelma
on kokeilun alustava tulos.

***
Tuli tuuli,
vei pois lehdet,
oksat jäivät.

Tuli kuolema,
ahmi lihat,
luut jäivät.

Tuli itku,
puhdisti mielen,
muistot jäivät.

Tulin minä,
hetkeksi jäinkin,
mitä sitten?

***
          Tikkey Shelienille

Meill’ on suolla syksy –
Ei ruskaksi kai
sitä eteläss’ kutsua voi.

Meill’ on latvoissa kultaa
Ja pronssia, sais
kaulaan korun, se kellona soi:

“Koht’on tulossa talvi –
Sen valkea asu
On kauttaalt’ verinen.

Meill’ on talvella sota –
Näet seinässä aseen.
Kuka uskaltaa ottaa sen?

Meill’ on talvella sota,
Meill’ on talvella hätä,
Me ei talvesta selvitä…”

Ota kaulastas’ koru.
Toista hiljaa tää loru.
Talvi tulee. Toivosi jää.
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***
Aika hiipii pois
niin kuin äiti lastenhuoneen lämpimästä pimeydestä,
tuhisevan pienokaisen luota.

Kun heräät – et ole enää lapsi.

Aika loppuu oven pamaukseen,
kuin rakkaus.
Vielä eilen uskoit kaiken olevan vasta tulossa.
Tänään selvisi, että kaikki on jo mennyttä,

eikä palaa.

Aikaa ei enää ole, kuin läheistä,
jota ei uskalla sanoa kuolleeksi,
vaikka muistotilaisuudet pidettiin
kolmantena, yhdeksäntenä ja neljäntenäkymmenteläkin päivänä kuoleman jälkeen.

Aika menee. Sinä odotat salaa
lupaa lähteä mukaan.

***
Lentokone läpäisee sydäntäni
hajoten matkalla matkustajiksi.
Jospa he jäisivät jumiin sydämeni meheviin kudoksiin, heidän vastaansa avautuviin lämpimiin
sykkiviin onteloihin
pienen pieninä soluina, alkioina, elämän hiukkasina.
Vereni mukaan
he matkailisivat vuosien mennessä kehoani alaspäin kohti kohtua,
josta voisivat toinen toisensa jälkeen syntyä vilpittöminä vauvoina
takaisin maailmaan.
Sen sijaan
he syöksyvät sydämeni läpi suoraan maahan,
kuivalle pellolle.
Sydämeni jää hedelmättömäksi.
Vain järki paiskii taukoamatta sitä niin sanottua surutyötä siinä ylhäällä jossain.
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PAKOLAISEN MARS(SI)

Lähden maanpakoon Marsiin
tuhansien muiden joukossa
Maasta, jossa vesivaratkin jaetaan
piirtämällä veteen rajoja.
Jopa merivesi kelpaa jaettavaksi,
kun sen alla vellovat vielä meduusat.

Lähden maanpakoon Marsiin
ostamalla yhden kuutiometrin tilaa
laittomasta rahtisukkulasta,
jolla kuljetetaan heikompaa ihmisainesta
kuten minut.

Älkää kysykö, mistä rahat.

Lähden maanpakoon Marsiin
tietäen, että siellä ei ole edes ilmaa hengitettäväksi,
mutta se tuntuu reilummalta
kuin ilman varastelu ja jälleenmyynti,
etenkin kun suodatettu ilma tarjotaan luomuna.

Lähden maanpakoon Marsiin.
Starttaamme aavikolta, joten saavutessamme
emme koe järkytystä: aavikko on vastassammekin.

Jos vain pääsemme sinne.

Minä en ole idiootti. Ymmärrän,
että ilma voi loppua kesken,
meteoriitti voi osua sukkulaan,
koko matka voi olla huijaus,
tai sitten lasku epäonnistuu
ja meistä ei jää kuin tuhka.

Mutta minä silti lähden maanpakoon Marsiin.
Kylmään, kuivaan, hiekkakiven kevyeen Marsiin,
Jossa taivaanranta on lähempänä silmiäni,
jotta voisin paremmin nähdä tulevaisuuteni. Tulevaisuutemme.

Ja tiedättekö mitä?
Minä joskus palaan
Kävelevänä tripodina.
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* * *

Joskus juhannuksen alla kesäkuussa,
Jonain hetkenä jo aamun hämärässä…
Silloin kaikki, minkä halusin, on tässä –
Neljä seinää, kuppi kahvia ja muusa.

Neljä seinää, kaksi ikkunaa ja kaipuu
Sitä kohtaan, mikä luoduille ei kuulu.
Mitä muusa lienee tuumaillut tai luullut?
Tuskin outo tunne sanoihini taipuu.

Tuskin mahtuu, tuskin värähtääkään kieli
Silti hahmottelen runon varovasti.
Kuppi kahvia ja aikaa aamuun asti…
Mitään enempää voi tuskin tehdä mieli.

15.6.2014

Päivi NenonenPäivi Nenonen

RUNOJA
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* * *

Huudattelen töllöä ja toosaa,
Kirjoittelen runoa ja proosaa,
Uin ja saunon, nurmikolla makaan.
Tylsää seuraa olen, sen mä takaan.

