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Polina Kopylova

Tuntematon tyttö

***
Se, joka on vahvempi, tappaa.
Se, joka ei tapa, vie voimia, eikä tee vahvemmaksi.
Kun puhutaan voimasta, on tapana liittää keskusteluun adjektiivit: hyvä, paha, kantava, ja
niin edelleen.
Mutta mikä on substantiivi?
Voima.
Mikä on voima?
Möbiuksen nauhako?
Hyvän puolella pysyminen on mahdotonta:
jos etenet samaa puolta samaan suuntaan, päädyt pahan puolelle, joka on yhtä ja samaa.
Mutta jos pysähdyt, millä puolella olet?
Mistä katsoen sitä arvioidaan?
Mihin poistua, jos puoli on väärä?
Miten pysyä, jos puoli on oikea?
Möbiuksen nauhalla on vain yksi pinta
eikä sen taite tarjoa suojaa
omalta itseltään.
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***
Lähes tyhjässä bussissa tuntematon tyttö
(lienee kaupunkiin eksynyt kylähullu?)
rauhallisesti
kärsivällisesti
ja päättäväisesti
kuin ihmisten tuskaan tottunut hoitaja
toisti aina samaan sävyyn:
miksi sä huudat?
miksi sä huudat?
miksi sä huudat?
Hänen äänensä
kietoutui ympärilleni
joten koko ajan koin
että hän kysyy minulta
Suureen kaupunkiin eksynyt kylähullu
on yleensä harmiton
mutta joskus iskee kirveellä päähän
tarkoitan kirjaimellisesti
siksi asensin itseni ja hänen väliin
lasiseinän
Opin tämän taidon paikallisilta ihmisiltä
tahdon ja mielikuvituksen voiman asentama
lasiseinä
katkaisee katseet silmäterään asti ja
heijastaa sanat
takaisin puhujan suuhun.
Se auttoi, kuten aina
Mutta
en voinut lakata ajattelemasta
sitä
jospa hän
kuitenkin kuuli sisäisen huutoni
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***
Keho tarjottiin haltuuni
joskin supistetuin käyttöoikeuksin:
muun muassa en saanut
loukkaantua
altistaa itseäni tavanomaisiin vaivoihin
sairastua vakavasti edes tahattomasti
käyttää itseäni seksuaalisesti ennen tiettyä ikää (tarkkaa ikää ei kutenkaan määritelty)
kuolla ennen aikaa (tarkkaa aikaa ei kuitenkaan määritelty)
myös aika, jolloin käyttöikeus muuttuu omistusoikeudeksi, ei ollut tarkkaan määritelty,
enkä tiennyt miten voisin edistää asiaa.
Keho oli minulla olemassa sitä varten, että rakastavat omaiseni pystyisivät
pörröttää tukkaani
pommittaa minua kosteilla pusuilla
rutistella ja vinkua korvaani rakkaudestaan
kauhistua ihottumiani
täyttää minua ns. hyödyllisellä ruoalla
syöttää minulle lääkkeitä
valittaa minun kömpelyydestäni minun kuulleni (miksi muuten?)
täristä puolestani
Vähitellen olen tottunut siihen, että kehoni on muiden huolehtimaa arvokasta omaisuutta.
Olen pelkkä kehoni haltija. En saa käyttää sitä omiin tarkoituksiini. Muuten minua
vaaditaan vastuuseen. Tavallaan, siinä oli hyviäkin puolia.
Valitsin alkoholin. Tupakka ja huumeet jäivät.
Valitsin neitsyyden. Irtosuhteet jäivät.
Valitsin varovaisuuden. Tyhmyys jäi.
Valitsin henkeni.
Kroppa jäi toissijaiseksi rasitukseksi,
vanhempien tuputtamaksi autoksi
joka vaatii liian kallista huoltoa
tarkastusta
ja polttoainetta
johon ei ole
varaa.
Näillä ehdoin se pelittää
edelleen.
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***
Kun seisot kolminkertaisen poliisin piiritysketjun ulkopuolella,
siinä hieman sivussa, mihin itse ymmärsit siirtyä turvallisuutesi tähden
puuttumatta heidän virkatehtäväänsä
turhin maallikon neuvoin
mitään kysymättä saati kyseenalaistamatta,
kenties syöt jäätelöä,
jonka satuit ostamaan lähikaupasta juuri ennen sitä
kun alkoi tapahtua
sinun on helppo ajatella
sanoisi jopa että helvetin helppo ajatella,
ei kun oikeastaan vitun helppo ajatella, anteeksi kielenkäyttöni
Että poliisin piirittämässä talossa
väkisin pidettyen panttivankien
on ehdottamasti käytävä terroristin kimppuun.
Miksikös he eivät tosiaan siihen ryhdy?
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***
Lapsi ponnistaa ja puristaa sisimmiltään huutoa
joka työntyy sivullisten korviin
loputtomana sanomana
elämän jatkuvuudesta
kaikesta väsymyksestä
päänsärystä
maailman
surusta
vihasta
ja välipitämättymyydestäkään
huolimatta
Äänessään on pelkkä luomisen voima
Sitä voi lähes koskea käsin
lämpimänä
jäntevänä
kudoksena
joka vedetään toisesta korvasta toiseen
vain yhden pienen huutajan voimin
niin että korvien välissä
nukkuva ihmisen osa
heräisisi ja elpyisi
kokonaiseksi
ihmisolennoksi
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***
Kun olet eksynyt tarpeeksi kauas tulevaisuuteen,
alat itse huomaamatta kiertää ympyrää.
Toiset kutsuvat sitä noidan kehäksi, toiset vakaudeksi.
Se riippuu näkökulmasta.
Sivusta katsottuna se on kieltämättä noidan kehä:
ihminen raivaa samassa puskassa,
kahlaa samassa suossa,
kompastuu samoihin juuriin
tallaa samat jäkälät
mutta hänen selkänsä takana
pusikko tihenee umpeen,
suo kasvaa umpeen,
juuret törröttövät törröttämistä
jäkälät suoristavat sarviaan.
Kaikki palaa entiselle.
Pään sisältä katsottuna se on vakautta:
Pusikon kaikki salakavalasti silmiin tähtävät oksat ovat tiedossa,
suon syvyys on vuosien aikana mitattu millin tarkkuudella,
juuret unohtuvat aina, minkäs teet,
jäkälät leviävät sentti vuodessa, eikä sitä oikein huomaa.
Mikään ei muutu. Kaikki kunnossa.
Paitsi että aika jatkuu menoaan,
joten
eräänä päivänä pusikko tihenee läpipääsemättömäksi,
suo sakeutuu turveeksi,
juuret nousevat pystyn puiden katuessa,
jäkälät peittävät kaiken.
Kas – olet tuntemattomissa maisemissa.
Miten kävi näin?
Helsinki, 2018

PK
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Hyvät ystävät!
18.1.2019
LiteraruS-lehti
järjestää yhteistyössä
Helsingin yliopiston kielten osaston kanssa
venäjänkielisen kirjallisuusseminaarin
Seminaarin teema:
Kertomuksia lapsista ja lapsille.
Lastenkirjallisuus integraation välineenä
Mukana tukemassa: Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto.
Seminaarin kieli: venäjä

Seminaari on kaikille avoin.
Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja Internetistä:
www.literarus.org
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Timo Vahavainen

Petroskoin
suomalaiset
1800-luvulla

Kuten tunnettua, suomalaiset
tutkimusmatkailijat “löysivät Karjalan
1800-luvulla. Sen olemassaolo oli tietysti
aina ollut selvää, mutta vasta nyt sille
annettiin uusia merkityksiä. Syntyi
karelianismi, jopa Suur-Suomiaate, joka
ennen vuotta 1918 toki oli luonteeltaan
kirjallis-romanttinen.
Herättää huomiota, että Itä-Karjalan
“löytäminen” oli melko hidas prosessi,
joka jatkui pitkään. Merkittävimpiin
karelianisteihin kuului A.V. Ervasti, jonka
muistelmat matkalta Venäjän Karjalassa
vuonna 1879 kuuluvat karelianismin
merkkiteoksiin.
Ervasti teki tutkimusmatkansa
huomattavan myöhään, tosin seuduille,
joilla usein oli käytettävä samoja
kulkuvälineitä kuin jo satoja vuosia
aiemmin. Vielä myöhempään aikaan
ajoittuvat I.K. Inhan valokuvaamat
karjalaiskylät, joista tuli myöhäisten
kansallisromantikkojen ikoneja
Ervastin, Inhan, Juhani Ahon ja muiden
kuuluisien Karjalan kävijöiden retket
sijoittuvat aikaan, jolloin Itä-Karjalasta jo
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myös jatkuvasti kirjoitettiin suomalaisissa
lehdissä.
Venäjäksi myös ilmestyi Petroskoissa
Karelskije gubernskije vedomosti jo
vuodesta 1838.
Itä-Karjalasta oli siis tietenkin saatavissa
kaikenlaista tietoa, mikä ei vähennä
tutkimusmatkailijoiden kuvausten
merkitystä. Nuo kuvaukset ovat enemmän
kuin faktatiedon palasia käsittelemistään
aiheista. Yhtä paljon kuin kuvattavista
kohteista, ne kertovat kuvaajista itsestään.
On syystä sanottu, että menneisyys on
“vieras maa”. Se on maailma, jonka
tarkastelemiseen meillä on vain rajoitettu
pääsy. Monet sen kohteet pysyvät meiltä
ikuisesti suljettuina. Sitäkin
kiinnostavampaa on, kun esirippu joskus
vedetään syrjään ja silmiemme eteen
avataan menneisyyden maisema sellaisena
kuin aikalainen on sen kokenut.
Aikalaiskuvaus on aina sekä enemmän
että vähemmän kuin pelkkä valokuva. Sen
sisältävät asenteellisuudet, vertailut ja
kannanotot kertovat siitä taustasta, niistä
kehyksistä, joihin aikalainen on sijoittanut
näkemänsä. Se tausta on nykyajan
ihmisille yhtä vaikeasti tavoitettavissa kuin
itse tutkimusmatkailijan kuvaama kohde.
Karelianistit olivat tietenkin
kiinnostuneita kaikesta alkukantaisesta ja
siis alkuperäisestä, ehkä peräti ajattomasta
perinteestä, jota sivistys ei ollut turmellut.
Sitä oli parasta etsiä seuduilta, jotka olivat
kaukana rautateistä, höyrylaivoista ja
sanomalehdistä. Petroskoin kaltainen
kuvernementtikaupunki ei ollut
karelianisteja erityisesti kiinnostava kohde.
Sanomalehdissä “Petroskoi” tai
“Petruskoi”, ruotsiksi yleensä muodossa
“Petrosavodsk”, mainittiin 1800-luvun
lopun suomalaisessa lehdistössä hyvin
usein.
Tavallisesti kyseessä ovat uutiset, joissa
ei laajemmalti pysähdytä kertomaan itse
kaupungista. Internetin kautta on yleisön
käytettävissä nykyään ns. Historiallinen
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

sanomalehtikirjasto, digitaalinen aineisto,
joka löytyy osoitteesta http://
digi.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/
browse.html?action=directory.
Historiallisen sanomalehtikirjaston
digitoidusta aineistosta voidaan tehdä ns.
“sumeita” hakuja tai Boolen hakuja, jotka
osoittavat, että suuret suomalaiset
sanomalehdet mainitsivat kaupungin jopa
monta kymmentä kertaa vuodessa. Mikäli
sen sijaan katsotaan tästä aineistosta
tehtyä artikkelihakemistoa, joka rajoittuu
vuosiin 1771–1890, on tilanne toinen.
Osastossa “Matkakirjeitä ja uutisia eri
maista” on kyllä osasto “Itämerenmaista,
Inkeristä ja Venäjän Karjalasta”, johon on
koottu 808 artikkelia, mutta viimeksi
mainitusta kohteesta niitä on vain
muutamia kymmeniä.
Sille, joka etsii aineistoa Petroskoista,
löytyy artikkeleista muualtakin,
esimerkiksi kategoriassa “Suomalaiset
ulkomailla> Suomalaiset Inkerinmaalla ja
Venäjän Karjalassa”. Tässä artikkeleita
kuitenkin on vain 43 ja nekin etupäässä
Inkeristä.
Kaiken kaikkiaan, hakemiston
perusteella näyttää siltä, että Petroskoita ja
Itä-Karjalaa yleensäkin käsitteleviä
artikkeleita olisi suomalaisessa 1800-luvun
lehdistössä varsin vähän. Vertailun vuoksi
voi todeta, että Pietaria käsitteleviä
artikkeleita on koottu kategoriaan
“matkakirjeitä ja uutisia eri maista” 774
kappaletta. Ruotsista vastaavaa materiaalia
oli 3926 artikkelia.
Sumean haun perusteella on selvää, että
artikkelihakemistoon sisältyy vain murtoosa kaikesta Petroskoita käsittelevästä
materiaalista.
Joka tapauksessa siitä on löydettävissä
muutamia sangen värikkäitä kuvauksia,
muun muassa A.V. Ervastin kirjoittamia,
jotka kertovat lähinnä maaseudusta.
Seuraavassa keskityn kuitenkin
Petroskoihin. Aineiston olen valinnut
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jokseenkin umpimähkään niistä vuoteen
1890 saakka ulottuvan artikkelihakemiston
kohdista, joissa nimi “Petroskoi” esiintyy.
Pieni kuvaus Petroskoin suomalaisista
löytyy Uuden Suomettaren 26.6.1872
julkaistusta numerosta. Se on otsikoitu
“Petroskoilta” ja suluissa mainitaan vielä
varmuuden vuoksi “Wenäjältä”. Kirjoittaja,
joka käyttää nimimerkkiä “I-n P-n” toteaa,
ettei ole lehdessä vielä nähnyt paljon
kirjoituksia Venäjältä, josta päätellen
Suomessa ei tiedetä, miten suomalaiset
Venäjällä elävät, moni suomalainen kai
luulee, ettei heitä siellä lainkaan olekaan.
Kuitenkin “Petroskoin eli Aunuksen
kupernissa” asui kirjoittajan mukaan
tuhansia suomalaisia, hajallaan
enimmäkseen Äänisjärven ympärillä ja
“Wiinin-joen” rannalla.
Tämä oli köyhää ja sivistymätöntä
väkeä: “Näistä harrastavat harvat
kirjallisuutta ja vielä harvemmat
sanomalehtiä. Kirkkoherramme Backman
on suurella ahkeruudella kehoittanut
täkäläisiä suomalaisia lukemaan
sanomalehtiä, joita hän on omilla varoillaan
tilannut ja sitten ilman maksotta
seurakunnalle lukea antanut saadaksensa
siten kansaa rakastamaan kirjallisuutta”.
Tilanne sivistyksen suhteen oli kuitenkin
kehno. Paikkakunnalla löytyi
köyhemmissä perheissä jopa 25 vuoden
ikäisiä ihmisiä jotka eivät osanneet lukea
Isä-meidän rukousta eikä Herran
siunausta.
Syykin oli selvä: Venäjällä oli “kaikista
otollisin työ” krouvarin ammatti ja niinpä
enemmän ryypättiin kuin luettiin. Tämä
koski rikkaimpia, joilla oli varaa juoda. Ja
Venäjällä ei viinan juomista pidetty syntinä,
mutta kyllä sen sijaan maidon juomista
paaston aikana.
Kun köyhät suomalaiset olivat
rikkaampien suomalaisten armoilla ja
jälkimmäiset harrastivat kirjallisuuden
sijaan kapakan pitämistä, oli huono
esimerkki osaltaan vaikuttamassa
14

sivistyksen alennustilaan. (Uusi Suometar
26.6.1872). Juopottelu oli sitkeä pahe ja
vielä vuonna 1888 valitti Viipurin sanomat,
ettei se ottanut talttuakseen, vaikka nyt oli
ryhdytty raittiusluentojakin pitämään
(Wiipurin sanomat 18.10.1888).
Paikallinen kirkkoherra oli kyllä
uutteruudella edistänyt koulun pitämistä,
mistä vuoden 1872 kirjoittaja toivoi
tilanteelle parannusta. Petroskoissa oli uusi
luterilainen kirkko, jossa oli
jumalanpalveluksia pidetty jo toista vuotta,
vaikka rakennus oli vielä keskeneräinen.
Saksalainen apteekkari Günther kävi
kirkossa soittamassa urkuja, hän oli myös
perustanut paikallisen lauluseuran.
Kirjoittaja mainitsi vielä, että
suomalainen väestö harjoitti monenlaisia
elinkeinoja. Jotkut kerjäsivät ja toiset sen
ohessa vielä loitsivat, mutta enin osa
sentään elätti itsensä työllä. Esimerkiksi
sepillä oli hyvä palkka, paimeninakin oli
nuoria miehiä, mutta vakinaisin työ oli
halkojen sahaaminen.
Vuonna 1878 oli Petroskoin
suomalaisten tilanne Suomen Wirallisen
lehden pikku-uutisen mukaan vain
entisestään huonontunut (SWL
19.12.1878). Seurakunta oli vailla
kirkkoherraa, kun tämä oli edelliskeväänä
“tullut voimattomaksi”. Urkujen soittaja,
apteekkari Günther oli hänkin siirtynyt
metsäherraksi Voznesenjaan, eikä
seurakunta tiennyt, mistä saataisiin edes
joulupäivänä joku urkuja soittamaan.
Suomalaisiin suhtauduttiin sitä paitsi
viranomaisten taholta joskus kovin
nihkeästi ja byrokraattisesti. Mikäli joku
sattui tulemaan suuriruhtinaskunnan rajan
yli vaikkapa Kuusamosta työnhakuun ja oli
ilman passia, lähettivät viranomaiset hänet
Pietarin kautta takaisin Suomeen, jossa tie
takaisin Kuusamoon kävi Oulun kautta.
kaiken kukkuraksi matka oli Venäjän
puolella taitettava jalan, Suomen puolella
sentään valtion kyydillä.(Uusi Suometar
18.4.1879).
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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1880-luvulla kirjoitti Porissa ilmestyvä
Satakunta useita artikkeleita Itä-Karjalasta.
Vuonna 1880 kaupunkia kuvataan melko
muhkeaksi: se oli “enemmän kuin muut
Venäjän kaupungit nykyajan mukaan
rakennettu”. Kadut olivat leveitä ja
suurimmaksi osaksi suoria ja niitä oli 40
kappaletta. Rakennukset, jotka olivat
yleensä kaksikerroksisia, oli rakennettu
“nykyaikaiseen tapaan”.
Suurin osa porvarien ja kauppiaiden
taloista oli puusta tehtyjä ja laudoilla
päällystettyjä ja maalattuja. Vain
“Engelskan kadun varrella” olivat
rakennukset kivestä ja tiilestä, mutta ne
olivatkin suurimmaksi osasi kruunun
rakennuksia.
Kuvernöörin kartano ja palatsi
muodostivat puoliympyrän kuin kaksi
länkipuuta. Kivirakennuksia olivat myös
vankila, kimnaasi ja seminaari, joka oli
nelikerroksinen. Suurin rakennus oli
kuitenkin tykkitehdas, jossa oli jokunen
vuosi sitten työskennellyt 5000-6000
henkeä, mutta nyt vain noin 3000.
Komeita olivat myös kirkot, yhtä lukuun
ottamatta kaikki kivestä rakennettuja.
(Satakunta 6.11.1880).
Vuonna 1882 Petroskoin kaupungissa
mainittiin olevan 14 000 asukasta, joista
Suomen alamaisia oli noin 400, saksalaisia
200 juutalaisia 150 ja muhamettilaisia eli
turkkilaisia poliisin kertomuksen mukaan
noin 30 henkeä. Loput olivat venäläisiä,
kertoo kirjoittaja, joka siis ei yrittänyt
arvioida erikseen karjalaisten määrää.
(Satakunta 25.1.1882).
Kirjoittaja kuvaili sitten kaupungin
moninaiset virkamiehet, joita olivat
kuvernööri, poliisimestari, pristaavi, neljä
poliisiupseeria ja 8 poliisisotamiestä.
Hallintoon kuului myös maistraatti eli
“golovan” oikeus ja 24
kaupunginvaltuutettua, jotka valittiin aina
kolmeksi vuodeksi samoin kuin
piirioikeuden jäsenet. Kaupungissa oli
myös rauhantuomarin kamari sekä
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

