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Kymmenen
virolaista kirjaa,
jotka tulisi lukea

M

uutama vuosi sitten BBC julkaisi listan sadasta kirjasta, jotka jokaisen
tulisi elämänsä aikana lukea. Listalla ei ole yhtään suomalaista kirjaa. Tästä innostuneena Keskisuomalainen julkaisi oman listan sadasta teoksesta, jotka jokaisen suomalaisen tulisi lukea. Mikäli listoja koskeviin
nettipäivityksiin on uskomista, listoja peilataan usein omiin lukukokemuksiin.
Listoilta löytyy sekä suuria lukuelämyksiä että puoliväkisin läpi kahlattuja
teoksia. Mielenkiintoisimpia ovat aina ne lukemattomat kirjat, jotka odottavat
vielä lukijaansa.
Viro viettää ensi vuonna itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia. Tämän juhla
vuoden kunniaksi Tuglas-seura on päättänyt koota yhdeksi listaksi teidän lukijoiden suositukset siitä, mitkä ovat ne keskeiset virolaisen kirjallisuuden
teokset, jotka meidän jokaisen olisi hyvä lukea. Tämän listan kokoamiseksi tarvitsemme juuri sinun suosituksesi, sillä listamme takana ovat lukijat. Kädessäsi oleva Helmi sisältää useita eri henkilöiden antamia lukusuosituksia, ensi vuoden helmikuussa julkaisemme teidän lukijoiden laatiman listan virolaisuuden
kirjallisuuden suosikkikirjoista. Toivomme, että listalta löytyy proosan lisäksi
niin lastenkirjallisuutta kuin runoja, tietokirjallisuutta unohtamatta. Odotan
jo innolla ensi vuoden kirjalistaamme, sillä uskon sen kiinnostavan Tuglas-seuran ja lukijoiden lisäksi myös kirjastoja ja mediaa.
Lähetä osoitteeseen helmi@tuglas.fi lista niistä virolaisista kirjoista, jotka
ovat tehneet sinuun suurimman vaikutuksen. Voit lähettää listan, jossa on 1–10
teosta, joita suosittelet muidenkin luettavaksi. Vastausaikaa on vuoden 2017
loppuun saakka. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 10. 1. 2018 kolme
kirjapakettia, joten lähetä myös yhteystietosi (nimi ja katuosoite). Arvonnan
tulokset julkaisemme Tuglas-seuran facebook-sivulla. Vastauksistanne koottu
lista julkaistaan vuoden 2018 Helmissä.
Hyvää lukuvuotta 2017!

Jaana Vasama
Tuglas-seuran toiminnanjohtaja
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Viron kirjallisuuden
sisärajoilla
ELLE-MARI TALIVEE
KIRJALLISUUDENTUTKIJA

N

ykypäivän Virossa julkaistavassa kirjallisuudessa esiintyy kirjailijoita, jotka kirjoittavat omalla äidinkielellään (olkoon
se sitten viro tai jokin muu kieli) tai
kahdella kielellä – sekä omalla että
paikallisella – mutta myös viron kielen käyttöön siirtyneitä ulkomaalaisia kirjailijoita. Heidän kaikkien
mahduttaminen virolaisen kirjallisuuden käsitteen alle vaikuttaa melko
monimutkaiselta.
Niin vanhemmat kuin uudemmat
virolaisen kirjallisuuden historia
teokset ovat yleisesti pitäneet virolaisena kirjallisuutena sellaista
kirjallisuutta, joka on jossain ajassa
ja tilassa kirjoitettu viroksi. Tähän
määritelmään sopii hyvin esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen
Elle-Mari Talivee
maanpaossa julkaistu ulkovirolainen
kirjallisuus. Viimeisimmän kirjallisuuden histor ian (ilmestynyt saksaksi 2006 ja viroksi 2016) on kirjoittanut
juuriltaan baltiansaksalainen estofiili, kielen- ja kirjallisuudentutkija Cornelius Hasselblatt, joka lähtee myös kielikriteeristä ja osoittaa, että Viron kirjallisuus olisikin konseptiltaan aivan omanlaisensa. Yksi mahdollisuus tulkita tätä näkemystä on kirjailija ja kirjallisuustieteilijä Jaan Unduskin käsite
Viron territoriaalinen kirjallisuusk ulttuuri (eesti maiskondlik kirjanduskultuur),
joka etsii yhtymäkohtia baltiansaksalaiseen kirjallisuuteen.
Kirjallisuus ei myöskään saisi koskaan olla täysin autonomista, vaan sen
tulee löytää aina jostain esikuvia: siksi myös kirjallisuuteen vaikuttava tilan
käsite voi olla tässä laaja. Elävänä todisteena toimii tämänhetkinen virolaisten
nuorten kirjailijoiden tuotanto, joka on kuin kotonaan suuressa maailmassa –
mutta maailma oli samalla tavoin avoin myös 1800- ja 1900-lukujen vaihteen
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kirjailijoille. Esimerkiksi Eduard Bornhöhe, jonka Tasuja (Kostaja) käännettiin
suomeksi jo vuonna 1888, luki kahdeksalla vieraalla kielellä, ja hänen tarinoidensa tapahtumapaikat ja hahmot osoittavat paikoittain laajaa matkustaneisuutta.
Näyttää siis siltä, että määrittävät tekijät kieli ja tila ovat kirjallisuudessa
välillä toisensa poissulkevia ja välillä toisiinsa kietoutuvia kategorioita.
Kirjailijan haluaisi vaistomaisesti sitoa johonkin tilan käsitteeseen.
Kirjallisuusk lassikko A. H. Tammsaare on eräässä vuonna 1933 kirjoittamassaan artikkelissa ollut sitä mieltä, että ihmistä määrittää maisema, johon hän
on syntynyt. Siihen on juurtunut koko hänen sisäinen elämänsä: ”henkinen,
sielullinen ja kehollinen minä”. Se on ikään kuin kaiken lähtökohta. Vasta siitä
alkavat haarautua ihmisen omat maisemat. Ne ovat varmasti erilaisia – ensiksi
tietenkin subjektiivisesti – maisemakonseptihan on myös opeteltava, eikä synnynnäinen, mutta ne eroavat myös kielellisesti: tarinat kuulostavat jokaisella
kielellä hieman erilaisilta, ja eikö jokainen kieli luokin oman maailmansa?
Niinpä yhdellä pienellä maapalasella voi olla monia erilaisia maailmoja, joita
niiden kokijat tulkitsevat ja viestittävät eteenpäin. Niin on muuten myös Viron
itsensä rajojen sisällä: etelämurteinen viro näyttäytyy myös kirjallisuudessa
lämpimämpänä devonikauden hiekkakiven värisenä, pohjoisviro sen sijaan on
kuin kalkkikiveä. Tiit Hennoste on todennut, että Viron avantgardekirjailijat
ovat enimmäkseen etelävirolaista syntyperää ja eteläviron kieli on tärkeässä
asemassa kokeellisessa runoudessa. Mutta aina ei tarvita edes suoraa syntymäyhteyttä: joskus tietystä paikasta riittää myös muisto, joka sitten kirjoitettaessa
luodaan uudelleen kokonaiseksi maailmaksi.
Kirjailijan geneettinen alkuperä ei ole myöskään Hasselblattin mukaan
määräävä kriteeri, johon voisi ainakaan täysin yhtyä. Ensiksikin on Viro
Aino Kallaksen mukaan ollut ”tuulimaa, maantieteellinen ilotyttö”, ja kuka
meistä virolaisista ei kantaisi jonkin sekoituksen metkoja piirteitä. Toisena
syynä on kiusaus puoliksi mielivaltaisesti kaapata omaksi kirjailijoita, jotka
määrittelevät itsensä toisin, Sofi Oksanen esimerkiksi. Hän sitä paitsi kirjoittaa Virosta, ja Viro on hänelle rakas. Jos geneettinen alkuperä olisi määräävä
kriteeri, pitäisi meidän luopua myös heistä, jotka pitävät itseään virolaisena
kirjailijana.
Kielikriteeri sulkee pois Aino Kallaksen itsensä, suomenruotsalaista alkuperää olleen nuorvirolaisen, joka kutsui Viroa kohtalonsa maaksi ja kirjoitti esimerkiksi Hiidenmaasta niin, että hänen kirjoittamansa onkin osa virolaisten
kuvitelmaa saaresta. Ainoastaan Kõpun niemi kuuluu Tõnu Õnnepalulle, joka
kirjoitti siellä ihastuttavan Paradiis-romaanin (2009) ja merenselkä Hermann
Sergolle, kapteenille ja rantaromaanien kirjoittajalle. Sergon romaanien (Näkimadalad, 1984, ja Randröövel, 1988) hahmot ovat kuitenkin enimmäkseen
Hiiden
maan rantaruotsalaisia, jotka Katariina Suuri kyyditti Ukrainaan
Dnepr-joelle.
Nykypäivänä olisi kielellisesti helppoa määritellä myös Mika Keränen virolaiseksi kirjailijaksi. Hän on kotoisin Pohjois-Karjalasta ja kotoutettu Tarton
yliopistossa. Keränen aloitti kirjoittamisen juuri viroksi – ensin runojen muodossa ja sitten lapsille suunnatuin tarinoin. Mutta tässäkin taitaa olla mukana
pieni vino hymy: ehkä Mika Keränen näkee Tarton kaupungin, tarinoidensa
tapahtumapaikan, hieman toisesta näkökulmasta kuin Virossa on totuttu, ja
7

juuri siinä piilee jännityksen siemen? Joka tapauksessa virolaislapset ovat mielenkiinnolla ja epäröimättä ottaneet omakseen hänen seitsemän Tartosta kertovaa dekkariaan (2008–2016). Kaksi niistä on käännetty myös suomeksi. Toukokuussa 2015 sai ensi-iltansa kirjoihin pohjautuva elokuva Soppalinnan salaseura
(viroksi Supilinna salaselts). Keräsen Tartto-teemaa täydentää vielä Minu Supilinn
-kirja (2012), joka kertoo hänen Viroon kiintymisensä tarinan.
Kielikriteeri jättää ulkopuolelle myös ranskaksi kirjoittavan virolais
syntyisen Katrina Kaldan, jolta on ilmestynyt jo kolme romaania. Niistä ensimmäinen olikin nimeltään Un roman estonien (2010), joka kertoo myös Virosta.
Kirja oli ranskalaisessa kontekstissa hyvin epäranskalainen ja ehkäpä jollain tavalla pohjoismainen. Kalda muutti Ranskaan 10-vuotiaana, niinpä hänen Viro-
kuvauksensa on osittain muistoihin perustuvaa, mutta voimakasta. Eräässä
haastattelussa hän on puhunut yhteydestään Viron valoon ja luontoon. Kalda
on kuitenkin selvästi virolais-ranskalainen kirjailija.
Jännittävä kysymys onkin, saako kirjailija itse valita paikkansa kirjallisuudessa. Esimerkkinä voisi olla venäläinen kirjailija Mihhail Veller, joka asui
neuvostoaikana Virossa, ja kuuluu nimenomaan Viron kirjailijaliittoon, vaikka
ei pidä itseään virolaisena kirjailijana.
Sitten on eräitä poikkeustapauksia, joita ei ilmeisesti pitäisi kutsua virolaiseksi kirjallisuudeksi, vaikka ne oleellisesti sitä täydentävätkin – esimerkiksi
omakuvan selkiytymisen näkökulmasta. Viroa ja virolaisia on välillä hyvä
katsoa toisin, kuin peilitalon vääristävästä peilistä. Yksi hyvä esimerkki on toimittaja ja kirjailija Justin Petrone, joka on syntynyt New Yorkissa, mutta asunut kauan Virossa ja kirjoittanut Virosta ja virolaisista useita kirjoja nk. Minu-
sarjassa. (Kustantamo Petrone Print julkaisee kirjasarjaa ulkomailla asuv ien
virolaisten kokemuksista, Justin Petronen, Mika Keräsen ja Terhi PääskyläMalmströmin Viro-kokemukset tuovat sarjaan kiinnostavia mausteita.) Justin
Petrone kirjoittaa englanniksi, hänen kirjoittamansa ilmestyy sekä englanniksi että viroksi, ja jotkut lukevatkin mieluummin alkuperäiskielellä. Petronen
teksteissä virolaiselle lukijalle avautuu välillä hauska ja välillä surullinenkin
mahdollisuus nähdä itsensä ulkopuolelta, joskus jopa se kansallinen kokonaiskuva, joka virolaisista voi jossain muualla olla. Niin Petrone kuin Keränen ovat
kuitenkin puoliksi virolaisten lasten isiä, ja siten he ymmärtävät Viroa juurista
lähtien – tärkeässä osassa on jälleen juuri tilallinen määritelmä.
Jopa niin pienessä maassa kuin Viro on kuitenkin myös muunkielisiä ja
muunlaisia tiloja. Niitä ei sattuisikaan muuten ulkopuolelta kokemaan, ellei
niistä kirjoitettaisi. Hyvä esimerkki on entisen Noarootsin vironruotsalaisen
seurakunnan papin Sven Danellin muistelmat Kuldrannake (Anu Saluäärin
käännös 1999). Danell asui Virossa vuosina 1930–1936. Kuldrannake ei ole pelkästään muistelmateos, vaan siihen on ikävän ja rakkauden keinoin kirjoitettu
palanen historiaa: Danell on asettanut vironruotsalaisten tarinan laajempaan
Viron historian kontekstiin. Nuo tarinat, kuten Petronenkin, ovat peilikuvia
eräästä maasta: Ovatko ne kirjallisuutta? Kyllä. Entä virolaista kirjallisuutta?
Ei. Virolaisen kirjallisuuden laajentamista ja inspiroimista? Vastaus on taas
kyllä.
Ukrainalaistaustainen võrulainen Igor Kotjuh hallitsee kirjallisuuden kahdella kielellä. Hän kirjoittaa sekä venäjäksi että viroksi ja on tehnyt valtavan
työn rakentaessaan siltaa Viron nuorten venäläiskirjailijoiden ja virolaisen
kirjallisuuden välille. Kotjuh jakaa Viron venäjänkieliset kirjailijat kahteen
ryhmään: Viroon (enimmäkseen neuvostoaikana) jostain syystä asumaan sattuneet, mutta kulttuurisena isänmaana Venäjää tai venäjän kieltä pitävät kir8

jailijat sekä Virossa syntyneet ja kasvaneet, Viroa henkisenä ja fyysisenä kotipaikkana pitävät kirjailijat. Vedenjakaja sijaitsee ajallisesti jossain keskivälillä,
ja poikkeuksiakin tietenkin on.
Kotjuh toteaa, että tällä vuosisadalla on Virossa syntynyt uusi nuori venäjänkielinen kirjallisuus, johon kuuluvat kirjailijat ovat vakuuttuneita, että heidän tuotantonsa on osa virolaista kirjallisuutta. Kirjallisuustieteellisesti tuon
määritelmän estää edelleen kieleen pohjautuva määrittelykriteeri. Tällaisen
kirjallisuuden arvioinnilla tuntuu olevan myös poliittinen lataus, ja helposti
unohdetaan kirjailijoiden monikulttuurisuus. Toisaalta Kotjuh on sitä mieltä,
että kun kerran baltiansaksalainen ja võrulainen kirjallisuus on otettu omaksi, tapahtuu se jossain vaiheessa myös venäjänkieliselle kirjallisuudelle. Tässä
prosessissa tärkeässä osassa on juuri lukijakunta: molemmin puolin välitetty ja
käännetty kirjallisuus helpottaa hyväksymistä molemmin puolin.
Erittäin kiinnostava kirjailija on sekä Virossa että Venäjällä arvostettu
Virosta kotoisin oleva venäläinen kirjailija Andrei Ivanov. Hän ei ole määritellyt itseään virolaiseksi kirjailijaksi, mutta ei ole myöskään luopunut siitä
mahdollisuudesta. Ivanov on syntynyt Tallinnassa, mutta ei ole Viron kansalainen. Monet hänen romaaninsa ovat autobiografisia, ja ne kuvaavat vaeltamista ja itsensä etsimistä Skandinaviassa, mutta peilaavat samalla venäläisen
yhteisön elämää Virossa. Ivanov on esimerkki siitä, miten kysymys Viron kirjallisuudesta toisinaan ikään kuin roihahtaa tai jopa salpautuu: niinpä vuonna
2011 kirjallisuuden vuosipalkintoraati ei osannutkaan laittaa Ivanovin Peotäis
põrmu -romaania yhteenk ään palkintokategoriaan, sillä se oli ilmestynyt vain
vironnettuna. Se ei siis ollut nk. virolaista kirjallisuutta eikä kuulunut myöskään venäjänkielisen kirjallisuuden luokkaan. Ivanovin keskeisinä teemoina
pidetään erilaisuutta ja vieraantumista, se on ylikansallista kirjallisuutta kulttuurien rajoilla elämisestä. Mutta hänen romaaninsa Harbini ööliblikad tuo lukijan ulottuville myös sellaisen Viron, millaista ei voisi kuvata tuntematta Viroa
syvästi. Romaanissa kuvatut vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen Baltiaan
paenneet venäläiset emigrantit ikävöivät kadonnutta Pietaria, ja päähenkilö
lähtee Virosta ennen sotaa aistien, ettei maailma jää entiselleen. Romaanin aihetta, venäläisemigranttien kokemuksia Baltiassa, on sanottu täysin uudeksi:
Romaani tuo historiasta myös unohdettuja faktoja. Ivanovin tuotantoa läpäisevä irtonaisuuden ja vieraassa tilassa itsensä etsimisen kysymys on tällä hetkellä
epäilemättä hyvin ajankohtainen.
Viron kirjallisuuden tiedotuskeskuksen englanninkielinen verkkosivu,
joka esittelee virolaisia kirjailijoita maailmalle, ei tee eroa kielen perusteella.
Myös tässä on lähdetty kysymyksestä, millaiselta virolainen kirjallisuus näyttää jostain muualta katsottuna: kiehtovalta juuri kaikkine näkökulmineen.
Sillä jos näitä kirjailijoita ei olisi tai jos heitä ei julkaistaisi eikä luettaisi edes
paikoitellen virolaisen kirjallisuuden joukkoon, eikö siinä tapauksessa se kirjallisuus, joka joka tapauksessa kietoutuu, ahmii ja vaikuttaa, olisi lopulta näiden näkökulmien verran köyhempää? Jos (sisä)rajariitoja ei olisi, hämärtyisivät
ehkä monet tärkeät aiheet. Mutta kun nämä kaikki sirpaleet yhdistää, syntyy
värikäs mosaiikki tai mandala.
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Kätlin Kaldmaa

K

Kuva: Ekpress Meedia/Karli Saul/Sacnpix

ätlin Kaldmaa syntyi eläintieteilijöiden perheeseen. Isä oli
eläintieteilijä ja äiti oli eläintieteilijä. Perhe asui kolhoosissa, joka oli
alueen sosialistisessa kilpailussa aina
viimeinen tai toiseksi viimeinen. Tärkeintä tuossa perheessä olivat kirjat.
Niitä lukivat suuret ja pienet, aamulla
ja illalla. Erityisen tärkeitä kirjat olivat
pienille. He ryhtyivät hyvin nopeasti
tekemään kirjoja myös itse. Kätlin kirjoitti ylös omat ja pikkusisarustensa
tarinat, ja nämä piirsivät kuvat.
Kun Kätlin kasvoi isommaksi, kasvoivat myös tarinat suuremmiksi. Ja runollisemmiksi. Riimitellä hän ei oikeastaan koskaan osannut, ja niinpä hän
oli hyvin onnellinen löytäessään kirjastosta Artur Alliksaaren, Paul-Erik
Kätlin Kaldmaa
Rummon ja Ene Mihkelssonin runot
– runous ei siis vaadikaan riimejä!
Siitä se lähti. Runoileminen. Vaikka ensimmäinen ihminen, jolle hän runojaan näytti, luki pitkään ja sanoi: ”Miten
banaaleja!” Koska kyseessä oli senaikainen poikaystävä, Kätlin oli tietenkin hyvin
loukkaantunut. Hän lähti kuitenkin tuolta metsän keskeltä Tarton Suppilinnaan
pieneen huoneeseen ja ryhtyi työhön. Alkoi työstää omaa ääntään, teki sitä yli
vuoden, pimeinä öinä ja hämärinä päivinä, Suppilinnassa ja Tallinnassa Virukadun taiteellisten nuorten kommuunissa, jossa talviöisin hänen ja Viktor Vassiljevin kirjoituskoneet naputtivat yksiäänisesti. Sillä myös Viktor Vassiljev asui
tuossa vanhassa hattumestarin asunnossa. Ja kyllä hän jotain tuolloinkin kirjoitti.
Ja niin se ääni löytyi. Ilmestyi kirja. Tähänastisen Viron kirjallisuushistorian viimeisessä nuorten runokasetti-kokoelmassa, joka ilmestyessään sattui
juuri vanhan ja uuden ajan väliin, keskelle suurinta paperipulaa. Kustantajien
piti henkilökohtaisesti mennä hakemaan noita suuria valkoisia palloja Venäjän
lakeuksilta. Se, joka onnistui tuomaan paperirullansa, pystyi julkaisemaan
kirjoja. Niinpä kukaan ei edes huomannut, milloin tuo vihreä runopaketti ilmestyi. Kansi kuvaa myös aikaansa, alkeellista tietokonekuvitusta.
Jo ennen tuon ensimmäisen barokkityylisen sanamellakan ilmestymistä
– sillä se vei kunnon neuvostotyyliin monta vuotta – Kätlin ryhtyi maanisesti
kääntämään, joinain vuosina käännöskirjoja ilmestyi jopa viisi kappaletta. Ja
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elämään, että olisi mistä myöhemmin kirjoittaa. Ja nyt hän sitten kirjoittaa.
Kaikenlaisista itseään ulos syvänteistä manaavista elämistä. Lasten elämistä,
ihmisten elämistä, puiden elämistä, kylien elämistä. Ja yhä enemmän proosaa
ja vähemmän runoutta. Ja ne runot, nekin lähestyvät koko ajan enemmän tarinoita. Elämä on täynnä tarinoita, vai mitä.
Suomeksi on tähän mennessä käännetty Kätlinin neljäs runokokoelma Rakkauden aakkoset (suom. Anniina Ljokkoi). Se on hyvin erilainen kuin viroksi
ilmestynyt teos. Runot ovat eri järjestyksessä, sillä sanat ja samalla niiden aakkosjärjestys eivät ole virossa ja suomessa aivan samoja. Lisäksi kirjaan on kerätty muutamia erittäin hyviä ja erittäin tärkeitä runoja.
Ja juuri tälla hetkellä käännettävänä on Kätlinin ensimmäinen romaani Islannissa ei ole perhosia. Se on nuoren kääntäjän Outi Hytösen ensimmäinen suuri työ ja heillä on keskenään hyvin jännittävää! Kirjailija on suorastaan kateellinen, että joku saa kääntää hänen romaaninsa! Niin ja Parnassossa on ilmestynyt
yksi novelli. Siitä käy ilmi, millainen suhde Kätlinillä on Meryl Streepiin.