Lihomaankin itseni mä päästän,
Vaikka hermoja ja rahaa säästän.
Avojaloin meen, ei kengät kulu.
Latteuksia latelen kuin pulu.

Ja, jos tulee hiki makaamalla,
Tai käy miete lierihatun alla,
Kesämekon kuivaksi mä väännän,
Rustaan jonkin novellin tai käännän.

11.7.2014

* * *

Oi tätä aikaa auringon, laineen ja mustarastaan!
Jotakin pysähtyy hetkeksi kiitäen sitten taas pois.
Viileä apilanurmikko, otatko laiskan vastaan?
Vaiennut laiska vain loisisi, mutta ei lois.

Taivas,sä sinisen kantesi näytätkö maailmalle?
Pionit, ruusut ja liljat, te täyttäkää maa!
Keräilen kuumia tuoksuja ohuen kuoreni alle.
Marraskuun raskaana yönä mut poimia saa.

22.7.2014

RUNOJA
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* * *

Kesäinen ilta on lämmin ja tyyni,
Nyt muusan ei tarvitse tulla.
Ei pidä suututtaa kohtalon voimia
Liialla runoilulla.

Varoen, varoen sanojen kanssa,
Ne liikaakin saattavat voida.
Elämän mittaan, myös vuosien päästä
Ne antavat kaikunsa soida.

Myrskyt ja tulvat ja onnettomuudet
Ne turhien lausujaa kyttää.
Hiljaa. On hyvin nyt, kaikki on hyvin…
Mutta kun ikävystyttää!

3.8.2014

* * *

Lämpeni sauna,. Sen piipusta kohoili hiljalleen savua.
Hän maisteli kesäisen runonsa jokaista kirpeää tavua,
Maisteli mukista haaleaa hiukkasen karvasta olutta,
Niin huokaili elokuun ilta ja odotti, odotti, odotti.
Järvestä kuvastui rusko, ja siritti sirkat kuin hullut.
Hän siemaili oluttaan hitaasti. Yksin, kun kukaan ei tullut.

4.8.2014
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* * *

Takassa valkea räiskyy, ja tuli on ystävä nyt.
Laseissa juoma on raskasta rubiinisamettia.
Kaikki on kypsynyt valmiiksi. Kesä on päättynyt.
Synkkenemässä on yöt, mutta heillä on toisensa.

Tuli on ystävä nyt, ja vesi on ystävä nyt.
Merkit on suotuisat heille, vaan ovatko huomenna?
Maakin on vihreä vielä. Vain tuuli on kääntynyt.
Mitä lie tullessaan tuo, se on mahdoton arvata.

8.8.2014
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PNPN

* * *

Parikin lintua pihlajan oksalla ruokailee.
Sataa ja huokailee syksy. Se sataa ja huokailee.

Väsynyt läppäri huokailee kirjoituspöydällä.
Tarinat solmittu toisiinsa juonella löyhällä.

Kursori vilkuttaa omiaan silmien edessä.
Väsynyt teepussi uinailee valjussa vedessä.

Sukassa reikä ja toinenkin toisessa sukassa.
Punainen lanka on hukassa, hilsettä tukassa.

Tekijä huokailee, rapsuttaa sekaista takkuaan.
Huokailee syksy ja pisarat lennättää akkunaan.

19.8.2014
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Hyvät ystävät!

23. – 24.3.2017

LiteraruS-lehti
järjestää

venäjänkielisen kirjallisuusseminaarin

Seminaarin teema:

Memory of Migration - Migration of Memory
Seminaarin kieli: venäjä

Tervetuloa!

Lisätietoja Internetistä:

www.literarus.org



Helsingin kaupunki

Valitse konsertit syksyllä

Konserttisalissa klo 19.00 

18.11. Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 4

Einar Englund: Sinfonia nro 1 «Sotasinfonia»

23.11. Sergei Prokofj ev: Sellokonsertto

Dmitri Šostakovitš: Sinfonia nro 1

2.12. Sergei Rahmaninov: Kuolleiden saari

Modest Musorgski: Kuoleman lauluja ja tansseja

Samuel Barber: Adagio

Olivier Messiaen: L’Ascension

8.12. Claude Debussy: Rondes des printemps

Claude Debussy: Fantasia pianolle ja orkesterille

Jean Sibelius: Sinfonia nro 3

Jean Sibelius: Lemminkäisen paluu

16.12. Ludwig van Beethoven

Sinfonia nro 9

to 24.11. www.helsinkikanava.fi 

pe 16.12. YLE Radio 1 & yle.fi /klassinen

to 12.1.2017 helsinkikanava.fi 

to 26.1. helsinkikanava.fi 

pe 3.2. YLE Radio 1 & yle.fi /klassinen

pe 3.3. YLE Radio 1 & yle.fi /

HKO Screen – konsertti-ilta kotisohvalla

HKO:n suorat verkkolähetykset tuovat 

kaupunginorkesterin konsertin kotisohvalle: 

voit katsella ja kuunnella konsertin netissä.

Illan tunnelmaan virittäydytään Ennakko-

luulijoiden seurassa ennen konserttia. Väliajalla 

tavataan lisää kiinnostavia vieraita ja kuullaan 

tarinoita konsertin kulisseista. HKO Screen 

-lähetykset toimittaa Jaani Länsiö.