tutkintatuomari ja prokuraattori ja lisäksi
vielä salapoliisi ja tullipoliisi.
Järjestysviranomaisista ei siis ollut
puutetta, mutta kirjoittaja ei kuitenkaan
ollut järjestykseen tyytyväinen:
“Vaan mitä ne oikein toimittavat, emme
voi sanoa, sillä kun katselemme kaupungin
ulkonaista järjestystä, niin näemme siinä
melkein joka askelella epäjärjestystä. kadut
ovat kaikki syksyin keväin ihan lian ja
veden vallassa, niitä ei ehkä paljon
hiekotetakaan.
Toisin paikoin uppoavat kärrynpyörät
akselia myöten. Jalkamies –naisista
puhumattakaan- ei pääse kaikin paikoin
lian aikana ensinkään kulkemaan. Ei löydy
yhtään ainoata katua, jossa olisi edes
vähänkään kivitystä tahi muutakaan
koviketta.”
Puisia jalkakäytäviä kyllä oli, mutta
enimmäkseen lahonneita ja “moni oli niissä
jalkansa taittanut”. Mutta katujen kunnon
ohella myös muu järjestys oli retuperällä:
“Öillä käy kaduilla kova rähinä ja melu;
lauletaan, huudetaan ja vihelletään,
toisinaan kuuluu myös hätähuutoja, missä
ryövätään, kussa taas tapellaan, ettei
yksinäisen kulkijan, varsinkaan
vaimoihmisen ole lähtemistäkään iltaisin
yksin ulos paitsi valta-kadulla ja toisinaan
vaara pyörii siinäkin.
Tykkitehtaan työväki on erittäin
pelättävä, sillä ne useasti nostavat suuria
tappeluita. vaan eipä ole uskomista noita
poliisi-sotamiehiäkään, joiden pitäisi pitää
järjestystä, vaan monesti heissä on
pahuuden alku. Toisinaan sanotaan
heidänkin vievän kulkijalta viimeiset
kopeekat tai vaatteet päältä.
Näin huonoa järjestystä kuin
Petroskoilla, en ole vielä ikinä nähnyt
pienimmässä piirikunnan
kaupungissakaan, sitä vähemmän
kuvernöörin kaupungissa. Kartanoita
sanotaan löytyvän, joissa pidetään irstaita
naisia ja niissä pidetään erittäinkin öiseen
aikaan tavatointa elämää: juodaan,
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tapellaan ja ryöstetään toisia. Onpa käynyt
niinkin, että moni on menettänyt
henkensäkin sellaisessa haureuden
pesäpaikassa.” (Satakunta 25.1.1882).
Kaikki ei toki Petroskoissa ollut
huonosti. Teollisuus ja kauppa kukoistivat.
Pietarin kanssa kauppaa välitti neljä suurta
höyrylaivaa. Kaupungissa oli kaksi
tulitikkutehdasta, joista toinen oli
suomalaisen omistama, toinen juutalaisen.
Oli myös muutamia “mujuniekan” eli
langan painajan työpaikkoja, joista yksi
suomalaisen omistama.
Kaupungissa oli kaksi parempaa
ravintolaa, joista “Palermo” oli jokseenkin
siisti. Kapakoita sen sijaan oli miltei joka
kadun kolkassa.
Kulttuuripuoli oli merkittävä,
kaupungissa oli kimnaasi sekä seminaari,
kaksi kansakoulua poikia ja tyttöjä varten
sekä yksi korkeampi kansakoulu ja lisäksi
hengellisen säädyn orpojen kasvatuslaitos.
Opin halun saattoikin havaita heränneen
sekä vanhempiin että lapsiin eikä kaikkia
pyrkijöitä ollut voitu kouluihin ottaakaan.
Oli odotettavissa, että sivistys “täällä
Karjalan äärimmäisillä rajoilla” kohoaisi
tulevaisuudessa nopein askelin.
Suomalaisilla oli Petroskoissa oma pikku
kirkkonsa, jota myös saksalaiset käyttivät.
Siellä pidettiin jumalanpalvelus aina
sunnuntaisin sekä muina juhlapäivinä.
Urkuja soitti saksalainen apteekkari ja
tarvittaessa myös paikallisen värjärin tytär.
Ellei pappia ollut kaupungissa, pitivät
jumalanpalvelukset koulunopettaja ja
lukkari. Suomalaisilla oli omat
kiertokoulunsa ja lisäksi vakinainen
kirkkokoulu sekä sunnuntaikoulu, joka
kesti aina kolme tuntia kerrallaan.
(Satakunta 25.1.1882).
Ortodoksista pääsiäistä kuvaa sama
Satakunta-lehden kirjoittaja” P.W.” lehden
toisessa numerossa melko kirjavin värein.
Hänen kuvauksessaan juhlijat, jotka
aloittivat juhlan keskinäisillä suudelmilla,
jatkoivat sitä syömisellä, laulamisella ja
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runsaalla viinan juonnilla, jonka päätteeksi
isäntä putosi tuolilta lattialle ja jäi siihen
makaamaan.
Laulutkin muuttuivat ennen pitkää
hengellisistä maallisiksi. Laulu näyttää
olleen kovaäänistä ja muuan laulaja lupasi
huutaa juomalasiin niin kovaa, että se
hajoaa sirpaleiksi. Tämän ei kuitenkaan
mainita tapahtuneen.
Kirjoittaja kuvaa myös venäläisten
pappien ja lukkarien kulkua kylillä
palkkaansa perimässä, jolloin nämä pitkän
paaston heikentäminä usein pahoin
juopuivat talonväkien tarjoiluista.
(Satakunta 11.2.1882).
Kirjavan kuvauksen suuriruhtinas
Vladimir Aleksandrovitšin ja hänen
puolisonsa vierailusta Petroskoissa vuonna
1884 antaa Sortavalassa ilmestynyt
Laatokka-lehti. Korkeat vieraat otettiin eri
paikoissa vastaan leivällä ja suolalla,
heidän kunniakseen oli jopa rakennettu
erityinen “palatsi”, ammuttiin myös
kunnialaukauksia, kaupunki oli koristettu
lipuilla ja “kaikenlaisilla koristuksilla ja
iltasilla valaistu ilotulilla”.
Paikallinen väestö, jota oli tullut
kylistäkin, jätti sadoittain valitus- ja
anomuskirjoja. Kansa oli kirjoittajan
mukaan “niin iloissaan, ettei tiennyt mitä
pitäisi tehdä, vaan juoksivat joka paikkaan
perässä kuin hurjat, huutaen ja hattujaan
viskoen”.
Tykkitehtaan työväki otti artikkelin
mukaan vieraat vastaan “leivällä-suolalla ja
valituskirjoilla, vaimot ja lapset itkulla ja
suullisilla valituksilla, valittaen nälkäänsä,
joka on seuraus huonosta työ-ansiosta
tehtaassa”. (Laatokka 8.7.1884).
Vuonna 1885 julkaisi Porissa ilmestynyt
Satakunta, joka jostakin syystä näyttää
olleen erityisen kiinnostunut kaukaisesta
Petroskoista, lisää matkakertomuksia
Karjalasta. Tie Aunuksesta Petroskoihin oli
niin kuoppainen, että heti ymmärsi, ettei
tietä ollut “suomalainen nimismiehen silmä
nähnyt”. Jo ennestään tutussa Petroskoin
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kaupungissa oli edelleen kaksi parempaa
ravintolaa. Tämä oli edistystä, sillä 25
vuotta aiemmin oli August Ahlqvist vielä
joutunut toteamaa, ettei siellä ollut yhtään
kunnollista, kapakoita kyllä paljonkin.
Matkustavaiset jatkoivat matkaa laivalla
Voznesenjaan, joka oli aiemmin ollut vain
pieni maakylä, mutta nyt Äänisen kanavan
ansiosta kasvanut ja oli “paremmin rakettu
kuin meidän pienemmät kaupunkimme”.
Hyvinvointikin oli ilmeistä, päätellen
mastometsästä.
“Sen monet kauppapuodit ja noiden
tuuheapartaisten paksumahaisten
kauppiaiden, jotka kävelevät sen
rantakaduilla odotellen tavara-laivojansa,
lihavat niskat todistavat, että heidän
kukkaronsa ovat vieläkin lihavammat”.
Matkustavaiset jatkoivat Vytegraan ja
saattoivat havaita, että Arkangelin puolella
oli huomattavan hyvä kestikievarijärjestys,
vierasmajat, hevoset, ajopelit ja tiet olivat
paljon paremmat kuin Aunuksen puolella.
Vieraita ihmetytti erityisesti se, että kun he
pyysivät kahta hevosta, heille annettiinkin
kolme, mitä he pitivät miellyttävänä
ystävällisyytenä. (Satakunta 3.6.1885).
Petroskoin ja yleensäkin Itä-Karjalan
suomalaiset olivat sinne etupäässä 1860luvun nälkävuosina siirtynyttä köyhää
väkeä, kertoi uusi Suometar vuonna 1888.
He olivat asettuneet lähinnä Voznesenjan ja
Petroskoin väliselle alueelle ja moneen
muuhunkin paikkaan ympäri
kuvernementtia, eivät kuitenkaan
Kargopolin alueelle, jossa heitä ei pidetty
sukulaisina ja jopa luultiin Ruotsin
alamaisiksi.
Suomalaiset eivät Karjalaan tulleet kultaa
hakemaan, vaan leipää epätoivoisessa
nälässään. Sitä he venäläisiltä saivatkin,
nämä “kohtelivat hellyydellä”, korostaa
kirjoittaja kiitollisuudella.
Rehellinen suomalainen ei kuitenkaan
ottanut kerjäämistä elinkeinokseen, vaan
kauhistui ja karttoi sitä niin paljon kuin
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mahdollista. Hän olikin täällä suosittu ja
hänellä oli “työmiehenä etusija”.
Täkäläiset –”paitsi vanhauskoiset ja
kargopolilaiset”- pitivät suomalaisia yhtä
hyvänä kuin itseäänkin ja puolustivat kuin
omaa veljeään.(Uusi Suometar 4.1.1888).
Petroskoissa kasvaneille suomalaisille oli
siellä alkanut kehittyä omanlaatuisia
tapojakin. Yleensä he asuivat kaupungissa
vuokralla ja kotona taloutta johti
suomalainen nainen, jota nimitettiin nimellä
“suomakka”. Häntä kirjoittaja, nimimerkki
“Suomalainen” kuvasi myönteisesti:
“Asuinhuoneensa pitää suomakka
puhtaana, kaunistaa sen kukkakasveilla,
joita seisoo akkunain kantalaudat täynnä.
Kotieläimiä on hänellä kissa ja pikkuinen
koira ynnä kana. Moni pitää kesällä
myöskin lehmän, varakkaammat
talvellakin. Suomakka on täällä kovinkin
puhelias ja on tottunut paikkakunnan
vallassäädyn tavan mukaan vaatimaan,
että perheessä olisi hänellä kaikki valta.
Useat huolellisesti käyttävätkin saadun
valtansa.”
Mies, sikäli kuin ei ollut tehtaalla töissä,
vaan kierteli kauempana, antoi kotiin
tultuaan rahansa emännälle, joka pani ne
kukkaroonsa ja käytti talouteen
harkintansa mukaan.(Uusi Suometar
5.1.1888).
Kirjoittaja, jonka sydäntä kansanvalistus
on lähellä, esitti myös pitkän kuvauksen
suomalaisten sivistyksellisestä tilanteesta,
joka oli sikäli heikko, että kirkkoherra ja
opettajat saivat raatamisestaan lähinnä
vaivat palkakseen.
Suomalainen väestö oli köyhää ja
kolmas osa siitä oli vapautettu
koulumaksuista köyhyytensä ja työhön
kykenemättömyytensä tähden.
Sivistystahto oli sen sijaan kiitettävä
papilla ja opettajilla sekä lukkarilla.
Kouluja oli ja opetusta annettiin
muuallakin kuin Petroskoissa, muun
muassa Vytegrassa. Viimemainitussa
paikassa oli opettaja liittynyt
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hihhulilaisuuteen ja sen takia erotettu.
Opetusta tarvitsevia lapsia mainittiin
olevan kuvernementissä 531 henkeä, niistä
Petroskoin kahdessa koulupiirissä 230,
Vytegrassa 157, Aunuksessa 54,
Voznesenjassa 50 ja Lotinanpellon
koulupiirissä 40.
Asukkaat olivat keskittyneet
maaseudulle, mitä kuvaa se, että
kaupungeissa opetusta kaipaavia lapsia oli
130 ja muualla piirikunnassa 401 henkeä.
(Uusi Suometar 5.1.1888).
Vuonna 1889 luterilainen kirkko paloi.
Kaksi palokuntaa, jotka olivat
“laskiaisilosta väsyneitä” ja joiden pumput
jäätyivät ja vesikin loppui, eivät pystyneet
kirkkoa pelastamaan.
Niinpä oli jumalanpalveluksia pidettävä
ahtaassa kouluhuoneessa, jonne mahtui
vain 30 henkeä. Kirkkoon oli sentään
mahtunut kolmesataakin. Kirjoittaja,
nimimerkki “M.P.” kertoi, että kirkko oli
kyllä vakuutettu, mutta että seurakunnan
köyhyyden takia uuden rakentaminen voisi
olla vaikeaa. Kirjoittaja vetosi lukijoihin
avun saamiseksi ja arveli, ettei lukijoissa
ollut yhtään niin kovasydämistä, kuin oli
ollut joitakin Petroskoissa, jotka olivat
suorastaan iloinneet muukalaisten kirkon
palamisesta (Wiipurin sanomat
21.3.1889).
Suomalaisten lehtien edellä selostettua
Petroskoi-kirjoittelua sopii verrata siihen,
miten ne kuvasivat muuta Venäjää.
Petroskoita koskevassa kirjoittelussahan
ei näy jälkeäkään kansallisromantiikasta
eikä siinä edes mainita “karjalaisten”
asuvan alueella, vepsäläiset kyllä joskus
mainitaan. Petroskoissa vallitsevaa
järjestystä ja kaupungin katuja moititaan
yhdessä artikkelissa kovasti.
Samaan tapaan kirjoitettiin myös
Moskovan kaduista (Keski-Suomi
26.2.1887, Suometar 5.7.1864, Helsingin
Wiikko-Sanomia 22.6.1883, Ilmarinen
22.5.1883). Pietarin kaduista ja
järjestyksestä suomalaiset lehden sen
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sijaan kirjoittivat samaan aikaan mitä
ihailevimmin (Hufvudstadsbladet 10.6.
1889; 10.2.1883). Venäläisten ihmisten
sympatiasta suomalaisia kohtaan on
Pietaria ja Moskovaa käsittelevissä tuon
ajan artikkeleissa myös runsaasti
esimerkkejä. ( esim. Helsingfors Dagblad
23.2.1880; 24.9.1864).
Vähäisen aineistomme perusteella
syntyy käsitys, että suomalaiselle tuon
ajan lukijalle syntyi kuva Petroskoista
enemmän tai vähemmän tyypillisenä
venäläisenä provinssikaupunkina, jossa
tosin sattui asumaan melko huomattavasti
suomalaisia, lähinnä köyhää väkeä, joka ei
esimerkiksi Pietarissa ollut vallitsevana.
Suomalaiset ilmeisesti tulivat venäläisten
kanssa myös Petroskoissa kuten
muuallakin yleensä hyvin toimeen, vaikka
“vanhauskoiset ja kargopolilaiset”
suhtautuivatkin heihin nuivasti.
Kaiken kaikkiaan 1800-luvulla
Petroskoissa ja muuallakin Itä-Karjalassa
asuneet suomalaiset ovat varsin vähän
tunnettu aihepiiri, jonka oloista myös ajan
lehdistöllä on kiinnostavaa kerrottavaa,
kuten edellä oleva pieni otos osoittaa.
Helsinki

TV
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Helsingin keskustakirjasto Oodi
avasi ovensa 5.12. klo 8, päivää ennen Suomen
itsenäisyyden 101-vuotisjuhlapäivää.
”Oodi symboloi yhteiskuntamme tärkeimpiä arvoja, kuten koulutusta, sivistystä,
tasa-arvoa ja avoimuutta. Näiden arvojen edistäminen on erityisen tärkeää
tässä epävarmuuden leimaamassa ajassa. Oodi ankkuroi meidät demokratian
puolustuksen etuvartioon”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.
“Oodi sijaitsee Helsingin sydämessä ympärillään modernin liberaalin
demokratian instituutiot: eduskunta, vapaa lehdistö, taide ja museot”, sanoo
apulaispormestari Nasima Razmyar. ”Toivon, että Oodi tuo ihmisiä ja
instituutioita yhteen sekä luo uutta vuorovaikutusta ja ymmärrystä.”

Tervetuloa Oodiin!
Töölönlahdenkatu 4
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oodi@hel.fi
Aukioloajat
ma–pe 8–22
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Ihmissilmät sopeutuvat pimeään hitaasti,
joten röntgenlääkärinä joutuu
odottelemaan pakostakin. Tuon puolen
tunnin pakollisen joutenolon aikana ehtii
ajatella kaikenlaista. Sillä kertaa päivystävä
kirurgi oli kutsunut minut töihin keskellä
yötä, ja odotellessani ajattelin karjalaista
pikkukaupunkiamme kuohuttanutta
tapahtumaa, marsalkka S:n,
puolustusministerin ensimmäisen sijaisen,
vierailua. Tämä sotaherra oli taistellut
Karjalan rintamalla ja komentanut
Leningradin sotilaspiiriä, ja nyt hän kiersi
saattueineen omaa vaalipiiriään, tapasi
ihmisiä ja kuuli heidän pyyntöjään, joista
valtaosa koski asuntoasioita.
Mieleeni palasi novosibirskiläisen
sukulaiseni Nali Ignatjevitšin asunnon
tarina. Nali, Muztrest-pianoja valmistavan
tehtaan johtaja, asui perheineen ahtaasti
kahdessa kellarihuoneessa. Kaupungin
hallinto ei ollut aikeissakaan järjestää
hänelle parempaa asuntoa, Nali kun ei ollut
minkään suuren konepajan tai
aseteollisuuslaitoksen johtaja vaan ties
mikä balalaikkamaakari! Itse asiassa
kunnon balalaikan valmistus vaatii yhtä
lailla tietoa ja taitoa kuin minkä tahansa
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korkealuokkaisen soittimen, kuten viulun,
rakentaminen. Nali, joka oli
konservatoriosta valmistunut taitava
pianisti, lähti rintamalle vapaaehtoisena ja
palveli kulttuuriprikaatissa, mutta kun hän
haavoittui sodan loppupuolella oikeaan
käteensä, hänet lähetettiin johtamaan
Muztrest-pianotehdasta. Ala oli kärsinyt
romahduksen: Venäjän vallankumouksesta
vuoteen 1926 maassa ei käytännössä
valmistettu pianoja lainkaan, vanhat
mestarit ja heidän perinteensä ja taitonsa
olivat hävinneet ja työkalut olivat joutuneet
taitamattomiin ja huolimattomiin käsiin.
Kömpelöt uudet tekeleet, kuten
sameaääniset Lira- ja Sibir-pianot, eivät
tyydyttäneet kuulijoita eivätkä pianisteja,
saati sitten tehtaanjohtajaa. Maailman
ainoan lasten pianomallin, Maljutkan,
valmistus lopetettiin kokonaan. Nalin
tehtaassa oli pulaa puutavarasta, saadut
osat olivat luokattomia, kalliiden
ruotsalaisten pianonkielten sijasta tehtaalle
toimitettiin metallilankaa ja laadukkaan
huopakankaan sijasta villahuopaa. Johtajan
oli tehtävä asialle jotakin! Pohjimmiltaan
lempeä ja älykäs Nali Ignatjevitš saikin
johtoryhmässä ja tavarantoimittajien
keskuudessa nopeasti häirikön ja
rettelöitsijän maineen, mikä ei parantanut
hänen mahdollisuuksiaan asunnon
saamiseen.
Lopulta Nalin itsepintaisiin pyyntöihin
päästä opettelemaan pianonrakennusta
Tšekkiin Petrofin tehtaalle myönnyttiin.
Oli useita syitä, joiden perusteella Nali
valitsi vierailukohteensa, mutta tärkein
niistä oli tehtaan soitinten erinomainen
laatu: niiden sointia voi kuulla niin Milanon
La Scala -oopperatalossa kuin paavin
palatsissa Vatikaanissa, ja niitä suosivat
suuret venäläiset pianistit, kuten Gilels ja
Richter.
Toisena syynä oli se mielenkiintoinen
seikka, että tehtaan perusti 150 vuotta
sitten siperialainen puuseppä Martin
Petrof. Hän pääsi töihin Prahan
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esikaupunkiin Hradec Královéen, ja hänen
kahdeksantoistavuotias poikansa Antonin
lähti Wieniin, missä tämä työskenteli
pianonrakennusalalla ja opiskeli ammattia
uutterasti, mikä osoittautui
kaukonäköiseksi valinnaksi. Lahjakkaasta
ja tunnollisesta nuorukaisesta tuli taitava
alansa mestari, joka työskenteli Saksassa
ja Ruotsissa ja kotiinpaluun jälkeen ehdotti
isälleen, että he sijoittaisivat säästönsä
pianonrakennukseen. Antonin Petrof
suunnitteli pystypianon, jonka kielet on
asetettu vinottain. Hän valikoi itse
alaisensa kilpailun ja vuoden mittaisen
koeajan perusteella. Kun Prahan
rautatieasema uusittiin, vanha Martin
Petrof, tuo ovela siperialaisukko, osti
halvalla 30 vuotta odotussaleissa
jököttäneet valtavat kuusipuiset penkit,
purki ne lankuiksi ja teki lankuista
pianonkansia, joista tulikin maailman
parhaita.
Kolmas syy oli se, että sodan aikana, jo
ennen haavoittumistaan, Nali Ignatjevitš oli
puoliksi tuhoutuneessa
tehdasrakennuksessa Hradec Královéssa
keskustellut Vladimir Petrofin, Martin
Petrofin lapsenlapsenlapsen kanssa.
Martin Petrof oli jättänyt perheelleen
perinnöksi venäjän kielen ja antanut
lapsilleen venäläiset nimet. Pianisti Petrof
ei ollut raaskinut jättää soitintaan.
Palaneiden rakennusten keskellä esitetystä
Rahmaninovin preludista muodostui yksi
sodan mieleenpainuvimmista muistoista.
Vladimir tunnisti Nalin vierailulla
tehtaallaan ja kutsui tämän vieraaksi
kaksitoistahuoneiseen kotiinsa.
Tämän tarinan tehtaanjohtaja kertoi
myös aluekomitean puoluesihteerille ja liitti
mukaan kirjeen, jossa kerrottiin Petrofyrityksen johtajan aikeesta toimittaa
Novosibirskin pianotehtaalle edullisia
tarvikkeita ja vierailla “ystävänsä, hra
johtaja Nali Luninin” luona.
“Mutta minne minä vieraani vien?
Kosteaan kellariinko?” Nali Ignatjevitš
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kysyi suoraan. Kaupungin hallintoa
kiinnosti ennen kaikkea tarjota
erinomainen vastaanotto ulkomaalaisille
vieraille, joita kävi Novosibirskissa tiheään
kenraali Charles de Gaullen vierailun
jälkeen.
Ensin ei tapahtunut mitään. Viikon
kuluttua niskuroiva tehtaanjohtaja muutti
neljän huoneen asuntoon.
Sitten olinkin odottanut puoli tuntia.
“Olga, ohjaa potilas sisään!”
Tuoksui kalliilta partavedeltä ja
alkoholilta. Voimakasta kipua rintalastansa
alla valittava potilas asettui kuvattavaksi.
Ennen kuin ehdin edes tarkentaa
röntgenkuvaa, huomasin siinä leppäkertun
näköisen esineen, jonka imukärsä oli
aortankaaren kohdalla. Se hyppelehti
samaan tahtiin kuin sydämen supisteleva
vasen kammio, joka pumppaa verta
aorttaan. Olen vanha kettu ja nähnyt
kaikenlaista, mutta tällä kertaa saatoin
tuskin uskoa silmiäni. Ruokatorven
ahtaaseen kohtaan aivan aorttasuonen
tuntumaan oli juuttunut naisten
korvakoru! Sen koukku oli kolmen
millimetrin päässä kaikkein suurimmasta
verisuonesta. Ensimmäinen potilaan
nielaisema ruuanpala voisi työntää sen
syvemmälle, eikä mikään voisi estää
kuolettavaa verenvuotoa. Otin kuvat
potilaasta kahdelta puolelta. Olin
äärimmäisen keskittyneessä tilassa, toimin
kuin automaatiolla. Asetin potilaan
tutkimuspöydälle. Nukutus poisti tämän
oksennusrefleksin. Olympusin
kuituoptiikka paikansi vierasesineen
potilaan ruokatorvessa 30 senttimetrin
päässä etuhampaista. Luoja auttakoon!
Työnsin esofagoskoopin varovasti
ruokatorveen, löysin “imukärsän” ja
tartuin työkalullani siitä kiinni. Kurinalaista
työskentelyä, sulavia liikkeitä… Ja lopulta
korvakoru lepäsi paperipyyhkeellä.
Hermojännitys oli ohi ja saatoin tarkastella
potilasta. Hän oli marsalkan seurueesta,
salskea mies, jolla oli everstin natsat.
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Olikohan tämä päissään nielaissut
korvakorun tyynyltä unissaan vaiko
kenties jonkun korvaa suudellessaan, en
tiedä. Potilasta oli saattamassa kalju, lihava
lääkintämajuri. Näytin röntgenkuvat
kollegalleni, ja tämä ymmärsi koko
tilanteen ja väänteli käsiään kuin
kesäteatterin näyttelijätär esittäessään
mustasukkaista. Eversti puolestaan
käyttäytyi ensin koppavasti. Sotilaiden
tapa ylenkatsoa rauhanajan lääkäreitä,
jotka “eivät tee mitään” mutta silti
nauttivat upseerien etuja, kohdistui myös
minuun. Laivastossa jotkut itse asiassa
kutsuvat lääkäreitä painolastiksi.
Vasta hetken päästä potilaani pääsi niin
sanotusti kärryille tilanteen vakavuudesta,
ja hänen humalansa haihtui hetkessä.
Eversti kalpeni eikä pystynyt sanomaan
mitään, vain hiki kihosi hänen otsalleen.
“Voitte pitää tätä päivää toisena
syntymäpäivänänne”, sanoin hänelle. “Nyt
kirjoitan teille lääkärintodistuksen ja
potilasohjeen ja pääsette lähtemään.”
Kokeneet lääkärit sanovat, että
sairaskertomuksia ei kirjoiteta meitä
itseämme tai ylilääkäriä vaan syyttäjää
varten. Kuvailin ammattitermein
epäonnisen korvakorun sijainnin sekä sen
poisto-operaation ja ojensin paperin
everstille. Kiitettyään minua sotilaat eivät
kuitenkaan ottaneet heti poistuakseen.
“Tohtori… tässä lukee ’yksitoista kertaa
kahdeksan millimetrin kokoinen naisten
korvakoru kullanvärisestä metallista’,
enhän minä voi tällaista esittää
päällystölle…”
Pidin tauon. Kosto ylimielisyydestänne,
ajattelin. Kuittasin toteamalla: “Nuori mies,
se on teidän ongelmanne.”
Everstiä oli vaikea katsoa, hän seisoi
kuin syyllinen koulupoika rehtorin
kansliassa. Sääliksi kävi! Olihan tilanne
ollut muutenkin ikävä… Niinpä kirjoitin
uuteen lääkärintodistukseen naisten
korvakorun sijasta “vierasesine”.
“Sanokaa, että se oli kalanruoto. Tai
kananluu.”
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