Kätlin Kaldmaa suosittelee
Andris Feldmanis
VIIMASED TUHAT AASTAT
Varrak 2016
Andris Feldmanis on kirjoittanut käsikirjoituksia sarjoihin ja elokuviin, mutta nyt häneltä on ilmestynyt ensimmäinen puhtaasti kaunokirjallinen teos.
Romaani voitti vuonna 2016 Betti Alverin esikoispalkinnon yhdessä Silvia
Urgasin esikoiskokoelman Siht/Koht kanssa. Teoksen tapahtumapaikka on
Berliini, aika tulevaisuus, aihe ihmissuhteet. Rakkaus ja toivo, menneisyys
ja tulevaisuus paikassa, jossa ihmisyyttä on enää kovin vähän jäljellä. Nuo
kolme – suhteet, aika ja Berliini – ovatkin romaanin päähenkilöitä.
Maarja Pärtna
SAAMISES
Verb 2015
Maarja Pärtna on runoilijana täysin omanlaisensa. Hän katsoo elämää
kuin sisäpuolelta, nupun sydämestä, terälehtien luomispaikasta. Luulen,
että vielä joskus hän osaa kertoa tarkkaan, miten kivet saavat alkunsa. Ja
se on jotain täysin erilaista kuin Hasso Krullin tarinoissa.
Kerttu Sillaste
IGAÜKS TEEB ISEMOODI KUNSTI
Päike ja Pilv 2016
Kuvittaja ja kirjailija Kertu Sillaste on kehittynyt hiljalleen ja nykyään hän
on ihan omaa luokkaansa virolaisessa lastenkirjallisuudessa. Hänen rohkeasta jäniksestä kertova vertauskuvallinen tarinansa Ei ole nii! on täydellinen nautinto, joka tulee itse lukea. Sillasten viimeisin kirja on nimeltään
Igaüks teeb isemoodi kunsti, ja siinä esitellään lapsille sopivassa muodossa,
mitä kaikkea taide voi olla. Vahva suositus!
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Islannissa ei ole perhosia
katkelma

KÄTLIN KALDMAA
SUOMENNOS OUTI HYTÖNEN

1
Valtameri ei ole vesistö. Valtameri ei ole ilmansuunta. Valtameri ei ole pohjoinen, etelä, itä, länsi. Valtameri ei ole lämmin. Valtameri ei ole kylmä. Valtameri
ei ole maan vastakohta. Valtameri ei ole ihmisen ulkopuolella. Valtameri ei ole
ihmisen sisällä. Valtamerta ei voi vangita. Valtamerellä ei ole pohjaa. Valtamerellä ei ole äitiä. Valtamerellä ei ole isää. Valtamerellä ei ole alkua. Valtamerellä
ei ole loppua. Valtamerellä ei ole reunaa. Valtamerta ei voi ottaa kiinni. Valtamerta ei voi kuvailla. Valtamerta ei voi kirjoittaa. Valtameri ei mahdu kuvaan.
Valtameri on sisällä jokaisessa, joka on sen nähnyt. Valtameri kulkee aina
mukana jokaisessa, joka on sen nähnyt. Valtameri jää sisälle jokaiseen, joka on
sen nähnyt.
Valtameri vangitsee.
Valtameri on vapauden ylin aste.
Valtameri on kuolematon.
Valtameri on olotila.
Valtameri on mielentila.
Valtameri on olomuoto.
Valtameri on oleminen.
Valtameri on.
Kun taivas ja maa kohtaavat, kun valtameri ja taivas kohtaavat, ottaa valtameri otteen taivaasta ja silloin sisällämme ja kohdallamme ja ympärillämme
aukeaa valtameri, ja jos jalkojemme alla onkin juuri nyt kova pinta, kauanko
siinä saa olla, kauanko siihen voi luottaa – vain niin kauan kuin valtameri on,
vain niin kauan, kuin valtameri ei ota sitä meiltä pois. Valtameri on kaikkivoipa. Valtameri on
arvaamaton. Valtameri ei anna varoitusta.
Valtameri on. Valtameri.
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Ja minä olen nähnyt taivaan ja maan yhdistyvän, olen nähnyt kuinka ne sulautuvat yhteen, ne yhtyvät, kahdesta tulee yksi, taivas kasvaa valtamereen,
valtameri kasvaa taivaaseen, ja valtameren aallot ottavat voimaa taivaan pilviltä ja taivaan pilvet saavat voimansa valtameren aalloilta ja yksi ja sama voima liikuttaa molempia, ja kun valtamereltä nousevat pilvet, kun valtamerellä
kohoaa sumuvaippa, mörkö, suuri harmaa mörkö, se ei olekaan pilvi, joka sieltä tulee, se ei olekaan taivas, joka lankeaa maan päälle, se on valtameri, joka
nousee taivaaseen, on taivaaseen noussut, ja sieltä kaikkivoipaisuuttaan maan
päälle levittää, kauneuttaan esittelee, hedelmätöntä kiveä suolakastikkeellaan
kastelee, sille ravintoa syvimmistä pohjista nostaa, voimansa maan päälle levittää, se on valtameri, joka harmaan mörön kasvoja ja ääriviivoja pitkin lankeaa maan päälle ja harmaaseen hellään halaukseensa maan kahmii, ja maan
vetiseen pehmeyteensä hautaa, ja se on taivas maan päällä, ja se on valtameri
maan päällä, ja se on taivaallinen yhtyminen ja se on maallinen yhtyminen ja
syväpohjan ja päällispinnan yhtyminen, ja se on kolmen elementin yhtyminen,
kaikkien voimien yhdeksi tuleminen, ja kun kaikesta siitä maasta ja vedestä ja
ilmasta tulee ruutia, kun kaikista niistä kolmesta yhdessä muodostuu täydellinen hetki, kun kaiken sen keskeltä, maan keskeltä, ilman keskeltä, valtameren
keskeltä, nousee taivaaseen tuli, taivaaseen nousseen meren keskelle nousee
tulipatsas, joka tuo mukanaan aukeuden, tuhkan, hedelmällisyyden, pölyn, ja
siinä on valtameren sisin olemus, siinä tulessa ruumiillistuu meren pyhyys. Sitä
vastaan eivät pysty maa, taivas, ihminen eivätkä riimit. Valtameri on.
Valtameri.
Taivas on valtameri. Maa on valtameri.
Tuli on valtameri. Valtameri on.
2
… pidän sinun kädestäsi kiinni, enkä kysy, miten kauas meidän on vielä mentävä, kätesi käteni ympärillä, paljas lämmin käsi lapasen suojaaman kylmän
käteni ympärillä, me lähdemme. Tärkeintä on, ettei pelkää.
3
Jónsin rivakkuus oli jotain aivan uutta. Gudrun ei ollut koskaan nähnyt ketään sellaista. Keitä hän ylipäätään oli nähnyt? Kahdeksan lasta pyhäkoulussa,
seitsemän lähiseudun perhettä, kolme lehmää ja kaksisataakuusikymmentä
lammasta. Elämänsä aikana yhteensä. Ja matalan multakasan, jota taloksi kutsuttiin ja josta oli paras pysyä ulkona mahdollisimman paljon. ”Bakteeripesä!
Bakteeripesä! Varsinainen bakteeripesä!” oli kirkunut Víkistä ensimmäistä ja
viimeistä kertaa kylään eksynyt korkeasti koulutettu tohtori, kun oli nähnyt
heidän ahtaat ja huterat sijansa. Merentakaisella maalla asuttiin kai vain pylväiköllisissä kartanoissa, nukuttiin silkkisissä vuoteissa. Kun Gurdun jakoi
pedin siskonsa kanssa, siskon harmaat varpaat silmiensä edessä, makasivat
he tiiviimmin kuin sillit suolassa. Siksi he nukkuivat mieluummin vuorotellen
kuin yhtä aikaa.
Jónsi oli Jónsi. Sen kummempia Gudrun ei osannut vielä hänestä ajatella.
Gudrunin sydän vain seisahtui, kun Jónsi sattui lähelle, ei hakannut tai tykyttänyt rinnassa, hiljeni vain, ja niin Jónsi hänet sinä syksynä toripaikalla huomasikin, kun Gudrunin seisahtunut sydän ei enää pumpannut verta liikkeelle ja hän
kaatui pitkälleen lehmänlantakasan viereen. Kun tyttö avasi silmänsä, hänen
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katseeseensa vastasi loputon taivaanharmaa äärettömyys. ”No poika, nyt sinä
hopeaketun kesytit!” hörähtelivät karkeat äänet ympärillä. Aina kun Gudrun
siitä lähtien haistoi lehmänlannan, katosi hän taivaanharmaaseen äärettömyyteen. Autuaita ovat autuaat.
4
He olivat matkalla kolmatta päivää. Yksi keväisenlaiha lehmä, kaksi viime vuoden huhtikuista uuhta, yksi keskikesäinen, yksi oinas, yksi koira, yksi nainen,
yksi mies. Mies oli levoton, äärettömyys hänen silmissään oli kasvanut iäisyydeksi, jonka jokaisesta haarasta tulvi tytön yli ennenkokemattomia tunteita,
joita hän ei osannut lyhyellä elämänkokemuksellaan mitenkään tulkita.
Hän luovutti. Hän antoi periksi. Jónsi tietää, hän ajatteli. Jónsi tietää. Ja sitten hän ei ajatellut enää mitään. Askel askelen perään. Teräviä kiviä, kavalia
kiviä, liukkaita kiviä. Jón-si, Jónsi, Jón-si, Jón-si, Jón-si, Jón-si.
Nyt! Jää. Py-säh-dy. Jón-si pu-huu. Py-säh-dyn.
”Nyt katso. Katso tuonne. Ja tuonne.”
Gudrun katsoi. Katsoi tuonne. Ja tuonne.
Lumisade sokeutti. Aurinko pilkotti pilven reunan takaa. Tuonne. Laakso.
Tuonne. Laakso kaksi. Tuonne. Laakso kolme. Tuonne. Laakso. Sininen. Sininen? Laakso? Sininen. Juhannustaivaansininen, jota lumi ei ollut vielä ehtinyt
peittää. Maaliskuu. Ei jaksanut enää peittää. Kuten heille koulussa opetettiin.
Ei ole maita ilman vesiä. Kuten koulussa kerrottiin. Meri vie kauas, tuo kaukaa,
näkee kauemmas kuin ihmissilmä. Kaikki tuntevat tämän, mutta kukaan ei ole
nähnyt.
He seisoivat harjanteella. Kapealla, siltä tuntui, vain lehmä riimun päässä,
lampaat koiran haukunnan jatkeena, ihminen ihmisen perässä, he mahtuivat
sille. Tuonne. Vuori. Tuonne. Toinen huippu. Tuonne. Kolmas. Tuonne. Tuonne
me menemme. Minne? Tuonne me menemme. Tuonne? Tuonne kaikkein korkeimmalle? Tuonne kaikkein korkeimmalle.
Riimu kädestä, kivi päälle, toinen, kolmas, heinäsäkki auki, kivi päälle, toinen, kolmas. Syö, lehmä. Kuse. Skella, paikka. Skella, rauha. Räyhhh! Räyhhh!
Äärettömyyden lämmin paljas käsi, kylmä käsi lapasessa, kaksi ihmistä,
kaksi pistettä, kaksi muurahaista, vailla oljenkortta, pesälatvusta. Äärettömyyden lämmin paljas käsi. Jón-si, Jónsi, Jón-si. Sydän lyö, veri virtaa. Sydän
lyö. Jón”Skrámutal!” -si.
Jalka putoaa maahan. Kivi. Käsi pitää kädestä. Veri. Silmä ei näe tarkasti.
Lumi. Mikä? Se? On? Mikä. Missä. Se. On.
Tuon-ne. Jónsin käsi, ilman lapasta, sormet pitkät äärettömyydessä, suuressa sädehtivässä. Se, Gudrunini, Hafdiseni, Thisani, päiväni ja aurinkoni, on
meidän kotimme, on meri.
Meri?
Meri.
5
Alammeko elää vedessä? Mutta minähän en seiso veden päällä.
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6
Tämä tässä, merenneitoseni, aaltoaaltoseni, tulee olemaan meidän peltomme,
joka kasvattaa meille ihmeellisiä hopeisia lehmiä, joiden maito maistuu kuin
silkka suola.
Ja minkä kanssa me sitä suolaa syömme?
Perunan, Gudrunini, perunan kanssa.
7
Mitä oikein on, kun yhtenä hetkenä kaikki se, mitä et ennen tiennyt, aukeaa
edessäsi? Mitä se oikein on, kun olet astunut ulos läpikotaisin tutusta olemisesta ja loputtomina tuiskupäivinä lauletuista riimeistä – ja ne palaavat tuhat vuotta taaksepäin eikä suvun naisia ole vielä missään muualla kuin niissä riimeissä
– ja huomaat, ettei sinulla ole taitoja, sanoja eikä avainta, joilla osaisit kääntää
sen kaiken omien silmiesi, nenäsi ja korviesi kieleen, ja sinä vain katsot ja katsot
ja katsot, ymmärtämättä mitään, saamatta mistään selvää, käsittämättä mitään, sillä se, mitä näet, ei kuulu olemassa olevan maailman asioihin, mitä se
oikein on, kun sinun on kaksin käsin katkaistava köysi, joka pitää sinut kiinni
maankamarassa, ja tartuttava ilman käsiä hämähäkinseittiin, joka ei millään
voimalla voi pitää sinua kiinni vedessä?
Gudrun katsoo eteensä. Kimaltelee. Kimaltelee. Kimaltelee. Gudrun katsoo
oikealle. Kimaltelee ja pilkottaa maanniemi. Kirkko.
Asuuko siellä joku?
Ei, mutta voimme käydä kirkossa, jos tahdot.
Mitä minä siellä tekisin, en minä mikään urkuri ole.
Gudrun katsoo vasemmalle. Kimaltelee. Kimaltelee. On kuin kaukana, hyvin kaukana, olisi jotain. Gudrun nostaa kättään.
Länsivuonot, sanoo Jon.
Käsi putoaa. Sinnehän on viikon matka.
Niin onkin, sanoo mies. Mutta meille, katsohan, on kannettu ne eteen hopealautasella. Meidän vuonomme on tuo tuolla alhaalla.
Gudrun näkee. Kimaltelee. Kimaltelee. Alammeko me elää vedessä? Alammeko me elää vedessä? Alammeko me elää vedessä? Onko minun hengitettävä
vedessä, vai voiko välillä nousta pintaan hengittämään? Ja enhän minä osaa uidakaan. En osaa uidakaan. En osaa. Kaan.
Varjot tällä puolella. Valkeus. Siellä.
Tämä, missä seisomme, on peikon päälaki.
Skrámutal.

Kätlin Kaldmaa
ISLANDIL EI OLE LIBLIKAID
AS Ajakirjade Kirjastus 2013
Ilmestyy suomeksi elokuussa 2017
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Kairi Look

K

irjeeni joulupukille vuonna
1990 oli lyhyt: enää en tarvitse lentävää kissaa, mutta
haluan kyniä ja tyhjän kirjan! Olin
nähnyt insinööri-isäni toimistossa
sellaisen ja suunnittelin ensimmäistä romaaniani. Teos syntyikin hyvin
nopeasti ja onneksi se on jo kadonnut. Toinen, äidin kirjoituskoneella
syntynyt tarina koki saman kohtalon, mutta kolmannen kustantamo
Tänapäev julkaisi kiitos lastenkirjallisuuskilpailun. Kehräsin tyytyväisenä ja kirjoitin vielä viisi. Niistä viimeinen, Härra Klaasi pöörane
muuseum ilmestyi viime syksynä ja se
annettiin lahjaksi kaikille Tallinnan
ekaluokkalaisille.
Kaikki kirjani ovat syntyneet
Kairi Look
muualla kuin Virossa, matkalla olon
inspiroimana. Olen asunut vuodesta
2006 Amsterdamissa, jonne lähdin
opiskelemaan lasten kuntoutusta ja jonne rakensin lopulta Suomeen, Belgiaan ja Pariisiin suuntautuneiden sivupolkujen päätteeksi itselleni pidempiaikaisen pesän. Kustannan Amsterdamissa lääketieteen aikakauslehtiä, mutta
sydämeni kuuluu lastenkirjallisuudelle, sillä Katto Kassisen sanoin: Hauskaa pitää olla, muuten minä en ala mitään. Olen pyrkinyt pitämään hauskaa
myös omissa kirjoissani. Erityisesti ensimmäiset kirjani Leemuripoeg Ville
teeb sääred ja Lennujaama lutikad ei anna alla ovat saaneet innoitusta alituisesta matkustamisesta. Ne kertovat uteliaisuudesta ja avoimesta mielestä ja
maailmasta. Lisäksi päässäni pyörivät vielä sellaiset elintärkeät aiheet kuin
tarmokkuus, karkit ja vekarat. Ne ovat kaikki tuttuja teemoja hahmoilleni
kirjoissa Peeter, sõpradele Peetrike ja Piia Präänik kolib sisse. Lopulta pikku paholaisillani on kuitenkin aina suuri ja lämmin sydän. He touhuavat itsepäisesti
hyvästä syystä, kutsumus taskussaan, säteitä silmissään ja oikeamielisyys
sielussaan. Peeterin ja Piian tarinoista on ehkä juuri siksi syntynyt myös teatteriesitys ja kuunnelma.
Akateemisessa kustannusmaailmassa kysytään usein, miksen kirjoita jotain vakavaa ja aikuisille ihmisille. Sedät!, heille pitää muistuttaa, että lap16

setkin ovat ihmisiä, vaikka ovatkin teitä pienempiä. Lastenkirjallisuus on
vakava asia, eikä vain joku kirjankaltainen tuote, jossa toimivat jänikset ja
karhut. Seuraavaksi suunnitelmissani on kirjoittaa kauhutarina teini-ikäisille ja kääntää jotain hollannista.
Elän tietenkin myös kiitollisena tarinoideni saksan-, liettuan- ja ranskankielisten käännösten mukana. Toivottavasti tapaamme pian myös Suomessa.
Kukaan ei nipistä eikä pure – avatkaa kannet ja tulkaa käymään!