Lähetys Musiikkitalosta alkaa klo 18.30, 

konsertti klo 19.00. Ohjelmat ovat lisäksi katsot-

tavissa netissä 30 päivän ajan konsertin jälkeen.

Helsingin kaupunginorkesteri

Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 aA, Helsinki

PL 4400, 00099 Helsingin kaupunki

puh 09 3102 2700

international +358 9 3102 2700

helsinki.philharmonic@hel.fi 

Syksyllä 2016 Helsingin kaupunginorkesterin 

ylikapellimestarina aloitti Susanna Mälkki.

2006 –2013 hän on toiminut pariisilaisen Ensemble InterContempo-

rainin musiikillisena johtajana, ja aloittaa kolmivuotisen kauden 

Los Angelesin fi lharmonikoiden päävierailijana syksyllä 2017. 

Mälkki on julkaissut useita levytyksiä, joissa hän johtaa muun muassa 

kamariorkesteri Avanti!:a ja Stavangerin sinfoniaorkesteria.

Vuonna 2005 Susanna Mälkki sai 

Suomi-palkinnon. Hänet valittiin Ruotsin 

kuninkaallisen musiikkiakatemian 

jäseneksi vuonna 2008 ja Royal Academy 

of Music -korkeakoulun jäseneksi 

kesäkuussa 2010. Vuonna 2011 Mälkille 

myönnettiin Pro Finlandia -mitali.
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he
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Valokuva: Stefan Bremer
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Heikki LahelmaHeikki Lahelma

Miksi kirjoitin
tämän kirjan?

Miten tämä kirja on syntynyt?

Olen ollut kiinnostunut
naapurivaltiostamme Venäjästä jo
opiskeluajoistani lähtien 1960-luvun
puolivälissä tai jopa vieläkin aikaisemmin.
50-luvun porvariskodissamme muistan
kuinka Neuvostoliittoa ja Venäjää
arvosteltiin ankarasti. Päätin jo silloin, että
yritän selvittää itselleni venäläisyyden
ytimiä myöten jotta voisin ymmärtää sitä
kritiikkiä Venäjää ja venäläisyyttä kohtaan,
mitä maassamme olen nähnyt, kuullut ja
kokenut ja itsekin saanut osakseni.
Kun minusta tuli kongressikeskus Dipolin
johtaja vuonna v. 1980, minulle tarjoutui

Heikki Lahelma – Erja Pusa,
“VENÄLÄINEN SIRKUS”
AUDITORIUM 2015, 210 s.
ISBN 978-952-7043-58-5

Heikki Lahelman elämä on
kietoutunut Venäjän ja
Suomen kulttuuri- ja
tiedesuhteisiin. 1980-luvun
lopulla  Lahelma asui
Moskovassa muutaman
vuoden, Neuvostoliiton
hajottua hän palasi
Helsinkiin.
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mahdollisuus aloittaa suurten venäläisten
taide- ja tieteisnäyttelyiden järjestäminen
Dipolin tiloissa. En silloin vielä ymmärtänyt,
että kun Venäjä otti “pikkusormeni”, niin
kohta olin kokonaan suuren Venäjänmaan
valloissa. Ensimmäisestä näyttelystäni
“Avaruus 2000” vuonna 1984 alkoi yli
kolmikymmenvuotinen urani suurten
venäläisten taide- ja tieteisnäyttelyiden
tuottajana ja järjestäjänä. Parhaimmissa
näyttelyissäni kävi yli 200.000 vierailijaa ja
ne ovat vieläkin sellaisia kävijämääriä, joita
harvoin täällä saavutetaan missään
museossa. Ja jos vielä jatkan, että joissain
näyttelyissä kävi yhden päivän aikana yli
10.000 vierailijaa, niin kyllä siitä saa suurta
tyydytystä ja onnístuneisuuden tunnetta
yllin kyllin. En ole voinut olla väärässä.
Muutama vuosi sitten, kun laskin
järjestämieni näyttelyiden kävijämäärää, niin
pääsin yli kahden miljoonan kävijän rajan
yli. Ajatteli asiaa miten tahansa, niin se on
todella suuri määrä ihmisiä, melkein joka
toinen suomalainen. Tällä on täytynyt olla
merkitystä myös ihmisten Venäjä-kuvan
muuttamisessa.

Kun ei toiminnalleni ole ilmestynyt
jatkajaa, vaikka olen yrittänyt löytää sellaista
henkilöä, niin ajattelin, että ehkä tästä
kokemuksesta kannattaisi kirjoittaa
muistelmateos, että ainakin jotain jäisi
jälkipolville muistuttamaan rikkaasta
venäläisestä kulttuurista ja tieteen korkeasta
tasosta. Tähän liittyi vielä se, että toimin
yhdessä pitkään Helsingin kaupungin
Taidemuseon HAMin apulaisjohtaja Erja
Pusan kanssa, kun tuotimme Venäjän
Valtion Tretjakovin Galleriasta pitkän sarjan
taidenäyttelyitä. Erja Pusa oli aloitteentekijä
kirjan kirjoittamisessa.