TARINA

Seuraavana päivänä huoneeni oveen
koputettiin arasti. Sisään astui eversti käsi
lipassa. “Tervehdys!” Hän oli tullut
hyvästelemään ja kiittämään (ja hän laski
pöydälleni pienen käärön).
“Palautitteko korun? Mustalaisilta ja
kasakoilta saadun tavan mukaan mies
pitää naiselta saamaansa korvakorua
uskollisuuden ja odotuksen merkkinä. Siitä
tulee venäläinen sananlaskukin, ’antaisin
armaalleni vaikka korun
korvanlehdestäni’. Korua ei tosin kuuluisi
pitää ruokatorvessa.”
“Kuulkaahan, Dmitri Pavlovitš, en
suinkaan palauttanut. Oikeastaan sain sen
lahjaksi naiselta. Aion palata hänen
luoksensa. Hoidan asiat kuntoon ja saavun
sitten häntä noutamaan. Mutta minulla on
vielä teitä koskeva käsky. Minun käskettiin
ottaa selvää, mitä te tarvitsette, kenties
asunnon tai auton. Majuri kertoi
tapahtuneesta marsalkalle.”
“Kiitoksia, mutta en tarvitse mitään.”
“Harkitkaa vielä.”
Ja yhtäkkiä sain ajatuksen. “Haluaisin”,
minä sanoin, “tšekkiläisen Petrof-tehtaan
pianon”.

“Selvä. Kirjoitan sen ylös.”
Sitten eversti tervehti ja poistui. Minä
jäin potilaitteni pariin. En totta puhuen
uskonut, että koskaan saisin toivomaani
soitinta. En edes ajatellut itse soittavani
sitä, vaan tyttäreni saisi soittaa. Hän on
lahjakas tyttö.
Kului kolme kuukautta. Olin palaamassa
kotiini ylimpään kerrokseen. Ylhäältä
kaikui koko rappukäytävään tyttäreni
haltioitunut huudahdus:
“Isä, sotilaat toivat meille pianon!”
Oven edessä oli pakkauskartonkeja
siististi taiteltuina kuin kukan terälehdet, ja
puisella alustalla komeili aito Petrof-piano.
Puolisoni tarjoili teetä neljälle
univormupukuiselle nuorukaiselle. Eversti
nousi tervehtimään minua.
“Tohtori, saanko esitellä. Tässä on
vaimoni.”
Edessäni seisoi nainen, jolla oli toisessa
korvassaan korvakoru.
Kesäkuu 2017, Oulu

VCh
Suomennos: Elena Alakomi
Monikielisen viestinnän
ja käännöstieteen opiskelija,
Tampereen yliopisto
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Ljudmila Kol

Persoonia
Pikkuruisia tarinoita

YHTEISYMMÄRRYS
Kukkakaupassa:
– Minulla on tässä jaloangervopensas,
kaksi pelargoniaa, petunia ja muratti…
Paljonko nämä tekevät yhteensä?
– 28 euroa.
– Pieni hetki, en nyt meinaa saada
lompakkoa laukustani.
– Ei hätää, minulla ei ole kiire.
– Kun suomalaisella on kiire, se onkin
melkein outoa.
– Heh. No kuitenkin olette varmaan
samaa mieltä, että sellaistakin sattuu.

HILJAISUUS
Hänen toimistonsa on kadunkulmassa.
Joka aamu näen hänet ikkunassa, kun
menen ohi. Hän seisoo ja katselee kadulle.
Toisessa kädessään hänellä on silmälasit,
ja toinen käsi on taskussa. Hän vain seisoo
ja katselee ja pyörittelee lasejaan. Hän myy
asuntoja – ulko-oven yläpuolella lukee
“Asuntomyynti”. Hänen selkänsä takana
24
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on suuri pöytä ja hylly, jossa on erivärisiä
kansioita. Näen myös ne ikkunasta. Niissä
varmaankin säilytetään jotakin, kenties
papereita, joita on kertynyt sinne koko
hänen elämänsä ajan. Kuitenkaan
liikkeessä ei näy koskaan asiakkaita eikä
oven pieni kello kilise. Hän vain seisoo
yksinään ja katselee kadulle.
Käännyn kadunkulmasta ja menen kujaa
pitkin omaan toimistooni ja ohi hänen
huoneistomyyntiliikkeensä. Niin kuluu
joitakin vuosia: kuljen ohi, hän seisoo
ikkunassa. Hän ei koskaan katso minua,
kun menen ohi. Hän katsoo ikkunasta
jonnekin. Minulle tästä on tullut tapa: kun
tulen raitiovaunupysäkiltä tien yli, jopa
odotan näkeväni tutun ikkunan.
Arvelen, että hänellä olisi kaikenlaista
kerrottavaa. Sitä riittäisi varmaan
kokonaisen romaanin verran. Hän voisi
kertoa pitkästä elämästään ja ihmisistä,
jotka ovat ostaneet häneltä kiinteistön. Hän
tietää paljon kaikenlaista. Mutta kukaan ei
ole hänen asioistaan kiinnostunut ja hän
vain katselee kadulle yksinäisen näköisenä.
Tänään liikkeen ovet ovat apposen auki.
Sisällä tyhjässä huoneistossa hyörii
työntekijöitä ja seinät on juuri maalattu
kirkkaiksi, häikäisevän valkoisiksi. Niillä
leikkivät auringonsäteet. Pohdin:
“Missähän kansiohylly on?” Katsahdan
ylös, eikä oven yläpuolella lue enää
“Huoneistomyynti”. Käännyn
kadunkulmasta, jossa liike joskus sijaitsi,
ja menen kujaa pitkin omalle toimistolleni.

VUOROPUHELUITA
Mies sanoo aamulla kaikkein pisimmän
virkkeensä:
– Laitatko aamupalaa vai laitanko itse?
Vielä unenpöpperöinen nainen vastaa:
– Minä laitan.
Nainen nousee sängystä.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

Kun ulko-ovi avautuu illalla, nainen
sanoo pisimmän virkkeensä:
– Katanko illallisen pöytään vai menetkö
suihkuun?
Mies kopistelee kenkiään eteisessä ja
vastaa:
– Laita pöytään.
Miksi tarvittaisiin enempää?

ULKOMAILLA PILAANTUNUT
– Kuule. Nousin metrovaunuun. Siellä ei
ollut tilaa istua. Seisoin ja pitelin kiinni
kaiteesta. Sitten eräs mies nousi ylös,
ehkä noin nelikymppinen, pitkä ja
ryhdikäs. Hän ritarillisesti, huomaa,
ritarillisesti, tarjosi minulle
istumapaikkaansa.
– Oi, miten hienoa!
– Mitä tarkoitat? Mitä hienoa siinä on?
– Hienoa, että Moskovasta löytyy vielä
hyvin kasvatettuja miehiä.
– En ole samaa mieltä. Istuin toisella
istuimella epämukavasti ja mietin
hermostuksissani: Tässäkö loukataan
minun tasa-arvoisia oikeuksiani? Minulla ei
ole vielä ryppyjäkään, joten miksi minulle
tarjotaan istumapaikkaa metrossa?
Minähän voisin vaikka käyttää sitä
hyväkseni. Jos minun tarvitsee päästä
istumaan, voin itse kysyä. Pitääkö minun
tosiaan viedä jonkun toisen paikka?
– Sinullehan tarjottiin sitä.
– Ihan jopa tarjottiin! Mies tuli metroon
ja istui kaikessa rauhassa ja minäkö sitten
ehdottomasti tarvitsin hänen paikkansa?
– Ulkomaat ovat nähtävästi pilanneet
sinut. Meillä tällainen on kunnianosoitus
naisille eikä sukupuolten välisen tasaarvon loukkaus. Sinä olet vain unohtanut
sen.
– Anna olla. En voi sietää sitä, että
minulle autetaan takki päälle, ojennetaan
käsi tueksi, päästetään edelle, avataan ovi
25
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kohteliaasti ja tehdään muuta arvoani
alentavaa.
– Minähän sanoin: olet mennyt
ulkomailla ihan piloille.

NIMETÖN
Mies lähti
ja nainen meni keittiöön
peitti omenapiirakan kelmulla
laittoi teekupit ja asetit
astianpesukoneeseen
kilautteli teelusikoilla
laittoi tuolit takaisin paikoilleen
mutta siihen tuoliin, jossa mies oli juuri
istunut ja joka jäi hieman irti pöydästä ja
seisoi pöydän kulmassa, hän ei koskenut.
Ensi kertaan sitten.

VIKA
– Arvaa mitä? Lähdin tänään marketista
kärryjen kanssa. Menin liukuportaisiin,
asettelin kärryt siihen ja aloin nousta
ylöspäin. Yhtäkkiä kärryt alkoivat liikkua
alaspäin. Korjasin niiden asentoa, mutta
taas ne lähtivät alaspäin. Sitten aivan
odottamatta tunsin, kuinka jonkun käsi
ojentui. Näin nuoren miehen. En
ymmärtänyt, mitä hän halusi – tehdä
tuttavuutta vaiko varastaa kukkaroni
laukusta. Tiedät hyvin, että kaikenlaista
sitä sattuu… Hän kuitenkin katsahti
minuun ja laski kätensä kärrylle.
– Eikä sanonut mitään?
– Ei mitään.
– Täh, oli ihan hiljaa, sanomatta
sanaakaan?
– Niin. Kärryt pysähtyivät. Hän vieläpä
laittoi jalkansa kärryn renkaan alle, jotta ne
varmasti pysyivät paikoillaan. Silloin
tajusin, että hän halusi auttaa minua.
Hymyilin tietysti ja kiitin häntä.
26

– Entä hän?
– Oli ihan hiljaa. Hän piteli kiinni
kärryistä, kunnes pääsimme ylös asti.
– Ja sitten?
– Sitten kiitin häntä vielä kerran ja hän
lähti.
– Onpa outoa. Eikö sinustakin?
– Onhan se. Yleensä täällä kukaan ei
auta kysymättä siihen lupaa. Se ei ole
tapana. Mutta hän…
– Ehkä hänessä oli jotakin vialla.
Kummallistahan se on, vai mitä.
– Tarkoitatko… hänen päässään?
– Niin…
– Voi olla, että olet oikeassa. Ehkä
hänessä oli jotain vialla…

IHMISRAKKAAT
*
Mustarastas istuu kirsikkapuussa, kiipeää
aivan keskelle puuta, hakeutuu oksalle ja
syö punaisia marjoja.
– Mitä oikein teet? Tuhoat sadon! Mene
etsimään matoja!
Mustarastas kääntää pyrstönsä ja
siristelee silmiään auringonpaisteessa.`
*
Siili hyörii oven alla liian pitkään. Se
nuuskii ja haistaa jossakin hiiren. Yhtäkkiä
ovi avautuu vauhdilla – joku menee ulos.
Siili väistää kohteliaasti. Se nostaa
kuononsa ja katsoo moittivasti: “Miten
voitkaan olla noin varomaton? Minä olen
täällä!”
*
Talon edessä istuu isokorvainen, suuri
rusakko. Se kuulee oven paukahtavan
takanaan ja väistää hieman sivulle, jotta
tulija pääsee ohi.
*
Sinitiainen on erehtynyt matoja etsiessään
ja lentänyt sisään raollaan olevasta
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tuuletusikkunasta. Miten se voisi päästä
ulos? Se on piiloutunut ikkunalaudalle ja
alkanut hakata ikkunan nurkkaa.
– Lennä pian ulos! Avasin sinulle oven!
Älä vain istuskele siinä, vaan mene ulos!
Yhtäkkiä lintu ymmärtää! Se luo
anteeksipyynnöksi kiitollisen ja inhimillisen
katseen, joka sanoo: “Kiitos, palaan vielä!”
*
Pimeydestä saapuu sammakko. Se istuu
ikkunasta tulevassa valoläiskässä. Se
odottaa ihmistä.
*
Puiston pensaasta loikki esiin jänis. Se
pomppi polulle. Se kuuli askelia ja
pysähtyi. Se katsoi ohikulkijaa. “Mitä sinä
täällä teet? En ole ennen nähnyt sinua.”
*
Orava istuu jääkaapissa, pureskelee
nektariinia, kuulee äänen ja mittailee
etäisyyttä. Hyppäisikö tuuletusikkunalle
vai odottaisiko vielä?
– Sinä senkin häpeilemätön! Kaikesta
kehtasitkin haukata!
Siitä ei ole epäilystäkään.
*
Turturikyyhky saapuu keväällä vanhalle
tutulle paikalleen. Se aikoo tehdä pesän
koivuun. Mutta tuttua paikkaa ei enää ole.
Jäljellä on vain sahanpurua. Kyyhky istuu
maahan ja kujertaa yksinäisesti ja
surullisesti.

*
Aamukuudelta pään yläpuolella,
välikatossa, hyörii hyörimistään… orava.
Herään ääniin. Orava laittaa pesäänsä
kuntoon. Miten se on välikattoon päässyt?
Savupiipun kautta varmaan. Hyörii, hyörii.
Sitten orava hyppelee poikittain
edestakaisin. Tulee hiljaisuus. Lähden
töihin.
*
Turhaan ei fasaania sanota tyhmäksi
linnuksi! Se asteli keskelle ajorataa,
kohottautui ja avasi komean pyrstönsä
kuin sanoen: “Katsokaa, kuinka kaunis
olen!” Sitten vasta se ylitti tien.
*
Punarinta kuljeskeli poikaystävänsä
kanssa. Rakastavaiset hyppelivät kivillä
etsimässä matoja eivätkä kiinnittäneet
ihmisiin mitään huomiota. Jokunen päivä
sitten pieni orava kiipesi sisälle taloon ja
telmi lattialla, eikä isäntä huomannut sitä.
Mikä teitä vetää ihmisten luo? Eilen jänis
juoksi ohi ja kurkisti aukinaisesta ovesta
kuin sanoen: “Ettekö kutsuisi kylään?”
Pian kai sanomme teidän kaikkien kanssa
käsipäivää (tai oikeastaan tassupäivää).
Helsinki

LK
Suomennos: Katariina Lehtola
Monikielisen viestinnän ja
käännöstieteen opiskelija,
Tampereen yliopisto
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Polina Zherebtsova
Dokumentaarikirjailija

Pikkuenkeli
Novelli
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Viisikerroksiset talot on rakennettu tänne
jo kauan sitten. Ne seisovat puoliympyrän
muodossa.
Julkisivu on tuhoutunut pommi-iskussa,
mutta pihan puolella asuu ihmisiä.
Rapussamme meitä on kolme asukasta:
Vera-mummo, hänen lapsenlapsensa
Ljubaša ja minä. Siinä kaikki, muita ei ole.
Muissa taloissa on paljon asukkaita,
samassa rapussa jopa neljä–viisi perhettä!
On lapsiakin.
Naapurin Ljubašalla on vaalea tukka ja
harmaat silmät. Lettejä hänellä ei ole.
Hiukset lentävät valtoimenaan joka
suuntaan ja aaltoilevat laihoille olkapaille.
Kuten kaikki lapset, hän pitää jäätelöstä ja
tanssimisesta. Mutta kuka arvostaa
kädenliikkeitä ja silmienloistoa? Entä
odottamattomia pyörähdyksiä? Ne jäävät
nähtäviksi vain samealle, rikkoutuneelle
peilille.
Tyttö sairastaa usein flunssaa. Veramummo ei luota lääkkeisiin vaan
turvautuu yrttihaudukkeisiin. “Eläke on
taas myöhässä, mutta ruokaa pitää saada
tavalla tai toisella”, toistaa hän yhä
edelleen. Tänään hän on istuttanut
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ikkunoidensa alle sipulia ja kertoo minulle,
että minä saan osani sadosta. Aina tällä
naisella on hommia! Ihme tyyppi!
Päivittäin hän siivoaa pihaamme.
Olen 33-vuotias. Olen naimaton ja
työtön. Pihan lapset tarkastelevat minua
ääneti. Vain Ljubašalla on tuhat kysymystä:
“Miksi tupakoit? Se on myrkkyä! Missä
sinun lapsesi ovat?”
Mummo läimäyttää häntä ja ajaa hänet
pois.
Tyttö ei odota vastauksiani. Hänen
äänekäs tervehdyksensä “Moikka!”
kuuluu parikymmentä kertaa päivässä. Voi
kuinka olenkin kyllästynyt häneen!
Mutta nyt kolmeen päivään tätä pikku
lörppöä ei ole näkynyt pihassa.
Tervehdin Vera-mummoa:
“Missä lapsenlapsenne on?”
“Kuumeessa”, huokaisee mummo.
Otan taskusta päivälliseni eli tölkin
kondensoitua maitoa. Vera-mummo
nyökkää ja kiittää. Sitten hän lähtee
huoneeseensa.
Viikko on kulunut, sen jälkeen
toinenkin… Piha on tyhjä. Ljubašaa ei ole
näkynyt missään.
Käyn poikkeamassa naapurissa.
“Tule sisään”, mummo pyytää.
Hämmästyneenä katson ahtaaseen
sänkyyn. Siellä makaa melkein läpinäkyvä
pieni tyttö. Hän on ikään kuin kääriytynyt
näkymättömään vanuun.
Tytön käsissä on valokuvia.
“Tämä on äitini, tämä on isäni, tämä on
isoveljeni Saška.” Ljubaša katsoo
tarkkaavaisesti eikä sano mitään. Hän
odottaa vastaustani.
“Älä huoli! He palaavat kohta
maanpaosta takaisin”, sanon hänelle ihan
vain jotain sanoakseni.
“Ei”, Ljubaša ravistaa päätään, “he olivat
talossa. Ja lentokone – hu-u-u! Mummon
kanssa ehdimme kellariin. Äiti, isä ja
isoveli jäivät hakemaan peittoja ja
ruokaa…”
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Epävarma arvaus painaa hartioitani
alaspäin. Vera-mummo kertoo itkemättä:
“Pommi iski suoraan taloon. En löytänyt
ketään. Vain miniän mekon jäämiä ja
nappeja”.
“Näin unessani avaruusaluksen!” tyttö
puhuu päälle, “He kaikki tulivat
maapallolle. Paljon valoja! Kauniita,
vaaleanpunaisia ja -sinisiä!”
Nyökkään. Annan viimeiset sata ruplaa
sanomatta mitään.
Valehtelen, että olen ansainnut ne.
Selitän sekavasti, että ne ovat palkkarästiä.
Ljubaša kuoli kahden päivän kuluttua.
Täysin huomaamattomasti ja hiljaa
unessaan.
Yksin asuva ystävä haki Vera-mummon
asumaan luokseen.
Jäin omaan rappuuni yksin.
Helsinki