Kairi Look suosittelee
Leelo Tungal
VANA VAHVA LASTEAED
Eesti Raamat 1988
Jaan Kross
WIKMANI POISID
Eesti Raamat 1988
Indrek Koff
EESTLUSE ELUJÕUST
Härra Tee ja proua Kohvi 2011
Andrus Kivirähk
MAAILMA OTSAS. PILDIKESI HEADE INIMESTE ELUST.
Eesti Keele Sihtasutus 2013
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Kaksi tarinaa
KAIRI LOOK
SUOMENNOS KATARIINA SUURPALO

POPPELIKUJA 5
Pikkuleipien uusi koti sijaitsi pienellä sivukadulla nimeltä Poppelikuja. Kolmikerroksinen puutalo oli vanha ja vino, mutta kotoisa, ja siellä oli suuri puutarha.
Katolla tuprutti kapea ja luhistunut savupiippu, huuruisten ikkunoiden takana
hehkuivat kaakeliuunit. Kerrosten välillä luikertelivat kapeat puuportaat ja sileät kaiteet, jotka oli kuin luotu liukumiseen. Pikkuleipien koti oli toisessa kerroksessa suuren omenapuun takana.
Piia heräsi aamulla siihen, että hänen kissansa Luutu kauhoi ikkunalaudalla olevasta kukkaruukusta multaa sänkyyn.
”Mitä sinä teet?” Piia huusi ”Oletko tullut hulluksi? Lopeta heti!”
Luutu tuijotti Piiaa moittivasti ja taputti tassulla vatsaansa.
”Ahaa!” Tyttö tajusi, nappasi kissan kainaloonsa ja juoksi paljain jaloin kahvilta tuoksuvaan keittiöön.
”Luutu haluaa syödä!” hän huusi ja pysähtyi yllättyneenä ovelle.
Isä seisoi alusvaatteisillaan räjähtäneen näköisen hyllyn luona ja oli aivan
hikinen.
”Miksi kukaan ei kysy minulta, koska minä haluan syödä? Vien tämän vietävän vielä takaisin kauppaan!”
”Montako osaa jäi tällä kertaa yli” Piia kysyi myötätuntoisesti.
”Seitsemän, lausui äiti ovelta, ”mutta eilen illalla jäi neljätoista.”
Isä vilkaisi äitiä murhaavasti.
Piia otti juuri jääkaapista Luutulle nakkeja, kun joku koputti. Ovella seisoi
pisamainen nuori nainen jättimäinen koira vierellään.
”Hei!”, hän hymyili leveästi ”Ajattelin tulla tervehtimään uusia naapureita.
Minä olen Mirjam ja tämä on Paroni.”
Bernhardilainen heilutti häntäänsä ja tutki katseellaan nakkia. Sitten sen
katse osui Luutuun ja se nyökkäsi kohteliaasti.
Kissa nappasi nakin Piialta ja heilutti sitä hitaasti Paronin silmien edessä. Sitten
se kallisti päätään taakse ja hotkaisi nakin yhdellä haukkauksella. Koira veti häntänsä jalkojen väliin ja perääntyi Mirjamin selän taakse. Luutu hymyili säteilevänä.
”Minä olen Piia”, tyttö esitteli itsensä. ”Ja keittiössä ovat myös äiti ja isä,
mutta he kokoavat juuri huonekaluja.”
”Mukavaa, että tulit käymään.” Äiti tuli lähemmäksi. ”Maia, hauska tavata”.
”Niin on”, Mirjam hymyili. ”Asun teidän yläpuolellanne kolmannessa kerroksessa ja luen juuri tenttiin. Opiskelen viimeistä vuotta yliopistossa mekaniikkaa.” Hänen katseensa osui isään, joka pyyhki keittiössä hikistä otsaansa
hihaan. ”Voisinkohan ehkä auttaa…?”
”Voit”, nyökkäsi Piia ja veti Mirjamin keittiöön. ”Isä on lahjakas kaikessa
paitsi hyllyissä. Minä leikin sillä aikaa koiran kanssa.”
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Paroni haukotteli ystävällisesti, ja Piia halasi sitä kaikin voimin.
Mirjam astui keittiöön, vilkaisi ryppyistä ohjetta ja hymyili isälle. ”Kokosin
tällaisen juuri pari viikkoa sitten. ”Ihan hölmö rakennelma, mutta tuli siitä lopulta ihan hyvä.”
Isä hymyili Mirjamille ja ojensi kätensä ”Pauli Pikkuleipä, mukava tavata”.
”Ja Luutu, hauska tavata myös.” kuului katon rajasta. Kissa istui tassut ristissä jääkaapin päällä ja heilutti Mirjamille.
PIIA MATKUSTAA JUNALLA
Lopulta oli kesäkuun toinen perjantai! Piia oli jo kauan odottanut juuri tätä aamua,
sillä tänään hän pääsisi ensimmäistä kertaa junaan.
Kaikissa muissa liikennevälineissä Piia oli jo ollut. Eniten tietenkin isän autossa, mutta myös purjeveneessä Saarenmaalla ja isoisän moottoripyörän sivuvaunussa maalla. Heti kun isoäiti katosi näkyvistä, isoisä veti käsijarrusta niin
että muta lensi ja nauraa röhötti samalla. Piia oli jopa lentänyt lentokoneella
kaksi kertaa, mutta junalla Tarttoon hän oli lähdössä ensimmäistä kertaa.
Pian he nousivat Rasmus-enon kanssa vaunuun. Eno nosti laukut ylähyllylle
ja he istuutuivat penkeille. Tallinna jäi taakse, ja juna huristi keskellä synkkää
metsää.
”Mitäs me nyt teemme?” Piia haukotteli. ”Täällähän on tosi tylsää.” Junan
ikkunoiden takana ei näkynyt mitään säväyttävää, eikä vaunussakaan tilanne
ollut sen parempi. Piiaa vastapäätä nukkui violettihiuksinen täti, ja kauempana
kaksi finnistä poikaa pelasivat tietokoneella. Vähän edempänä istui iso pyöreävatsainen setä, joka söi maiskutellen keksejä.
”Tylsää? Nythän on paras hetki lempihommaani!” Rasmus-eno huudahti.
”Haluatko, että näytän?”
”Haluan”, Piia nyökkäili. ”Mitä sinulla on?”
Eno onki takintaskusta ryppyisen sanomalehden ja heilutteli sitä Piian nenän alla.
”Vanha sanomalehti!” Piia oli pettynyt.
”Ei pelkästään”, eno iski silmää. ”Katso!”
Rasmus teki lehteen kaksi reikää ja nosti sen hitaasti silmiensä eteen. Enon
siniset silmät vilkkuivat rei’istä.
”Näen sinut”, hän huomautti tyytyväisenä, ”mutta sinä et näe minua. Eikä
tuo suurivatsainen setä. Täytyy vain osata katsoa!”
Piia tiiraili sanomalehden läpi setää, joka kaivoi juuri nenäänsä. Setä kaivoi
nenästä vihreän räkäklöntin, tutkiskeli sitä hetken ja liimasi sitten aivan rauhallisesti tuolin alle.
”Mars vakoilemaan!”, eno kuiskasi. He hiipivät käytävälle lehdet kasvojensa
edessä ja totta se oli – kaikki oli hyvin jännittävää, kun osasi katsoa. Piia huomasi
esimerkiksi, että violettitukkaisen tädin käsilaukussa oli kissanpentu, eivätkä pojat pelanneet tietokoneella, vaan katsovat alastomien neitojen kuvia. Lihavan sedän
laukusta he löysivät suuren suklaajäniksen ja kirjan nimeltä ”Miten löytää vaimo”.
”Jos tuolla tavalla kaivat nenää, ei kyllä kukaan halua tulla sinulle vaimoksi.” Piia
kuiskutti sedälle. ”Mutta keksien pitäisi auttaa… kokeillaan. Anna minulle yksi.”
Setä punastui. Hän antoi Piialle kokonaista kolme keksiä ja taitteli reikäisestä sanomalehdestä hienon hatun. Tarttoon päästyään he olivat jo hyvät ystävät.
Kaikki tuntui jotenkin erilaiselta kuin ennen.
Tarinat teoksesta
PIIA PRÄÄNIK KOLIB SISSE (Tänapäev 2015)
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Peeter Päll

Kuva: Madis Veltman/ Ekspress Meedia
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pin lukemaan jo ennen kouluikää ja kouluun mennessäni olin omasta mielestäni
lukenut jo kaikki kiinnostavat kirjat. Sen vuoksi en ole myöhemmässä
elämässäni ollut kovin innostunut
lukija. Nykyään hankin kotiin vain
sellaisia kirjoja, joita ehdottomasti
tarvitsen.
Niin kauan kuin muistan olen ollut kiinnostunut kielistä, historiasta
ja maantieteestä. Halusin pitkään
oppia uusia kieliä, kunnes ymmärsin, että ihan polyglotiksi minusta
ei ole, siihen menisi koko elämä. Minusta ei tullut myöskään matkamiestä, sillä kasvaessani maailma ei ollut
virolaisille samalla tavoin auki kuin
nyt. Historia, varsinkin lähihistoria, oli tuolloin varsin yksipuolista,
Peeter Päll
tarkemmin sanottuna ideologisesti
värittynyttä.
Kun aloitin yliopiston vuonna 1979 valitsin viron kielen, maantieteen ja
historian väliltä ja päädyin ensimmäiseen, osittain sattumalta. Kieli tuntui
kiinnostavalta, ja asiaan vaikuttivat varmasti myös arvovaltaiset opettajat,
kuten Paul Ariste.
Yliopistossa löysin nimet, erityisesti paikannimet. Niiden tutkiminen tarjoaa yllättäen mahdollisuuden tutkia myös maantiedettä ja historiaa. Aloitin
työt Viron kielen instituutissa, joka tuolloin oli nimeltään Kielen ja kirjallisuuden instituutti. Satuin kielioppiosastolle, jonka tehtävä oli huolehtia
kielenhuollosta. Niin olenkin jäänyt tälle alalle. Olen onneksi voinut yhdistää
kielenhuollon nimistöntutkimukseen ja nimistönhuoltoon. Viimeinen on oikeastaan hyvin laaja alue, sillä yhteiskunta tarvitsee nimien antamiseen lakeja ja sääntöjä, ja kieli-ihmisellä on siihen paljon sanottavaa. Olen myös saanut kehittää kiinnostustani vieraita kieliä kohtaan. Vuonna 1999 valmistui
sanasto maailman paikannimistä. Ajastus koostaa kirja Viron paikannimistä
on peräisin vuodelta 2007.
Kirjaa tehtiin alusta lähtien yhteistyössä lähes kaikkien Viron nimistöntutkijoiden ja muidenkin alojen ihmisten kanssa. Työssä kesti seitsemän ja

puoli vuotta, jättiteos ilmestyi lopulta viime vuonna. Täytyy tunnustaa, että
loppuaika oli stressaavaa ja täynnä luomisen tuskaa. Mutta olemme jo aloittaneet seuraavan projektin, sukunimikirjan koostamisen. Luvassa on jännittäviä löytöjä, sillä vaikka virolaisten sukunimet eivät ole yhtä vanhoja kuin
paikannimet (virallisesti sukunimiä alettiin antaa 1820-luvun alussa), vaatii
niiden selittäminen vielä enemmän kekseliäisyyttä ja tuonaikaisten olojen
tuntemista.

Peeter Päll suosittelee
Hankin kirjoja vain, kun todella tarvitsen niitä. Nämä kirjat ovat viime
aikaisia hankintojani
Aadu Must
PEREKONNALOO UURIJA KÄSIRAAMAT
Kirjastus Hea Lugu 2013
Madis Palli
ÕIGEUSU NIMI
EAÕK 2016
Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe
VÕNNU KIHELKONNA KOHANIMED JA MINEVIK
Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Võru Instituut 2016
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Mistä virolaiset tulivat?
PEETER PÄLL
SUOMENNOS KATARIINA SUURPALO

K

ysymys ei koske kansan vaellusta, vaan nimiä Eesti ja eestlased.
Jotkut ajatusleikit ovat liiankin kauniita ollakseen totta.
Virolaisten ja Viron nimestä on kirjoitettu paljon (mm. Paul Ariste,
Riho Grünthal, Karl Inno, Raivo Palmaru, Huno Rätsep, Enn Tarvel), mutta nimen alkuperä on edelleen arvoitus. Faehlmannin muinaistarussa Keelte keetmine (suom. kielten keittäminen) virolaiset saivat eesti-nimensä siksi, että he
menivät ensimmäisenä hakemaan kieltä. Mutta tutkijoiden mukaan virolaiset
eivät valitettavasti tainneet olla ensimmäisiä, joita kutsuttiin tuolla nimellä.
Nimen vanhin kirjallinen maininta on noin vuodelta 98 jKr. Rooman senaattorin ja historioitsija Tacituksen Germania-teoksessa esiintyy kansa Aestii, Aestiorum gentes. Germaaneistä itään oleva heimo muistuttaa tavoiltaan sveebejä,
puhuu brittien (kelttiläisen heimon) kanssa samanlaista kieltä ja kerää rannalta
meripihkaa. Tämän kuvauksen perusteella on oletettu, että Tacitus on viitannut balttilaisiin kansoihin, jotkut tutkijat pitävät mahdollisena, että kyseessä
oli Itämeren itärannikon kansojen yleisnimitys.
Myöhemmät nimen maininneet ovat 800-luvun anglosaksilaiseen vaeltaja
ja kauppamies Wulfstaniin asti todennäköisesti tarkoittaneet Tacitukseen tukeutuen Viron eteläpuolisia kansoja. Skandinavisissa ja muissa germaanisissa
lähteissä, joista Tacituskin mahdollisesti nimen sai, sillä on kuitenkin tarkoitettu jo virolaisia. Esimerkiksi Adam Bremeniläisen kronikassa vuonna 1076
on mainittu Aestland, islantilaisissa saagoissa Eistland jne. 1100-luvun lopulla
nimi oli vakiintunut tarkoittamaan virolaisia. Henrik käyttää Liivinmaan kronikassaan jo itsestään selvästi koko maasta nimityksiä Estones ja Estonia.
NELJÄ SELITYSTÄ
Sanan Eesti alkuperästä on tähän mennessä esitetty monta hypoteesia. Ne voi
jakaa neljään ryhmään.
Aestien germaanisen alkuperän puoltajat ovat tarjonneet useita gootinkielisiä sanoja, esimerkiksi aistan ’arvostaa’ tai āst, eest ’viljankuivaustila, riihiuuni’,
Wulfstanin Estemeren alkuperä voi mahdollisesti olla sanavartalossa *aistmari,
meripihkameri jne. Perusteluina mainitaan, että Tacitus itse piti niitä germaanisina.
Balttilaisen alkuperän puoltajat ovat sen sijaan löytäneet samanlaisia
paikann imiä Latviasta ja Liettuasta (Aistere, Aista). He ovat olettaneet että sana
on tarkoittanut maata, nurmea tai peltoa.
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Kolmas ja aikaisemmin hyvin levinnyt näkemys yhdisti nimen germaanisissa kielissä itää tarkoittavaan sanavartaloon, esimerkiksi islannin austr, tanskan
öst, ruotsin öster jne. Tämä vaikuttaa ensikuulemalta hyvin uskottavalta, sijaitsevathan virolaiset germaanien itäpuolella. Mutta samalla tämän selityksen
esittäjät ovat vaikeuksisssa, kun heidän pitää perustella ensimmäisen tavun au
muuttuminen ai-ksi tai ae-ksi.
Neljäs ryhmä yhdistää nimen latinan sanavartaloon, esimerkiksi Karl Inno
on tarjonnut selitykseksi latinan sanaa aestus maris ’nousu- ja laskuvesi, tulva’
tai aestarium ’jokisuu, laguuni, valtameren rannikko’. Monet suositut kansainväliset nimisanakirjat ovatkin pohjautuneet tähän selitykseen kääntäessään
aestit ”veden äärellä eläväksi kansaksi”.
MUUTTUVA NIMIHISTORIA
Nimen myöhäisempi kehityspolku on ollut vaihtelevaa. Virolaisten maan valloittamisen jälkeen 1200-luvulla olisi nimi voinut myös kadota, jos tanskalaiset eivät olisi kuuluttaneet Harju- ja Virumaata Eestinmaan herttuakunnaksi
(asiakirjoissa terra Esthoniae). Kun Tanska vuonna 1346 myi alueen Saksalaiselle ritarikunnalle, katosi nimi joksikin aikaa laajemmasta käytöstä. Se syntyi
kuitenkin uudelleen Liivinmaan sodan päätyttyä kun vuonna 1584 muodostui
Harju-, Järva-, Lääne-, ja Virumaasta Ruotsille kuuluva Eestinmaan ritarikunta.
Siitä lähtien Eestimaa tarkoitti virallisesti Pohjois-Viroa, kunnes maaliskuussa
1917 siihen liitettiin Liivinmaan virolaiset maakunnat Pärnu-, Saare- , Tartu-,
Viljandi- ja Võrumaa.
VIRONKIELINEN KÄYTTÖ
Tässä kohtaa on hyvä tarkastella sanan vironkielistä käyttöä. Kuten tiedetään,
virolaiset kutsuivat itseään pitkään sanalla maarahvas (maakansa) ja kieltään
sanalla maakeel (maakieli). Tämä oli vanhassa kirjakielessä hyvin juurtunut
nimi omasta kansasta ja Paul Aristen mukaan se on kohtalaisen vanhaa perua,
sillä myös vatjalaiset ovat kutsuneet omaa kieltään nimellä maatšeeli. Tallinnan Pyhän hengen kirkon nimen on Anton Thor-Helle kirjannut vuonna 1732
Ma kirrik eli maakirkko (kaupungissa!). Vuonna 1858 alkoi Eestinmaan kuvernementin ilmoituslehtenä ilmestyä Maa Walla Kuulutaja, mikä omalla tavallaan
osoittaa nimen juurtuneen käyttöön.
Eesti-nimi ei kuitenkaan ollut virolaisille tuntematon. Se löytyy ensimmäisen kerran jo Ruotsin ajalta, nimittäin Stahlin käsikirjan tekstissä on vuonna
1637 mainittu Esthimah, jolla tarkoitetaan tuonaikaista ruhtinaskuntaa. Ehkä
nimi olisi jäänyt virolaisille vain vierasperäiseksi kuvernementin nimeksi, jos
1800-luvun sivistyneistö, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar
Jannsen ja muut, eivät olisi ottaneet sitä käyttöön. Kansallisen heräämisen
ansiosta se oli vuosisadan loppupuolella jo juurtunut virolaisten tietoisuuteen.
Nimi oli ensin Eestimaa, mutta attribuuttina myös Eesti (kuten Eesti rahvas – viron kansa, Eesti keel – viron kieli, Eesti selts – virolainen seura)
1900-luvun alussa alkoi Eestimaa yksin esiintyessään lyhentyä paikoin Eestiksi, Juhan Liiv lausui Venäjän ensimmäisen vallankumouksen aikaan ”Ükskord on Eesti riik” (Vielä joskus on Viro valtio). Kumouksellisena vuonna 1918
tuli Eestinmaan kuvernementista myös virallisesti Eesti. Itsenäistymisjulistus
alkoi puhuttelulla: ”Kaikille Eestinmaan kansoille”, mutta sen lopussa sanottiin selvästi: Eesti! Edessäsi on loistava tulevaisuus”. Vaikka Eestimaa jäi vielä
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rinnakkaisk äyttöön, taantui se pikkuhiljaa historialliseksi ja hieman runolliseksi nimeksi, joka välillä herää eloon yllättävissä konteksteissa (kuten eestimaalased, Virossa asuvat ihmiset)
Oli hyvin lähellä, että virolaiset olisivat saaneet kaimoja etelästä. Monet
balttilaiset tutkijat, kuten Kazimieras Būga, yrittivät 1900-luvun alussa niin
sanotusti omia Aestii -nimen. He kutsuivat balttilaisia kieliä – liettuan, latvian
ja preussin kieliä – aistin kieliksi. Se, että nykyään tunnemme ne balttilaisina
kielinä ei ole paljon vanhempi ilmiö, sillä tuota nimeä ehdotettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1845. Karl Inno on kirjoittanut kiinnostavan yhteenvedon (1976)
Baltia-nimen käytöstä. Hänen mukaansa nimen todennäköinen alkuperä on latinassa (balteus ’vyö’). Adam Bremeniläinen antoi Itämerelle nimen Mare Balticum, sillä meri oli hänen mielestään vyönmuotoinen. Se, että nimi myöhemmin
vakiintui vain meren itärannikolle (Baltikum) on pidemmän kehityksen tulos:
ensin 1800-luvulla tulivat Venäjän balttilaiset eli Itämeren provinssit EestinKuurin- ja Liivinmaa ja myöhemmin vuonna 1919 Pariisin rauhankonferenssissa
Baltian maat, joiden joukkoon kuului myös Liettua. 1800-luvulla baltit olivat
enimmäkseen saksalaisia (ja viimeksi vielä vuonna 1918 he yrittivät luoda Baltian herttuakunnan), mutta myöhemmin nimi laajeni koskemaan kaikkia Baltian maiden asukkaita.
AJATUSLEIKKEJÄ
Eivätkä virolaisten nimet tähän lopu. Paul Ariste luettelee vielä esimerkiksi liiviläisten sōrli ’saarenmaalaiset’ ja üli maa mies, mustalaisten lalore ’mykät’ sekä
jiddišin xone ’kömpelöt’ (murteissa). Myös naapureiden antamat nimet tunnetaan hyvin: suomalaisten Viro Virumaan mukaan ja latvialaisten Igaunija muinaisen Ugandin maakunnan mukaan. Vanhemmissa venäläisissä lähteissä virolaiset ovat tšuudeja (чудь).On esitetty, että tšuudeiksi kutsuttiin Peipsi-järven
itäpuolella asuneita itämerensuomalaisia, mutta Peipsi-järven venäjänkielinen
nimi (Чудское озеро), näyttää viittaavan siihen, että tšuudit asuivat venäläisten
mielestä järven toisella puolella (tai sitten Peipsi-järvi oli tšuudien sisävesistö).
Historiassa on paljon selittämätöntä ja Eesti-nimestä on olemassa paljon oletuksia, joita ei ole todistettu. Välillä syntyy kiusaus järjestelmällistää asiat. Pohtikaamme esimerkiksi sitä, että melkein kaikki naapurit ovat antaneet Virolle
nimen lähimmän maakunnan mukaan. Paitsi germaanit. Jos kuitenkin tukeutuu Lennart Meren väitteeseen, jossa Thules on Tulimaa eli Saarenmaa, ja joka
tarjoaa Eesti-nimen selitykseksi latinan sanaa aestus ’kuumuus, helle, paahde’,
aestuo ’liekehtiä, leimuta’ tai muinaisislannin sanaa eisa ’tuli’, tällöin ei ole kaukana myöskään oletus, että ehkä germaanitkin ovat ottaneet tuon nimen heille
lähimmän maakunnan eli Saarenmaan mukaan. Mutta tämä taitaa olla pelkästään ajatusleikki, liian kaunis ollakseen totta.