Minulla ei ollut mitään muistiinpanoja
näiltä vuosilta tai päiväkirjamerkintöjä,
mutta kaikki näyttelyt olivat kuitenkin niin
merkittäviä tapahtumia, että ne “syöpyivät”
muistiini erittäin tarkkaan ja niistä oli helppo
kirjoittaa. Ne ikään kuin pulppusivat muistin
kätköistä.

Kirjasta tehtiin myös venäjänkielinen
versio “Venäläinen Rapsodia” ja se on
myynnissä Venäjän kirjakaupoissa.

Mitä halusin kertoa
suomalaiselle lukijalle?

Kun Suomessa tunnetaan valitettavan
heikosti naapurimaamme Venäjän kulttuuria
ja tiedettä, niin koin ikään kuin
“lähetystehtäväkseni” tuoda Venäjän
kulttuuria ja tiedettä suomalaisyleisön
nähtäväksi, kun siihen tuli mahdollisuus.
Minua onnisti, sillä sain mahdollisuuden
toimia suurimpien ja merkittävimpien
venäläisten museoiden kanssa, jotka vievät
näyttelyitä ympäri maailmaa. Näitä
museoita ovat mm. Tretjakovin Galleria,
Moskovan Kremlin Museo, Venäjän Valtion
Historiallinen museo, Andrei Rublev-
museo, Venäjän Tiedeakatemian Fersmanin
Mineraloginen museo, Venäjän Uuden ajan
historian museo ( entinen Vallankumouksen
keskusmuseo ), Sergiev Posadin Lavra-
luostarialue, Pietarin Venäläinen Museo,
Eremitaasi, Pietarin Eläinmuseo,
Kunstkamera. Kun käytetään sanontaa
“Näe enemmän, luule vähemmän”, niin
mielestäni se pitää hyvin paikkansa.
Suomen kansa “rakastaa” joitakin
venäläisiä taiteilijoita erityisesti Ilja Repiniä,
merimaalari Ivan Aivazovskia. Näiden
taiteilijoiden töitä nähtiinkin runsaasti
näyttelyissäni. Jotenkin Venäjän tsaarien
hovikultaseppä Carl Fabergé on ollut myös
suomalaisille tuttu ja rakas. Minulla on ollut
mahdollisuus näyttää Fabergén mestarillisia
kultasepän töitä neljässä eri näyttelyssä
Suomessa. Lievästi tunnen ylpeyttä, että
olen saanut esitellä suomalaiselle yleisölle
koko laajan Venäjän taiteen kirjon ikoneista
avantgardismiin.

Mitä muita kirjoja olen kirjoittanut?

Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut eri
ruokakulttuureista ja sanonutkin joskus,
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että kun lapsuudessa veljeni lukivat
satukirjoja, niin minulla oli keittokirjat
kädessäni. Ehkä tämä on verenperintöä.
Joka tapauksessa kiinnostuin erityisesti
intialaisesta ruokakulttuurista ja kirjoitin
yhdessä hyvän intialaisen tuttavani
Matthew Verghesen kanssa 1980-luvun
alussa “Intialaisen keittokirjan”, minkä
WSOY kustansi. Se oli ensimmäisiä etnisiä
keittokirjoja Suomen kirjamarkkinoilla.
Sittemmin suomalaisten matkustamisen
lisääntyessä räjähdysmäisesti erilaiset
etniset keittokirjat ilmestyivät myös laajasti
kirjamarkkinoille. Siitä voin tuntea lievää
ylpeyttä, että kirjani oli ensimmäisiä jollei
ensimmäinen etninen keittokirja.

Mikä lukemasi kirja on kaikkein
mielenkiintoisin?

Olen intohimoinen lukija. Melkein kaikki
kelpaa ja pitää lukea kaikenlaista jotta

Heikki Lahelma – Erja Pusa,
“VENÄLÄINEN SIRKUS”
Kirja on julkaistu Venäjällä
v.2016.
Venäjän kielen käännös:
“Russkaja rapsodija
Heikki Lahelma”.
M: Ves’ Mir, 176 s.
ISBN 978-5-7777-0612-6

pystyy muodostamaan riittävän kuvan
kirjallisuuden kirjosta. Ehdottomia
suosikkejani ovat venäläiset klassikot ja
erityisesti Anton Tshehov ja Nikolai
Gogol. Heitä olen lukenut vuosikymmeniä,
eikä heidän kirjoihinsa kyllästy koskaan.
Anton Tshehovin mestarilliset novellit ovat
opettaneet minua paljon ja ne ovat
yöpöydälläni aina käsillä ja aina luettavissa.
Esille nousee kuitenkin Vladimir
Nabokovin kirjoittama kirja “Nikolai
Gogol”. Se on nerokas teos Gogolin
neroudesta. Nabokov on poiminut siihen
kolme Gogolin teosta; Reviisorin, Kuolleet
Sielut ja Päällysviitan. Ne ovat Gogolin
kuolemattomia teoksia ja niitä voi lukea
yhä uudestaan. Entisellä presidentillämme
J.K. Paasikivellä oli kuulemma
yöpöydällään Gogolin “Kuolleet Sielut”
alkuperäiskielellä yölukemiseksi ja
Gogolinsa hän tunsi hyvin. Kerrassaan
hätkähdyttävä kohta “Kuolleissa Sieluissa”
on kertomus suurtilallinen Pljuskinista,
jolta Tsitsikov – pseudo-pickwickiläiseen
lihalliseen pyöreyteen naamioitunut huijari
– halusi myös ostaa kuolleita sieluja.
Kerrassaan hätkähdyttävä on Gogolin
kuvaus tilanomistaja, kitupiikki Pljushkinin
puutarhasta, kun Tsitsikov lähestyi hänen
tiluksiaan. Impressionismin aikakausi
taiteessa oli vielä kaukana edessä, mutta
Gogol jostain syystä intoutui täydelliseen
impressionistiseen luonnon kuvaukseen.
Mistä hän tämän oli keksinyt tai saanut
aikaan? Se on käsittämätöntä neroutta.
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Leena RepoLeena Repo