PZh
Suomennos: Olga Semenova
Monikielisen viestinnän ja
käännöstieteen opiskelija,
Tampereen yliopisto
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Marina Kienia-Mäkinen
Natalia Kienia
Marina Kienia-Miakinen on kääntäjä, joka kääntää
katalaanista ja suomesta venäjäksi, sekä kirjoittaa ruonoja
ja proosaa.
Natalia Kienia on journalisti ja prosaisti

Kaksikymmentä latia
Kertomus

Jo ensi silmäyksellä kaikki oli selvää. Niin
sievä ja pieni, eikä varmasti täkäläinen.
Elämää jo nähnyt – tietenkin, mutta ilman
tuota ihanuutta mies ei suostuisi
poistumaan.
Entä nuo sirot jalat… ja
posliinikahvainen laatikko, joka houkutteli
avaamaan. Typerää tietysti hullaantua
yöpöydästä niin. Jähmettyä sillä tavalla
paikalleen urkuharmonin ja sohvan väliin,
tukkien muiden asiakkaiden kulkureitin.
Kirpputori oli ahdas ja väkeä oli siellä aina
paljon. Kaikki halusivat löytää jotakin
arvokasta halvalla. Kuinkas se yksi
venäläinen kirjailija olikaan sanonut?
“Ostaa kopeekalla viiden kopeekan
kolikon.”
Vaan tarvitsiko mies ylipäänsä yöpöytää?
Totta vie! Hän voisi heittää pellolle häntä
aina ärsyttäneen jakkaran, jolla hän säilytti
herätyskelloaan. Jakkara itse oli tietysti
syytön siihen, että sen päällä oli jokaaamuinen kiusanhenki, joka oli vieläpä
tätivainaalta peritty, vanha ja
neuvostoaikainen. Se soitti Moskovan
iltoja ja käski nousemaan, halusit tai et. Ja
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muutenkaan ei alkanut mikään Moskovan
ilta, ei. Alkoi varhainen Riian aamu. Kello
5.30 herätys ja lähtö huoltoasemalle
marssiaskelin. Se ei ollut mitään
kadehdittavaa työtä loppututkinnon
suorittaneelle arkkitehdille, mutta se oli työ
siinä missä moni muukin työ, ja sen
myötä tuli pöytään leipää.
Vaimo oli yleensä siihen aikaan vielä
höyhensaarilla, tai ainakin näytteli
olevansa. Heidän kämppänsä oli todella
pieni. Ulko-ovesta pääsi suoraan
porrastasanteelta keittiöön. Molemmissa
pikkuruisissa huoneissa oli narisevat
lattiat, kylpyhuone oli pieni koppero. Talo
itsessään oli kaksikerroksinen ja kallellaan.
Sisäänkäynti pihalta kävi kaariholvin alitse.
Talopahanen nyhjötti Marijas-kadun
päässä alueella, jota pidettiin loisteliaana,
mutta asuminen siellä ei käytännössä ollut
kovinkaan miellyttävää. Läheinen
kirpputori oli täynnä tavaraa: vaatteita,
huonekaluja ja astioita. Kaikenlaiset
toimeliaat ihmiset olivat tuoneet
hyvinvoivista Euroopan maista latvialaisille
ihmisraukoille tavaraa nimittäen sitä
humanitääriseksi avuksi. Puolet ihmisistä,
ellei jopa useampi, oli puettu
“humanitääriseen apuun”.
Eikä kukaan siitä valittanut, vaan kaikki
olivat tyytyväisiä, että heillä oli
mahdollisuus verhota maallinen majansa
edullisesti. Myös huonekaluja haalittiin
kernaasti. Istuttiin nojatuoleissa, joiden
selkänojat olivat ruotsalaisten, saksalaisten
ja suomalaisten selkien muotoilemia, ja
tarjoiltiin laihaa keittoa pöydiltä, joilla
joskus oli tarjoiltu kinkkua ja kaalia sekä
muita herkkuruokia. Vaimo ei kylläkään
ostanut käytettyjä huonekaluja vaan
hyljeksi niitä. Mistä sen tietää, mitä
energiaa niihin oli kerääntynyt, sanoi hän.
Mutta oliko muka heidän surkeassa
sohvassaan ja rapistuneessa
kylpyammeessaan sitten parempaa
energiaa? Se tuttu, tavallinen energia oli
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köyhyyttä, joten miehen täytyisi ottaa tuo
yöpöytä, jotta hänellä olisi jotakin
miellyttävää katseltavaa.
Hän lähestyi ujosti myyjää ja kysyi:
“Paljonko tuosta haluatte?”
“Kolmekymmentä latia”, vastasi myyjä
siristäen karsastavia vihreitä silmiään.
Kolmekymmentä latia, herhiläinen!
Sellaisella rahalla saisi viiden päivän ruoat,
jos ei nirsoilisi. Ja vaimo tietysti järjestäisi
kohtauksen, kun saisi tietää, paljonko
aviomies oli maksanut “vieraasta
energiasta”. Hän ymmärsi yhtäkkiä, että
mikäli lähtisi ilman yöpöytää, jonka kanssa
oli jo useamman minuutin ajan tehnyt
tuttavuutta, hän olisi toivoton ja tuntisi
olonsa tiensä päähän tulleeksi
menestyksettömäksi luuseriksi.
Odottamatonta sitkeyttä osoittaen hän
tinki hinnan kahteenkymmeneen latiin.
“Sen alle ei kyllä voi mennä, katsokaa
nyt millainen kapine! Se jää vielä teidän
jälkeennekin!” Kiitoksia vain paljon.
Mies nosti yöpöydän syliinsä rintaansa
vasten. Kantoi ulos kaupasta, varovasti,
posliininen laatikonkahva ylöspäin ja
asetteli vanhan Mossen takakonttiin.
Minkä ikäinen Mosse jo oli, siitä hän ei
pysynyt enää kärryillä, mutta mitä väliä,
sillä se vielä kulki ja hoiti tehtävänsä.
Mosse vaati kuitenkin usein remonttia,
mutta se ei ollut paha asia. Kun kotona
kävi olo sietämättömäksi, pystyi mies aina
häipymään autotallille “korjaamaan autoa”.
Aivan kotiovellaan mies yhtäkkiä tajusi,
että ei pystynyt avaamaan ovea itse. Avain
makasi hänen taskunpohjallaan. Jostakin
syystä hän ei halunnut laskea yöpöytää
porrastasanteen likaiselle lattialle, vaan hän
soitti ovikelloa, ja kun vaimo aukaisi oven,
hän ei astunut heti sisään vaan seisoi
kynnyksellä halaten ostostaan kuin
vastasyntynyttä lehtolastaan. Sen jälkeen
hän kesti urhoollisesti väistämättömän
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välikohtauksen ja osoitti vaimolleen jopa
vastarintaa: “Voit ottaa tämän jakkaran
itsellesi. Kun äitisi tulee kylään, hän voi
istua sillä.”
Sängyn vierellä yöpöytä näytti siltä kuin
olisi ollut siinä aina. Mies pyyhki sen
kostealla liinalla, niin sen sirot jalat kuin
posliinisen vetokahvankin, ja laatikon.
Asetteli päälle nenäliinan ja sen päälle
herätyskellon. Ja näytti ihan siltä kuin
kellokin olisi piristynyt ja valmistautunut
esittämään soolonumeronsa uudella
näyttämöllä.
Mies meni nukkumaan aikaisin, tietenkin,
seuraavana päivänähän piti mennä töihin.
Ennen nukahtamistaan hän selaili vielä
lehteä, ja kun hänen silmänsä alkoivat
lurpsahdella kiinni, hän pudotti lehden
lattialle ja aamulla noustessaan (Päivä
kohta koittaa ja laskee kuuuu…) hän
vahingossa potkaisi lehden pitkälle sängyn
alle. Vaimo sopersi unentokkurassa jotakin
tyyliin “Mikä tumpelo!” Ja hänhän oli
oikeassa. Miksi yöpöydässä on laatikko?
Jotta siellä voisi säilyttää lehtiä.
Mies vetäisi posliinisesta vetokahvasta ja
laatikko liukui sulavasti ulos ja… siellä
lepäsi uudehko kellertävä seteli,
kaksikymmenetä latia. Mies virkosi
silmänräpäyksessä ja mieleen tuli ajatus:
Putkahtikohan jostakin esiin jokin
unohdettu kätkö? Vai laittoiko myyjä rahan
laatikkoon hajamielisyyttään? Miehellä ei
ollut asiasta mitään havaintoa. Myyjä
sujautti rahan rintataskuunsa, sen hän
kyllä muisti. “Tämä raha ei ole kenenkään,
joten se on nyt minun”, hän ajatteli ja
katseli rahaa valoa vasten. Oli se aito. Hän
hiipi varpaillaan keittiö-eteiseen ja sujautti
rapisevan rahan kukkaroon. Ennestään
siellä nyhjötti vain yksinäinen kolikko,
jossa oli lehmän kuva, viimeinen
kaksilatinen, jonka oli määrä riittää
palkkapäivään saakka.
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Hän ei ehtinyt tietenkään syödä aamupalaa
tämän sattumuksen vuoksi, ja hän raahasi
itsensä tyhjälle aamuiselle kadulle. Hän ehti
ottaa muutaman askeleen, kun yhtäkkiä
kuuli selkänsä takaa möreän äänen: “Hei!
Heeeii!” Säikähtäneenä hän vilkaisi äänen
suuntaan. Jalkakäytävän reunalla seisoi
vanttera lokki, joka katseli häntä julmin
silmin, nokka raollaan. Katse oli suoraan
sanottuna kuin vankilakundilla. Miehestä
näytti siltä kuin lokki olisi puhunut ihmisen
äänellä: “Onko tupakkaa? Varokin jos
löydän sitä sulta!” Mies puristi kättään
vasten taskua, jossa säilytti lompakkoaan,
ja kiersi pikaisesti autotalleja kohti.
Työnteko oli sillä kertaa jotenkin helppoa.
Uusi seteli lämmitti mieltä. Mutta
tullessaan kotiin mies jo unohti sen ja
rojahti sängylle. Sitten, kuten tavallista,
hän käväisi ostoksilla, korjasi jotakin ja
katseli televisiota, totutusti kinasteli
vaimonsa kanssa ja meni nukkumaan
suhteellisen myöhään. Ja hän heräsi myös
myöhään. Herättyään hän astui lattialle
suoraan lehden päälle. “Se pitäisi laittaa
yöpöydän laatikkoon!”, ajatteli hän ja
vetäisi posliinisesta laatikon vetokahvasta
ja laatikko liukui auki. Siellä lepäsi
kellertävä seteli, kaksikymmentä latia.
Hänen vatsanpohjaansa kouraisi. Onko
tämä unta vai houretta? Hallusinoiko hän
monivuotisen stressin seurauksena? Hän
otti rapisevan setelin pelokkaasti käteensä
ja jostakin syystä nuuhkaisi sitä. Se
tuoksui samalta kuin uudet setelit. Mitä
sille pitäisi tehdä? “Tuhlata” sanoi ääni
hänen sisällään. Ja niin hän tuhlasi.
Yksinkertaisesti ja ajattelematta hän osti
kaikkea sitä, mistä oli joutunut
kieltäytymään jo kauan: savustettua kanaa,
suuren voirinkelin, pullon kahvilikööriä ja
hyvälaatuisia partahöyliä. Ja vasta tämän
odottamattoman kulutusjuhlan
loppupuolella hän muisti: vaimollekin pitää
ostaa jotakin! Niinpä hän osti vaimolle
hajuvettä, paikallista versiota, jota
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vaimoparalla ei ollut ollut. Kun vaimo tuli
illalla kotiin, hän ilahtui odottamattomasta
yltäkylläisyydestä ja ihmetteli. Hajuvettä
hän ei kelpuuttanut, mutta ei se mitään,
sen voisi lahjoittaa anopille.
Siitä lähtien yöpöydän laatikkoon ilmestyi
päivittäin kaksikymmentä latia. Miksi ja
mistä ne tulivat? Kysymykseen ei ollut
vastausta. Oliko se taikuutta, lumousta vai
mitä lie. Luomakunta ehkä tunsi sääliä
miestä kohtaan ja teki hänelle nyt
jonkinlaisia palveluksia, ties minkä vuoksi.
Mies otti lahjan vastaan kiitollisena ja
tuntien helpotusta, ilman pelkoa ja miltei
ilman ihmetystä. Turmeleeko raha
ihmisen? Hölynpölyä. Raha tuo
mukavuuden tunnetta ja varmuutta myös
seuraavaan päivään. Mies tunsi kuinka
hänen olonsa keveni. Poissa olivat
rassaavat ajatukset siitä, kuinka maksaa
lämmityslasku ja mistä löytää rahaa
hammaslääkäriin. Häneltä katosi vuosia
vaivannut syyllisyyden tunne siitä,
minkälainen perheen pää hän oli ollut, kun
ei pystynyt ruokkimaan perhettään.
Tiedättekö esimerkiksi erityyppiset kahvit,
kuten cappucinon, cafe americanon ja
turkkilaisen kahvin? Entä oletteko koskaan
kokeilleet käytettyä kahvia? Sitä saa, kun
kuivattaa käytetyt kahvinporot ja keittää
niistä uudestaan kahvia. Joskus vaimo
ryökäle keitti yhdestä kanankoivesta
keiton koko perheelle ja sanoi pojalle
opettavaisesti, että ihmiskehon pitää välillä
levätä syömisestä. Ikuisesti nälkäinen
nuorimies kysyi sitten mieheltä: “Isä,
miksi minun kehoni ei pysty kauaa
pitämään lepoa syömisestä?”
Niin kasvoi poika tämän erityisyyden
piirissä. Ei mennyt yliopistoon, ei. Sanoi,
että tiede ei tee kylläiseksi. Valmistui
ravintolakoulusta ja lähti Ruotsiin kokkikondiittoriksi. Onhan se jotakin. Kyllä
latvialaiset aina leipoa ja kokata ovat
osanneet.
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Elämä alkoi mennä siitä lähtien aivan uusia
latuja. Kaksikymmentä latia päivässä,
oikeasti! Tosin nyt miehen täytyi pysyä
kaupungissa. Nähkääs, tuore seteli
ilmestyi vain tyhjään laatikkoon, tämän
mies sai selville tutkimalla empiirisesti. Jos
hän jätti yöpöydän laatikon tyhjentämättä
ja lähti viikoksi jonnekin, tuli suurta
tappiota. Harmillista oli sekin, että hän
alkoi valehdella vaimolle. Heidän suhteensa
oli jo pitkään ollut hieman heikoissa
kantimissa. Vaimo nalkutti, mutta mies
kuitenkin ymmärsi häntä.
Mies muisti, kuinka poika varhaisessa
lapsuudessa alkoi yhtäkkiä pelätä noitaakkoja ja kyseli isältään, mistä noita-akat
tulevat ja mistä niitä riittää. Aluksi mies oli
vain kohauttanut olkapäitään, mutta sitten
yhtäkkiä hänen päähänsä oli pälkähtänyt:
Naiset muuttuvat noita-akoiksi, kun he
pettyvät aviomiehiinsä. Ja niinhän se
menee. Ensin häissä ollaan prinsessoja ja
sitten prinsessasta ei tulekaan kuningatarta
vaan tulee työhevonen. Hän kunnioitti
vaimoaan eikä valehdellut tälle koskaan.
Mutta nyt niin alkoi tapahtua. Vaimoa
kun oli alkanut kiinnostamaan, mistä
yhtäkkinen maallisen mammonan tulva
oikein tuli. Mies ei aikonut kertoa totuutta.
Hän sepitti jotain Lilja-tädistä, joka oli
saanut työssään jonkin bonuksen, mutta
kun tämän sepustuksen uskottavuus
loppui, vaimo kysyi vakavasti: “Kerro,
mistä rahat tulevat!” Mies meni
häkellyksiin, ja heilautti kättään sängyn
suuntaan ja mumisi “yöpöydän laatikosta”.
Vaimo vaikeni hetkeksi ja sitten yhtäkkiä
alkoi itkeä. Meni ikkunan luokse ja
nyyhkien toisti: “Pidät minua
idioottina…idioottina…idioottina.” Mutta
sen jälkeen vaimo ei kysynyt asiasta enää
yhtään mitään, koskaan.
He, tietenkin, uusivat vaatevarastonsa,
vaihtoivat autoa ja alkoivat säästää
asuntoon uudesta talosta. Mutta
menestystä ei kätketä, kuten ei
kynttilääkään voi laittaa vakan alle. Sitä ei
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voi piilotella ulkopuolisilta. Heidän talonsa
ensimmäisen kerroksen naapuri oli oikea
nilviäinen. Naapuri ei koskaan ajanut
partaansa, oli pottunenäinen ja käytti
littanaa lippalakkia, jonka alta pistävät
silmät lävistivät lähimmäisen. Naapuri
keitteli itsekseen salaa pontikkaa, jota myi
ikkunaluukkunsa kautta paikallisille
juopoille tai “deekuille”, niin kuin itse heitä
kutsui. Ja tämä naapuri kyseli alituiseen:
“Oletteko rikastuneet jotenkin, oletteko
perineet jotakin? Vai onko teillä jokin
salainen bisnes? Selvä, ette halua puhua
siitä, eikä tarvitsekaan. “ Mutta niin vain
nuuski ja vakoili. Ei puhunut pötyä täti
Lilja, kun sanoi, että latvialainen on
latvialaiselle susi, hitto vie.
Mutta sitten miehelle tuli vakavampi
päänsärky:
Siirtyminen euroon.
Häntä ei ylipäänsä kauheasti politiikka
kiinnostanut. Mitä se häntä liikutti,
syvänmeren eläjää, minkälaiset
loistoristeilijät meren pinnalla seilasivat.
Jopa Latvian liittymisen Euroopan unioniin
hän otti vastaan rauhallisesti, kyynisesti,
kuten vaimo sanoi. Oli kuin rähjäiseen
työtakkiin ommeltu nappi olisi tippunut
lattialle ja joku olisi löytänyt sen ja
ommellut puvuntakkiin kiinni, ajatteli mies.
Mutta että euro! Yöpöytä oli taikakalu, ja
taikuus ja politiikka eivät oikein kuulu
yhteen. Olisiko yöpöytä voitu liittää uuteen
valuuttaunioniin? No ei voitu liittää
yöpöytää eurojärjestelmään, ei. Miten sen
olisi saanut uuteen moodiin? Olisiko
posliinikahvaa pitänyt pyörittää johonkin
suuntaan? Typeryyttä. Joka tapauksessa
mies asetti yöpöydän viereen kelloradion
ja sääti sitä aina kovemmalle, kun
radiolähetyksessä puhe siirtyi tuleviin
uudistuksiin. Mies laittoi yöpöydän
laatikkoon tuoreen sanomalehden.
Kuule kallis ystäväni, ota tietoosi!
Älä riistä meiltä kallisarvoista apuasi!
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Sinä uudenvuoden aattona mies ei ollut
oikein oma itsensä. Seuraavana päivänä
kilisisivät kaikkien latvialaisten taskuissa
uudet kolikot. Ja mikä häntä odottaisi?
Kallis shampanja maistui happamalta,
herkut takertuivat kurkkuun, ja hän meni
aikaisin nukkumaan.
Nukahti yllättävän helposti ja heräsi, kun
ikkunasta sarasti hento Riian aamurusko.
Vaimo nukkui ja kuorsasi hiljaa. Mies
tarttui varovaisesti posliiniseen
vetokahvaan ja vetäisi.
Laatikossa lepäsi kellertävä seteli,
kaksikymmentä latia. Silloin hän tajusi.
Hän ei ostanut tätä yöpöytää vaan lunasti
sen, kun otti sen mukaansa kirpputorilta,
ja nyt yöpöytä osoitti hänelle
kiitollisuuttaan ja palkitsi hänet päivittäin
sillä summalla, jonka hän oli sydän karrella
ottanut perheensä ruokarahoista. Jos hän
olisi tinkinyt hinnan kymmeneen latiin,
laatikosta olisi tullut kympin seteleitä. Niin
asia oli. Siinä sitä energiaa kerrakseen.
Mutta hänellä olisi vielä puoli vuotta aikaa.
Kuusi kuukautta, jonka valtio antoi aikaa
kansalaisilleen vaihtaa vanhaa
rahayksikköä uuteen. Mies hiipi vessaan ja
lisäsi arvokkaan paperinpalan rullaan, jota
hän säilytti vessanpöntön takana. Illalla,
kun vaimo oli mennyt ystävättärensä
luokse, miehen teki yhtäkkiä mieli levittää
keräämänsä setelit keittiön lattialle ja
katsella minkälaista oli, kun rahaa on
lattialla mattona jalkojen alla.
Mies nautiskeli rahoistaan ja ihasteli
työnsä hedelmiä, kunnes ulko-ovi aukesi.
Hän oli unohtanut lukita sen vaimon
lähdön jälkeen. Kynnyksellä seisoi naapuri,
jonka silmät laajenivat teevadeiksi ja kieli
jähmettyi hämmästyksestä.
Lopulta naapuri sai kuiskattua: “Mistä
ihmeestä?” Yllättävässä rohkeuden
puuskassa mies vastasi:”Painoin. Nyt
kuivaan.” Naapuri sai jalat alleen nopeasti.
Puolen tunnin kuluttua, nimettömän
ilmiantopuhelun jälkeen, saapui poliisi:
“Painatteko rahaa?” Mies vastaa
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hymyillen: “En. Minä vain kuivaan sitä.
Laite on naapurilla alakerrassa.” Poliisi
lähti nopeasti naapurin luo ja löysi laitteen.
Pontikkapannun.