Artikkeli on ilmestynyt Horisont-lehdessä 2/2012
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Tapio Mäkeläinen suosittelee
kulttuurisihteeri ja tietokirjailija

Kuva: Toomas Dettenborn

Indrek Hargla
APTEEKER MELCHIOR JA GOTLANDI KURAT
2017
Innostuin dekkareista 14–15-vuotiaana. Klassinen salapoliisiromaani Agatha Christien tyyliin on yhä edelleenkin
ehdoton suosikkini. Jo ensimmäisestä
romaanista alkaen tykästyin Indrek
Harglan Melchior-dekkareihin ja ilokseni olen päässyt useita kertoja yleisön
eteen haastattelemaan Indrekiä niistä. Kirjailija tekee taustatyönsä hyvin
tunnollisesti, joten jännityksen ohella
Tapio Mäkeläinen
Harglan romaanit tarjoavat myös paljon tietoa elämästä 1400-luvun Tallinnassa ja muuallakin Itämeren piirissä.
Indrek Harglan uusin dekkari Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat ilmestyy
joko huhtikuussa tai toukokuussa viroksi ja syksyllä toivottavasti suomeksi.
Jaak Juske
SADA PÕNEVAT LUGU TALLINNAST
Pegasus 2016
Jaak Juske on historioitsija, tallinnalainen kunnallispoliitikko ja menneisyyden popularisoija. Hän vetää supersuosittuja kävelyretkiä Tallinnan eri
kaupunginosiin, julkaisee ahkerasti artikkeleita netissä ja kirjoittaa joka
vuosi 3–4 kirjaa.
Tässä kirjassa Jaak Juske kertoo 99 lyhyttä, mutta mielenkiintoista tarinaa
Tallinnan menneisyydestä, ja viimeisessä jutussa toiveistaan kaupungin
tulevaisuuden suhteen.
SETO KIRÄVARA
Seto instituut 2013–2016
Jottei totuus unohtuisi: Viro on monikielinen maa ja Virossa julkaistaan
kirjoja monilla eri kielillä. Seto instituutin Seto kirävara -kirjasarjassa on
tähän mennessä ilmestynyt 12 teosta: runoa ja proosaa, nykykirjallisuutta ja klassikoita, evankeliumit ja Setomaan kuningaskunnanpäivien kuvaalbumi. Seuraavaksi ilmestyy seton kielen lukukirja.
Vuonna 2015 kirjasarja valittiin kansainvälisessä kilpailuissa (Best Book
Design From All Over The World 2015) maailman kauneimpien kirjojen
joukkoon.
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Triin Soomets

R

Kuva: Toomas Dettenborn

unoilija puhuu runoissaan
väkisinkin itsestään, vaikkei
tekisikään sitä ihan suoraan.
Minulla on tunne, että olen koko ajan
puhunut itsestäni, jokaisessa pienimmässäkin runossa olen kokonaan syvällä itsessäni.
Synnyin Tallinnassa, opiskelin
Tarton yliopistossa viron kieltä ja kirjallisuutta, asun Tallinnassa ja olen
valtion kirjailijapalkkaa saava kirjailija. Ensimmäinen kirjani Sinine linn
ilmestyi vuonna 1999 ollessani kolmannen vuoden opiskelija.
Tähän mennessä minulta on ilmestynyt 16 kirjaa, suurin osa runokokoelmia. Kirjoittamisen lisäksi en
oikein edes halua tehdä muuta. En halua kirjoittaakaan, mutta se vain aina
välillä tapahtuu. Silloin kuin sitä ei taTriin Soomets
pahdu, luen, urheilen ja kuljen luonnossa. Erityisesti rakastan sadetta ja
metsää, mutta yhtä paljon myös aurinkoa ja merta. Minulla on myös harrastus:
intialaisen ruoan valmistaminen.
En taida kuulua siihen joukkoon, jonka mielestä kirjailijan pitää lukea paljon. Luen, jos teos kiinnostaa minua. Enemmän minua inspiroi elämä, jos nyt
hetken vertaamme sitä kirjallisuuteen, enemmän luonto kuin kulttuuri.
Runojen kirjoittaminen on minulle hyvin vakavaa työtä. Leikkiä elämällä ja
kuolemalla. Jos runosta tulee vähänkin heikko tai keskinkertainen, se on heti
todella huono. Jokaisen runon kirjoittaminen tarkoittaa kovaa painetta ja keskittymistä. Runokirjan kokoaminen on siihen verrattuna helppoa. Olisi outoa
sanoa, että kirjoittaminen on raskasta työtä, mutta se on niin stressaavaa, että
sen jälkeen tuntuu, kuin olisi tullut jostain kaukaa matkalta, on väsynyt ja likainen ja haluaisi jotain viihdyttävää. Sillä silloin on tehnyt jotain, saanut valmiiksi. Täyttänyt taas vähän omaa tehtäväänsä. Ollut siinä ja sitä varten kovin
yksin, keskellä kosmosta niin yksin, että jos tehtävä ja sen täyttämisen vaatimus ei sykkisi sisimmässä, ei olisi mistään hinnasta niin yksin. Nyt tarvitaan
ihmisiä, hauskuutta ja naurua. Että jaksaisi taas sitten, kun pitää heittäytyä
tuohon hiljaiseen yksinäisyyteen. Tai pudota.
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Olemisen ompelet on ensimmäinen kirjani suomeksi. Runoja on ilmestynyt
lehdissä ja antologioissa jopa 24 kielellä. Olen saanut osallistua monille runo
festivaaleille melkein ympäri maailman. Ehkä juuri siksi maailma tuntuu
minusta kauniilta ja hienolta – sillä festivaaleilla olen kohdannut niin paljon
lahjakkaita ja hyviä ihmisiä. Nuo tapaamiset ovat hyvin arvokkaita ja antavat
paljon voimaa. Kun oppii tuntemaan jonkun maan runoilijan, sekä ihmisenä
että hänen tuotantonsa, saa paljon aitoa tietoa maasta ja elämäntavasta siellä.
Kirjallisuus on ankaraa. Jos se ei ole hyvää, se on hyvin huonoa. Keskin
kertainen on myös hyvin huonoa. Huono kirjallisuus saastuttaa sekä ympäristön että lukijan, synnyttää turhaa roskaa. En usko, että ihmisen tulee lukea välittämättä siitä, mitä hän lukee. Vain hyvää kirjallisuutta pitää lukea.

Triin Soomets suosittelee
Jaan Undusk
EESTI KIRJANIKE ILMAVAATEST
Ilmamaa 2016
Maarja Kangro
KLAASLAPS
Nähtamatu Ahv 2016
Karl Martin Sinijärv
KMSX: KUIDAS ÖELDA
Näo Kirik 2016
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Kahdeksan runoa
TRIIN SOOMETS
SUOMENNOS
VARJA AROLA JA ANNIINA LJOKKOI

aika kysyy kysymystään
ja vastaa vastaustaan
jos vain pysähtyisi kuuntelemaan
jollei eläessä ole aikaa
miten kiire sitten onkaan kuoltua
jos vain pysähtyisi kuuntelemaan
aika kysyy kysymystään
minä syöksyn ulko-ovelle
höristämään
korviani

se jonka on mentävä ylös
se jonka on mentävä alas
kohtaavat puolitiessä
löytävät toisistaan
täsmälleen toisen puolen
se jonka on mentävä ylös
se jonka on mentävä alas
kulkevat toisissaan
täsmälleen loppuun saakka
sitten
sukkelaan
täsmälleen tultua tietä
toinen toiselle puolen
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kun kehutaan minä säälin itseäni
pääsin pitkälle mutten lähemmäs
pääsin loppuun mutten alkuun
pääsin pohjaan mutten perille
pääsin sillalle mutten joelle
pääsin toteuttamaan mutten toteen
pääsin ottamaan mutten antamaan
pääsin kestämään mutten kantamaan
pääsin tasoihin mutten tasapainoon
pääsin aiheeseen mutten asiaan
pääsin sanoihin mutten tekoihin
pääsin selittämään
mutten selvyyteen

totuus tekee vapaaksi
tyhjäksi
tuhkaksi ja pyhäksi
miten tässä vielä nukkua
kun kipu hioutuu vihaksi
totuus tekee eheäksi
rikkinäiseksi
naurunalaiseksi
ja viisaaksi
totuus
on todella tärkeä tuntea
en vain enää jaksaisi

nainen jolle soitetaan autosta
nainen jonka voi tavata myöhemminkin
kun tärkeämmät asiat on hoidettu
joka silittää pehmeillä käsillään selkää
jonka leuka on naarmuilla
joka jättää omat hommansa siihen paikkaan
sanoo ystävälleen ettei pääse tänään
menee töihin tukka takussa ja huulet turvoksissa
kompuroi eikä juokse
toljottaa eikä näe
vaihtaa lakanat
valitsee mekon
pesee ikkunat
syö ravintolassa
kuuntelee kuuntelee kuuntelee
nainen antaa joka kerta sielunsa
koska muuten ei ole mitään mieltä
antaa joka kerta ruumiinsa
koska muuten ei ole mitään mieltä
nainen katsoo peiliin
kirjoittaa sen kaiken muistiin
nainen tietää mitä tekee
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mitä joudut selittämään
sitä ei ole.
mikä on
on selittämätöntä
selvää
koko ajan läsnä.
mitä joudut selittämään
sitä ei ole
joka kerta uudelleen.

MIKSI SINÄ KULJET YKSIN
kysyi ohikulkija toiselta
minulla ei ole mitään annettavaa
vastasi tämä katse maassa
miksi sinä kuljet yksin
kysyi ohikulkijalta toinen
minulla ei ole mitään saatavaa
vastasi tämä katse maassa
maa nauroi heille siihen saakka
kunnes herkesi heidän unensa taakka

PUHU ITSESI ULOS
puhe sulkee
sinut takaisin sisään
anna olla
oleminen päästää sinut takaisin
ei tosin koska vaan
mutta pian
puhuu sinut ulos
niinpä taas kaikki toistuu
niinpä taas yhä nopeammin
puhut itsesi pyörryksiin
olemattomuuden pyörteessä
oleminen
vaihtaa aineitaan
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Mariliis Panov suosittelee
kirjastonhoitaja, Töölön kirjasto

Artur Alliksaar
PÄIKESEPILLAJA
Ilmamaa 1997
Löysin nuorena tyttönä tämän runokokoelman runoja kirjoittavan filologi
äitini kirjahyllystä. Luimme äidin ja
siskojen kanssa ääneen Alliksaaren
monimerkityksisiä, sielukkaita ja leikkisiä runoja. Alliksaar leikkii sanoilla
ja etsii koko ajan uusia merkityssävyjä, hänen värikkäälle runoudelleen on
ominaista alkusointu, erilaiset kielikuvat, kertaus, yhdistämättömät yhteydet ja vastakkainasettelut. Vaikka
Mariliis Panov
runoilijan tyyli on usein leikkisä, ei Alliksaaren ahdistavan aikakauden tuotanto ole aina seesteistä, varsinkin hänen viimeisten vuosiensa runous on
melankolista, psykologista, ironista ja uhittelevaa. Näihin runoihin syventyminen vaatii lukijalta keskittymistä.
Jaan Kross
KEISRI HULL
Keisarin hullu, suom. Juhani Salokannel, WSOY 1982
Teoksen päähenkilö on liivinmaalainen aatelinen Timotheus von Bock
(1787–1836), joka on nokkeluutensa, älykkyytensä ja ainutlaatuisen sotataitonsa ansiosta päässyt keisari Aleksanteri I:n lähipiiriin. Timotheus käyttää tilannetta hyväkseen ja kääntyy keisarin puoleen Venäjän imperiumia
kritisoivalla manifestilla. Sen seurauksena hän viettää yhdeksän vuotta
karmeissa oloissa vankileirillä. Keisarin hullun perusproblematiikka koskee
vapautta ja valtasuhteita. Teos on kirjoitettu päiväkirjan muodossa, tapahtumia kuvaa Timotheuksen vaimon veli Jakob. Vaikka tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Liivinmaalle, on Keisarin hullu samalla nerokas vertauskuva
Neuvostoliiton aikaisen Viron oloista – sen toisinajattelijoista, vakoilijoista,
vankileireistä, pakenemisyrityksistä ja sensuurista.
Andrei Hvostov
SILLAMÄE PASSIOON
Sillamäen kärsimysnäytelmä, suom. Sanna Immanen, Moreeni 2013
Hvostov vie lukijansa aikamatkalle 1960–80-luvun Neuvosto-Viron Sillamäelle ja kertoo millaista virolaisen pojan elämä oli pienessä venäjänkielisessä aavekaupungissa, jossa vihersi uraanijärvi ja hohtivat hopeiset puut.
Hvostovin muistelmateos on satiirinen tilinteko menneisyyden kanssa ja
kiehtova oman identiteetin pohdiskelu.
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Jaan Undusk

T

Kuva: Kristaps Kalns

uotantoni jakautuu kahdenlaisiksi kirjoituksiksi, joista suuremman osan muodostavat esseet ja traktaatit. Ne liittyvät etupäässä
viron- ja saksankieliseen kirjallisuuteen, kulttuurihistoriaan ja tekstifilosofiaan. Pienempi osa tuotantoani
on nk. kaunokirjallisuutta, proosaa,
näytelmiä ja hieman myös runoja. Nuo
kaksi puolta voivat suurelta osin myös
sekoittua. Olen sitä mieltä, että jokaiselle tutkivalle esseelle on hyödyksi,
jos se on pystytty rakentamaan novellin muotoon, jolloin se sisältää alkuasetelman, temaattisen eksponentin
ja siitä kuoriutuvan selkeän kognitiivisen loppu
ratkaisun. Hyvän esseen
loppuessa syntyvä uuden asian ymmärtämisen ilo on yhtä puhdistava ja
rikastuttava kuin esteettinen katarsis.
Jaan Undusk
Toisaalta kaunokirjalliseen proosaani
ja jopa näytelmiini on usein imeytynyt
esseistinen olemus, jota käytän myös tekstin kulkua hidastavana ja lukijan huomiota hajauttavana tekijänä – se auttaa terävöittämään psykologista jännitettä.
Joskus tällainen genrejen sekoittaminen aiheuttaa myös paheksuntaa. Läpimurtotekstinäni pidän novellia Sina, Tuglas, joka ilmestyessään vuonna 1986 sai aikaan tiukkasanaisia syytöksiä. Niiden mukaan herjasin kansalliskirjailija Friedebert Tuglasta. Yksi tuon reaktion syistä oli varmasti se, etteivät kaikki osanneet
tuonaikaisessa ”ankarassa” neuvostotodellisuudessa lukea tekstiä novellina. Novellihan antaa kirjailijalle tiettyjä poeettisia vapauksia. Kun seuraavana vuonna
sain samasta teoksesta Tuglaksen novellipalkinnon, myös kiihtymys rauhoittui.
Kirjailijan elämä voi ohjata tyylilajin valintaa. Romaanini Kuum. Lugu noorest armastusest (1990) ilmestymisen jälkeen aloin kirjoittaa uutta romaania.
Sen tapahtumapaikka oli Wien, jossa vuonna 1992 vietin pidemmän aikaa. Romaani vaatii kuitenkin paljon istumalihaksia. Muut velvollisuuteni eivät mahdollistaneet sitä ja teksti kasvoi hitaasti, pysähtyi ja on edelleen laatikossani.
Vapautuksen toi uusi käynti Wienissä, se tarjosi enemmän vapaa-aikaa ja onnellisen ajatuksen kirjoittaa teksti uudelleen näytelmän muotoon – työ eteni kuin
lentäen ja syntyi näytelmä Goodbye Vienna (1999). Näytelmä on aina maltillisen
kokoinen, eeppistä taustatarinaa ei tarvitse kehittää ja koko ”romaani” tulee
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mahduttaa tiivistettyyn puhuttuun toimintaan. Dramaturgisen päätöksensä
sai myös alkuun proosaksi tarkoitettu Quevedo (2003). Pariisissa (taas ulkomailla, siellä on enemmän aikaa!) aloittamani Boulgakoff (2006) oli jo tietoista näytelmän kirjoittamista. Näytelmieni tapahtumapaikat ovat Viron ulkopuolella:
Wien, Madrid, Moskova. Viron arkipäivästä loittoneminen on ilmeisesti ollut
tarpeellista, jotta voisin keskittyä paremmin ajattomiin vastakkainasetteluihin: rakkaus ja yhteiskunta, valta ja mieli.
Toisenlaisesta tuotannostani, jonka voisi sijoittaa pohdiskelevan proosan
alueelle, mainitsen kaksi monografiaa. Kirjassani Maagiline müstiline keel (1998)
tarkastelen maailmankulttuurin erilaisia tekstejä maagisen ja mystisen tekstin
rakennusperiaatteen vaikutuspiirissä. Eesti kirjanike ilmavaatest (2016) sisältää
konseptuaalisia potretteja Viron alueella toimineista literaateista, 1200-luvun
kronikoitsija Henrik Lättiläisestä nykypäivän Mati Untiin.
Tässä suomalaiselle lukijalle esiteltävä tekstipalanen on kirjasta Teekond Hispaania. Üks luhtunud reisikiri (2016). Tarina sai alkunsa halusta kirjoittaa matka
kirje eräästä kulttuurisesta bussimatkasta Espanjaan. Jossain välissä väsyin
kuitenkin totaalisesti ajatukseen, että minun pitäisi tarjota lukijalle kiinnostavaa ja tarpeellista tietoa vieraasta maasta, kertoa siitä, miten matkustimme
Burgosista Salamancaan ja sieltä eteenpäin Madridiin ja Toledoon, kilometri
kuumuutta pään päällä ja paksu kulttuurikerros bussin renkaiden alla. Suloista
kyllä, mutta silti tylsää. Sitten ymmärsin, ettemme olleetkaan vain matkalla
Burgosista Salamancaan, vaan samalla tapahtui jotain paljon tärkeämpää. Nuo
tapahtumat tulee löytää. Ja ne voi löytää ainoastaan kirjoittamalla. Tällainen
teksti voi osoittautua hyvin kummalliseksi muodostumaksi alkuperäiseen ajatukseen verrattuna. Tulee valmistautua vapauteen ja vastenmielisyyteen, jos
toivoo löytävänsä autuuden hetkiä. En tiedä, onnistuinko. Joka tapauksessa tuo
kirja osoittautui raadannaksi jonkin minulle oikean Espanja-tekstin etsinnässä. Tuloksena – jos sellaisesta voi yleensä puhua – oli pääseminen anarkismin
psykologian lähteille.