VANHAA JA UUTTA HISTORIAA

Viipurin
Sorvalin
hautausmaan
kunnostustöissä

Kymmenen vuotta sitten huhtikuussa kulki
pieni ryhmä Viipurissa Sorvalin
hautausmaalla. Alue oli täynnä pensaita ja
muuta kasvillisuutta. Astua piti varoen.
Kasvillisuuden alla oli kuoppia ja irtonaisia
hautakiviä tai kiven palasia. Pensaitten
oksia piti siirtää käsin syrjään, jotta pääsi
kulkemaan.

Olimme suunnittelemassa hautausmaan
kunnostustöiden alkamista. Työ tuntui
toivottoman suurelta. Aloitimme
raivauksen alueen pohjoispäästä.

Hautakiviä ja kiven palasia löytyi
tunnistettavaksi. Mitä pitemmälle
pääsimme, sitä mielekkäämmältä työ
tuntui.

Nyt kymmenen vuoden kuluttua
työnjälki näkyy selkeästi. Alue on raivattu
kauniiksi muistopuistoksi. Siellä on helppo
kävellä, uusia puita on istutettu
kaadettujen, lahojen puitten sijalle.

Suomalainen vapaaehtoisryhmämme
on vuosittain vajaan viikon ajan tehnyt
alueella talkootöitä. Jonkin verran on
Viipurista saatu palkattua työvoimaa
heinän niittoon yms. raivaustyöhön.

Alueelta löytynyt
hautaristissä ollut
nimilaatta

Sorvalin hautausmaa

Vuonna 1798 perustettu Sorvalin
hautausmaa on Viipurin keskustan
pohjoispuolella Sorvalin saaressa
luonnonkauniilla paikalla. Se käsittää
Viipurin luterilaisten seurakuntien ja
ortodoksisen seurakunnan hautausmaa-
alueet. Noin 8 hehtaarin laajuinen
hautausmaa on ollut käytössä vuoteen
1944 asti. Sen jälkeen hautojen
reunakiviä ja hautakiviä alettiin siirtää
pois ja hautausmaa alkoi kasvaa umpeen.
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Tämän vuoden talkoissa oli suurena apuna
pieni, tehokas kaivinkone, jonka
ylöjärveläinen liike Avant Tecno Oy
sponsoroi käyttöömme. – Kiitokset siitä!

Viipurilaisin voimin pystytettiin myös
vanhoista aitakivistä uusi aita hautausmaan
viereen kadun varteen. Viipurilaiset ovat
huolehtineet ortodoksisen alueen
kunnostamisesta.

Puiden ja pensaiden, monenlaisen
kasvillisuuden raivaustöitten ohessa on
kuvattu alueelta löytyneitä hautakiviä ja
tutkittu haudattujen henkilöhistoriaa.
Hautakiviä ja sellaisten hautakivien palasia,
jossa on tekstiä tai jotain kuvioita, on
luterilaisilta alueilta löytynyt noin 250 kpl.
Tuomiokirkkoseurakunnan alueilta, niiltä
joista ovat tallessa hautapaikkaluettelot ja
-kartat, on myös määritelty 107
hautapaikkaa.

Erityisenä ilon aiheena on ollut omaisten
kiinnostus hautausmaan kunnostukseen ja
sieltä löytyneisiin hautakiviin sekä
-paikkoihin. Hackmanin hautakappelin
paikka on siistitty ja sinne on tehty
muistokivi, jossa ovat kappeliin
haudattujen suvun jäsenten nimet.
Otsakorpi-säätiö kunnostutti Ester ja
William Otsakorven hautapaikan ja pystytti
uudelleen Johannes Haapasalon Polvistuva
-patsaan, joka löytyi Viipurin linnan

Vanha kivi löytyi kaksiosaisena
uudemmalta saksalais-ruotsalaiselta

alueelta viime kesänä. Kenenkähän isästä
on hautakiveen kirjoitettu kauniisti

saksan kielellä: “Lepää rauhassa sinä
uskollinen isän sydän. Lepää kaikesta
surusta ja tuskasta, kunnes ilmestyy se

kaunis päivä, joka yhdistää jälleen
meidät Sinun kanssasi.” Kiveä pitävät

pystyssä Mikko Nykänen ja Wille
Peltonen

Thesleffin
hautapatsas
odottaa
uudelleen
pystytystä
Hackmanin
hauta-alueen
vieressä
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kellarista. Jaakko Häklin korkea hautakivi,
Eemil Halosen veistämä, nostettiin
pystyyn paikalleen. Näitten hautausmaan
“maamerkkien” lisäksi useat omaiset ovat
käyneet esivanhempiensa hautapaikoilla.
Kyselyitä, löytyykö joku hautapaikka,
tulee jatkuvasti.

Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017.
Uudemmalla saksalais-ruotsalaisella

alueella on neljän vapaussodan aikana
tammikuussa 1918 kaatuneen
sankarihauta. Patsaassa on ollut suomeksi
ja ruotsiksi teksti: “Suomea puolustain
kävi kuoloon kukkeat urhot, henki se
säilyvä on nuorien sankarien.” Siitä on
jäljellä kiviraunio. Miten sitä kunnostaisi?

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran
perustajana toimineen C. H. J. Ignatiuksen
hautakivi on korjattu ja nostettu pystyyn.

Kunnostettua
hautausmaa-
aluetta,
taustalla
Otsakorven
hauta sekä
Polvistuva-
patsas

Vanhaa hautakiveä sijoitetaan
koneen avulla paikoilleen kesän

2016 talkoitten aikana
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Ortodoksisen hautausmaakirkon paikka
on jäänyt tien oikaisun alle. Kristuksen

ilmestymisen kirkko on purettu 1950-
luvulla. Alueelle pystytettiin muistokivi

2007

Valtteri Juvan, Jo Karjalan kunnailla
-laulun säveltäjän hautapaikka on myös
määritelty. Vanhemmalla saksalais-
ruotsalaisella alueella on Thesleffin
hautapatsas raunioituneena. Sen kivet ovat
todennäköisesti melkein kaikki tallella.
Saisiko sen entisöityä?

Mikkelin maakunta-arkistossa on
Viipurin seurakuntien asiakirjoja, joista
löytyy tietoa hautausmaista. Sieltä on mm.
löytynyt seuraava pöytäkirjan pykälä:
Viipurin kaupunkiseurakunnan
kirkkoneuvosto oli kokouksessaan
28.05.1912 ollut huolissaan joidenkin
suomalaisten suurmiesten hautojen
hoidosta: “… että sellaisten isänmaamme
suurmiesten kuin Adolf Ivar Arvidssonin,
Otto von Fieandtin ja Jaakko Juteinin
haudat, joita meidän on kunnia saada
säilyttää kirkkomaassamme, ovat perin
kurjassa asussa, ja esitti, eikö olisi syytä,
että seurakunta hankkisi edes vihannan
nurmikon mainituille haudoille hautakiven
ympäryksen somistukseksi.”

Tätä perintöä me vaalimme.

Kunnostettu Otsakorven hauta
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Helsinki
23. 3. 2016

Seminaari

LiteraruS:
pohdiskeluja
toiseudesta
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Venäjänkielinen
LiteraruS-aikakauslehti

on ilmestynyt
Suomessa vuodesta 2003.

Se on ainoa Venäjän
ulkopuolella kustannettava
aikakauslehti, joka ilmestyy

myös muilla kielillä,
mm. suomeksi ja ranskaksi.

Lehti on vuosittain
järjestänyt yhdessä
Helsingin yliopiston

maailman kulttuurien
laitoksen kanssa tutkijoille

ja laajalle yleisölle
tarkoitettuja kansainvälisiä

seminaareja.
23. maaliskuuta 2016
Helsingissä pidetty

seminaari juhlisti lehden
50. numeron ilmestymistä ja

sen teemat vastasivat
lehden käsittelemiä
aihekokonaisuuksia.
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Seminaariin osallistuivat mm. tutkijat,
kirjallisuuskriitikot ja kirjailijat Latviasta,
Ruotsista, Venäjältä ja Suomesta.

Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen
professori Timo Vihavainen korosti
avajaispuheenvuorossaan kolmella kielellä
julkaistavan lehden tärkeää roolia kansojen
kommunikoinnissa. Hän painotti, että
kirjallisuuden ja kirjallisuusarvostelujen
lisäksi siinä julkaistaan aihepiiriltään
monipuolisia artikkeleja, mm.
historiantutkimuksista ja ennen kaikkea
maiden välisten suhteiden eri vaiheista.

Esitelmässään Kommunikaation elävät
lähteet: LiteraruS-lehden kokemuksia
Ljudmila Gatagova Venäjän
tiedeakatemian Venäjän historian laitokselta
Moskovasta analysoi tämän päivän
ongelmia globalisoituvassa maailmassa.
Monisäikeinen prosessi on johtanut
kontrolloimattomiin siirtolaisongelmiin.
Puhujan mielestä keskinäiseen
vieraantumiseen ja ymmärtämättömyyteen
kyetään vaikuttamaan vain kulttuurien
välistä kommunikointia lisäämällä. Samalla
Euroopan tulisi vaalia ja vahventaa omia
arvojaan ja pyrittävä säilyttämään ne yhä
useampien esille tulevien kulttuuriarvojen
rinnalla. Euroopassa on panostettava
kulttuurien väliseen dialogiin. Esimerkkinä
tämänlaisesta vuorovaikutusfoorumista
voidaan pitää Suomen venäjänkielistä
lehteä, joka pyrkii laajentamaan
Venäjä-tietoutta Suomessa ja syventämään
venäläisten käsityksiä Suomesta. Vaikka
toisen kulttuurin merkitykset ovat
vaikeasti siirrettävissä toisen kulttuurin
kenttään, lehti pyrkii jatkuvasti
kulttuuridialogin avulla lähentämään
erilaisia kulttuureita.