Suomennos: Terhi Saarenoja
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen
opiskelija, Tampereen yliopisto

Tampere
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Taiteilija
Rauni Mustonen kertoo
Tietämättä alasta etukäteen mitään opiskelin kultasepäksi, oma
työhuone oli minulle ainoa mahdollisuus työllistyä mutta samalla
onnenpotku. Heti kun taloudellinen tilanne sen salli aloin valmistaa
omia malleja ja näyttelyiden tiimoilta tapasin ulkomaisia kollegoja.
Metallin käsittely kuitenkin loppui kun kädet eivät kestäneet
raskasta työtä.
Lasiin siirtyminen tapahtui pikkuhiljaa, sain haltuuni päte du verre
-tekniikan niin hyvin että osallistuin näyttelyihin, pääosin
Tanskassa koska asuin siellä 2–3v. Tapahtui kuitenkin sama kuin
metallin kanssa.
Kolmiulotteiset paperiteokset olivat välivaihe kunnes Pekka
Halosen Akatemiassa suoritin kuvataiteilija/media-assistentin
tutkinnon.
Käytän akryyli- ja öljymaaleja sekä teen monotypioita. Metallin
muokkaamisessa oli rajotteita, maalaamisessa ei niin mitään ja
siksi se on tuntunut kinkkiseltä. Opin kuitenkin uutta koko ajan ja
siksi tuunailen teoksiani kunnes olen niihin tyytyväinen. Olen
oppinut luottamaan omaan intuitioon ja siksi ei kaduta vaikka
kovin moni maalaus ei vielä olekaan lopullisesti valmis.
Inspiraatio tulee elämän eri ilmiöistä, luonnosta ...
Tämän artikkelin teokset ovat melko hajanaisesti eri vuosilta.
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Rauni Mustonen. Avaruus
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Kristina Rotkirch

Juutalaisteema
venäläisessä
nykyproosassa
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Nuorena, Neuvostoliitossa, ystäväni
Andrej Zorin halusi opiskella englantilaista
kirjallisuutta MGU: ssa. Mutta vaikka hän
sai parhaat tulokset pääsykokeissa, tämä
ei onnistunut. – olihan Andrej juutalainen.
Vihdoin hän pääsi opiskelemaan venäläistä
kirjallisuutta iltakursseilla. Ja tänään Andrej
Zorin on venäläisen kirjallisuuden
professori Oxfordissa.
Tällaisia tapauksia on vaikka kuinka
monta. Valtion harjoittama antisemitismi
Neuvostoliitossa on yksi syy siihen että
juutalaisväestön osuus Venäjällä on niin
voimakkaasti vähentynyt.
Viime vuosisadan alussa Venäjällä oli
maailman suurin juutalaisväestö, reilusti yli
5 miljoona. Tänään arvioidaan että jäljellä
Venäjällä on ainoastaan noin 200 000
juutalaista.
Samalla juutalainen kulttuuri,
paradoksaalisesti kyllä, elää tänään
voimakasta nousukautta Venäjällä.
Synagogia restauroidaan, kouluja avataan,
juutalais- keskuksia ovat syntyneet,
kuuluisa tv-personallisuus Parfjonov on
tehnyt perusteellisen, kolmiosaisen
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dokumenttielokuvan venäläis-juutalaisten
historiasta jne…
Näkyvin esimerkki on The Jewish
Museum and Tolerance Center jonka
avattiin Moskovassa vuonna 2012 ja joka
väitetään olevan maailman suurin
juutalaismuseo. Merkittävää on, että itse
presidentti Putin lahjoitti erään
kuukausipalkkansa sen rakentamiseen.
Kirjallisuus on tietenkin esillä: museossa
on muun muassa huone joka esittää
perinteistä odessalaista kahvilaa. Kun siellä
istahtaa pöytään, voi kuunnella esimerkiksi
Isaak Babelin keskustelevan… Ja museon
kirjakaupasta löytyy sekä Babelia että
uusien juutalais kustantamoiden laajaa
tuotantoa.
Tämä museo ei ole sattumalta sijoitettu
Marina Rosja-alueelle, saman nimisen
metroaseman läheisyydessä. Marina Rosja
on perinteisesti ollut juutalaisten asuttama
alue, varsinkin juutalaisen köyhälistön ja
pikkuväen asuinalue. Ja vaikka siellä nyt,
niin kuin kaikkialla Moskovassa,
rakennetaan uutta ja suurta, niin
perinteinen Marina Rosja ja sen asukkaat
elävät kirjallisuudessa. Ne ovat nimittäin
saaneet erittäin hyvän tulkin, kirjailijan
nimeltä Asar Eppel.
Venäjällä käsite “Marina Rosja” on
melkein juutalaisuuden synonyymi ja
symboli. Silti sana “juutalainen” tai
viittausta juutalaisiin traditioihin on
melkein mahdotonta löytää Asar Eppelin
laajasta tuotannosta.
Minusta ainoa selitys on se, että Eppel
aloitti kirjailijauransa neuvostoaikana,
aikana jolloin ainoa tapa saada julkaista ja
päästä kirjailijaliiton jäseneksi oli välttää
juutalaistematiikan avointa käsittelyä.
Täytyy muistaa mikä tilanne oli
Neuvostoliiton valtiollisen antisemitismin
aikana. Jopa neuvostojuutalaisten
sotauhrien kohtalosta vaiettiin. Selkeä
esimerkki on Ilja Ehrenburgin ja Vasilij
Grossmanin toimittama Tjernaja kniga/
Musta kirja joka ei saanut ilmestyä ennen
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perestroikaa. Siinä on sotakirjeenvaihtajien
todisteita siitä, miten holokaust tapahtui
neuvostovallan maanperällä. Jevgenij
Jevtusjenkon kuuluisa Babij Jar-runo oli
rohkea ja poikkeuksellinen protesti tätä
vaikenemista vastaan.
Siksi ei ole ihme että perestroikan
jälkeen juutalaisten historia ja perinteet
nousivat voimakkaasti esille. Nyt
julkaistiin Grossmania ja Dovlatovia,
muistelmia ja dokumentteja, Gálitjin lauluja
ja Zjvanetskin kaskuja.
Tuli myös uusia kirjailijoita jotka hyvin
eri tavoilla käsittelivät juutalaistematiikkaa.
Ljudmila Ulitskajan novelleissa ilmestyi
esimerkiksi joukko marginaali ihmisiä
kirjallisuuteen - homoseksuaaleja,
invalideja, mielisairaita, kaukaasialaisia - ja
myös juutalaisia.
Ulitskaja on itse syntyään juutalainen
mutta syvästi perehtynyt muihin
uskontoihin, niin kuin esimerkiksi hänen
kunnianhimoisesta romaanista Daniel Stein
huomaa. Juutalais-teema on enemmän tai
vähemmän esillä myöskin hänen muissa
teoksissa, esimerkiksi hänen viimeisessä
romaanissa Lestnitsa Jakova, Jakovin
tikkaat joka on muodoltaan perinteinen
sukutarina eräästä juutalaisperheen
kohtalosta.
Ulitskajalle Venäjän juutalaiset ovat niitä
kovanonnen lapsia vähän samalla tavalla
kuin toisin ajattelevat, poikkeavat ja
vähemmistöt yleensä. Ja onhan juuri
hyvätahtoinen Ulitskaja sanonut:
“Juutalaisuus ja venäläisyys ovat kaksi
nauhaa jotka yhdessä muodostavat kauniin
köyden”.
Näin suopeasti kaikki eivät kyllä
suhtaudu vähemmistön ja enemmistön
väleihin. Kun nuori Aleksandr Mejlachs
80-luvun alussa vei käsikirjoituksensa
kustantamoon , hän sai kuulla, että sillä
nimellä ei kylläkään julkaista mitään. Siksi
hänestä tulikin Aleksandr Melihov. Ja
ehkä juuri siksi hän jo 90-luvun alussa,
heti kun oli mahdollista, julkaisi vihaisen
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romaaninsa Èñïîâåäü åâðåÿ, Juutalaisen
tunnustus.
Kirja alkaakin vihaisella kysymyksellä:
“Sanokaa, onko mahdollista elää sellaisella
sukunimellä kuin Katse-nelen-bogen?”
Kokonaisuutena romaani muodostaakin
jonkinlaisen vastauksen tälle kysymykselle
– ja se on enimmäkseen negatiivinen.
Antisemitismiä näyttää olevan vähän
kaikkialla, se varjostaa jokapäiväistä
elämää, se on este koulutuksessa ja
työelämässä. Ja ennen kaikkea – se on
loukkaus ihmisarvoa vastaan.
Silti romaani ei koostu ainoastaan
valituksista, vaan se on elävästi kirjoitettu
tarina juutalaisten elämästä
neuvostoaikana. Ja vuosien mittaan siitä
tulikin ensimmäinen osa hienossa suku trilogiassa nimeltä Tåíü îòöà/Isän varjo joka
on julkaistu jo monta kertaa.
Toinen pietarilaiskirjailija joka on
tarttunut juutalaistematiikkaan, mutta ihan
toisella tavalla, on Jelena Tjizjova.
Tjizjova on tuottelias kirjailija joka melkein
systemaattisesti kuvaa kaupunkinsa
nykyhistoriaa, usein omien kokemuksien
pohjalta.
Romaanissa Polukrovka/Puoliverinen
pääteemana on antisemitismin vaikutus
nuoren ihmisen kehitykseen. Siinä Tjizjova
käsittelee antisemitismiä sekä valtiollisena
että kadun ilmiönä.
Tässä pari esimerkkejä. Ensimmäinen
koskee juuri valtiollista antisemitismiä.
Romaanin päähenkilö Masha on pienestä
saakka ollut kiinnostunut historiasta ja
unelmoinut historian opiskelusta. Kun hän
sitten pyrkii historialliseen tiedekuntaan,
hän pärjääkin loistavasti pääsykokeessa.
Mutta – häntä ei hyväksytä. Papereista on
nimittäin käynyt ilmi, että Mashan isä on
juutalainen – vaikka joku toinen, virallinen
syy tietenkin keksitään.
Mutta Mashalla on kokenut serkku joka
rohkaisee Mashaa ja keksii hänelle uuden
identiteetin. Eräästä virolaisesta
novellikokoelmasta serkku löytää nimen
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“Toomas” – ja Mashan isästä tuleekin
virolainen, Mihail Toomasovitj, joka ei ole
insinööri vaan työläinen. Näillä papereilla
Masha pääsee yliopistoon.
Tämähän kuulostaa täysin
uskomattomalta, mutta Tjizjova on itse
kertonut että näin on tapahtunut hänen
omassa perheessään.
Toinen esimerkki koskee kadun
antisemitismiä, sitä mitä juutalaiset voivat
kohdata missä vaan, tavallisten
kanssaihmisten keskuudessa. Mashan
perhe asuu komunalkassa, siis
yhteisasunnossa, jossa naapurina on
vanha nainen, Panka. Eräänä iltana
Masha kuulee miten Panka valittaa siitä
että hänen on pakko asua jutskujen
kanssa, he teeskentelevät ystävällisyyttä
mutta ahmivat vaan hänenkin huoneensa,
heidän kanssa ei voi tulla toimeen, he ovat
toisenlaisia, liian ovelia..
Mashalla ei ole vastalääkettä kun hän
törmää Panka-tyyppiseen antisemitismiin.
Hänellä ei ole koskaan ollut minkäänlaista
iloa tai tukea juutalaisuudestaan. Eikä hän
oikeastaan tiedä siitä paljon mitään:
traditiot, kulttuuri, filosofia – kaikesta on
vaiettu ja on hänelle täysin vierasta. Ehkä
siksi hän kostaakin niin julmasti.
Pankan kuoltua, Masha nimittäin ottaa
uurnan ja lähtee juutalaiselle hautausmaalle
missä hän levittää tuhkat.
Näitä tekstejä lukiessa törmää jatkuvasti
termiin ïÿòûé ïóíêò eli viides kohta. Se
oli pahamaineinen kohta Neuvostoliiton
passissa, jossa piti ilmoittaa
“kansallisuutensa”, siis etnisen taustansa.
Ja jos siinä luki åâðåé/juutalainen, saattoi
käydä huonosti, niin kuin Aleksandr
Kabakovin kertomuksessa Ñòðàííèê/
Kulkija. Siinä päähenkilö Kuznetsov
epäonnistuu melkein kaikissa
elämänvaiheissa. Aina kun Kuznetsov
pyrkii johonkin, joku päättäjä muistaa
katsoa tätä kohtaa – ja Kuznetsov jää
paitsi. Mutta tämä tragikoominen tilitys
loppuu onnellisesti – kun Kuznetsov
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pitkän poissaolon jälkeen palaa kotimaahan
tämä kohta onkin poistettu passista. Ja
iloinen venäläinen kanssamatkustaja
pyytää Kuznetsovin lasilliselle!
Niin kuin kaikissa kulttuureissa,
vähemmistön katse on terävä. Se kertoo
paljon myös enemmistöstä, ja koko
yhteiskunnasta. Tämä pätee varsinkin
Margarita Hemlinin tuotantoon joka
koskee venäläisten, utkranialaisten ja
juutalaisten yhteiseloa. Hemlin on syntynyt
60-luvulla ja kasvoi Tjernihiv-alueella
pohjois Ukrainassa, tietämättä että sodan
aikana kolme tuhatta juutalaista oli
murhattu juuri siellä. Niin kuin ei kukaan
muu hän on sittemmin nostanut esille
juutalaisten kokemuksia sodanjälkeisessä
Ukrainassa, voimakkaasti mutta ilman sitä
paatosta mikä usein leimaa venäläistä
sotakirjallisuutta. Hän on myöskin
kirjoittanut paljon muuta omaleimaisella,
fragmentaarisella tyylillään. Margarita
Hemlinin ennenaikainen kuolema pari
vuotta sitten oli menetys koko
venäjänkieliselle kirjallisuudelle.
Mitä tulee juutalaisten ja venäläisten
kanssakäymiseen, kaikein kovin teksti
löytyy Dmitrij Bykovin romaanista ZjD.
Siellä Israeliin muuttanut Everstein haastaa
venäläisen kolleegansa Volohovin.
Everstein väittää mm. että venäläisiltä
täysin puuttuu oikeus oman maahaansa –
sen verran huonosti he ovat sitä hoitaneet.
Ja Everstein jatkaa, siteeran: “Sitä mitä te
venäläiset puuhaatte, se on hävittämistä ja
koloni-saatiota, samalla kun minkäänlaista
edistymistä tämän sanan todellisessa
merkitysessä ei tapahdu”.
Tämän tyyppistä, periaatteellista
keskustelua ei tietääkseni käydä paljon.
Kun juutalaistematiikasta on kysymys,
pääasiana on ollut välittää omat ja omien
kokemukset.
Tämä pätee myös mitä tulee siihen
kirjallisuuteen joka kirjoitetaan muualla
maailmassa, varsinkin Israelissa.
Tänäänhän Israelissa asuu yli miljoona
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venäjänkielistä juutatalaista, siis
huomattavasti enemmän kuin Venäjällä.
Ja onhan siellä venajänkieleistä
kirjallisuutta! Grigorij Kanovitj, David
Markisj, Julia Viner… Tässä
yhteydessä ehdin vaan sanoa, että jotkut,
niin kun Dina Rubina ja Linor Goralik
toimivat ja julkaisevat molemmissa
maissa, sekä vanhassa että uudessa
kotimaassaan. Ja että heidän
suhtautuminen juutalaisuuteensa,
ymmärrettavästi kyllä, vaikuttaa
kevyemmältä ja positiivisemmalta.
Lopuksi: mikä on juutalaisten tilanne
Venäjällä tänään? Jääkö sinne joku –
elämään ja kirjoittamaan? Kysyin Elena
Tjizjovalta ja hän vastasi: “Tänään
Venäjällä xenofobia kohdistuu lähinnä
kaukaasialaisiin. Mutta me juutalaiset, me
olemme kuin vaihtomiehet jalkapallossa.
Milloin vaan me voimme joutua kentälle.”
Helsinki

KR
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Runovers(i)o

Frannie -verkosto liikkuvan
runofestivaalin tiekartaksi
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Maailma monipuolistuu ja liikkuu ja niin
taidekin. Taiteista runous lienee kielestä
eniten riippuvainen laji: runoja yleensä
rustataan äidinkielellä ja täytetään
merkityksillä, jotka voivat olla tiiviissä
sidoksessa kulttuuriseen kontekstiin.
Tästä syystä runot suositellaan
nautittavaksi lähdekielellä, mikäli
mahdollista, koska merkitysten
hienovaraisemmat sävyt voivat hukkua
jopa hyvästä käännöksestä huolimatta.
Itämeren “kehysvaltiot” – niin Baltian
kuin Pohjoismaatkin suorastaan kuhisevat
runo- ja kulttuuritapahtumia, jossa
runoudella on enemmän tai vähemmän
näkyvä osa. Mutta hyvässäkin on
parantamisen varaa. Näiden maiden
erikoispiirre on kielillinen moninaisuus:
uudet ja vanhat vähemmistöt luovat
kirjallisuutta omalla kielellään mutteivat
aina saa ääntä kuulumaan. Samalla
kantaväestön runoilijat eivät aina löydä
polkua kohti monikielistä yleisöä.
Vuonna 2018 perustettu kansainvälisellä
Frannie -verkostolla on tarkoitus

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

täydentää alueen moninaista
kulttuurikenttää uudella runofestivaalilla,
joka toisi esiin ja törmäyttäisi keskenään
niin runoilijoita kuin kääntäjiä sekä edistäisi
vähemmistöjen ja kantaväestöjen
taiteilijoiden ja yleisöjen kohtaamisia.
Liikkuva festivaali korostaisi eri maiden ja
alueiden moninaisuutta ja edesauttaisi
runoilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien
rajoja ja kielimuureja ylittävää
verkostoitumista.
Ajatus lähti liikkeelle Tartosta, jossa
vuodesta 2013 järjestetään
Maisemarunofestivaali ja vuodesta 2017
Baltian rengas -runofestivaali.
Kummassakin epävirallisena
“painotuksena” on ollut venäjän kieli –
Viron suurimman vähemmistön kieli,
mutta ohjelman “kielipalkki” laajenee
vuodesta vuoteen.
Frannie -verkoston alulle panijana on
toiminut liettualainen runoilija, kääntäjä ja
pitkän linjan kulttuurivaikuttaja Tomas
Chepaitis, joka kutsui yhteistyöhön sekä
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Tarton festivaalijen järjestäjänä toimineen
Yhteiskunnallisen pääoman
kehityskeskuksen että suomalaisen
LiteraruS -lehden.
Pääedustajina ja yhteyshenkilöinä
Virossa toimivat Viktoria Neborjakina ja
Polina Kopylova. Nordic Art Pointin
rahoitus on mahdollistanut Viron, Liettuan,
Suomen ja Tanskan
vähemmistötaustaisten
kulttuurivaikuttajien ja -aktiivien
verkostoitumista Vilnassa (Liettua),
Tartossa ja Tallinnassa (Viro), Helsingissä
(Suomi), Pihkovassa (Venäjä),
Kööpenhaminassa (Tanska) ja Malmössä
(Ruotsi), jossa tutustuttiin sekä paikallisiin
festivaaleihin että kulttuurikentän
toimijoihin.
Frannie -ryhmän vierailun yhteydessä
järjestettiin erimuotoisia runoiltamia ja
luentotilaisuuksia tarkoituksena kokeilla,
miten mitäkin muoto sopii paikalliseen
kontekstiin. Kokemusten perusteella oli
todettu, että järjestämisen tärkeimpia

elementtejä on paikallisen koordinaattorin
hyvät kontaktit kenttään sekä hänen
sitoutumisensa hankkeeseen. Edes pienen
tilaisuuden järjestäminen “etäyhteydellä” ei
onnistunut niin hyvin. Virossa verkoston
tapaamisia pidettiin kahden jo olemassa
olevien festivaalien yhteydessä.
Liikkuvan festivaalin konseptio
kehitettiin tapaamisissa paljolti tuoreiden
kokemusten sekä palautteiden perusteella.
Monikielisyys osoittautui kaikissa
tapauksissa tärkeäksi ja viehättäväksi
elementiksi, joten siinä mielessä Frannien
työ osui ytimeen. Eri kielisten kirjoittajien
linkittäminen toisiinsa ja esiin tuominen
kiinnostaa ja kääntämisen tärkeys kasvaa.
Frannie -verkoston työskentelyvuosi
päättyy, mutta varsinainen työ on vasta
alussa: suunnitteilla on vähintään kahden
vuoden festivaalikierros, joka on tarkoitus
toteuttaa lähivuosina vähintään kahden
vuoden festivaalikierros, joka on tarkoitus
toteuttaa lähivuosina.