Jaan Undusk suosittelee
A. H. Tammsaare
MA ARMASTASIN SAKLAST (1935)
Varmasti yksi maailmankirjallisuuden parhaita rakkausromaaneja.
Mati Unt
TÜHIRAND (1972)
Romaani tuo esiin mustasukkaisuuden eksistentiaalisen merkityksen.
Heiti Talvik
PALAVIK (1934)
KOHTUPÄEV (1937)
Heiti Talvikin runous mahtui 1930-luvulla kahteen ohueeseen kokoelmaan, mutta se on aidoin vironkielinen henkisen aristokratian ilmaus.
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Espanjan-matka
katkelma

JAAN UNDUSK
SUOMENNOS KAISU LAHIKAINEN

E

spanjan-matka (en käytä muotoa matka Espanjaan, sillä Espanjan-matka
on erisnimenä kuin paikka, jonne pääsee harhautumaan arkipäivästä:
Espanjan-matka, Mauretania-kahvila – matka sakraalina tilana), siis Espanjan-matka on virolaiselle laitimmainen kohtaaminen Vieraan kanssa, jonka
vierauden pystyy vielä ylittämään. Sen sisään ei joudu imaistuksi, vaan se tuottaa
radikaalin ja kulmikkaan takaisinheijastuksen. Matka Virosta Espanjaan on matka pitkin diagonaalia, ja matka pitkin diagonaalia merkitsee radikaalia liikettä
kohti päämäärää. Jos haluatte tietää, mitä tarkoitan, vilkaiskaa Euroopan karttaa.
Koillisesta lounaaseen kulkee oikeakätisen ihmisen suora tie häneen itseensä.
Lapsesta saakka minua on vaivannut kysymys, onko peilissä enemmän peiliä
vai heijastusta. Vanhemmat sanoivat, että tietysti heijastusta. Peili on tämä sama
maailma, vain takaperin. Koulussa opetettiin, että ihanteellinen peili on täynnä
heijastusta. Yliopistossa heijastus oli suorastaan opinkappale. Se, joka sanoi, että
peili on täynnä peiliä, kuului piispa Berkeleyn suuren kotimaan vastaiseen ryhmittymään ja lähetettiin yliopistosta sotaväkeen keräilemään elämän heijasteita.
Itse koin omassa itsekeskeisyydessäni peilin olevan turhamainen ukko, joka manipuloi maailmaa omien oikkujensa mukaan. Mutta ukon turhamaisuus oli hyvinkin sosiaalista. Peili on sosiaalisin tietämäni olio. Peiliin vedettynä en minä
ollut enää minä vaan vastaus johonkin sosiaalisen elämän kysymykseen. Seinäpeili vastaili kysymyksiin joskus mukavasti ja joskus ikävästi. Toisinaan peili rohkaisi menemään ulos ja toisinaan pakotti vetäytymään huoneen nurkkaan.
Mikään ei ole vielä ilmaissut minulle, että nuo vuoret, tuo taakseni jäänyt
vaahtoisa Biskajanlahti, tuo elefantiaasin turvottamalta ruumiinosalta vaikuttava katedraali keskellä Burgosin kaupunkia on minun yksi ja ainut Espanjankertani. Seison Plaza Mayorilla, Euroopan suurimman viinimaan filosofisimman
kaupungin helteestä kellervällä aukiolla. Silmät kiinni tuntuu siltä kuin saattaisi
olla Moskovassa. Jostain kaukaa aukion tuolta puolen, kuin aron reunalta, häämöttävät generalissimus Francisco Francon kasvot. Monet tärkeät miehet silmäilevät minua aukiota ympäröivien seinien reliefikuvista. Francon kuvan tuntee
yleensä siitä, että sen päälle on viskattu paskaa, salavihkaa taskussa tuotua, tai
roiskutettu ketsuppia. Tai heitetty laastia vaaleanpunaisella kreppipaperilla peitetystä ämpäristä, parhaassa tapauksessa isketty kohokuvan kasvot kolhuille.
Luulen, ettei kyseessä voi olla pelkkä halveksunta, jos viitsii kantaa taskussaan
paskaa tai hakata työläästi kiveä. Siinä tuntuu olevan mukana rakastettuun isään
kohdistettua lapsenomaisen holtitonta raivoa. En ole ymmärtänyt enkä varmaan
koskaan ymmärrä, mitä Franco, tuo sotilasdiktaattorin kaapuun kietoutunut ku-
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ningas, merkitsi espanjalaisille. Vain vahva kuningas pystyy pysymään Espanjassa vallassa niin kauan, lähes neljäkymmentä vuotta. Mies, joka määräsi Juan
Carlos I:n Espanjan seuraavaksi kuninkaaksi ja jatkoi itse valtion päämiehenä.
Franco, katolisen monarkian palauttaja, jesuiittamaisen iloisen alistumisen ja
kristillisen avioliiton puhtauden suojelusenkeli. Vaalittu ja pelätty. Tunnen veren
hajun. Nyt humanistin pitäisi aloittaa puhe Francon uhrien verestä. Mutta tämä
on paljon vanhempaa viiniä kuin se, mitä Francon uhrit ovat vuodattaneet. Tämä
on helteisten kivien lomasta huokuvaa häränveriuutetta.
Aikoinaan tällä aukiolla järjestettiin härkätaisteluja. Kukaan ei muistele
härkätaistelussa haavoitetun härän veristä virtsaa. Se on kuitenkin edelleen olemassa. Puhutaan picadorin hevosen roikkuvista suolista, monien mielestä kauhistuttavimmasta härkätaisteluun liittyvistä ilmiöistä, (mutta juuri se kiihotti
eniten himokasta Simonea Georges Bataillen Silmän tarinassa; se ehkä vertautui
jakautumiseen, lapsen poistumiseen kohdusta, se oli kuva, joka synnytti hänessä
mieletöntä innoitusta, toi mukanaan tuskaa, kuvotusta ja lopulta huojennusta),
puhutaan mukavista kopukkaparoista, joita ankaralla työllä jalostetaan ja kasvatetaan vain siksi, että ne yhden ainoan kerran voisivat silmälapuin peitettyinä nelistää areenalle ja antaa repiä vatsansa auki. Hevoset eivät edes tiedä, mitä
niille tapahtuu, ne eivät näe vastustajaansa eivätkä ymmärrä, miksi niiden vatsa
yhtäkkiä valahtaa irti kalvoistaan. Härkätaisteluhevosen – näin voi varmaan sanoa – inhimillisesti katsoen tahdottoman kuoleman, sen narrinkuoleman, tulisi
kai synnyttää kontrasti sen ja teloitettavan härän hurjan elämäntaistelun välille,
jolloin härälle vielä annetaan tilaisuus tappaa, ei ainoastaan hevonen vaan myös
ihminen. Hevosen surkean kuoleman tulee korostaa härän marttyyrikuolemaa.
Areenalle vuodatettavan häränveren on purskahdettava sydämestä uljaana
suihkuna vastakohtana hevosen veriselle suoliröykkiölle, joka vajoaa raskaana
jalkojen väliin. Hevonen on tyypiltään inhimillinen, silmälapuin varustettu tavallinen kuolevainen, kun taas areenalla teloitettavasta härästä tulee muutaman
kymmenen raivokkaan minuutin kuluessa pyhä uhrieläin.
Näen tässä rituaalissa myös patriarkaalista ainesta. Picadorin uskollinen hevonen tuo mieleeni naisen, erityisesti tuon ruumismöykyn vuoksi, joka valahtaa
sen vatsasta ja ennen kuolemaa tuottaa jonkinlaisen huojennuksen. Se on kuin
nainen, joka kuolee synnytykseen mutta on kuitenkin onnistunut synnyttämään.
Ehkä tuo jalkojen väliin painuva suolimöykky on sen symbolinen sikiö, ulkonaisesti tarkoituksettomalta vaikuttavan elämän ainut oikeutus, ja Simone – ja hänen
kanssaan hiljaisesti monet naiset – eivät kiru sitä katsoessaan perverssistä (ainakin miesten mielestä perverssistä) nautinnonhalusta vaan naisellisesta voitonriemusta: tämä maailma tässä, tämä alavatsan lämmin paisuva maailma, kuuluu
yksin meille. Mutta toisin kuin tyynesti voitostaan riemuitsevalle tammalle härälle annetaan sen elämän huippuhetkenä kaksikymmentä minuuttia aikaa keskeytyksettä survaista, lävistää, iskeä himonsa loppuun purppuraisena hohtelevaan
vaatteeseen, tamman pehmeään lihaan, parhaassa tapauksessa myös matadorin
kultahelaiseen rintaan, selkään, kurkkuun (tämä viimeinen olisi härän kannalta loisteliain surmatyö), saada lopultakin puskea mielin määrin. Äärimmäisyyksiin saakka mennään vielä siinä, että ei ainoastaan härkä saa iskeä, vaan myös se
itse joutuu säälimättä isketyksi, sillä kaikki areenalla olevat pistävät sitä terävästi
kovinta tuskaa tuottaviin paikkoihin, niin picador peitsellään kuin banderillerot
banderilloillaan eli värikkäillä töyhdöillä koristelluilla, väkäsellisillä tikareilla,
töyhtöpiikeillä, ja lopulta matadori miekallaan. Härän näkökulmasta kyse on loppuun asti viedystä miehisestä puhkomisorgiasta, lävistämisbakkanaalista, jossa
voi pistää itsensä tyhjäksi ja jossa lopulta joutuu itse tyhjiin pistetyksi. Pistäminen
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kahdessa toisilleen vastakkaisessa merkityksessä onkin koko rajun rituaalin idea:
siinä saa itse pistää (kaikkia muita) ja tulla pistetyksi (kaikki muut pistävät). Härkätaistelu on täsmällisen sadistinen kontaktipeli, jossa vain nopealla lävistävällä
kosketuksella on väliä; toisin kuin feminiinisessä kosketusaistimuksessa, jota
leimaa verkkainen painautuminen mahdollisimman laajalle alueelle, on siinä
tärkeää mahdollisimman pistemäinen, mahdollisimman pienelle alueelle keskitetty terävä lävistävä pisto. Härkä on pyhimys, jota kasvatetaan nopeaa kuolemaa
varten, kuten hevostakin, mutta härkä keskittää lyhyeen kuolonjuhlaansa koko
ylitsevuotavan iskuvoimansa, ylpeytensä ja tahtonsa ja jakaa sen ihailevan yleisön kanssa. Mutta oikeastaan, niin ajattelen nyt, myös suolia synnyttävä ja sääliä
herättävä tamma on pyhimys, sekin on sisäisesti ylpeä ja täynnä tahdonvoimaa,
mutta se on naisten tavoin kärsivä pyhimys.
Kuten hiellä, on kuulemma verelläkin erilaisia hajuja. Tuskanhien haju tympäisee, lemmenhien haju saa kateelliseksi. Rohkea, elinvoimainen kuolema antaa verelle oman hajunsa. Tunnen tuon vanhan uljaan häränveren hajun. Siihen
on sekoittunut mausteeksi puoli tankillista matadorin verta. Millainen cuvée! Ja
mukana hentoina viiruina vielä kepeä mutta vaiettu verisen häränvirtsan aromi.
Härkä saattaa laskea areenalla peloissaan housuihinsa, sen tietävät lähellä olevat hyvin, sen tietää mainiosti myös matadori, jolle itselleenkin käy joskus niin.
Mutta ehkei minun pitäisi puhuakaan tästä, sillä pieni määrä sulattamatonta
kauhu-uriinia tulipunaisten verisolujen virran seassa vain vahvistaa sankariveren makua. Kaiken tämän mukana on sideaineena myös naarashevosen uljasta
kärsimystä, mutta siinä on tyynen imelä tuoksu, joka ei iske niin helposti nenään.
Niin, jos vähänkin käyttää aistejaan, ei tämä verestä huolimatta ole Moskova
eikä Punainen tori. Moskovassa juodaan kuolleitten muistolle, kuolleitten, jotka
eivät kylmällä maalla millään suostu mätänemään, vaan levittävät kepeän ahdistavaa kalmanhajuaan kuusten hienotunteiseen huountaan. Salamancan pääaukiolla ei aisti ikuisesti lahoamattomien ruumiiden lemua vaan ikuisesti nuoren
alttariuhriveren hajun. Se on valmiiksi kypsynyttä vanhaa kuivaa viiniä, jossa on
virtsan kevyt ja pikantti, hiukan karviaismainen sivumaku. Kuin jokin savignon
blanc. Eihän täällä härkiä turhan päiten areenalla tapeta. Härkätaistelu on alttarin sakramentin populistinen mutta silti pyhä laajentuma. Kuten kirkkojen alttarien edustat, ovat härkätaisteluareenatkin täynnä kiihkeästi äänteleviä naisia.
On kuumaa, muttei niin mahdotonta kuin myöhemmin. Paahdetta pystyy
vielä manailemaan, eikä se ole ehtinyt viedä kaikkia puhumisen halujakin. Salamanca on Espanjan vanhin akateeminen kehto, Bolognan, Pariisin ja Oxfordin sisar Pyreneiden niemimaalla. Yliopisto on vuodelta 1218, perustettu siinä välissä,
kun Lembitu oli vuonna 1217 kuollut mutta tanskalaiset eivät vielä olleet tulleet
Tallinnan liepeille (se tapahtui vuonna 1219). Miten ehtivätkin? Kenelle luonto ei
ole antanut järkeä, sitä ei auta Salamancakaan – näin kuuluu espanjalainen sananlasku. Kaiken merkittävän on oltava kaksimerkityksistä, muuten se ei pysy
pystyssä. Alttarin sakramentti ja härkätaistelu. Idealistinen runoilija Puškin ja
kansan- ja naistenmies Puškin. Tarton yliopiston opiskelija sivistyksensä etuoikeuttamana anarkistina. Tämä koskee myös Salamancan opiskelijaa. Vuosisatojen ajan hän oli oppineen miehen kansallinen symboli, paikallinen Harvardista
valmistunut, täkäläinen Oxbridgessä opiskellut. Mutta hän oli myös onton näsäviisauden perikuva. Salamancan kandidaatti – näin saattoi kotiväki ihailevan hyväntahtoisesti kiusoitella oppinutta poikaa, joka silloin tällöin tuli tavan
vuoksi katsomaan, miten kotona meni. Kandidaattia vastaava espanjan bachiller
(tulee latinan sanasta baccalaureus) tarkoittaa espanjan kielessä sekä alempaa
akateemista tutkintoa että suunsoittajaa; englannissa taas, kuten tiedetään, on
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samasta latinan sanasta periytyvän bachelorin yhtenä merkityksenä poikamies.
Niinpä englannin kieli viittaa sanan säädystä, tarkemmin sanottuna siviilisäädystä, espanja taas feodaalisesta käyttäytymisetiketistä periytyvään ironiseen
arvoon. Salamancan kandidaatti voisi sarkastisessa merkityksessä tarkoittaa
suunnilleen samaa kuin Viron 1900-luvun alun kielenkäytössä seminarist eli seminaarilainen. Salamancan kandidaatti voisi olla mies, jolla on sulavasti opittua
muttei sisäisesti omaksuttua viisautta. Kuuluisin muttei suinkaan hölmöin Salamancan kandidaateista on tietysti kandidaatti Sansón Carrasco, kelmeäihoinen
ja litteänenäinen veijari, joka Cervantesin romaanissa koettaa uhrautuvasti monin tavoin houkutella saman kylän miestä, kunnianarvoisaa ritari don Quijotea
palaamaan takaisin kotiin ja kunnon porvarilliseen elämään, mikä, Carrascon
esittämän Hopeisen kuun ritarin suuremman ja mahtavamman hevosen ansiosta, kuten don Quijote myös oikein ymmärtää, lopulta onnistuukin.
Jaan Undusk
TEEKOND HISPAANIA
Loomingu Raamatukogu 6–8/2016

Sirpa Kähkönen suosittelee

Kuva: Tommi Tuomi

kirjailija

Sirpa Kähkönen

Rein Raud
TÄYDELLISEN LAUSEEN KUOLEMA
suom. Hannu Oittinen, Like 2016
Vaikuttava kuvaus Neuvosto-Viron viimeisistä ajoista. Kuin agenttitarina,
mutta ilman mustavalkoisia asetelmia. Kuka oli syyllinen, kuka oli oikealla, kuka väärällä puolella? Mitkä kaikki
seikat, perhosensiiven värähdyksenkin
kaltaiset, vaikuttavat ihmisten ja val
tioiden kohtaloihin?
Viivi Luik
SEITSEMÄS RAUHAN KEVÄT
suom. Eva Lille, Tammi 1986
Lapsi ja historian saranakohta. Suuri
esikuvallinen romaani minulle.

Jaan Kross
KLEION SILMIEN ALLA
suom. Jouko Vanhanen
Pohjoinen 1987, Moreeni 2012
Kertomuskokoelma, joka sykähdytti minua jo nuorena. Viron historiaa
elämyksellisesti ja maalauksellisesti.

37

Anja Salokannel suosittelee
kääntäjä

Rein Veidemann
SADA HETKE EESTI LUULES
Eesti Keele Sihtasutus 2016
Ansioitunut kirjallisuusmies Rein Veidemann julkaisi viisi vuotta sitten
oman pienen kirjallisuushistoriansa, 101 Eesti kirjandusteost. Se on mainio
kirja. Nyt hän on valinnut virolaisesta runoudesta kautta aikain sata runoa
ja kommentoi niitä. Tällainen subjektiivinen läpileikkaus on erittäin kiinnostava, voisikohan joku suomalainenkin innostua vastaavaan.
Leelo Tungal
SELTSIMEES LAPS
Tänapäev 2008
Tunnetun lastenkirjailijan omiin kokemuksiin perustuva kuvaus kyyditysajasta lapsen näkökulmasta. Synkästä aiheesta huolimatta valloittava
kertomus pikkuvanhasta tytöstä, joka yhdessä isän kanssa odottaa äitiä
takaisin Siperiasta. Kirjan pohjalta on valmistumassa yksi Viron 100-vuotisjuhlavuoden elokuvista, ohjaaja Moonika Siimets debytoi pitkän elokuvan tekijänä.
Andrus Kivirähk
RIIHIUKKO
suom. Kaisu Lahikainen, Otava 2002
Kivirähkin ansiosta jokainen virolainen tietää, mitä rehepapp tarkoittaa, ja
rehepaplus on politiikassakin käyttökelpoinen termi, vaikea tosin kääntää
muille kielille, kuten Brysselissäkin on todettu. Virolaiselle maaseudulle
henkiolentojen, ahneuden, viekkauden ja syksyn kurjimpien kelien maailmaan sijoittuva veijariromaani Rehepapp ilmestyi suomeksi jo 15 vuotta
sitten. Virossa Kivirähkin suosittu teos kokee taas uuden tulemisensa, kun
siihen perustuva Rainer Sarnetin mustavalkoinen elokuva November saa
ensi-iltansa helmikuun alussa. Ennakkotiedoista päätellen hurjaa menoa.
Ellen Niit
MAAILMAN PYSYVYYS
WSOY 1994
Viime kesänä lähes 88-vuotiaana kuollut rakastettu lastenkirjailija Ellen Niit oli myös merkittävä runoilija, jonka tuotanto on pysyväarvoista
kansallisomaisuutta. Pirkko Huurron toimittama valikoima antaa hyvän
kuvan Niitin runomaailmasta. Kääntäjinä ovat Huurron lisäksi Kirsi Kunnas, Eila Kivikk’aho ja Aila Meriluoto. Minäkin sain olla Alice Martinin vetämässä kääntäjäryhmässä mukana ja se oli ikimuistoinen kokemus, kääntämisen korkeakoulua .
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Totuuksia kääntämisestä

Eli matkan varrella havaittuja faktoja
SANNA IMMANEN

Kuva: ELIC/Dmitri Kotjuh

· Käännös on aina pidempi kuin originaali. Näin siitäkin huolimatta, että
jotkut kielet vaikuttavat ”lyhyemmiltä”
kuin toiset. Pituutta tulee käännettäessä lisää noin kymmenen prosenttia.
· Vain kääntäjä pystyy arvioimaan
sitä, voiko jonkun tekstin kääntää tai
onko se käännettävissä. Mahdottomiksi käännettäviksi väitettyjä tekstejä on
käännetty ja vieläpä mestarillisesti.
· Kääntäjät eivät ole yksimielisiä
siitä, voiko runoa kääntää. Runossa
on rytmiä, avointa sekä kätkettyä sisältöä, lähtökielen lainalaisuuksia,
soinnutusta, määrämittaisia säkeitä.
Käännöksessä joistain elementeistä
on pakko luopua.
· Käännösratkaisut ovat makuasioita. Aina voi sanoa toisin. Korostan ja
Sanna Immanen
alleviivaan tätä varsinkin asiatekstiasiakkailleni. Eli jos jokin ilmaus ei
”tunnu” hyvältä, sen voi aina muotoilla jotenkin toisin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa käännöstä.
· Käännökseen jää aina virhe. En koskaan kerro tätä asiatekstiasiakkailleni.
En kai ole tehnyt yhtään pitkää käännöstä, jonne ei olisi jäänyt todistetta inhimillisyydestä.
· Käännös vanhenee nopeammin kuin originaali. Käännös on siis enemmän
ajassaan kiinni.
· Käännös on kuin tulkinta tai esitys, jos originaali on partituuri.
· Jotkut kääntäjät kunnioittavat kirjoittajan pistettä, toiset eivät. Kääntäjän
on muodostettava kantansa siihen, pitääkö hän pisteen samassa paikassa kuin
alkuperäisen tekstin kirjoittaja. Noudatan itse mahdollisimman uskollisesti
ohjetta ”kaikki alkuperäisen tekstin sisältämät asiat on tuotava käännökseen
tavalla tai toisella”.
· Käännettäessä lauseiden ja rakenteiden epäloogisuudet paljastuvat armottomalla tavalla.
· Pitkät käännösprojektit muuttuvat hyvin henkilökohtaisiksi. Niiden valmistuminen eli niistä eroaminen on kääntäjälle aina vähän järkyttävää.
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· Kääntäjällä on lähdekieli ja kohdekieli, joista jälkimmäinen on usein myös
hänen äidinkielensä. Kohdekielen taito on tärkeämpi kuin lähdekielen.
· Jos luet käännöskirjaa, jonka teksti soljuu ja vie eteenpäin, se on todennäköisesti kääntäjän (ja hänen kustannustoimittajansa!) ansiota. Paina siis nimi
mieleen ja anna sen vaikuttaa seuraavaan kirjavalintaasi.
Olen toiminut kääntäjänä (siihen liittyvine laajennuksineen: oikoluku, toimittaminen, tekstien kirjoittaminen) reilut 15 vuotta – välillä sivutoimisesti ja välillä päätoimisesti, enkä ole ajatellut lopettaa. Pääasiallinen käännössuuntani
on viro–suomi.
Tarkkailen jatkuvasti sitä, miten ihmiset ilmaisevat asioita. Ilahdun hyvistä
ilmauksista ja lakonisista, mutta silti ilmaisuvoimaisista dialogeista, mutta en
ollenkaan raivostu siitä, että ihmiset tekevät kirjoitus- tai muita ”kielivirheitä”.
Uskon, että teksti, tarina ja kertominen pitävät pintansa, mutta kirjan tulevaisuus on hämärän peitossa.