Historia-osiossa Helsingin yliopiston
tutkija Aleksei Shkvarov käsitteli Venäjän
joukkojen ryhmityksiä Ruotsin (Suomen)
alueella Suomen sodan aikana 1808–1809

sekä Suomen armeijan vaiheita autonomi-
an aikana.

Saratovin yliopiston tutkijan Sergei
Mezinin esitelmä pohjautui hänen uuteen
kirjaansa Pietari Suuri Ranskassa. Tutkija
kosketteli lähinnä Pietari Suuren käyntiä
Pariisissa vuonna 1717 ja Baltian
kysymystä.

Sergei Mezin. Pietari
Suuri Ranskassa.
SPb, 2015
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Herzenin opettajayliopiston tutkija Tatjana
Artemjeva Pietarista tarkasteli Venäjän
yliopistojen kronologioiden eroavuuksia.
Tutkijan mukaan tapahtumien ajallisten
suhteiden määrittäminen on vahvasti
sidoksissa politiikkaan, ideologiaan ja
historiantutkijoiden käsitteellisiin
asenteisiin.

Useita historia-aiheisia kirjoja kirjoittanut
Eleonora Ioffe Helsingistä tarkasteli
esitelmässään venäläisten emigranttien
toimintaa Suomessa Venäjän
vallankumouksen jälkeen ja mm. nuorten
aktiivista osallistumista neuvostovastaisten
valkoemigranttijärjestöjen toimintaan.
Keski-Euroopan maihin tai Kiinaan
verrattuna Suomen venäläinen diaspora oli
suhteellisen vähälukuinen, mutta varsinkin
nuoret harjoittivat huomattavaa
neuvostovastaista toimintaa, mikä johtui
Neuvostoliiton rajan läheisyydestä.

Tutkija Ekaterina Protasova Helsingin
yliopistosta analysoi Teema-osiossa
Saksaan paluumuuttajina siirtyneiden
Venäjän saksalaisten vaiheita sekä heidän
ja kantaväestön mentaliteetin
eroavaisuuksia. Tutkimuksen aineistoja
on kerätty 26 vuoden ajan.  Kantaväestö

Vanha Moskovan yliopiston talo, 1793
Arkkitehti M.F. Kazakov

Pietarin yliopisto. Litografia, 1840
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kokee Venäjän saksalaisten mentaliteetin
vieraaksi ja heidän ajattelutapansa
vaikeaselkoiseksi. Tutkimuksen
haastatteluissa on kartoitettu saksalaisten
ja venäläisten kulttuurikäsityksiä sekä
väestön asennemuutosten ja maiden
välisten poliittisten suhteiden
yhtymäkohtia.

Helsingin yliopiston jatko-opiskelija
Jelena Heiskanen tarkasteli venäläisten
vaiheita Suomessa.

Ivan Bunin Pariisissa

Osiossa Venäläisväestö ulkomailla
Svetlana Matsson-Popova Tukholmasta
kertoi neljän muuttoaallon venäläisistä
kirjailijoista.

Taide-osiossa puhunut arkkitehti, taide-
maalari ja toimittaja Olga Martikainen
Helsingistä valmisti esitelmäänsä varten
muutaman vesivärimaalauksen ja eritteli
luovuusprosessia taidemaalarin työskente-
lyn aikana.

Svetlana Ljashenko Valtion venäläisestä
museosta Pietarista esitteli kahden
taidemaalarin, Samokishin ja Samokish-
Sudkovskajan luovaan toimintaan
pohjautuvaa liittoa. Avioparin yhteiset työt
on julkaistu kustantaja A.F. Marxin Niva-
lehdessä. Pariskunta suunnitteli mm.
Pietarin Vitebskin rautatieaseman

N.S.Samokish. Alupkassa. 1923
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somistukset. Samokishinin ja Samokish-
Sudkovskajan yhteistyö jatkui lähes
kolmekymmentä vuotta ja tuloksena
syntyi useita huomattavia teoksia.

Menneisyys-osiossa Moskovan yliopiston
jatko-opiskelija Julia Kotina kertoi
moninaisista vaikutuksista Venäjän
1400–1600-lukujen keskiaikaiseen
kulttuuriin sekä kansallisen valtion
muovautumisprosessista. Pyrkiessään
rakentamaan Bysantista riippumatonta
kansallisvaltiota Venäjän hallitsijat ja
ideologit käyttivät mallinaan
eteläslaavilaisia maita, jotka muutamaa
vuosisataa aiemmin olivat
Konstantinopoliin nähden
samankaltaisessa tilassa kuin 1400-luvun

Venäjä. Siksi 1400-luvun lopulla Venäjälle
levisi bulgarialaisia ja serbialaisia tekstejä ja
tietoja eteläslaavilaisista pyhittäjistä, mm.
Serbian ensimmäisestä arkkipiispasta
Savva Serbialaisesta.