Polina Kopylova
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23.3.2018 Helsingissä
järjestettiin seminaari
Kääntäminen kulttuurienvälisen dialogin välineenä.
Järjestelyistä vastasivat LiteraruS-lehti ja
Helsingin yliopiston kielten osasto.
Tapahtuma sai tukea myös
Raija Rymin-Nevanlinnan rahastosta.
Seminaariin osallistui tutkijoita Moskovasta, Pietarista,
Tampereelta ja Helsingistä.
Julkaisemme tässä numerossa osan seminaariesitelmistä
suomeksi.
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Marina Jangljaeva
Moskovan valtionyliopiston
viestintätieteellisen tiedekunnan dosentti
(Moskova, Venäjä)

Kulttuurin dialogia
luovilla aloilla
Kulttuurin välittämisen erikoispiirteitä
kaunokirjallisuuden kääntämisen ja
muiden sisällöntuotannon muotojen
kontekstissa
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Luovat alat kuuluvat nykyisin olennaisena
osana maailmanlaajuiseen, kansalliseen,
alueelliseen ja paikalliseen
mediamaailmaan. 1990-luvulta lähtien
luovat alat on ollut tapana jakaa 12
sektoriin, joista suurin osa kuuluu mediaan
(esimerkiksi TV, radio, kirjatuotanto,
valokuvaus, musiikki, mainonta,
teatteritaide ja tietokonepelien tuotanto).
Mediaan eivät kuulu arkkitehtuuri, design,
turismi ja museotoiminta. Kahden
viimeisen vuosikymmenen aikana luovien
alojen kehitys on ollut niin intensiivistä,
että monissa Euroopan maissa luovat alat
on otettu mukaan valtiollisiin
talouskehityksen strategioihin. Luovien
alojen toimijoita ovat:
- valtio (luo edellytykset luovalle
toiminnalle yhteiskunnan eri tasoilla)
-t ieteelliset tutkimuskeskukset ja
koulutusorganisaatiot (tutkivat
yhteiskunnallisen kehityksen strategioita)
- promoottorit (edistävät palveluita ja
materiaalituotantoa paikallisella,
alueellisella ja kansallisella tasolla)
- kauppaliset toimijat (ovat
vuorovaikutuksessa
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joukkotiedotusvälineiden ja lopputuotteen
kuluttajien kanssa sekä järjestävät tukku- ja
vähittäismyyntiä, markkinoita, messuja jne.)
- tuotteiden ja palveluiden tuottajat
(edustavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä)
- erikoistuneet organisaatiot (erilaiset
luovien alojen yhteisöt, kansalaisjärjestöt,
konsulttitoimistot, agentuurit, joiden
päämäärä on kehittää minkä tahansa luovan
projektin käytännön sovelluksia)
- luonnoliset henkilöt (myyvät omia
tuotteita ja palveluita).
Luovista aloista on tullut niin suosittuja,
että maailmassa on alettu mitata jopa
globaalia luovuusindeksiä(ks. Taulukko 1),
jonka perusteella luokitellaan luovasta työstä
tuloja saavat maat. Maiden top-listan
kärkeen sijoittuu Australia ja loppuun
Sveitsi.
Pohjoismaista Tanska, Suomi, Ruotsi ja
Islanti ovat kymmenen parhaan joukossa ja
Norja 11 sijalla.
Taulukko 1. Globaali luovuusindeksi (2015)
Sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maa
Australia
Yhdydvallat
Uusi-Seelanti
Kanada
Tanska
Suomi
Ruotsi
Islanti
Singapore
Alankomaat
Norja
Iso-Britannia
Irlanti
Saksa
Sveitsi

Indeksi
0,97
0,95
0,949
0,92
0,917
0,917
0,915
0,913
0,896
0,889
0,883
0,881
0,845
0,837
0,822

Lähde: Global Creativiti Index 2015.
Saatavilla:
https://www.culturepartnership.eu/article/
global-creativiti-index-2015
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

Pohjonmaissa valtio tukee kansallista
elokuvatuotantoa, gallerioita, taiteilijaateljeita ja käsityöpajoja. Toisin kuin
esimerkiksi Sveitsissä, ei eri
kulttuurimuotojen tukeminen kuitenkaan
aina tapahdu omilla varoilla. Tämä pätee
Ruotsiin, Suomeen ja Tanskaan, jotka
kaikki ovat EU-maita ja saavat rahoitusta
Euroopan unionilta (lobbauksen
myötävaikutuksella). Unioniin
kuulumattomissa Norjassa ja Islannissa
luovien alojen toiminta rahoitetaan omin
varoin. Pohjoismaissa luoviin aloihin
suhtaudutaan suurella palolla. Yleinen
mielipide on, että luovat alat ovat
selvinneet viime vuosien talouskriisistä
muita talouden osa-alueita paremmin
(esimerkkinä Tanska), ja muihin aloihin
verrattuna luovien alojen yritykset ovat
huomattavasti useammin kansainvälisesti
tunnettuja ja suuntautuvat kansainvälisille
markkinoille. Erilaisten luovan alan
innovaatio-ohjelmien kuraattoreina
toimivat useimmiten valtion laitokset,
kuten kulttuuriministeriö (Suomessa
opetus- ja kulttuuriministeriö) ja suurten
kaupunkien hallintoelimet. Tässä
yhteydessä on syytä mainita SibeliusAkatemia, joka on Pohjoismaiden suurin
musiikkialan korkeakoulu. Mitä taas
rahamääriin tulee, esimerkiksi opetus- ja
kulttuuriministeriön toteuttamalle Luovien
alojen yritystoiminnan kasvun ja
kansainvälistymisen kehittämisohjelmalle
2007–2013 jaettiin 14,3 miljoonaa euroa
Euroopan sosiaalirahaston varoja. Luovien
alojen kehitystä Suomessa kuvaa hanke
Creative Industries Finland (CIF), jonka
on hyvä esimerkki maan luovan alan
suuntautumisesta Baltiaan ja LuoteisVenäjälle. Ruotsissa sen sijaan ollaan yhtä
mieltä siitä, että kaikki kekseliäät,
avarakatseiset ja uusille asioille avoimet
ihmiset ympäri maailmaa tulevat
Tukholmaan, koska juuri siellä unelmat ja
todellisuus kohtaavat.
Luovien alojen kehitys on vasta
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äskettäin päässyt vauhtiin kansallisesti ja
alueellisesti vastaamalla kohdeyleisönsä
tarpeisiin. Nykyään markkinoiden ja
tuotannon jatkuvan globalisaation
kontekstissa ideoiden vaihto ja yhteistyö
on vaikeaa siksi, että ideoiden sisältö ja
vastaanottokonteksti muuttuvat, kun ne
siirtyvät maasta toiseen. Esimerkkinä tästä
toimii ylikansallisten brändien
televisiomainonta: vaatteiden ja juomien
valmistajiin suhtaudutaan eri tavalla
Euroopassa, Lähi-idässä tai Aasiassa. Sitä
paitsi kaikille yhteiset globaalin
liiketoiminnan mallit on mukautettava
kansallisiin markkinoihin.
Kun puhutaan luovuuden
kansainvälistymisestä luovan talouden
avulla, on otettava huomioon kulttuurien
dialogi. Miten oman tuotteen voi sopeuttaa
sekä paikallisille markkinoille, jotka
pohjautuvat paikallisväestön
luonteenpiirteille että kansainvälisille
markkinoille? Yksi ratkaisu voi olla
kaunokirjallinen kääntäminen, joka ottaa
huomioon kulttuurikomponenttien
välittämisen erikoispiirteet. Tuotteen
sisällön visualisointi on tänä päivänä
avainasemassa, mistä hyvä esimerkki on
pieni kirja Hygge: hyvän elämän kirja.
Venäjänkielinen nimike on HYGGE.
Секрет датского счастья (jäljempänä
tekstissä teokseen viitataan sanalla
Hygge).
Miten kirjoja käytetään tänä päivänä?
Kirjojen pohjalta tehdään teatteriesityksiä,
elokuvia, tietokonepelejä ja rakennetaan
huvipuistoja. Luovaan talouteen tarvitaan
monipuolisia markkinoinnin malleja. Idean
esittäminen ei riitä, vaan idea täytyy
kaupallista. Se pitää muuttaa
liiketoiminnaksi: antaa sille tuotteen
muoto, muodostaa brändi tai keksiä idealle
uusi toteuttamistapa. Toisin sanoen
kulttuurikomponentti on muutettava
rahaksi tuoton saamiseksi. Tämän
saavuttamiseksi on luotava sisältöä.
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Hygge on 30 maassa julkaistu
maailmanlaajuinen bestseller, jonka
käännös on äärimmilleen visualisoitu.
Laaja termi vaikeuttaa kääntämistä ja osa
merkityksistä valitettavasti jää
alkuperäiskieliseen ilmaisuun, sillä hygge
tarkoittaa tunnetilaa, elämäntapaa,
ajatusmaailmaa sekä kansan luonnetta ja
rakkautta. Sitä pitääkin kuvailla
mahdollisimman monin eri sanoin sekä
käyttää lisäksi värikkäitä kuvia ja
erikoissanastoa. Entä miten välittää
hyggen merkitys ja henki?
Se on kiitollisuudesta, läheisyydestä,
seesteisyydestä, sopusoinnusta,
tyytyväisyydestä ja sen sellaisesta kudottu
henkisen tasapainon ilmentymä. Kudelman
lankoina ovat villasukat, mukava nojatuoli
sekä kauniissa kupissa tarjoiltu höyryävä
kahvi kakkupalan kera. Kun pyritään
välittämään hyggen merkitys ja henki,
karsiutuu tarve tehdä tarkka ja syvällisen
taiteellinen käännös. Sitä vastoin
käännöksen tulisi paeta selkeää määrittelyä
jollekin toiselle tasolle. Esimerkiksi 3Dtasolle.
Kulttuurille ominaisten käsitteiden
kääntäminen onnistuu myös
erikoissanaston kautta. Miten voimme
ymmärtää hyggeä, joka on vaikea kääntää
maailman eri kielille? Se onnistuu vain
luomalla uusia sanoja, joiden ytimessä on
hygge. Voiko siis hyggen kääntää? 47 %
vastaajista sanoo kyllä, 35 % ei ja 18 % ei
tiedä. Voiko hyggen merkityksen sisäistää
kukaan muu kuin tanskalainen? Edes
väliaikaisesti, jotta kaikki hyggestä
kiinnostuneet voisivat kokea sitä? 31 %
vastaajista uskoo, että hyggeä voi kokea
vain Tanskassa. Uskon kuitenkin, että se
on mahdollista.
Hyggessä tanskalaisten kansalliset
erikoispiirteet on käännetty kielen
ainutlaatuisuutta suojellen. Hyggen
kääntämistä voitaneen verrata
kansansatujen kääntämiseen. Slaavilaisen
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mytologian noita-akka, Baba Jaga, olisi
edelleenkin Baba Jaga, eikä kuka tahansa
noita-akka. Iso Paha Susi ei ole pelkkä
hukka. Jokaisen venäläislapsen tuntema
ikkunalaudalta kierähtänyt kakkara ei ole
mikään sämpylä. Miten kääntää sellainen
käsite, jota ei kohdekielellä ole
olemassakaan? Kun kehotetaan luomaan
hyggemäinen valaistus, jokainen kirjan
lukenut tietää, mistä on kyse.
Käännösten rooli luovan teollisuuden
kasvussa on lähtöisin Isosta-Britanniasta,
jossa luovan teollisuuden kehitys on
huippuluokkaa. 1990-luvun puolivälistä
lähtien valtio on tukenut luovan
teollisuuden eri aloja paikallistasolla,
esimerkiksi rahoittamalla eri alueiden
viihdeteollisuuden kartoitusta ja
myöntämällä tukea erilaisille
kansanmusiikkikokoonpanoille. Vuonna
2016 Westminsterin yliopistossa
järjestetyssä Translation in Creative
Industries -konferenssissa ehdotettiin, että
kääntämisessä otettaisiin huomioon
kielellinen, kulttuurillinen, sosiologinen ja
pedagoginen aspekti luovalla sektorilla.
Käännös on aina ollut erottamaton osa
luovaa ajattelua ja innovaatioita, kuten
konferenssin esitelmäkutsuissa todettiin1.
Konferenssijulkaisuun toivottiin

artikkeleita, jotka käsittelivät käännöksiä
visuaalisessa taiteessa, äänitaiteessa,
muotoilussa, kulttuurillisten objektien
sijoittelussa, kulttuuritapahtumien
järjestämisessä, mainoksissa ja
printtimediassa. Samoin toivottiin
turismin, gastronomian ja muodin piiriin
sijoittuvia artikkeleita, sillä näillä aloilla
käytetään ei-niin-perinteisiä
lähestymistapoja kääntämiseen ja tarvitaan
erityisen taiteellista lähestymistapaa.
Yhdellä sanalla, HYGGE, KOSELIG JA
GEZELLIGHEID.

1

Huomautukset

Lisätietoa Euroopan luovista aloista, ks.
Янгляева М.М., Якова Т.С. Креативные
индустрии в странах Европы. Политика
государства//Медиаальманах, 2017. №1.
С. 26-35.
https://www.westminster.ac.uk/newsand- events/events/translation-and-thecreative- industries-internationalconference quot; https://
www.westminster.ac.uk/news-andevents/events/translation-and-the-creativeindustries-international-conference&quot

Artikkeli on käännetty Helsingin yliopiston
kääntämisen ja tulkkauksen
maisteriopintoihin kuuluvalla kurssilla.
Kääntäjäopiskelijat: Anneli Hanhisalo,
Miroslav Girshfeld, Iuliia Guseva ja
Ulla Kannisto
Opettaja: Päivi Pasanen
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Miia Santalahti
Kääntämisen ja tulkkauksen yliopistoopettaja, Tampereen yliopisto

Kirjoituskilpailun
satoa
suomentamassa
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LiteraruS järjesti Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
kirjoituskilpailun otsikolla “Ïàìÿòü ìèãðàöèè
– Ìèãðàöèÿ ïàìÿòè” (vapaasti
suomennettuna “Muuttajan muisti –
muuttava muisti”). Kilpailussa pyydettiin
ulkomailla asuvia venäläisiä kirjoittamaan
kokemuksistaan ja tuntemuksistaan niin
vanhaan kuin uuteenkin kotimaahansa
liittyen. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 29
kirjoitusta eri maista, Suomen lisäksi
myös esimerkiksi Australiasta,
Yhdysvalloista ja Israelista. Kilpailun satoa
julkaistiin venäjäksi LiteraruS-lehden
numerossa 1/2017.
Suomesta kertovia kilpailukirjoitelmia
julkaistiin lehden suomenkielisessä
erikoisnumerossa 3/2017, joka ilmestyi
joulukuussa eli juuri Suomen 100vuotispäivän aikoihin. Näiden kirjoitelmien
käännöstyö annettiin tehtäväksi
Tampereen yliopiston Monikielisen
viestinnän ja käännöstieteen opiskelijoille.
Tehtävä oli erittäin mieluinen, sillä
todelliset toimeksiannot ovat kääntämisen
opetuksessa aina tervetulleita, mutta
aikataulutuksen ja muiden käytännön
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haasteiden vuoksi niitä voidaan toteuttaa
melko harvoin. Tällä kertaa aikaa oli
todella runsaasti, yli puoli vuotta, joten
toimeksianto voitiin toteuttaa
projektimuotoisena kurssina
syyslukukaudella 2017.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen
tutkinto-ohjelmassa sekä monikielisen
viestinnän ja käännöstieteen
maisteriopinnoissa opiskelee erilaisista
kielitaustoista tulevia opiskelijoita: osalle
suomi on ensisijainen kieli (eli niin sanottu
A-työkieli) ja venäjä vieras kieli (Btyökieli), osalle taas päin vastoin venäjä on
A-työkieli ja suomi B-työkieli, ja lisäksi on
kaksikielisiä opiskelijoita, joiden on vaikea
määritellä, kumpi kielistä on heille
vahvempi. Kuten kaikki monikielisen
viestinnän maisteriopintojen kurssit, myös
LiteraruS-projektikurssi oli avoin aivan
kaikille edeltäviä käännösopintoja
suorittaneille opiskelijoille kielitaustaan
katsomatta. Kurssille ilmoittautui yhteensä
seitsemän opiskelijaa: viisi suomenkielistä
ja kaksi kaksikielistä.
Projektikurssi erosi tavanomaisista
käännöskursseista siinä mielessä, että
opiskelijoille annettiin tavallista enemmän
vastuuta käännösprosessin eri vaiheista:
he toimivat sekä kääntäjinä että toinen
toistensa oikolukijoina. Lisäksi kurssin
erityispiirteenä oli kollektiivinen työtapa:
erillisen oikoluvun lisäksi kaikkia
käännöksiä myös käsiteltiin yhteisesti
koko ryhmän voimin. Tämän työtavan
ansiosta opiskelijoiden kielitaustoista
kumpuavat eroavaisuudet kielitaidossa
eivät suinkaan olleet prosessia
hankaloittavia tekijöitä vaan nimenomaan
vahvuuksia – intuitiivisemmin venäjän
kieltä ja kulttuuria tuntevat opiskelijat
pystyivät tukemaan kollegoitaan
lähdetekstin ymmärtämisessä, kun taas
vahvat suomen kielen osaajat auttoivat
hiomaan kohdetekstejä niin, ettei niihin
jäänyt epäidiomaattisuutta, suoranaisista
kielivirheistä puhumattakaan.
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Oikoluku on käännösalalla erittäin tärkeä
osa kaikenlaisten tekstien
käännösprosessia, ja sen merkitystä
kannattaisikin korostaa nykyistä
voimakkaammin myös kääntäjien
koulutuksessa. Osa LiteraruSprojektikurssille osallistuneista
opiskelijoista oli harjoitellut käännösten
oikolukua jo aiemmilla kursseilla, mutta
osalle tämä oli ensimmäinen kokemus
siitä. Eräs opiskelija jopa mainitsi
käännöskommentissaan, että hän ei ollut
niinkään huolissaan siitä, mitä ulkopuoliset
lukijat ajattelisivat lukiessaan hänen
käännöstään, vaan enemmän paineita
tuotti se, että kollegat lukisivat tekstiä ja
kenties kyseenalaistaisivat hänen
valintojaan. On kuitenkin erittäin tärkeää
ymmärtää, että oikoluvussa ei ole kyse
kääntäjän ammattitaidon
kyseenalaistamisesta tai arvostelusta eli
jonkinlaisesta pahantahtoisesta, tietoisesta
virheiden etsimisestä vaan yksinkertaisesti
siitä, että toiset silmät näkevät paljon
sellaista, mitä kääntäjä ei itse ole tullut
ajatelleeksi tai mille hän on kääntäessään
tullut “sokeaksi”. Käännöskursseilla
yhteinen reflektointi on myös
kullanarvoista, sillä silloin kääntäjän tukena
on toisen silmäparin lisäksi vielä monta
muutakin havainnoitsijaa, ja kaikki voivat
myös oppia toisiltaan. Eräs opiskelija
kiteyttikin tämän kommentissaan
seuraavasti: “Jotkin oikolukijan ehdottamat
ratkaisut tuntuivat ilmiselviltä kun sain ne
eteeni, ja suorastaan ihmettelin, miten ne
eivät olleet tulleet itselleni mieleen. Siksi oli
hienoa ja hyväksi käännökselle, että
pilkkua oli viilaamassa toinenkin silmäpari.
Oli myös hyvä, että kurssilla oli
mahdollisuus käsitellä tekstin
ongelmakohtia koko kurssiryhmän
kesken.”
Kurssin toteutuksessa oli mukana kaksi
opettajaa: allekirjoittanut koko hankkeen
koordinaattorina ja suomen kielen
asiantuntijana sekä professori Mikhail
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Mikhailov venäjän kielen ja venäläisen
kulttuurin asiantuntijana. Opettajien roolina
oli kuitenkin lähinnä käytännön
järjestelyistä huolehtiminen ja taustatuen
antaminen; varsinaisesta
käännösprosessista opiskelijat huolehtivat
sangen itsenäisesti.
Kurssin aluksi kaikki kurssin opiskelijat
lukivat huolellisesti kaikki käännettävät
tekstit, ja he saivat myös esittää toiveitaan
sen suhteen, minkä tekstin he halusivat
kääntää. Jotkin kirjoitelmat sisälsivät myös
runoja, ja näitä tekstejä opiskelijat
arastelivat eniten. Runojen kääntämiseen
luvattiinkin erityisen paljon taustatukea
sekä opettajilta että muilta ryhmäläisiltä, ja
näin kaikki julkaistavat kirjoitelmat löysivät
kääntäjänsä. Ennen varsinaisen
käännöstyön aloittamista tekstejä käytiin
läpi vielä professori Mikhailovin
avustuksella. Hän auttoi opiskelijoita
ymmärtämään kirjoitelmissa esiintyviä
venäläiseen (ja neuvostoliittolaiseenkin)
kulttuuriin liittyviä reaalioita, alluusioita
yms. erityispiirteitä.
Huolellinen tekstiin perehtyminen on
tietenkin hyvin tärkeää kaikessa
käännöstyössä, mutta kaunokirjallisessa
kääntämisessä pohjatyön merkitys
korostuu erityisesti. Kaunokirjallisuuden
kääntäjillä on tyypillisesti tapana tutustua
käännettävän tekstin kirjoittajaan erittäin
syvällisesti. Ihannetapauksessa kääntäjällä
on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä
kirjoittajaan joko henkilökohtaisesti tai
sähköisten viestimien välityksellä, mutta
jos tämä ei onnistu, kääntäjä etsii
monipuolista taustatietoa kirjoittajasta ja
lukee hänen muuta tuotantoaan
oppiakseen ymmärtämään hänen
kirjoitustyyliään ja ajattelutapaansa
mahdollisimman hyvin.
Kirjoituskilpailuun osallistuneista
amatöörikirjoittajista ei kuitenkaan ollut
käytännössä lainkaan taustatietoa
saatavilla, ja tämä seikka nousi hyvin
konkreettisesti esiin kirjoitelmia
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käännettäessä. Esimerkiksi kirjoittajan
työpaikalla tapahtuneita asioita
käsittelevien kohtien kääntämisessä olisi
suureksi hyödyksi tieto siitä, minkä alan
yrityksestä on kyse. Yksi kirjoittajista oli
kuitenkin liittänyt kirjoitelmaansa linkin
kotisivulleen, ja hänen tekstiään
kääntäneen opiskelijan mukaan jo
kirjoittajan valokuvan näkeminen auttoikin
käännöstyössä paljon: Kyseinen kirjoittaja
käytti tekstissään huomattavan paljon
huutomerkkejä, ja kääntäjä mietti, olisiko
niitä syytä karsia suomenkielisestä
versiosta, koska huutomerkkien suuri
määrä voi saada tekstin näyttämään
suomalaiselle lukijalle liiankin erikoiselta.
Kuvan perusteella kuitenkin sai sellaisen
vaikutelman, että kirjoittaja on hyvin eloisa
persoona, ja ylenpalttiset huutomerkit
kuvastivat tätä seikkaa luontevasti.
Sovittuun määräaikaan mennessä
opiskelijat lähettivät käännöksensä
oikolukijoilleen, jotka tekivät teksteihin
omia korjauksiaan ja ehdotuksiaan. Tämän
jälkeen käännöksiä käsiteltiin yhteisissä
tapaamisissa koko ryhmän kesken niin,
että jokaisella kurssilaisella oli
mahdollisuus ehdottaa vaihtoehtoja ja
ratkaisuja erityisen kinkkisiin kohtiin.
Opettaja osallistui tähän keskusteluun
yhtenä ryhmän jäsenistä, mutta käsittelyn
“puheenjohtajana” toimi kulloinenkin
oikolukija. Toisin sanoen vielä tässäkään
vaiheessa opettaja ei esittänyt mitään
konkreettisia korjauksia tai kommentteja
suoraan käännösteksteihin.
Vasta kollektiivisen käsittelyn jälkeen
opiskelijat lähettivät käännöksistään
korjatun version opettajille, jotka tekivät
niihin joitain täydentäviä merkintöjä ja
kommentteja. Lopullinen päätösvalta oli
kuitenkin kääntäjillä itsellään, eli he saivat
viime kädessä päättää, hyväksyvätkö vai
hylkäävätkö opettajien ehdotukset. Näin
syntyneet lopulliset versiot lähetettiin
LiteraruS-lehteen.
Ne tekstit, jotka nyt ovat luettavissa
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LiteraruS:n sivuilta, ovat siis käyneet läpi
yhteensä kolme erilaista oikoluku- ja
tarkastelukierrosta. Tästä huolimatta
käännöstyössä pidettiin jatkuvasti mielessä
se seikka, että käännettävät
alkuperäistekstit puolestaan olivat täysin
editoimattomia – nehän oli laadittu
kirjoituskilpailuun, jossa nimenomaan
pyydettiin kuvailemaan henkilökohtaisia
kokemuksia ja mietteitä. Tämä oli yksi
niistä ominaispiirteistä, jotka tekivät tästä
projektista erityisen mielenkiintoisen:
Kuinka välittää täysin tuntemattoman
kirjoittajan hyvinkin henkilökohtaisia
ajatuksia ja tuntemuksia uskottavasti, niin,
että käännöksenkin lukija kokisi olevansa
vuorovaikutuksessa alkuperäisen
kirjoittajan kanssa? Opiskelijat paneutuivat
tehtävään kiitettävän syvällisesti.
Esimerkiksi eräs opiskelija mainitsi
käännöskommentissaan, että hänestä
tuntui kuin tekstin kirjoittaja olisi itse
kertonut hänelle kokemuksistaan.
Käännöskommenteista kävi ilmi myös se,
että vaikeinta tässä käännöstehtävässä ei
sittenkään ollut runojen kääntäminen –
vaan tunteiden välittäminen!
Kaiken kaikkiaan projekti oli erittäin
onnistunut kaikkien osapuolten mielestä.
Opiskelijat olivat erityisen hyvillään paitsi
tilaisuudesta nähdä kättensä jälkeä
julkaistuna myös ylipäänsä
mahdollisuudesta kääntää kaunokirjallista
tekstiä. Moni maallikko yhdistää
kääntämisen ammattimaisena toimintana
nimenomaan – ja usein yksinomaan –
kaunokirjalliseen kääntämiseen, mutta
todellisuudessa kaunokirjallinen
kääntäminen on nykypäivän
käännösmarkkinoilla vain yksi, pienehkö
osa-alue, ja suurin osa kääntäjistä
työskentelee aivan toisenlaisten tekstien
parissa. Näin ollen myöskään
kääntäjänkoulutuksessa ei kaunokirjalliselle
kääntämiselle ole ollut mahdollisuutta
antaa kovinkaan suurta painoarvoa.
LiteraruS-projektikurssille osallistuneet
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opiskelijat olivat kaikki vähintään neljännen
vuoden opiskelijoita (yksi oli opiskellut
vielä kauemmin), ja monelle heistä tämä
kurssi oli itse asiassa ensimmäinen
kosketus kaunokirjalliseen kääntämiseen.
Käännöskommenteista kävi ilmi, että
kokemus oli opiskelijoille myös hyvin
myönteinen, ja monet mainitsivat
nimenomaisesti toivovansa, että saisivat
kääntää kaunokirjallista tekstiä jatkossakin.
Haluammekin vielä kerran kiittää
LiteraruS:a tästä hienosta tilaisuudesta.
Toivomme, että hedelmällinen
yhteistyömme saa jatkoa!
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Aleksei Vostrov
Opettaja, tutkija (Pietarin polytekninen yliopisto SPBSTU,
Pietarin teollisen teknologian ja muotoilun valtion
yliopisto SUTD), Pietari, Venäjä