Sanna Immanen suosittelee
Juhan Liiv
KANSSASI JA ILMAN
Suom. Raija Hämäläinen ja Kulle Raig, NyNorden 2014
Virolaisen kulttuurin perustekstien suomentaminen ja kokoaminen yksiin
kansiin on kulttuuriteko jos mikä. Niiden lukeminen puolestaan on sivistystä.
Katrin Pauts
POLITSEINIKU TÜTAR
TULEKANDJA
Varrak 2016
Pohjoismainen noir-dekkari on vihdoin saapunut Viroon. Toimittaja Eva
Niimand ratkoo mysteerejä Saarenmaalla ja Muhulla. Odottelisin jonkin
suomalaisen kustantamon vihdoin tarttuvan näihin. Ehkä Katrin Pauts tekee Saarenmaalle saman, minkä Henning Mankell teki Ystadille.
Eduard Vilde
mitä tahansa suomennettua tai viroksi vaikkapa rikostarinakokoelma
KUUL PÄHE! – NELI KRIMIJUTTU
Vilde on virolainen klassikko, mutta koska hänen tuotantonsa tietyiltä
osin kelpasi neuvostoideologialle, se aika muovasi hänestä yksipuolisen
kuvan. Todellisuudessa hän oli uranuurtaja, joka oli monessa asiassa Viron ensimmäinen, esimerkiksi ensimmäinen rikoskirjailija. Kun on diggailun alkuun päässyt, Vilde on siitä hyvä kirjailija, että hänellä on Tallinnassa
erinomainen nimikkomuseo ja Tartossa penkki, jossa voi kuvauttaa itsensä
istumassa Oscar Wilden ja Eduard Vilden välissä.
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Ryssäksi tehty
ANDREI HVOSTOV
SUOMENNOS SANNA IMMANEN