Nadezhda Matvejeva Pietarin elokuva- ja
televisiokorkeakoulusta ja Stefania
Mamutova Pietarin Kulttuuriyliopistosta
pohtivat muinaisen Venäjän kasvatus- ja
koulutusongelmia.

Lehden Kääntäjän palstalla on julkaistu
monien suomalaisten tekijöiden runojen,
novellien ja näytelmien venäjännöksiä.
Toimittaja Polina Kopylova käsitteli
vapaamuotoisessa esitelmässään kääntä-
misen monisäikeisiä ominaispiirteitä,
kääntäjän subjektiivisia kokemuksia ja
virheitä. Hän arveli kääntämättömyyden
olevan pelkkä myytti ja luetteli
kääntämisprosessin tuloksena syntyneiden
tekstien menetyksiä ja hyviä puolia.

Kirjallisuudentutkija Aleksei Vostrov
Pietarista käsitteli Edith Södergranin ja
Henry Parlandin runoutta ja pohdiskeli,
voidaanko heidän tuotantoaan pitää
Suomen kirjallisuuden kansallisena vai
transnationaalisena ilmiönä.

1910–1920-lukujen modernistit
vaikuttivat suomenruotsalaisen runouden
kehitykseen. Edith Södergran ja Henry
Parland edustivat avantgardismia, olivat

Edith Södergran
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Henry Parland

rohkeita tyyli- ja ideakokeiluissaan.
Edith Södergran (1892–1923) oli

suomenruotsalaisen modernismin
tärkeimpiä edustajia. Pietarissa syntynyt
suomenruotsalainen runoilija kirjoitti
kolmella kielellä: ensin venäjän,
myöhemmin saksan ja lopulta ruotsin
kielellä. Hänen ansiostaan
suomenruotsalainen runous sai uusia
ulottuvuuksia.

Henry Parland (1908–1930) oli syntynyt
Viipurissa ja asui myöhemmin lähellä

Helsinkiä. Hän puhui venäjää ja saksaa,
mutta kirjoitti runoja vain ruotsin kielellä.
Hän toi suomenruotsalaiseen runouteen
formalismin ja semioottisen
konseptualismin piirteitä ja häntä jopa
sanottiin suomenruotsalaiseksi Kafkaksi.

Musiikin tutkija Irina Gornaja Petroskoin
valtion konservatoriosta puhui suomalais-
ten säveltäjien lauluissa esiintyvistä
naishahmoista, suomalaisten kansallisen
itsetunnon kehityksestä ja kulttuuri-
perinteiden muovautumisesta. Kaikkia
yhteiskuntakerroksia edustavat naiset
olivat vahvasti mukana Suomen kulttuu-
rissa. Säätyläisnaiset soittivat pianoa ja

ohjasivat harrastajateattereiden esityksiä.
Heidän hieno olemuksensa ihastutti
runoilijoita ja säveltäjiä. Tämänkaltaisen
naisen hahmo esiintyy Erkki Melartinin
romanssissa Mademoiselle Rococo.
Nimenomaan Mademoiselle Rococo
ilmensi naisellisuuden piirteitä, jotka
viehättivät niin taiteessa kuin elämässä.
Suomalaiset säveltäjät näkivät naisihanteita
paitsi myyteissä ja kansanrunoudessa
myös talonpoikaiselämässä. Suomalaisista
säveltäjistä tuli todellisia Suomen naisten
kauneuden ja työteliäisyyden ihailijoita.

Musiikki-osiossa Julia Jonane Latvian
musiikkiakatemiasta Riiasta käsitteli
venäläisten runoilijoiden runojen käyttöä
Latvian kansallisen säveltäjäkoulukunnan
muovautumisvaiheessa. Latvian musiikin
historia liittyy tiiviisti Venäjän
musiikkihistoriaan, riippumatta valtioiden
välisistä suhteista. Latvian ensimmäiset
ammattisäveltäjät opiskelivat 1870-luvulta
lähtien Venäjän keisarikunnan
konservatorioissa. Asuessaan Moskovassa
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venäläisten kaupunkien elämäntyylin,
kulttuurin ja venäläisen väestön tottumuk-
set.

Alma Evelina
Fohström-von Rode

KULTTUURIUUTISIA

Svetlana Toivakka Helsingin yliopistosta
käsitteli suomalaisten oopperalaulajien
vaiheita 1800-luvun lopun ja 1900-luvun
alun Venäjän Keisarillisten teattereiden
näyttämöillä. Tuolloin jotkut suomalaiset
oopperalaulajat olivat erittäin suosittuja
Venäjällä, heistä mainittakoon
koloratuurisopraano Alma Evelina
Fohström-von Rode (1856–1936)
bassobaritoni Hjalmar Frey (1856–1913)
ja mezzosopraano Eva Hortensia
Synnerberg (1856–1920), joka Venäjällä
tunnettiin Hortensia Solovjovana.

Seminaarin päätteeksi Gennadi Mihlin
luki suomalaisten runoilijoiden
runokäännöksiään ja Polina Kopylova
lausui omia runojaan. 24.3.2016 seminaarin vieraat kävivät

Porvoossa, mm. Runebergin museossa.
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