25 vuotta
suomenruotsalaisen
kirjallisuuden
venäjännöksiä
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Venäjällä suomenruotsalainen kirjallisuus
sekoitetaan usein virheellisesti kielen
perusteella ruotsalaiseen kirjallisuuteen,
vaikka kahden naapurimaan kirjallisuuden
perinteet ovat hyvin erilaisia. Suomen
suuriruhtinaskunnan aikana (1809–1917)
kansallinen herääminen erotti lopullisesti
tuolloin lähes yksinomaan ruotsinkielisen
suomalaisen kirjallisuuden ruotsalaisesta
kirjallisuudesta, ja tämä etääntyminen on
vain jatkunut.
Suomen itsenäistymisen jälkeen
suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta on
tullut vähitellen eräänlainen kulttuurin
ulottuvuus, joka on vain osittain
yhteydessä suomen kieleen. Kirjailijoiden
luomat teokset eivät kuulu suomalaiseen
kirjallisuuteen, vaikka sitä ne nimellisesti
ovat, eivätkä kielellisesti läheiseen
ruotsalaiseen kirjallisuuteen, säilyttäen
kuitenkin samaan aikaan mahdollisuudet
lähenemiseen. Siten suomenruotsalaista
kirjallisuutta voidaan pitää ilmiönä, jonka
on synnyttänyt kahden maan historiallinen
ja kielellinen yhteys.
Venäjällä muutaman ruotsinkielisen
suomalaisen kirjailijan nimi on melko
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laajalti tunnettu. Vaikka
tärkein ääni kuuluu kiistattomasti Tove
Janssonille, Edith Södergranin lyriikka
sekä J.L. Runebergin balladit ovat myös
venäläiselle lukijalle tuttuja. Viime aikoina
etenkin Södergran on herättänyt suurta
kiinnostusta; tämä runoilija, joka oli
syntynyt Pietarissa ja viettänyt suurimman
osan lyhyestä elämästään Karjalan
kannaksella, on myös henkilöllisyytensä
vuoksi melko salaperäinen persoona, joka
oli kauan pois venäläisen lukijan
ulottuvilta.
Tove Jansson (1914–2001) on
kieltämättä suomenruotsalaisen
kirjallisuuden kasvot. Muumit, jotka Tove
loi synkkien sotavuosien aikana,
valloittivat niin lasten kuin aikuistenkin
sydämet täyttäen ne samaan aikaan
lämmöllä ja yksinäisyydellä. Tämän vuoksi
vuodesta 1967 Muumeille omistettuja
kirjoja, kuten piirroskokoelmia ja
kuvasarjoja, on julkaistu lukuisia
painoksia. Yhtä kiehtovia ovat kuitenkin
myös Janssonin kirjoittamat aikuisille
suunnatut novellit, jotka liittyvät paljolti
lapsuuteen: nämä teokset täydensivät
kirjailijan satutuotantoa psykologisilla
novelleilla, jotka vievät syvälle lapsuuden
elämysmaailmaan. Myös venäjän kielellä
on julkaistu laaja valikoima novelleja, joista
ajoittain ilmestyy uusintapainoksia
(ensimmäisen venäjännöksen
ilmestymisvuosi sulkeissa): Tšestnyi
obman (1987) (Den ärliga bedragaren;
Kunniallinen petkuttaja), Papa i more
(1999) (Pappan och havet; Muumipappa
ja meri), Seryi šolk (2000) (Grå duchesse;
Harmaata duchessea), Dotš skulptora
(2001) (Bildhuggarens dotter;
Kuvanveistäjän tytär), Igrušetšnyi dom
(2002) (Dockskåpet; Nukkekaappi),
Gorod Solntsa (2004) (Solstaden;
Aurinkokaupunki), Letnjaja kniga (2005)
(Sommarboken; Kesäkirja), Putešestvie
nalegke (2007) (Resa med lätt bagage;
Kevyt kantamus), Lodka i ja (2007)
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(Båten och jag; Vene ja minä). On
kiinnostavaa, että Venäjällä Tove Jansson
tunnetaan parhaiten kirjailijana, vaikka itse
hän mielellään sanoi kutsumuksensa
olevan taidemaalarin ammatti, mihin on
paljon vaikuttanut se, että hänen äitinsä oli
kuvittaja ja piirtäjä.
Runoutta on aina pidetty
suomenruotsalaisen kirjallisuuden
tunnusomaisena lajina. Tämä
kaunokirjallinen perinne sai alkunsa
vuosina 1910–1920 modernistien ansiosta.
He vaikuttivat huomattavasti Suomen
ruotsinkieliseen ja myös ruotsalaiseen
kirjallisuuteen. Kirjallisuudessa tämän
uuden avantgardistisen suuntauksen
edustajia olivat suomenruotsalaiset Edith
Södergran, Hagar Olsson, Gunnar
Björling, Elmer Diktonius, Rabbe Enckell
ja Henry Parland. He kokeilivat rohkeasti
uusia ideoita ja tyylikeinoja.
Edith Södergranilla (1892–1923) on
suuri merkitys nyky-Venäjällä julkaistussa
käännöskirjallisuudessa. Viidentoista
vuoden aikana on julkaistu kolme hänen
runokokoelmaansa. Monien tutkijoiden
kiinnostus hänen elämäänsä ja tuotantoaan
kohtaan kasvaa vuosi vuodelta.
Ensimmäiset käännökset Södergranin
runoista teki M. Dudin jo vuonna 1980.
Hän käänsi runokokoelman Hemkomst
(Vozvraštšenie domoi; Kotiin paluu), josta
on julkaistu uusi painos vuonna 1991.
Seuraavat käännökset Södergranin
runoista julkaistiin vasta 2000-luvulla:
N.Tolstoin kääntämä Strana, kotoroi net runokokoelma 2001 (Landet som icke är;
Maa jota ei ole), L.Brauden Zapozdaloje
velitšije -venäjännös (2013) ja tällä
hetkellä viimeisin N.Ozerovan Okno v sad
-käännös 2016 (Ett fönster mot
trädgården).
Vaikka Södergranin tuotannosta
puhutaan yhä enemmän venäläisen
kirjallisuuden yhteydessä (esimerkiksi
hänen synnyinseudulleen Raivolaan on
pystytetty runoilijan kunniaksi
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muistomerkki), hän ikään kuin katoaa
näkyvistä edellä mainittujen julkaisujen
välillä ja ilmestyy jälleen eteemme Karjalan
kannaksen hämyisiltä kujilta jokaisen
uuden painoksen mukana. Tämä on
ymmärrettävää, sillä hän kirjoitti runonsa
ruotsiksi, mikä on vaikuttanut
huomattavasti hänen identiteettinsä
muodostumiseen. Tämä on vierasta
venäläisille lukijoille ja vaikeuttaa
Södergranin tuotannon ymmärtämistä.
Samanaikaisesti hänen tuotannossaan
näkyy sekä venäläisen että saksalaisen
kirjallisuuden piirteitä.
Modernistien joukosta täytyy
ehdottomasti mainita Henry Parland
(1908–1930), joka syntyi suomalaisessa
Viipurissa, asui Helsingissä ja kuoli
Kaunasissa, Liettuassa. Nuorena kuollut
klassikkokirjailija osasi sekä venäjää että
saksaa (hänen vanhempansa, joilla oli
anglosaksiset juuret, asuivat pitkään
Pietarissa), mutta kirjoitti pääasiassa
ruotsiksi.
Parlandin erikoiselle tuotannolle ovat
tyypillisiä voimakkaat henkilöhahmot ja
kuvallisuus, ja hänen tuotantonsa nousee
aina välillä uudelleen pinnalle. 2000-luvun
alussa hänen Sönder-romaaninsa
(Vdrebezgi; Rikki) oli vertailun mukaan
Saksan viidenneksi paras kirja.
Nykyään Venäjällä kiinnostus kirjailijan
elämää ja uraa kohtaan ei kasva pelkästään
edellä mainitun romaanin julkaisun takia
vaan myös kriittisten artikkeleiden vuoksi.
Kysymys venäläisen kirjallisuuden ja
Parlandin tuotannon suhteista on kuitenkin
edelleen vastaamatta. Nyt Parland odottaa
vielä tunnustusta venäläisten lukijoiden
puolelta.
Kun puhutaan Venäjällä julkaistusta
suomenruotsalaisesta runoudesta, on
ehdottomasti mainittava J. L. Runeberg
(1804–1877), joka on yksi suomalaisen
kirjallisuuden perustajista. Ensimmäinen
painos hänen teoksistaan julkaistiin
venäjän kielellä Venäjän keisarikunnassa jo
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vuonna 1840 (O prirode finljandskoi, o
nravah i obraze žizni naroda vo
vnutrennosti kraja; Suomen luonnosta,
kansan luonteesta ja heidän
elämäntavoistaan maalaismiljöössä)
(Vetšer na Roždestvo; Jouluilta). Toinen
julkaisu ilmestyi vuonna 1905 (Rasskazy
Fenrika Stolja; lauluja runoelmista
Vänrikki Stoolin tarinat). Vasta
vuosisadan kestäneen tauon jälkeen
julkaistiin hänen runojensa uudet
käännökset: kokoelma Izbrannoe (2004),
joka julkaistiin 200-vuotisjuhlan kunniaksi,
ja Idillii i epigrammy (2012) (Idyllit ja
epigrammit).
Toinen 1900-luvun merkittävä
suomalainen kirjailija on Z. Topelius, joka
tunnetaan Venäjällä saduistaan, joiden
painosten määrä on yli viisikymmentä.
Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna
1882, ja siitä eteenpäin hänen satujaan on
julkaistu jatkuvasti riippumatta muista
suomalaisen kirjallisuuden julkaisuista.
Toisaalta hänen historialliset teoksensa
Venäjällä ovat melkein tuntemattomia.
Ennen vallankumousta julkaistiin muutama
romaani, kuten esimerkiksi Jungarsy
(1898) (Tähtien turvatit), ja viime
vuosikymmeninä, poikkeuksena, Rasskazy
feldšera (1999) (Välskärin kertomuksia),
joka kuuluu satukokoelmaan.
Nykyisin aktiivisimpia
ruotsinsuomalaisia proosakirjailijoita ovat
ne, joiden debyytti oli 1980-luvulla:
Monika Fagerholm, Kjell Westö ja Lars
Sund. Heistä jokaisella on oma helposti
tunnistettava tyylinsä, ja kaikki heidän
teoksensa julkaistaan Ruotsissa ja
käännetään suomen kielelle heti niiden
ilmestymisen jälkeen. Varjoon jääneet
muut nykykirjailijat tunnetaan vain
suomenruotsalaisen kirjallisuuden piirissä.
Monika Fagerholm (s. 1961) edustaa
nykyaikaista suomalaista kirjallisuutta
ulkomailla (kaksi hänen romaaniaan on
saanut eurooppalaisen
kirjallisuuspalkinnon). Menestynein
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romaani Den amerikanska flickan
(Amerikkalainen tyttö, 2007) on
käännetty venäjän kielelle vuonna 2011
(Amerikanka). Kjell Westö (s. 1961)
käsittelee teoksissaan usein
ruotsinsuomalaisten eristämistä
kotimaassaan, mikä tulee esiin venäjän
kielelle käännetyssä romaanissa Lang
(2002) (Kristian Lang – tšelovek bez
zapaha, 2005), sekä tarinassa Melba,
Mallinen och jag (Melba, Mallinen i ja,
aikakausilehti Sever, 1996). Lars Sundin
(s. 1953) teosten kieli on erittäin ilmaiseva
ja ehkä jopa elokuvallinen. Romaani En
lycklig liten ö (2007) on ainoa teos, joka
on ilmestynyt venäjän kielellä (Stšastlivyi
ostrov), ja jonka ansiosta vuonna 2014
kirjailija oli ehdolla Pietarin parhaimman
ulkomaalaisen kirjailijan palkinnon saajaksi
(kilpailun järjestää joka vuosi V. V.
Majakovskin kirjasto). Hänen historiallisen
romaaninsa Colorado Avenue (1991), joka
on edelleen kääntämättä venäjän kielelle,
voi “lukea” elokuvan avulla.
Alkuperäisteosta lähellä olevan
lokalisoidun samannimisen elokuvan voi
melko helposti löytää Internetistä (2007).
Venäjällä julkaistusta
suomenruotsalaisesta nykykirjallisuudesta
puhuttaessa ei voi olla mainitsematta
Zinaida Lindéniä. Hänellä on ollut
mahdollisesti kaikkein suurin rooli kahden
kirjallisuuskulttuurin välisten suhteiden
luomisessa. Hän on kaksikielinen kirjailija,
joka syntyi Leningradissa vuonna 1963,
mutta aloitti kirjoittamisen muutettuaan
Suomeen. Hän kirjoittaa sekä ruotsiksi että
venäjäksi, mutta hänen tuotantonsa
ensisijainen kieli on kuitenkin ruotsi.
Hänen tilanteensa on erityinen: hänen
kirjansa eivät vaadi kääntäjää, sillä hän
kirjoittaa itse teoksistaan kaksi versiota.
Hänen teoksensa V ožidanii
zemletrjasenija (I väntan av jordbävning;
Ennen maanjäristystä) julkaistiin Venäjällä
vuonna 2005, ja samana vuonna se sai
arvostetun suomalaisen RunebergЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

kirjallisuuspalkinnon. Tämä on ainut kerta,
kun palkinto on myönnetty Suomen
ulkopuolella syntyneelle kirjailijalle.
Venäjällä on julkaistu myös kaksi
kokoelmateosta, jotka sisältävät hänen
novellejaan: Podlinnyje istorii Šahrazady
(2003) ja Tantsujuštšaja na kanate (2011).
Nämä teokset on aiemmin julkaistu
ruotsiksi (Scheherazadas sanna historier)
(Lindanserskan). Lisäksi Venäjällä on
julkaistu kirjeromaani Po obe storony
(Novyi mir -lehti, 7/2014, alkuperäinen
teos Takakirves – Tokyo, 2007).
Tällä hetkellä viimeisin Zinaida Lindénin
kirja, joka on julkaistu venäjäksi (jos ei
lasketa kahta kertomusta, jotka on
julkaistu Zinziver-lehdessä vuonna 2015),
on romaani Mnogo stran tomu nazad (För
många länder sedan), joka on
omaperäinen jatkumo romaanille V
ožidanii zemletrjasenija.
Edellä mainittujen, kuuluisimpien
suomenruotsalaisten kirjailijoiden lisäksi
voi mainita muiden kirjailijoiden yksittäisiä
julkaisuja, esimerkiksi Johan Bargumin
kokoelmateoksen Tjomnaja komnata
(1994) (Mörkrum; Pimeä huone), Claes
Anderssonin runokokoelman Stihi so dna
morskogo (1995) (Dikter från havets
botten; Runoja meren pohjalta) ja Martin
Enckellin Kali-runokokoelman (1996)
(venäläisen Tsarskoselskaja
hudožestvennaja premija -palkinnon
saaja). Myöhemmin on julkaistu
novellikokoelma Stradanija finskogo muža
(2000), johon kuului Fredrik Långin,
Henrika Ringbomin, Kjell Lindbladin,
Ìikaela Sundströmin ja Ìarianne Backlénin
teoksia, sekä Malin Kivelän romaani Ty ili
nikogda (2010) (Du eller aldrig).
Venäläinen Inostrannaja literatura aikakauslehti, joka on erikoistunut
käännöskirjallisuuteen, heijastaa
kiinnostusta ulkomaiseen kirjallisuuteen
venäläisen julkaisijan ja lukijan
näkökulmasta. Tarkastellun ajanjakson
aikana suomalaisia teoksia on julkaistu
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lehdessä vain satunnaisesti (vuosina 1991,
1992 ja 2003), ja ne ovat liittyneet
poikkeuksetta suomenkielisiin kirjailijoihin.
Tällainen suuntaus on ollut myös toisella
isolla aikakauslehdellä nimeltään Zvezda,
jonka numerossa 5/2017 julkaistiin
joidenkin suomenkielisten kirjailijoiden
teosten käännöksiä. Vuosi 2009 oli
poikkeuksellinen, sillä silloin julkaistiin
erityinen suomalainen numero
Inostrannaja literatura -lehden
yhdeksäntenä numerona. Sen sisältöön
kuului ruotsinkielisten kirjailijoiden
Susanne Ringellin, Henry Parlandin (hänen
tuotantoonsa uudelleen kohdistuneen
kiinnostuksen alkuvaiheessa), Merete
Mazzarellan ja Kristina Rotkirchin
tuotantoa.
Tällä hetkellä viimeisin julkaisu on
kokoelmateos Golos ženštšiny (2017),
joka on omistettu suomalaisten
naisrunoilijoiden teoksille. Julkaisuun pääsi
melko monta ruotsinkielisten runoilijoiden
teosta. Teoksesta voi löytää sekä
merkittäviä suomenruotsalaisen
kirjallisuuden klassikkokirjailijoita (Edith
Södergran, Märta Tikkanen, Tua
Forrström) että nuoria kirjailijoita (Àgneta
Enckell, Eva-Stiina Byggmästar, Solveig
von Schoultz jne.). Täytyy huomauttaa,
että teos on koottu Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaa varten; ilman tätä juhlaa
teoksen julkaisu olisi ollut paljon
epätodennäköisempää.
Erityisen hedelmällinen oli 1990-luvun
puoliväli, jolloin ilmestyi useita
odottamattomia (ja melko satunnaisia)
painoksia. Toinen vaihe, jota voidaan
kuvata pysyväksi prosessiksi, juontaa
juurensa vuodesta 1999. Silloin ilmestyi
Tove Janssonin aikuisten proosateos Papa
i more (Muumipappa ja meri), jota seurasi
kirjailijan muiden novellien käännöksiä.
Yleisesti ottaen suomenruotsalaisen
kirjallisuuden läpimurto Venäjällä tapahtui
vuosina 2000–2013. Tämä prosessi johtuu
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suuresta kiinnostuksesta naapurimaan
kirjallisuuteen, johon lukijat tutustuivat
turistimatkoillaan ja maiden
kulttuuriyhteyksien kasvun myötä.
Viime vuosina suomenruotsalaisen
kirjallisuuden julkaisujen määrä Venäjällä
on vähentynyt huomattavasti. Yksittäisiä
käännöksiä ilmestyy joko julkaisijoiden
kiinnostuksesta tiettyyn tapahtumaan tai
kirjailijaan tai muista satunnaisista syistä.
Kolmatta vaihetta voidaan nimittää
spontaaniksi. Analysoimalla sitä on helppo
selvittää julkaisemisen ja lukemisen
kiinnostuksen vähentymisen syyt
Venäjällä. Taloudellisten tekijöiden lisäksi
on mainittava, että suurin osa
suomenruotsalaisista kirjoittajista häviää
suomenkielisen kirjallisuuden virrassa, ja
siksi he harvoin tulevat julkaisijoiden
kiinnostuksen kohteeksi. Kahden
kulttuurin kirjallisuuden yhteydet näkyvät
pääasiassa suomen kielen puitteissa
(ruotsia pidetään usein toissijaisena ja se
herättää vähemmän kiinnostusta).
Huomioon ottaen vähemmistön
kirjallisuuden erityispiirteet vain muutama
nykyaikainen ruotsinkielinen kirjoittaja on
saanut luotua itselleen nimeä. Klassikot on
joko julkaistu tai ne odottavat
vuosipäiväänsä. Uusien käännösten
synnylle on kuitenkin useita edellytyksiä.
Ensimmäinen syy on käännöksen
uudelleenarviointi, jota havainnollisesti
osoittaa Edith Södergranin esimerkki.
Toinen syy on tekijöiden läheinen
samankaltaisuus, jota voidaan havaita
Edith Södergranin, Henry Parlandin ja
Zinaida Lindeìnin teoksissa. Kolmas syy
on olemassa olevien teosten
sisällyttäminen venäjän
käännöskirjallisuuden konteksteihin tai
suomenruotsalaisten kirjoittajien uusien
merkittävien teosten ilmestyminen, mikä
epäilemättä johtaa niiden julkaisemiseen
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venäjäksi. Sille on ainakin olemassa kaikki
edellytykset.
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Natalia Mihailova
Kääntäjä, toimittaja (Tampere)