K

esäisin isoäidin luona kuulin aikuisten käyttävän sanaa ”ryysyläispojat”
tai ”pussipojat”, joskus eteen lisättiin määre ”venäläiset”. En tiennyt,
mitä ryysyläis- tai pussipoika tarkoitti, mutta asiayhteys kertoi kaiken.
Pojista puhuttiin silloin, kun taas kerran löytyi jokin syy kiittää ja ylistää
Pätsin ajan Viroa, sitä äärimmäistä rehellisyyttä, joka ilmeni esimerkiksi siinä,
ettei talojen ovia tarvinnut lukita ja aitatkin jätettiin auki, sillä kuka nyt olisi naapurilta varastanut. Jos talonväki oli poissa, sen merkiksi asetettiin luuta
oven eteen nojalleen. Tämä tapa oli voimissaan paljon pidempään kuin autuaan
onnellinen Pätsin kausi, koska muistan luudat ovien edessä vielä omasta lapsuudestani seitsemänkymmentäluvun alkupuolelta.
Sodan päättyminen toi mukanaan valtavan muutoksen. Venäläiset ”pussipojat”, ryysyläislapset, vyöryivät kaikkialle. Heiltä ei ollut turvassa kukaan:
kenellä he tunkeutuivat ruokakellariin pihistämään suolasilavan ja kinkun,
kenellä kampesivat auki perunakellarin ja tyhjensivät nurkkia myöten, kenellä
nostivat maitotonkat kaivosta… he saattoivat pyydystää jopa lampaan laitumelta – veivät kaiken, mikä ei ollut kunnolla kiinni.
En kysellyt pojista sen enempää. Keitä he olivat ja mistä he tulivat? Asia
vaikutti olevan kyselemättäkin selvä. Saatoin sieluni silmin nähdä ne nuorisorikollisen oloiset tyypit, jotka herättivät sillamäkeläisissä pelkoa iltaisin. Ne,
joihin yövuoroon kiirehtivät kaivostyöläiset eivät halunneet törmätä – eivät
heiveröisiä miehiä hekään –, sillä tuo Sillamäen roskasakki, špana, kuten sitä
venäjäksi kutsuttiin, oli kuin sakaalilauma ja sai aikuiset työmiehetkin varuilleen. Työläiset kävelivät aukion poikki linja-autoasemalle mieluummin kahden
tai kolmen hengen ryhmissä kuin yksin.
Sillamäen iltoja terrorisoinut špana ja sodanjälkeisen Viron vitsauksena olleet ryysyläispojat olivat minulle yksi ja sama ihmislaji.
Äidinpuoleisten sukulaisteni, siis virolaisten, puheista ainakin sain sellaisen
kuvan. Omaksuin tiedon ja unohdin sen, arkistoin jonnekin komeron perälle.
Kului kolmekymmentä vuotta.
Vuonna 2004 tai 2005 tapasin Liettuan Kuurinkynnäällä ryhmän saksalaisia
opiskelijoita. He olivat tutustumassa aikanaan Saksalle kuuluneeseen Memelin
alueeseen. Ryhmää veti Berliinin vapaan yliopiston professori Arnulf Baring,
juristi ja historiantutkija, jonka luennoilla olin itsekin joskus käynyt.
Olen Baringilta ensimmäisen kerran kuullut, että Neuvostoliiton vallattua
Itä-Preussin loppuvuodesta 1944 syntyi niin sanottu susilapsiongelma. Saksak-
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si puhuttiin ”susilapsista” (Wolfskinder), liettuaksi käytettiin ilmausta vokietukai,
”pikku saksalaiset”.
Nämä lapset olivat jääneet sodan jalkoihin. He olivat joko orpoja tai sitten heidän äitinsä eivät enää pystyneet huolehtimaan heistä (isiä ei ollut, he olivat kaatuneet Führerin puolesta tai päätyneet sotavankileireille odottamaan kohtaloaan).
Kaliningradin oblastiksi muutetulla alueella oli sodan jälkeen toimitetun
väestönlaskennan mukaan 114 000 saksalaista, joista suurin osa oli sinne loukkuun jääneitä naisia ja lapsia. He eivät voineet paeta minnekään, koska syksyllä 1945 Kaliningradin oblastin ja Puolan väliin pystytettiin piikkilanka-aita.
Surullisenkuuluisan rautaesiripun ensimmäinen ilmentymä.
Jäljelle jääneen saksalaisväestön kärsimys oli hirvittävä. Äidit eivät kyenneet huolehtimaan lapsistaan. Perheen elättämisen velvollisuus lepäsi pikemminkin lasten harteilla, sillä he pystyivät liikkumaan aikuisia vapaammin.
Kaikki naiset ja naisenalut oli raiskattu jo moneen kertaan. Jokainen ruoan
etsintämatka piilopaikan ulkopuolelle tarkoitti altistumista seksuaaliselle
väkivallalle.
Kaliningradiksi ristimistä odottava Königsberg oli raunioina. Nälkäiset lapset kaivoivat esiin kaiken vähänkään syötäväksi kelpaavan, ja kun paikalliset
varannot oli käytetty, lapset vaelsivat ruoan perässä naapurimaahan Liettuaan.
Heitä oli tuhansia.
Kertomukset Liettuan puolelta ovat raskasta luettavaa. Jopa senkin jälkeen,
kun olet niin sanotusti karaissut itseäsi tuoreimman Balkanin sodan kauheuksien selonteoilla. Lasten kohtalo tällaisissa katastrofeissa on sydäntäsärkevä.
Miten joku voi ajatella, että kymmenvuotiaassa lapsessa pesii ideologinen vihollinen? Tai seitsemänvuotiaassa?
Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu kielsi saksalaisten piilottelemisen. Sillä
ei ollut väliä, vaikka he olisivat olleet juuri vauvaiän ohittaneita; he olivat silti
samoja saksalaisia eli vihollisia ja sellaisina pysyivät. Liettuan kylissä tilanne
oli ymmärrettävästi hyvin vaikea: oli seutuja, joilla metsäveljet ja NKVD olivat
käytännössä sotatilassa. Menetelmät olivat samoja, joita SS-joukot käyttivät
valkovenäläisiä partisaaneja vastaan. Tuhottiin kokonaisia kyliä, jopa asukkaineen päivineen.
Liettuaan ilmaantuneiden saksalaislasten kurjuus ja hätä ei kuulunut kenellekään, kenelläkään ei ollut aikaa eikä halua auttaa. Eihän heitä pidetty edes
ihmisinä. Heille sai tehdä mitä vain. Alkaen siitä, että täysien junien katoille ja
puskureiden päälle kiivenneitä lapsia yksinkertaisesti heitettiin kyydistä matkan aikana. Olen kuullut myös kahdeksanvuotiaasta tytöstä, jolle poikalauma
oli virittänyt narun kaulaan ja ryhtynyt hirttämään häntä fasistina. Satunnainen ohikulkija oli osunut paikalle ja pelastanut tytön.
Se oli sodanjälkeisen ajan huumoria, jonka heikon mutta silti tunnistettavan kaiun minäkin olin kuullut seitsemänkymmentäluvun Sillamäellä.
Seuraava tapaus sattui ollessani kolmannella luokalla. Olin juuri astunut
ulos koulun pihalle, kun joku ekaluokkalainen (virolainen) ipana juoksi luokseni ja huusi hätääntyneenä, että isot (venäläiset) pojat ovat ottaneet kiinni hänen
luokkatoverinsa ja kärventävät häntä nyt suurennuslasilla.
Muistattekin ehkä tuon entisaikojen koulupoikien lempiharrastuksen, yhtä
varman kevään merkin kuin pajunkissat tai ensimmäiset leskenlehdet: pyydystetään auringonsäteet suurennuslasilla yhdeksi kirkkaanvalkoisena hohtavaksi täpläksi ja kärvennetään tai jopa sytytetään palamaan paperia, filminauhaa
tai muovia – kaikkea sellaista, mikä savuaa kunnolla. Kirpeälle savunhajulle ei
mikään vetänyt vertoja.
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Mainitut isot pojat olivat päättäneet kokeilla, millaista on kärventää ihmistä.
Savu ei haise, mutta sen sijaan uhri päästelee mielenkiintoisia ääniä. Uikuttaa ja itkee.
Niinpä niin, olen ennenkin sanonut, että lasten keskinäinen väkivalta on
yhtä kuin itsensä Luonnon tahto (oletteko nähneet kuoliaaksi nokkimista tai
puremista, sitä sakinhivutusta joka tipu- tai porsaslaumassa koituu pienten ja
hyljeksittyjen kohtaloksi?), mutta todella vastenmielistä siitä tulee silloin, kun
se on ideologisesti motivoitua.
Hirtetään tuo, kärvennetään tuota, se on fasisti!
Murheellisinta Itä-Preussin lasten kohtalossa oli kuitenkin joutuminen kosketuksiin aikuisväestön kanssa.
Saksalaislapset raatoivat maatiloilla kuin orjat. Heidän alkuperänsä ei missään tapauksessa saanut paljastua ulkopuolisille, mikä oli suojaa ja ruokaa tarjoavan ”adoptioperheen” turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Saksalaiset lapset eivät osanneet liettuaa, joten heidän oli viisainta teeskennellä mykkää.
Liettua oli kauhea paikka noille ”pikku saksalaisiksi” kutsutuille ihmisille.
Mutta siellä oli ruokaa.
Kun kuuntelin liettualaisten nyt jo kirjoitettuunkin historiaan talletettuja tarinoita ”susilapsista”, tajusin yhtäkkiä, silloin vuonna 2004 tai 2005, että
sodanjälkeiseen Viroon epävarmuutta kylväneet ryysyläiset, ”pussipojat”, olivat samanlaisia nälkiintyneitä lapsia Novgorodin, Pihkovan ja Leningradin
seuduilta. Ehkä jostain Keski-Venäjältä asti.
Nälkäiset lapset pystyvät seikkailemaan hyvinkin kauas. Itäpreussilaisia
”susilapsia” oli tavattu niin Ukrainassa kuin Virossakin.
Mutta virolaisten historiaan eivät jääneet saksalaiset lapset. Meillä olivat
venäläiset.
Miksi minulta meni niin kauan ennen kuin käsitin, etteivät sodan jälkeen
maata kiertäneet ”pojat” olleet sama asia kuin Sillamäen ongelmanuoriso? Että
he todennäköisesti olivat nälän villitsemiä lapsia, joista viron kieleen on jäänyt
elämään halventava ilmaus ”venäläiset pussipojat”, joka tarkoittaa kutakuinkin
samaa kuin ”koirankuonolaiset”, nuo puolimytologiset olennot Juhan Liivin ja
Pohjan sodan ajoilta.
Jos ”pussipojat” oli kenties hieman erikoinen ilmaus ja käytössä etenkin
maaseudulla, niin seuraava olennainen sanapari – ”ryssäksi tehty” – olikin sitten jo kaikille tuttu. Mutta tämän päivän parikymppiset virolaiset eivät enää
tunne sen merkitystä.
Selventäköön sitä siis eräs muisto.
Oli seitsemännen luokan teknisen käsityön tunti. Opettaja, lyhyt ja puhelias
venäläismies, tarkkaili taisteluamme oikuttelevan mutterin kanssa – mutteri ei
millään suostunut kiertyä auki. Vaikka kuinka yritimme, se pirulainen ei hievahtanutkaan, vaan jökötti paikoillaan kuin valettu. Tai pikemminkin ruostunut. Ehkä kiintoavain oli liian suuri tai ranteessa oli liian vähän ruista, mutta
ainoa saavutuksemme oli se, että mutteri saatiin hierrettyä pilalle. Se ei ollut
enää kulmikas vaan pyöreä. Yritimme olla katsomatta apua etsien tai uhmakkaasti opettajan suuntaan, sillä sen verran muttereista ja pulteista kuitenkin
tiesimme, että tajusimme, mitä oli tullut tehtyä.
”Pitää varmaan rautaporalla porata pultti pois, kyllä se sitten aukeaa”, jonkun epävarma ääni ehdotti.
Opettaja katsahti puhujaan tuuheiden kulmiensa alta ja hymyili sitten yllättäen. Se mies ei muuten liikoja myhäillyt.
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”Tässä ei nyt auta muu kuin venäläinen avain”, ilmoitti opettaja ykskantaan.
”Tiedättekös te, mikä se sellainen on?”
Luokkatoverini Priit kokosi itsensä ja mutisi jotain sellaisesta avaimesta,
jota voi säätää suuremmaksi tai pienemmäksi. Mutterin koon mukaan.
Opettaja pudisti päätään. ”Se, mitä sinä tarkoitat, on jakoavain eli ruotsalainen avain”, hän totesi moitetta äänessään.
Sitten hän otti oikeaan käteensä suuren vasaran ja vasempaan talttapäämeisselin. Hän painoi meisselin neljänkymmenenviiden asteen kulmassa mutteria vasten ja löi vasaralla muutaman napakan iskun meisselin päähän. Pyöristyneiden kulmien lisäksi mutterissa oli nyt pari syvää lovea, mutta… jokaisella
iskulla se nytkähti pari milliä eteenpäin. Ja kun mutteri oli saatu liikkumaan,
sen saattoi kiertää auki tavallisella kiintoavaimella aiempien yritysten turmelemista kulmista huolimatta.
Opettaja heilutti vasaraa kädessään ja kysyi: ”Muistatteko nyt, mikä on venäläinen avain?”
Me nyökyttelimme.
”Venäläinen avain” on raa’an voiman käyttöä siellä, missä pitäisi peri
aatteessa käyttää hienostuneempia keinoja. Venäläinen lyö vasaralla, ja jos se
ei auta, niin suuremmalla vasaralla, ja jos siitäkään ei ole apua, hän turvautuu
järeimpään pajavasaraan. Jälkikäteen täytyy tunnustaa, että se oli ainut peruskoulun käsityötunti, mistä minulle jäi jotain mieleen.
Mutta venäläinen avain ei avaa ryssäksi tekemisen kaikkia ulottuvuuksia.
Kaikki epä-älyllinen, anarkistinen, puolihuolimaton sutaiseminen oli ryssäksi tekemistä.
Sitä oli koko sosialistinen realismi.
Saksan kielessä on sille lähes täydellinen vastine: Polnische Wirtschaft, jonka
suora käännös olisi ”puolalainen talous”, joskin merkitysten kirjo kattaa laajemmin koko ”puolalaisen tavan” ja ”puolalaisen tekemisen tyylin”.
Todennäköisesti tällaiset vastakkainasettelut ”meidän järjestyksemme vastaan noiden toisten epäjärjestys” ovat tavallisia muuallakin maailmassa.
Mutta en tiedä toista niin merkitysten täyteistä ilmausta kuin viron ”vene
värk – ryssäksi tehty”.
Sitäkään en tiedä, mistä se on viroon tullut.
Tuskin se on tsaarin ajalta peräisin. Ikäisteni poikien suuri kirjallinen suosikki, Arno ja kumppanit -koululaisromaanin (1912–1913) Joosep Toots ilmoittaa
lähtevänsä Venäjälle pehtoorin oppiin – ja toteuttaakin aikeensa kirjasarjan
seuraavassa osassa. Tämä ihmetytti minua lapsena. Pehtoorina oleminenhan
tarkoittaa suuren maatilan töiden organisoimista eli sitä, että huolehtii kaiken tulevan tehdyksi oikeaan aikaan ja mahdollisimman tehokkaasti. Mutta
että opiskella sellaista Venäjällä… siis opiskella miten? Kuka kuvittelee, että
Gontšarovin Oblomovilta voisi oppia tilanhoitoa?
Tyydyin aikanani sellaiseen selitykseen, että Joosep Toots oli parantumaton
tarinaniskijä, joka teki kaiken nurin kurin. Ehkä hän olisi lähtenyt Saharaan
hiihtämään.
Vaikuttaa siltä, että ”ryssäksi tekemisen” käsite sai ilmaisuvoimansa vasta
neuvostoajalla. Ilmausta käyttäessään virolainen vetäytyi luterilais-saksalaiseen tai maalaisjärjen läpitunkemaan talonpoikaisuuden kuplaansa, jossa vallitsivat järjestys ja hyvät tavat, kulttuuri ja sivistys. Kaikki vieras, kuten venäläisyys, työnnettiin kuplan ulkopuolelle. Neuvostoajan virolaisille se oli yksi
identiteetin kulmakivistä.
Kuten tavallista, totuus käy ilmi vasta jälkikäteen.
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Matkustin ensimmäisen kerran Berliiniin vuonna 1992 ja tein sen erään
laisella ad hoc -bussilla, joka Tartosta lähdettyään kierteli pienemmillä paikka
kunnilla ja haali kyytiin yrittäjähenkisiä nuoriamiehiä. Matkan määränpää
olivat käytettyjen autojen markkinat Hollannissa. Vietin siis matkaseurueen
kanssa tiiviit kaksi vuorokautta ja kuuntelin heidän viinanhuuruisia juttujaan.
Seurue oli kiinnostunut kahdesta asiasta: mitkä ovat Opelin sen ja sen mallin edut verrattuna Fordin siihen ja siihen malliin sekä keinot, joilla saksalaisten baarien, bensa-asemien ja postien kolikkoautomaateista saa huijattua rahaa. Mitä pitää tehdä, että saa virolaisella kolikolla automaatin sylkemään ulos
Saksan markkoja.
He tarinoivat osaamisestaan häpeämättömän ylpeinä. He olivat helvetin
taitavia kavereita, teknisesti kaikin tavoin älykkäämpiä kuin hölmöt saksalaiset. Viiteryhmänsä taitavuudesta innostuneina he tuntuivat luulevan, että kun
virolainen auton ostajien joukko saapuu, Saksan autobaanoille annetaan hälytys: Achtung! Die Esten kommen! Viina paisutti heidän rintaansa entisestään:
meistä koituu harmia Saksan poliisille, miettikääpä sitä!
Se oli yksi helvetin pitkä bussimatka. Yksi elämäni pisimmistä. Kun lopulta
astuin ulos virolaisten ryysyläispoikien bussista Berliinin esikaupunkialueella,
vannoin pyhästi, etten enää koskaan matkusta minkään kauppaporukan kanssa mihinkään, vaikka pääsisin kuinka halvalla. Kutsumalla tätä yritteliään ja
reippaan autoväen linja-autolastillista ”pussipojiksi” teen ehkä epäoikeutta tuhoutuneilta seuduilta vaeltaneille kerjäläisille. Nälkiintyneillä lapsilla ei ollut
mitään yhteistä tämän turpean, ylimielisen lauman kanssa.
Nämä virolaiset olivat sikoja, eivät ”susilapsia”.
Mitä tulee ”ryssäksi tekemisen” olemukseen, jokainen joka on joutunut tekemisiin virolaisten rakennusmiesten kanssa, on varmasti samaa mieltä kanssani
siitä, että tämän päivän ”ryssiminen” voisi olla sitä, että tekee ”niin kuin rakennusmiehet tekevät”. Rakennusmiesten kansallisuudella ei tässä ole mitään erityistä roolia – paitsi että kaikkien ystävieni ja tuttujeni luona ovat sutta tehneet
nimenomaan virolaiset alan ammattilaiset.
On väistämätön tosiasia, että lapsuuteni aikaisen maailman keskeiset käsitteet ovat menettäneet merkityksensä. Ne on täytynyt arvioida uudelleen uuden
ajan oloissa.
Mistä seuraakin kysymys: onko olemassa jotain sellaista, mikä minua nuorena hätkähdytti mutta mikä ei nytkään ole tulkittavissa toisin?
On toki. Kieli. Venäjän kieli.
Perheessäni kerrotun epämääräisen tarinan mukaan olisin oppinut puhumaan venäjäksi. Siis en äidin- vaan isänkielellä.
Epäuskottava väite on peräisin iäkkäiltä etelävirolaisilta sukulaisiltani.
Nykyään epäilen väitettä vahvasti, mutta nuorempana otin sen täytenä totena.
Joskus alakoulussa, yhdeksän tai enintään yhdentoista vanhana, jopa häpesin
– miten saattoi olla mahdollista, että olin puhunut isäni kieltä paremmin kuin
äidin?
Isäsuhteeni on ollut vaikea, ja valitettavasti se näkyy kaikessa häneen liittyvässä. Koska isäni vietti runsaasti aikaa autotallissaan, en pysty tänäkään päivänä pakottamaan itseäni auton rattiin. Tai ainakin se on yksi syy siihen, miksi
suhtaudun niin vastahakoisesti autoihin.
No, se on pientä. On todella sääli, että hän pystyi rikkomaan suhteeni venäjän
kieleen. Aloin nimittäin jossain vaiheessa isäni kiusaksi puhua venäjää liioitellun
vahvalla virolaisella korostuksella. Mistä en sitten enää päässytkään eroon.
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Todennäköisesti sukulaiseni pitivät pientä minua venäjänkielisenä, koska
eivät saaneet tuolta kaukaa Sillamäeltä tulleesta pikku Andreista puristettua
ulos vastauksia niihin kysymyksiin, joita aikuisten on mielestään pakko esittää. ”Tykkäätkö jäätelöstä?” ”Onko kiva laskea kelkalla?” Ja niin edelleen.
Ja minä olin sellainen viiden tai kuuden ikäinen pikku poika, joka seisoi
jättiläismäisen maalaistalon valtavassa keittiössä ja tuijotti mykkänä tiukasti
jalkoihinsa.
Luulen, että he tekivät ainoan mahdollisen päätelmän: lapsi ei ymmärrä
vironk ielisiä kysymyksiä! Miten se voisikaan, kun sillä on tuollainen nimi? Sille
pitäisi puhua venäjää. Jos kuka osaa. He eivät osanneet.
Pidin suuni supussa jouduttuani vironkielisen sukuni tutkivien katseiden
kohteeksi ja tuijotin vain keittiön nurkkaan niin kuin en olisi ymmärtänyt mitään. Nurkka oli kaukana.
Voi, että se oli suuri keittiö! Sillamäen kerrostaloasunnon keittonurkkauksia olisi mahtunut sinne ainakin kymmenen.
Ja minulle on jäänyt epämääräinen mutta elävä tunne, että äiti olisi ikään
kuin hävennyt sitä, että minä olin hiljaa.
Mistä sen tietää! Mitä siellä maalaistalon keittiössä silloin tapahtui? Oliko
siellä käynnissä jokin omalaatuinen koe?
Äitini, sukunsa ainut korkeakoulutettu ihminen, oli tullut käymään kotiseudulla, pitkästä aikaa näyttäytymään ja näyttämään lastaan, josta, jopas jotakin ja kappas vaan, olikin tullut tuommoinen.
Epäonnistuin kielikokeessa.
Ehkä yhdistän tähän varhaislapsuuden tapahtumaan nykypäivästä kumpua
via merkityksiä, mutta eräs venäläinen ystäväni, joka puhuu melkein täydellistä viroa, on tunnustanut minulle, mitä hän teki kansalaisuuteen vaadittavassa viron kielen kokeessa. Hän reputti tahallaan ja kieltäytyi keskustelemasta
puheena iheista, jotka tuntuivat hänestä, aikuisesta ihmisestä, täysin lapsellisilta. Ymmärrän häntä hyvin.
Kenelle se kuuluu, pidänkö minä jäätelöstä ja mäenlaskusta tai onko Viron
lipun värien merkitys minulle tuttu?
Sanonko, mihin saatte kysymyksenne tunkea.
Oli miten oli, peruskouluikäisenä jouduin joka tapauksessa tulemaan toimeen sen epäilyksen kanssa, että ensimmäinen kieleni olisi ollut venäjä.
Se tuntui epämukavalta. Aivan kuin minussa olisi piileskellyt jokin tuntematon. Jokin sellainen kuin Freudin das Unbewusste, tiedostumaton – päältäpäin
katsottuna ja itselleni olen virolainen, mutta jos minut purkaa osiin kuin maatuskan, sisältäni hyppää esiin venäläinen. Ja koko se ”ryssäksi tekeminen”!
Sitä epäilivät myös kanssaihmiset, mikä on virolaisille varsin tyypillistä ja
minkä huomaan yhä edelleen jatkuvasti toistuvan. Nyt se on vain ottanut uuden
muodon. Nyt puheessani kuullaan epäilyttävä aksentti.
Olen yleensä vastannut siihen kysymällä – silloin kun vielä jaksoin kiihtyä
tällaisista asioista –, miten on mahdollista, että ihmisellä, joka on käynyt koulunsa alusta loppuun pelkästään viron kielellä, voi edes olla vieras korostus.
Mutta eikö mitä, kyllä sen kuulee! Kielisodissa harjaantunut korva aavistaa
ja tajuaa. Sitä ei huijata.
Jotkut tuttavat, enimmäkseen sellaiset hyvänpäiväntutut, joiden kanssa
olen jutellut kapakassa kerran tai pari, ovat tulleet kolmannen tuopin jälkeen
taputtamaan minua olalle ja kehumaan, miten paljon parempaa viroa puhun
nykyisin siihen verrattuna, mitä suustani tuli parikymmentä vuotta sitten.
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He ikään kuin kiittelevät minua onnistuneesta sulautumisesta kantaväestöön.
Pitäisi varmaan ryhtyä oikeasti puhumaan viroa murtaen. Voi Herran tähden.
Jotta pääsemme tässä asiassa jonkinlaiseen lopputulokseen, kerron opettavaisen tarinan siitä, kuinka asiantunteva ja puolueeton sivullinen taho myönsi
minulle ”sertifikaatin”. Yritin saada lähes olemattomaan englannin kielen taitooni hieman enemmän toimintavarmuutta erään kokeneen englanninopettajan ohjauksessa. Ensimmäisellä oppitunnilla hän kuunteli aluksi kangertelevia
lauseitani, katsoi sitten minuun hieman yllättyneenä ja kysyi saattaen puolestaan minut hämmennyksen valtaan, että kuulkaa, Hvostov, ettekö te olekaan
venäläinen? Mihin minä, että no, I’m not, mutta rohkenenko kysyä, miten te
saitte sen selville? Nähkääs, sir, te olette ensimmäinen ihminen, joka on tullut
tuohon johtopäätökseen ja te pääsitte asiasta selville vieläpä poikkeuksellisen
nopeasti. Siihen hän vastasi – kuin Sherlock Holmesia esittävä venäläinen näyttelijä konsanaan –, että se on yksinkertaista, päivänselvä tapaus, dear mister
Hvostov. ”Katsokaahan, meidän venäläisemme voi ääntää Jüriöö ülestõus tai
sünnipäevaöötöö vaikka kuinka moitteetta ja hän tekee sen niin, että te pidätte
häntä syntyperäisenä virolaisena, mutta pyydäpä häneltä yksinkertainen englantilainen lause, kuten how do you do, ja hupsis, sieltähän se puskee läpi, tyypillinen venäläinen aksentti. Totuus tulee ilmi ennemmin tai myöhemmin. Mutta
teidän englannistanne, mister Hvostov, oli se miten murrettua ja huonoa hyvänsä, puuttuu tuo venäläisperäinen ääntämys kokonaan. Hassua sinänsä, mutta
olenko kuulevinani puheessanne jonkinlaisen saksalaisen korostuksen?”
Kaikki kielellis-psykologiset sokit, joita olen isänkieleni ansiosta kokenut,
liittyvät siihen sanastoon, joka sai aikanaan Gorkin posket punoittamaan hänen
tavattuaan kreivi Tolstoin. Se on sitä kielen ainesta, joka auttoi venäläissotilaita
nousemaan poteroistaan ja ryntäämään saksalaisten konekiväärituleen.
Hengitysilma Sillamäen puistoissa, kapakoissa, kauppojen takapihoilla,
linja-autoaseman edusaukiolla ja kaikkialla missä työtätekevä kansa rentoutui
työpäivän päätteeksi, suorastaan kuhisi niitä sanoja. Ne roikkuivat ihmisten
yllä kuin paksu pilvi. Toisiaan ilma oli niitä niin sakeanaan, että sitä olisi voinut
leikata veitsellä.
Mutta pitkään aikaan en tajunnut, mitä ne sellaiset sanat olivat, mitä ne tarkoittivat ja mistä ne tulivat.
Kunnes tapahtui arvatkaa mitä.
Olen noin kymmenenvuotias ja Sillamäen linja-autoasemalla. Päivävuorolaiset kerääntyvät palavankiven louhoksille lähteville busseille. Kaksi keski-ikäistä,
selkeästi krapulaista (tai jo krapulaansa parantelevaa) miestä mekastaa bussiaseman takana. He örisevät lauseen tapaisia, joiden merkitystä minun on vaikea