Tuomas Kyrö ja
Mielensäpahoittaja –
miten kertoa
Suomen historiasta
niille, jotka eivät
edes tiedä, missä
Suomi sijaitsee

Ei ole mikään salaisuus, että suuri
enemmistö venäläisistä lukijoista, lukuun
ottamatta Pietarin, Viipurin, Petroskoin
sekä lähiseutujen asukkaita, tietää hyvin
vähän Suomesta ja vielä vähemmän
Suomen historiasta sekä nykyajan
populaarikulttuurista. Tämänkaltainen
lähtötekstin “kotimaata” koskevien
taustatietojen niukkuus ei yleensä aiheuta
mitään vaikeuksia käännöksen lukijalle,
mutta Tuomas Kyrön kirjoittaman
Mielensäpahoittajan Suomi: 100
tavallista vuotta kirjan tapauksessa asia ei
kuitenkaan ole niin.
Suomen itsenäisyydelle omistettu kirja
on eläkeläismiehen ja hänen
ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvan
lapsenlapsensa, likan dialogia. Jokainen
kirjan sadasta luvusta kertoo Suomen
historian tapahtumista, joita on jokaiselle
itsenäisyyden vuodelle, ja melkein
jokaiselta kirjan sivulta löytyy
suomalaisten poliitikkojen, muusikkojen ja
urheilijoiden nimiä.
Tekstissä on kulttuurihistoriallisia
viittauksia ja suomalainen lukija havaitsee
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ne heti, mutta venäläinen lukija tarvitsee
avukseen käännöksen, johon on upotettu
maantuntemuksellisia lisätietoja
huolellisesti niin, että alkuperäistekstille
ominainen kerronnan sujuvuus säilyy
ennallaan.
Tästä johtuen ensimmäisiä ongelmia, joita
kääntäjä kohtaa kääntäessään Tuomas
Kyrön kirjaa, on eksplikaation ongelma,
toisin sanoen lähtötekstissä implisiittisesti
tai suomalaisten lukijoiden taustatietoihin
nojaten ilmaistun informaation
välittäminen käännöstekstissä.
Esimerkiksi luvussa 1917 Ittenäisyys
likan ja tämän isoisän keskustelu alkaa
pohdinnalla siitä, miten torilta on vaikea
löytää sianpäätä sylttyä varten.
Pohdittuaan hartaasti nykyaikaisia
kuluttajamarkkinoita isoisä kysyy
lapsenlapseltaan, tietääkö tämä, että
ammoin Suomen presidenttinä oli sianpää.
Tähän älykäs nuori nainen vastaa
muistavansa ainoastaan kaljupään.
Suomen historiaa ainakin
peruskoulutasolla tuntevalle ei tuota
vaikeuksia ymmärtää, että kyseessä on
kaksi Suomen presidenttiä: Pehr Evind
Svinhufvud ja Urho Kaleva Kekkonen.
Ensiksi mainitun ruotsinkielinen sukunimi
kääntyy suomeksi sianpääksi, ja toinen
ansaitsi lisänimekseen kaljupää, koska
hän toden totta oli kalju
presidenttivuosinaan.
Jos otetaan huomioon venäläinen tai
venäjänkielinen kohderyhmä, on
päätettävä, millä keinolla saadaan välitettyä
tieto, jonka välittämisen tarve on
välttämätön.
Yksinkertaisin keino olisi toki tehdä
kaksi alaviitettä sivun alareunaan ja
täsmentää, mistä nimenomaisesta
presidentistä on kyse ja miksi hänellä oli
sellainen lisänimi. Tällä tavalla on
mahdollista täydentää tietoaukkoja
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

säilyttäen kuitenkin tekstin kaunokirjallinen
muoto, joka toistaa alkutekstin rakennetta.
Toisaalta Tuomas Kyrön romaanin
erityispiirre on, että kirjoittaja (tai kertoja)
harvoin tyytyy vain pariin nimimainintaan
lukua kohden. Näin esimerkiksi luvussa
1972 Kaatuneet, joka on omistettu
suomalaisen yleisurheilijan Lasse Virenin
voittojuoksulle Münchenin
olympiakisoissa, yhdelle sivulle tekstiä
mahtuvat sellaiset nimet kuin Ilkka
Nummisto, Miruts Yifter, Frank Shorter,
Valeri Borzov, Raisa Smetanina, Heikki
Ikola, Marjo Matikainen, Jani Sievinen,
Emiel Puttemans, Josef Jansky ja “ruma
irvistäjä Tsatopekki”. Tämä siitä
huolimatta, ettei juonen kannalta ole
olennaista kuvata olympiakisoja tarkasti.
On vaikea sanoa, tunnistaako suomalainen
lukija heti, kuka on Heikki Ikola tai Marjo
Matikainen. Toisaalta on täysin selvä, että
venäläisellä lukijalla ei ole harmainta
aavistusta näistä nimistä. Sukunimet
Borzov ja Smetanina herättävät
kiinnostusta siitä näkökulmasta, että
“tavallinen suomalainen” mainitsee ne
rinnan omien urheilusankareidensa kanssa.
Miten on toimittava tässä tapauksessa?
Kääntäjä voi antaa vain yleisen kuvauksen
kilpailusta mainitsemalla mahdollisimman
vähän sukunimiä, varsinkin kun kirjoittaja
ei itse vastusta tällaisia radikaaleja
käännösratkaisuja. Kääntäjän on kuitenkin
kunnioitettava alkuperäistä teosta.
Edellä mainittu ehdotus käyttää
alaviitteitä näyttää yksinkertaisimmalta
ratkaisulta, mutta yksinkertainen ei aina
ole paras ratkaisu. Seitsemän alaviitettä
samalla sivulla tekevät kohdetekstistä
visuaalisesti raskaan. Tämä ratkaisu ei
sovi Kyrön kirjalle. Alkuperäinen teos on
helposti luettava, ja käännöksen on
välitettävä tämä keveys.
Tästä syystä ainoa mahdollinen vaihtoehto
useita nimiä sisältävien tekstikohtien
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kääntämisessä on selittävien tietojen
lisääminen kohdetekstiin. Selitys voi
näyttää lauseessa seuraavalta: “lippua
kantoi meloja Ilkka Nummisto”, “hän
kuitenkin pelkäsi kilpailijoitaan: etiopialaista
Miruts Yifteriä ja yhdysvaltaista Frank
Shorteria”.
Marjo Matikaisen ja Jani Sievisen nimien
kääntämistä helpottaa kertojan oma
maininta lähtötekstissä, että näistä
urheilijoista ei kovin paljon tiedetäkään.
Sitä paitsi heidän nimensä “eivät kuulosta
menestyjiltä lainkaan”, niin että katsojat
hermostuisivat silloin, kun he asettuvat
lähtöviivalle. Sen takia olen sitä mieltä, että
tässä tapauksessa käännöksessä on hyvä
mainita nimet ja lisätä, että ne “eivät
kuulosta menestyjiltä lainkaan, mutta siitä
huolimatta nämäkin urheilijat kerran
voittivat kultaa.”
Kun kyse on suomalaisille
tuntemattomista nimistä, on vielä yksi
helppo vaihtoehto: jättää ne
tuntemattomiksi venäläisillekin lukijoille.
Samanlainen käännösratkaisu eli selittävän
tiedon lisääminen suoraan käännökseen on
hyvä vaihtoehto myös silloin, kun
tekstissä mainitaan erilaisia historiallisia
tapahtumia. Tästä esimerkkinä voidaan
mainita luku 1919 Paikan tarina, jossa
kerrotaan vanhasta Hennalan varuskuntaalueesta. Ensin sinne perustettiin
venäläinen varuskunta. Sisällissodan
aikana se toimi punavankileirinä, ja sen
jälkeen alue palasi Suomen armeijan
kasarmikäyttöön. Viime vuosina se on
toiminut pakolaiskeskuksena.
Tietenkin tämän keinon eli lisäyksen
takia käännöksestä tulee pidempi kuin
lähtöteksti, mistä aikanaan kääntämisen
teoreetikko, kielitieteilijä ja kääntäjä
Eugene A. Nida kirjoitti teoksissaan.
Lukijoiden näkökulmasta tällainen
“täydennetty” teksti on kuitenkin
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helpommin luettavaa kuin se, jossa
käytetään lukuisia lisäinformaatiota
välittäviä alaviitteitä.
Kun tavoitellaan informaatiosisällöltään
mahdollisimman tarkkaa käännöstä Kyrön
teoksesta, on syytä muistaa, että kyseessä
on kaunokirjallinen teos eikä pelkästään
kertomuksia Suomen historiasta.
Vastaavasti venäjänkielisen käännöksen
päämäärä ei ole ainoastaan säilyttää
alkuperäisteoksen sisältöä, vaan käännös
pyrkii välittämään sen viestinnälliset,
tyylilliset ja taiteelliset arvot.
Vanhuksen ja tytön dialogeissa on
ensisijaisesti tärkeää, ettei
eläkeläistarinoitsijaa kiinnosta pelkästään
historiallisten tapahtumien konkreettiset
yksityiskohdat vuosilukuineen, vaan
millaisena tapahtuma-aika tallentui
“tavallisen suomalaisen” muistiin.
Tunteelliset, filosofiset, humoristiset tai
murheellisetkin painotukset resonoivat
mitä odottamattomimmilla tavoilla
lukijoiden sydämessä.
Lopulta tämänkaltaiset historiallisten
faktojen ja nimien kääntämiseen liittyvät
ongelmat alkavat vaikuttaa epäolennaisilta
verrattuna tilanteisiin, joissa kääntäminen
on kielellisesti mahdotonta.
Kirja on kirjoitettu isoisän ja lapsenlapsen
välisen dialogin muotoon. Tyylillisesti
merkittävintä on vanhempaan ikäpolveen
kuuluvan henkilön arkisen puhetyylin
käyttö. Nämä ovat ehdottoman tärkeitä
seikkoja säilyttää käännöksessä.
Legendan mukaan vanha jäärä elää
jossain Keski-Suomessa ja puhuu Hämeen
murretta. Hänen puheessaan esiintyy
murresanoja, varsinkin silloin, kun nämä
sanat ilmaisevat 1900-luvun ilmiöitä
(esimerkiksi rikdaattori diktaattorin sijaan
ja soijajukurtti soijajugurtin sijaan).
Eläkeläinen käyttää myös aktiivisesti
arkikielen sanoja (tai enemmänkin
foneettisesti virheellisiä variantteja),
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esimerkiksi auton nimistä (Voortti Eskortti
Ford Escortin sijaan ja Servoletti
Chevroletin sijaan) tai vieraskielisistä
erisnimistä (Stalinin Joosep Josif Stalinin
sijaan ja Rutsev Hrustshovin sijaan).
Suomen tunnettujen poliittisten ja
erityisesti populaarikulttuurin henkilöiden
nimet muutetaan puhekielen varianteiksi ja
jopa lempinimiksi (esimerkiksi KukkosAnssi televisio- ja urheiluselostaja Anssi
Kukkosesta tai Kinnus-Laila Laila
Kinnusesta).
Useimmissa tapauksissa on aivan turha
etsiä venäjänkielisiä vastineita (paitsi ehkä
autojen nimistä Ôîðäåö ja Øåâðîëåò),
joten tämä alkuteoksen kielellinen
ominaisuus on peruuttamattomasti
menetetty. Mikä tietysti on sääli.
Yhtä ilmausta ei kuitenkaan saa missään
tapauksessa hukata, ja se on Sysi-Suomi
eli sen alueen nimi, jossa eläkeläinen asuu,
sillä tässä nimityksessä yhdistyy useita
suomalaisille tärkeitä käsitteitä: sisu
(sisukkuus on suomalaisten yleinen
luonteenpiirre), susi (eläin), sysi (puuhiili)
ja Sisä-Suomi (Keski-Suomi). Venäjään
päin käännettäessä on vastaavasti
löydettävä sellainen paikannimen
puhekielinen variantti, jossa yhdistyy
luonnon läheisyys, suomalaisuus ja
huumori: Ãëóáèííàÿ Ôèíëÿíäèÿ ’sisinSuomi’, ãëóáîêàÿ Ôèíëÿíäèÿ ’syväSuomi’, Ôèíñêàÿ ãëóøü ’sydän-Suomi’ tai
jokin muu kuvaava ilmaus.
Myöskään Mielensäpahoittajan itse
keksimille sanoille, kuten sanan
funktionalismi korvikkeelle järkevismi, ei
ole vielä vakiintuneita käännöksiä. Olisi
toki mahdollista keksiä vastaavanlainen
ilmaus venäjäksi tapaan çäðàâîñìûñëèçì
(“maalaisjärkevyys”), mutta koska
kaikkeen tyytymätön vanhus perustelee
sanojen keksimistä haluttomuudellaan
käyttää yksinkertaisista asioista
monimutkaisia nimityksiä, on sanoilla
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leikittelyn sijaan neutraali käännösvastine
paras vaihtoehto.
Käännettäessä niin kielellisesti rikasta
suomenkielistä tekstiä kuin
Mielensäpahoittaja on joidenkin
lähtötekstistä puuttuvien ilmaisukeinojen
käyttö välttämätöntä kääntämättä
jääneiden idiomien ja viittausten
täydentämiseksi (käännöstieteessä tätä
kutsutaan kompensaatioksi).
Käännösprosessin aikana on myös
mahdotonta välttää lauseiden syntaktisten
rakenteiden muuttamista (eli
transformaatiota).
Havainnollistavina esimerkkeinä tästä
toimivat kirjan nimen ja lähestulkoon
jokaisen, kaikkiaan sadan luvun alussa
olevan lauseparren kääntäminen.
Myös teoksen päähenkilön nimi on
Tuomas Kyrön käsialaa, ja Urbaanin
sanakirjan samanniminen sivu viittaa
Kyrön luomaan kirjasarjaan. Sanan
muodostustapa on helposti selvitettävissä:
se on muodostettu ilmaisusta pahoittaa
jonkun mieli, jota vastaavat venäjän kielen
sanat îãîð÷àòüñÿ, ðàññòðàèâàòüñÿ ja
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáèæåííûì.
Englanniksi päähenkilön nimi on käännetty
vastineella The Grump, eli “se, joka
valittaa jatkuvasti”. Venäjän kielestä löytyy
melko pitkä lista tätä kuvausta vastaavia
sanoja: æàëîáùèê ’valittaja’, âîð÷óí
’napisija’, ’nurisija’, çàíóäà ’marisija’,
ñóòÿãà ’nillittäjä’ ja ñêëî÷íèê
’rettelöitsijä’. Sopivatko nämä kuitenkaan
kuvaamaan mielensäpahoittajaa? Kyllä,
hän on tottunut valittamaan, mutta
suurelta osin hän ei ole napisija eikä
nillittäjä, vaan hyvin yksinäinen ihminen.
Tilannetta helpottaa hieman se, että itse
kirjan tekstissä Mielensäpahoittajan nimeä
ei löydy, vaan se mainitaan vain kirjan
nimessä Mielensäpahoittajan Suomi: 100
tavallista vuotta. Suora käännös kirjan
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nimestä ei luultavasti toimisi hyvin
venäjänkielisen kirjan nimenä.
Suomalaiselle yleisölle sana
Mielensäpahoittaja on helposti
ymmärrettävä muotonsa ja merkityksensä
takia, mutta se on tuttu myös kulttuurisen
taustansa myötä. Tämä kirja on jo neljäs
kirja Mielensäpahoittajasta. Aiemmin on
julkaistu Mielensäpahoittajan keittiössä,
Mielensäpahoittaja. Miehen työt ja
Mielensäpahoittajan hiihtokirja.
Ensimmäisestä kirjasta on tehty
teatterinäytelmä, ja vuonna 2014
elokuvateattereihin tuli samanniminen
elokuva. Nykymaailman
populaarikulttuurin tapojen mukaisesti
Mielensäpahoittajalla on myös oma
nettisivusto ja sivu sosiaalisessa mediassa.
Venäläinen yleisö ei kuitenkaan tiedä
kaikesta edellä mainitusta, ja näin ollen
markkinointimielessä venäläisen
käännöksen julkaisu vastaavalla nimellä ei
välttämättä ole paras ratkaisu.
Etsittäessä vaihtoehtoista rakennetta
saman semanttisen merkityksen
välittävälle ilmaukselle päädyttiin
työnimeen Suomi: 100 vuotta
itsenäisyyttä, josta minulla on
kerrottavaa.
Nimestä on tosiaankin jätetty pois
suomalaisiin lukijoihin vetoava subjekti ja
otsikkoon on lisätty “tekijätön”
persoonapronomini. Ensimmäistä kertaa
myynnissä kirjan näkevä venäläinen lukija
kuitenkin yhdistää mielessään otsikossa
olevan persoonapronominin suomalaisen
kirjailijan nimeen. Silloin kirjan otsikko
kuulostaa samalta kuin että “eräs oman
maansa historian mielenkiintoisia faktoja
esiin nostava suomalainen”. Tällaisen
käännösmuutoksen ansiosta alkuteoksen
nimen merkitys välittyy täydellisesti,
vaikka jotkut tärkeät painotukset onkin
korvattu.
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Edellä käsitellyn leksikaalisen muutoksen
lisäksi tyylillinen muutos on hyvin
oleellinen aihe tämän romaanin
kääntämisessä. Kuten jo mainittiin,
melkein kaikki kirjan luvut alkavat
virkkeellä, jossa on vakioalku: “Kyllä minä
niin mieleni pahoitin, kun...”. Verbi
pahoittaa, jota käytetään vain tässä
idiomissa, esiintyy imperfektimuodossa,
mutta alkuteoksessa verbit voivat
sivulauseissa esiintyä sekä imperfektissä
että passiivissa menneen ajan muodossa
tai preesensissä. Tämä monimutkaistaa
kääntämistä venäjään. Sitä paitsi suomen
fraasissa kyllä niin on heti kaksi
vahvistussanaa peräkkäin, mikä ei ole
tyypillistä venäjän kielelle.
Kiinnostavimpia tämän suomalaisen
fraasin mahdollisista käännöksistä venäjän
kieleen ovat mahdollisimman vapaat
käännösratkaisut, joissa verbit
kongruoivat luontevasti pää- ja
sivulauseissa sekä puhetyyli ja semanttiset
vahvistussanat säilyvät.
Esimerkiksi:
1) «Êîíå÷íî, êîìó æå ïîíðàâèòñÿ, ÷òî/
êîãäà…» (“Kyllä, kukahan pitää siitä, että
/ kun…”)
2) «Êîíå÷íî, íó à êîìó ïîíðàâèòñÿ,
÷òî/êîãäà…» (“Kyllä, no kuka pitää siitä,
että / kun...”)
3) «Äà, ìåíÿ íå ìîæåò íå îãîð÷àòü,
÷òî/êîãäà…» (“Kyllä, en voi olla
surematta, että / kun…”)
4) «Êîíå÷íî æå, ìåíÿ íå ìîæåò íå
âîçìóùàòü, ÷òî/êîãäà...» (“Kyllähän
minua suututtaa, että / kun...).
Viimeinen esimerkkilause kuulostaa
hieman jyrkältä, mutta se luonnehtii
erinomaisesti eläkeläisen tunnettua tapaa
kirjoittaa radioon, televisioon ja kaikkiin
muihin mahdollisiin paikkoihin. Joka
tapauksessa tämä lause on
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merkityksellinen koko kirjalle ja yhtä
tärkeänä sen on pysyttävä
käännöksessäkin.
Pitävätkö venäjänkieliset lukijat Tuomas
Kyrön kirjasta yhtä paljon kuin

alkuteoksen lukijat, riippuu siitä, pystyykö
kääntäjä löytämään yhtä marisevan ja
samalla ilmaisuvoimaisen venäjänkielisen
vastineen.

Artikkeli on käännetty Helsingin yliopiston
kääntämisen ja tulkkauksen
maisteriopintoihin kuuluvalla kurssilla.
Kääntäjäopiskelijat: Elisa Ahonpää,
Ekaterina Belikova, Miroslav Girshfeld,
Iuliia Guseva, Anneli Hanhisalo,
Ulla Kannisto, Elisa Minkkinen,
Lauri Puranen, Yevheniia Riabova ja
Anastasia Talchinskaya
Opettaja: Päivi Pasanen

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

67

FOORUMI

XIX Kulttuurifoorumi Savonlinnassa
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28.-29. syyskuutta 2018
Savonlinnassa pidettiin XIX Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi, jonka teemana oli Kulttuurimatkailun
tuotteistaminen ja kestävä matkailu. Kulttuurifoorumiin kokoontui
useita kulttuuri- ja taidekentän toimijoita Suomesta ja
Venäjältä. Savonlinnan foorumissa pidettiin yli 200 neuvottelua
yhteensä 108 hankeideasta tai jatkohankkeesta.
Suomalais-venäläistä kulttuurifoorumia rahoittivat Suomen opetusja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö. Käytännön
järjestäjänä ja yhteistyökumppanihaun organisoijana toimi
Suomessa Suomi-Venäjä-Seura. Foorumin isäntänä toimi
Savonlinnan kaupunki yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton ja
Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.
XX Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi pidetään ensi vuonna
Tulassa Venäjällä.
Natalia Erchova,
Media Comnatel Oy

Suomen valtuuskunta museossa.
(Valokuva: Keskusmerisotamuseo)
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Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden
juhlarahasto
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