käsittää. Ehkeivät ne tarkoitakaan mitään. Toinen mölähtää jotain sellaista kuin
krjähh-na-rabotu-idti-joptvojumat (krääh, että pitää töihin mennä, nussinsummutsiis). Mihin hänen kanssakärsijänsä muotoilee heti selvän ja ymmärrettävän kysymyksen: ”Eh, blja, a pritšjom tut moja mat?” (Voi vittu, miks mun mutsia?)
Vastakysymys oli kuin salamanisku.
Se oli kenties koko elämäni merkittävin kielellinen oivallus.
Joptvojumat. Totta kai olin satoja, ellen tuhansia kertoja kuullut venäjäksi
tuon merkityksettömältä tuntuneen äännejonon, joka laahuksen lailla seurasi
jokaista tietyn iän ylittänyttä venäjänkielistä miestä samaan tapaan kuin väkevän, halvan viinin lemahdus: joptvojumat.
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En ollut siihen mennessä kertaakaan kysynyt itseltäni, mitä se oikein tarkoitti. Oli jotenkin itsestäänselvää, ettei se tarkoita mitään. Ja nyt yhtäkkiä ivallinen, ironisen oloinen kysymys: ”Miten minun äitini tähän liittyy?”
Siinä samassa tuli selväksi kaksi perustavanlaatuista asiaa: ensinnäkin mat
on sama kuin mater ja mama eli ’äiti’ ja toiseksi joptvoju tarkoittaa ”ja jebal tvoju”
(’nussin sinun’).
En liioittele, jos sanon, että noiden kahden asian käsittäminen aiheutti aivoissani oikosulun. Toinen toistaan polttavampia kysymyksiä vyöryi mieleen.
Miksi sillä tavalla sanotaan? Mistä sellainen sanonta on peräisin? Ja miten ylipäätään on mahdollista, että joku sanoo jotain sellaista vapaaehtoisesti?
Eli että joku on sen muodottoman, kalpean ja vanhentuneen naisen kanssa,
joka päivittäin käy jonottamassa verkkokassi kädessä, tehnyt sitä…? Tai palaa
halusta päästä tekemään?
Vuosia myöhemmin satuin lukemaan erään Viron tasavallan aikaisen korkean virkamiehen muistelmia, joissa kirjoittaja kuvaa kohtaamistaan NKVD:n
upseerien kanssa. Pidätettynä tietenkin. Kuulustelijat olivat huomattavan
usein muistelleet kuulusteltavan äitiä, jonka kanssa he väittivät olleensa sukupuoliyhteydessä.
Sen johdosta kirjoittaja kertoi pitäneensä NKVD:n upseereille yleissivistävän
luennon mongolivaltakunnan kauaskantoisista vaikutuksista venäläiseen sieluun, minkä yhtenä surullisena ilmentymänä on tämä tapa väittää, että ollaan
oltu yhdynnässä keskustelukumppanin äidin kanssa. Kirjoittajalla riitti itsevarmuutta jopa väittää, että NKVD:n upseerit olisivat epistolan päätteeksi olleet
häpeissään. Saattoi olettaa, että he olivat siltä seisomalta muuttaneet mieltään
ja puhuivat siitä lähtien pelkkää puškinilaista venäjää (venäläisenä Puškin on
luonnostaan hallinnut äidinkieliset rivoudet, joten lisätkäämme tähän ”puhuivat pelkkää julkaisukelpoista puškinilaista venäjää”).
Kyllä, sillä hetkellä olin suorastaan ylpeä. Siitä että vanki oli rohkeasti vastustanut kuulustelijoitaan.
Kun olin hieman miettinyt asiaa, ajatukseni selkenivät. Pieni epäilys
hiipi mieleen – tšekkiläinen Hašek on mestariteoksessaan Švejkin seikkailuista ensimmäisen maailmansodan tantereilla maininnut monessa kohtaa
serbokroaatink ielisen sadattelun jebem ti majku. Onko se, samalla periaatteella
siis, muisto turkkilaisten valtakaudesta? Ymmärtäähän sen, turkkilaiset raiskasivat slaavilaisia naisia Balkanilla. Mutta jos loikataan Euroopan toiselle laidalle, Iberian niemimaalle, missä asuu maurien kanssa tekemisiin joutuneita
kansoja, voidaanko olettaa, että heidän kielistään löytyy vastaava ilmaus? Kaikissa kielissähän vastine pitäisi olla, sillä mitä Euroopan osaa ei olisi historian
saatossa joku muu valloittanut ja näin ollen käyttäytynyt siellä lyhyen tai pitemmän aikaa valloittajan tavoin?
Oikein, Ruotsi on sellainen maa. Mutta sielläkin sanotaan jag knullar din
mamma.
Vieraat raiskaajat eivät ole syy näiden ilmausten syntyyn, eivät ainakaan perimmäinen syy. Tähän kätkeytyy jotain muuta. Muutamia teorioita olen kuullut, mutta todellista syytä en tiedä. Muistan kuitenkin olleeni joskus äärettömän ylpeä siitä, että virossa tätä sanontaa ei ole.
Venäjän kielen törkeyksiin liittyvän toisen sokin koin vuonna 1983 ilma
torjuntar ykmentissä Leningradin liepeillä, missä minusta koulutettiin S-200-nimisen ohjuksen ryhmänjohtajaa.
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Seuraava välikohtaus sattui rykmentin jokaviikkoisessa muodostelma
harjoituksessa. Tuhatviisisataa miestä komennettiin valtavalle kentälle; katselmuksessa toimitettiin nimenhuuto, joukkueenjohtajat juoksivat antamaan
raporttinsa patterinkomentajille ja nämä puolestaan marssivat rykmentinkomentajan luokse. Everstiluutnantti Rubinfain oli kuin meri, johon laskivat
kaikki joet, joihin puolestaan virtasivat kaikki purot. Käynnissä oli siis mille
tahansa armeijalle ominainen toimitus. Rubinfain vei käden lippaan ja tervehti rykmenttiään. Kurinalaisina neliömuodostelmina seisovat tuhatviisisataa
miestä huusivat täyttä kurkkua: ”Hyvää päivää, toveri eversti!”
Se on tavallinen tapa armeijoissa kautta maailman: everstiluutnanttia puhutellaan everstiksi. Vähän niin kuin hännystelymielessä. Lisäksi se on helpompaa – ei tarvitse nähdä vaivaa hankalan yhdyssanan kanssa.
Mutta alaistensa jalosti everstiksi puhuttelema everstiluutnantti tietää toki,
että todellisuudessa, katsoi asiaa miltä kantilta hyvänsä, hän on sittenkin vain
pelkkä everstiluutnantti. Puna-armeijan kastijärjestelmässä eversti ja häntä
ylemmät upseerit saavat pitää kriminnahkaista kasakkaturkislakkia, papahaa.
Samanlaista kuin kenraalilla. Tai politbyroon jäsenellä hänen seisoessaan Leninin mausoleumin korokkeella vastaanottamassa paraatia.
Niin että tuona ankarana talviaamuna edessämme seisoi upseeri, jolla oli
papahan sijasta päässään aivan tavallinen upseerin talvipäähine, joka ei eroa
mitenkään siitä, mitä luutnantillamme on päässään.
Minä en tietenkään tiedä, mikä Rubinfainin varsinainen ongelma on. Silla
mäeltä sotaväkeen tullessani en ollut saanut minkäänlaista etukäteistietoa venäläisestä antisemitismistä.
Minulle ei tullut silloin mieleenkään yhdistää kasakkalakin puuttumista Rubinfainin mahdollisesti väärään kansallisuuteen. Ehkä sennimisen kaverin oli
vaikeaa yltää kasakkahattuun asti, aluksi vaikka vain everstin lakkiin, kenraalin
päähineestä puhumattakaan. Tänä päivänä minusta on erittäin todennäköistä,
että vääränlainen nimi oli koitunut rykmentinkomentajamme kohtaloksi.
Sinä aamuna Rubinfainimme oli huonolla tuulella. Ehkä hän oli katsahtanut
peiliin ennen kentälle lähtöä ja ties kuinka monennen sadannen kerran nähnyt
päässään väärän karvahatun – vaikka hän oli rykmentinkomentaja – ja se oli vetänyt mielen mustaksi.
Aamuisen muodostelman käsikirjoituksen mukaisesti Rubinfainin olisi
pitänyt jossain vaiheessa muuttua valtamerestä kallioksi, jotta rykmentti olisi voinut soittokunnan saattelemana Volgan tavoin virrata hänen ohitseen.
Oikeastaan me emme virranneet – kyseessä nyt kuitenkin oli sotaväki, jossa ei
ole sijaa rauhanomaiselle virtaamiselle – vaan me mennä tömistimme preussilaisin marssiaskelin.
Mutta sillä kertaa tuo osa rituaalista jäi pois. Rykmentinkomentaja kuunteli
raportit, kutsui upseerit luokseen, veti keuhkonsa täyteen ilmaa ja…
Voi helvetin helvetti! Minä, neljättä kuukautta palveluksessa oleva sotilas, seisoin joukkueeni kanssa sadan metrin päässä tapahtumapaikasta, joten
rykmentinkomentajan puheenvuoro ei kantautunut koko komeudessaan minulle saakka. Mutta sekin, mitä onnistuin kuulemaan, melkein lennätti minut
selälleni. Se oli puhdasta venäläistä ”joptvojumattia”. Viisi minuuttia maukkainta venäläistä herjausta, joka nousi kerros kerrokselta kuin Sillamäen keskustan
stalinistisen uusklassismin mestariteokset, nuo yltäkylläisen koreat empiretalot, joissa portaat tekivät kiehtovia, yllätyksellisiä mutkia, ovia reunustivat
hienostuneet kipsiköynnökset, kattoja koristivat rosetit, seiniä stukko-ornamenttien täyttämät karniisit… Kolmikerroksinen rivouden hyökyaalto oli kuin
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paraskin rokokoopalatsi, mutta samanaikaisesti kuitenkin sotilaallisen voimakas, ruutipölyllä mustattu ja jalkarättien hiellä höystetty.
En tiedä, mitä Rubifainin passissa luki kansallisuuden kohdalla, mutta sillä hetkellä kävi ilmeisen selväksi, että rykmentinkomentajamme oli todellinen
venäläinen upseeri.
Olin siihen saakka luullut, että niin voi puhua vain kaupan takapihalla
ryyppyporukassa. Ja että rivouksia voivat ladella vain opintiellä liian lyhyen
matkan taittaneet proletaarit.
Mutta rykmentinkomentajan suusta syöksyvää materiaalia kuunnellessani tajusin yhtäkkiä, että samalla tavalla puhutaan myös Kremlissä, ehkä jopa
politbyroossa tai ainakin istuntojen tauoilla kahviossa. Koko Neuvostoliiton
eliitti taitaa tarvittaessa sellaisen kielenkäytön.
Se oli yksi suurimmista oivalluksista koko kaksivuotisen asepalvelukseni
aikana. Kukaan tai mikään ei ollut Sillamäellä valmistanut minua kohtaamaan
tätä totuutta. Jopa tätä kirjoittaessani joudun yhä saman hämmennyksen jälkijäristyksiin.
Everstiluutnantti Rubinfainin esiintymisessä suuren ja juhlatunnelmaan
virittäytyneen yleisön edessä (muistutan vielä puitteista: soittokunnan kiillotetut torvet, rykmentin punasamettinen lippu, päidemme yllä kotimaan varmasti
turvattu taivas, jonka turvaamisen oli määrä parin kuukauden kuluttua siirtyä
meidän, puolestatoista tuhannesta miehestä koostuvan ilmatorjuntayksikön
vastuulle) minua jäi painamaan yksi kysymys: käytettiinkö sellaista kieltä
myös Hänen Keisarillisen Korkeutensa armeijassa?
Ja entä kaikki ne Teidän Ylhäisyytenne ja Teidän Jalosukuisuutenne, jotka
esitettiin neuvostoliittolaisissa elokuvissa ikään kuin kevyinä keikareina?
Sen jälkeen, kun everstiluutnantti Rubinfain oli päättänyt korvata rykmentin paraatin upseeritovereidensa maan rakoon haukkumisella ja turvautunut
samanlaisiin törkeyksiin, joita viljeltiin Sillamäen työläispiireissä, mieleeni
piirtyi seuraavanlainen kohtaus.
Ollaan 1800-luvun lopulla Tsarskoje Selossa.
Kasinolla kuluttavat aikaa luutnantti Golitsyn, kornetti Obolenski ja ratsumestari… olkoon vaikka Mannerheim. He jutustelevat veltosti hovin uutisista.
Yhtäkkiä kasinolle saapuu ilmeisen harmistunut alikapteeni Vorontsov.
”Kreivi, näytätte olevan tänään huonolla tuulella”, lausahtaa luutnantti Golitsyn kapteenille.
”Vaikeaa on olla muunkaanlaisella tuulella, ruhtinas!” huokaa Vorontsov ja
tilaa paukun.
”Tulen juuri tykistön varastoilta. Siellä on hommat päin vittua! Rykmentinkomentajamme on täysi mulkku, vihonviimeinen runkkari. Eilen hän antoi aivan selkeän käskyn siirtää koko äskettäin saapunut ammuslähetys kolmanteen
varastoon. Mutta tänään hän tuli itse paikalle ja alkoi huutaa kuin hinaaja: Voi
te kyrvännullikat, minkä takia koko lasti tänne nussittiin?! Täällähän oli ammustarvikkeita ihan vitukseen! Nussikaa äitiänne, vitun äidinnussijat!”
Ratsumestari Mannerheim sytyttää pillitupakan ja nyökkää olevansa samaa
mieltä. ”Everstin käskyjä on todellakin ollut vaikea ymmärtää viime aikoina.
Vaikka vokabulääri on varsin tarkkaa. Hmm, taidatkos tuon enää lyhyemmin
ja selvemmin sanoa.”
Huoneeseen laskeutui hiljaisuus. Sitä kesti. Herrat upseerit mietiskelevät
palveluksen epäkohtia, joita aiheutuu siitä tosiseikasta, että rykmentinkomentajan ajatuksenjuoksu on muuttunut vaikeaselkoiseksi.
Vain ratsumestari Mannerheim pohtii ajattomampia kysymyksiä.
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”En väsy ihmettelemään venäjän kielen mahdollisuuksia”, hän katkaisee
alakuloisen hiljaisuuden. Mannerheim viittaa tarjoilijalle merkitsevällä eleellä – tuotakoon koko seurueelle viinaa hänen laskuunsa. Sitten hän jatkaa vakuuttuneena: ”Vaikka venäjästä on tullut toinen äidinkieleni, ihmettelen silti.
Tiedättekö, hyvät herrat, siitä sainkin oivallisen idean!”
Seurueen muut jäsenet katsovat viiksiään hivelevää ratsumestaria. Jotain on
tulossa. Mannerheim tunnettiin tempuistaan jo sotakoulun aikoina.
Ratsumestari painaa savukkeen voimalla tuhkakupin pohjaan ja jatkaa: ”Rykmentti lähtee ensi viikolla sotaharjoitukseen. Kysymys kuuluukin: onko mahdollista kirjoittaa komppanialle taistelukäsky, täysin asianmukainen, kaikkien
sääntöjen mukainen taistelukäsky, jossa käytetään vain kahta substantiivia – huj
ja pizda – sekä verbiä jebat (mies- ja naispuoliset sukuelimet sekä sukupuoliyhteyttä tarkoittava verbi, suom. huom.). No, ja tietysti kaikkia niiden johdoksia.”
Huoneen valtaa jälleen hiljaisuus.
Kornetti Obolenski näprää korvalehteään, hänen huulensa muotoilevat äänettömiä sanoja, mielessään hän tapailee lauseita. Sitten hän pudistaa toivottomana päätään: ”Paroni, en epäile venäjän taitoanne. Kunniasanalla! Mutta en
usko ideanne toteuttamiskelpoisuuteen. Se ei ole mahdollista! Taistelukäsky on
liian monimutkainen. Periaatteessa se voisi ehkä onnistuakin, mutta kirjoittajan pitäisi olla nero. Kuten Lermontov tai Puškin.”
Mannerheimin silmiin syttyy tuike. ”Ehdotan vedonlyöntiä!”
”Laatikko samppanjaa siitä, että laadin kaikin puolin asianmukaisen
taisteluk äskyn käyttäen vain kolmea sanaa huj, pizda ja jebat!”
Obolenski myhäilee. ”Hyvä herrat, todistakaa minun ja paronin vedonlyönti!”
Sellainen kohtaus mielessäni kummittelee. Ja kuinka paljon aikaa onkaan kulunut siitä peruuntuneesta rykmenttini paraatista? Jo kolmekymmentä vuotta.
Minua kiinnostaa tuon hypoteettisen kohtauksen todennäköisyys. Kirjailijat
ovat tietysti aina kiroilleet niin, ettei sillä ole äärtä eikä määrää, se tiedetään,
mutta tekivätkö niin myös alikapteeni kreivi Vorontsov ja ratsumestari paroni
Mannerheim? Tai – hurjaa ajatellakin – myös rykmentin nimellinen johtaja, kaartin upseerin asuun sonnustautunut Hänen Keisarillinen Korkeutensa ja koko Venäjän itsevaltias Nikolai II silloin, kun hän saapui katsastamaan rykmentin harjoitusta ja siellä olikin vastassa jokin täysi sekasorto, perivenäläinen bardak?
Edellisen huomioon ottaen rohkenen nyt esittää olettamuksen siitä, miksi venäläiset eivät sano ”äidinkieli” vaan ”synnyinkieli” (rodnoi jazyk). Tapa ei ole yleisslaavilainen. Esimerkiksi tšekit ja kroaatit sanovat matersky jazyk ja materinski jezik.
Mutta naapurikansallemme se ei sovi sitten laisinkaan.
Sanan ”äidinkieli” käyttö venäjässä tarkoittaa, että viestinnän välineenä
toimii tuo nimenomainen ”jobtvojumat”, jota päästelivät suustaan sekä täysin
todellinen everstiluutnantti Rubinfain että fiktiiviset herrat kaartinupseerit
Tsarskoje Selon kasinolla.
Materinski jazyk pitää väistämättä sisällään muita merkityksiä.
Niinpä isäni kieli voi olla minulle vain synnyinkieli, rodnoi jazyk. Vain se
kertoo koko totuuden venäjän kielen kirjosta.
Kuten jo sanoin, lapsena ja eritoten nuorena koin venäjän kielen sensuroimattoman puolen erittäin luotaantyöntäväksi. Mutta en enää. Nyt olen oppinut
arvostamaan sitä, suorastaan nautin siitä. Samalla tavalla kuin aloin viisitoistavuotiaana pitää oluesta. Tai sinihomejuustosta, jos nyt ei aina puhuta alkoholista.
Kyllä. Tie sisäisen venäläiseni luo on ollut pitkä ja vaivalloinen.
Pelästyin joskus sitä, että olen mahdollisesti periyttänyt koko ongelman
pojalleni.
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Kävimme seuraavan keskustelun hänen ollessaan noin kymmenvuotias.
Hän: ”Isä, oletko sinä puoliksi venäläinen?”
Minä: ”Olenhan minä, jos kerran minun isäni on kokonaan venäläinen.”
Hän: ”Jos sinä olet puoliksi venäläinen, niin tarkoittaako se, että minä olen
neljäsosavenäläinen?”
Minä: ”Noh… niinkin voi sanoa.”
Hän: ”Eikä! En minä halua olla!”
Minua vaivaa yhä se, miksei hän halunnut olla. Siis todellakaan ei halunnut.
Siihen ei tuntunut olevan mitään syytä. Yritin suojella häntä sekä virolaisuuden
että venäläisyyden paineilta.
Kun poikani oli vielä pienempi, ihan vauva vasta, päätimme hänen äitinsä
kanssa, ettemme tuo hänelle ”vain poikien leluja” (köyhinä opiskelijoina saimme leluja humanitaarisena apuna) – traktoreita, autoja ja nostureita, puhumattakaan tankeista, joiden kaikkien arvellaan kuuluvan poikien maailmaan. Päätimme, että hänellä voi olla niitäkin, mutta sukupuolineutraalien palikoiden
ja pallojen ohella hänen lelulaatikossaan olkoon myös tyttöjen leluja. Nukkeja,
leikkiastioita, vaikka vaaleanpunaisia kissoja. Tasan puoliksi sekä maskuliinisia että feminiinisiä tavaroita. Hän saa itse valita mieleisensä ilman, että me
suosittelemme hänelle. Pysyimme ankaran puolueettomina ja kannatimme
teoriaa, jonka mukaan pojat hakeutuvat autoleikkeihin heihin kohdistuvan
yhteiskunnallisen paineen vuosi. He eivät synny pojiksi, vaan heidät kasvatetaan pojiksi. Suhtauduimme vakavasti tietoon, jonka mukaan jossain Oseanian
saarilla on sellainen yhteiskunta, jossa poikia ei altisteta vastaavalle paineelle ja
siellä he leikkivät mielellään nukeilla.
Olimme nuoria vanhempia ja tietenkin innoissamme. Mitkä lelut meidän
lapsemme valitsee?
Tapaus oli päivänselvä. Heti kun poika kasvoi pois pallo- ja palikkaiästä,
hän ojensi pienen pullean kätensä kohti komeita kippiautoja ja kulmikkaita
traktoreita.
Nukkeihin hän suhtautui täysin välinpitämättömästi. Niitä hän ei lastannut
edes matkustajiksi kuorma-auton peräkärryyn.
En tiedä, miten tällaiset suosimismekanismit syntyvät.
Eikä minua askarruta se, miksi ja miten itse päätin ryhtyä virolaiseksi. On
selvää, että se tapahtui äitini mallin mukaan. Sen sijaan käsittämätöntä on se,
miten tulin siihen tulokseen, että toisinaan, tietyissä tilanteissa, voisin olla
myös pikkuisen venäläinen.
Ehkä olin kolmikymppisenä saanut tarpeekseni seitsensataavuotisen orjuuden synnyttämästä masennuksesta. Tuntui hyvältä todeta, ettei minun tarvitse osallistua siihen, koska isänpuoleinen sukuni – vapaat kasakat – ei saanut
kartanon tallissa piiskaa. Musta katto tuvallamme… äh, mitä se minuun tulee,
murehtikoon sitä Juhan Liiv.
Järkensä menettänyt runoilija Juhan Liiv uskoi olevansa Puolan kuningas.
Virolaiselle tyypillinen vinksahdus. Jaan Kross oli Viron Diogenes, joka lyhty
kourassa samosi halki historian ja huusi etsivänsä virolaista. Mutta minun, joka
voin valita kansallisuusvalikoista ”venäläisen”, ei tarvitse ahmia sitä balsamia,
jota Jaan Kross niin mestarillisesti keitti. Mestarillisesti, olkoonkin että minun
makuuni keitoksesta tuli liian äitelää.
Tämä vastenmielisyys virolaista sielunbalsamia kohtaan minussa heräsi
kuitenkin vasta yliopistossa.
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Se oli kypsän iän reaktio, joka johtui ennen kaikkea sellaisen saksan kielen
taidon hankkimisesta, että pystyin lukemaan saksalaisia historiantutkimuksia
alkuperäiskielellä. Sen seurauksena kansallisten diogeneiden kehotus ”etsiä virolaista” menetti viehätyksensä. (Huomaatteko, miten horjun saksan ja venäjän
välimaastossa? Sekin on virolaisille tyypillistä.)
Minulla on vielä eräs muisto. Se on varhaisempi, viidenneltä luokalta. Silla
mäen liikuntahallissa järjestettiin niin sanottu kansojen ystävyyden juhla. Virolaiset ja venäläiset lapset esittivät kansantanssejaan. Sekä yleisönä että esiintyjinä olivat Sillamäen koulujen oppilaat. Tarkoitus oli edistää kansojen välistä
ystävyyttä esittelemällä pieniä kulttuureja (kuten virolaisia) hallitsevalle kansalle (kuten venäläisille), jotta ne voisivat lopulta sulautua yhdeksi neuvostokansaksi. Tausta-ajatus saattoi hyvinkin olla sellainen.
”Meidän” kannaltamme katsottuna homma lähti menemään mönkään heti
alusta. Ehkä Sillamäen toisen oppikoulun virolaisen osaston kansantanssir yhmä
ei ollut riittävän korkeatasoinen tai ehkä sinä päivänä tunnelma liikuntahallissa
oli jotenkin painostava. Joka tapauksessa virolaiset tanssivat huonosti. He olivat
surkeita. Mitään niin vaisua ei voi odottaa edes siltä hinkkaamiselta, jota virolaiseksi kansantanssiksi kutsutaan. Aivan kuin jokaisella tanhuajalla olisi ollut
housuissaan Karl Ernst von Baerin tiiliskivi Virolaisten endeemisistä taudeista,
joka painoi perseen lattiaan ja esti liikkumasta hiukkaakaan elävämmin.
Mitä sinä päivänä oli oikein tapahtunut? Todennäköisesti meikäläiset menivät tilaisuuteen alunperinkin vastentahtoisesti. Kansojen välisiä konflikteja
matkalla liikuntahallille ei voinut myöskään sulkea pois. Ehkä venäläiset pojat
olivat pukuhuoneessa sitoneet kurpposten paulat umpisolmuun, ja tanssilat
tialle saapuvilla virolaisilla oli nöyryytys vielä tuoreena mielessä. Mikä syy
sitten olikin, sinä aamuna virolaislasten tanssi symboloi koko virolaisena olemisen toivottomuutta. Tukahduttavan ahdistavaa nurkkaan ajettuna olemista.
Yksitotista alistumista. Ero venäläislasten itseään ihastelevaan hypähtelyyn ja
kirmailuun oli huutava (venäläiset tanssivat sitä koko Neuvostoliitossa viljeltyä
pseudokansantanssia, jota venäläinen älymystö halventavasti kutsuu tyylin kehittäjän, balettimestari Igor Moisejevin mukaan moisejevtšinaksi, mutta vaikka olisin sen silloin tiennyt, ei se olisi pelastanut mitään millään tavalla).
Ohjelma koostui virolaisten ja venäläisten vuorottelevista tanssinumeroista. Yleisö reagoi virolaisten saapumiseen yhä kasvavalla tyytymättömyydellä.
Valitettavasti yleisö oli oikeassa ja taide sai välittömän kritiikin – virolaisten
tanhuryhmä oli sietämättömän tylsä. Viron osuus koostui kymmenen kertaa
toistuvasta paikallaan polkemisesta, vaikka sävelmillä ja koreografioilla oli
olevinaan nimetkin: kaerajaan, Tiri aga tõmba, Oige ja vasemba…
Mikäpä siinä oli venäläisten keikaroidessa valkoinen ruusu rinnassa ja nenä
pystyssä, jos he saivat jo kättelyssä sata pistettä etumatkaa! Venäläiset tekivät
balettihyppyjä, pistivät kaksi sormea suuhun ja vislasivat, läpsivät jalkapohjiinsa. He saivat olla, sanoisinko, gay as hell.
Yleisössä vähemmistönä olevat virolaiset lapset painuivat tanssijoidensa kyvyttömyyden ja epäviehättävyyden edessä entistä syvempään lysyyn. Lopulta
toivoimme vain yhtä asiaa niin kuin tanssijammekin: että tilaisuus loppuisi.
Muisto tanssikatastrofista on osoittautunut hyvin elinvoimaiseksi. Kun
laulava vallankumous alkoi ja kaikilla suurilla ja pienillä laululavoilla kailotettiin ”eestlane olen ja eestlaseks jään – eestlane olla on uhke ja hää...”, noustiin seisomaan, tartuttiin vierustoverien kohotettuihin käsiin ja keinuttiin heidän kanssaan tahdissa puolelta toiselle, minä kieltäydyin tekemästä sitä. Ehkä muisto
kansojen ystävyyden tanssijuhlasta naulitsi minut penkkiin.
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Miten ylvästä ja hienoa on olla virolainen… Olisittepa olleet silloin kanssani
Sillamäen liikuntahallissa.
Muisto siitä, miten ”ne” silloin siellä liikuntahallissa pesivät ”meidät” kuusi
nolla, saa vieläkin korvani punoittamaan.
Mutta ei siitä sen enempää. Hävettää sekin, että silloin häpesin niin paljon.
Outoa… virolaisten ja venäläisten yhteiselämä tai toistensa vaikutuspiirissä
oleminen on synnyttänyt takapihallemme yhteisen lähteen, josta pulppuaa häpeää molempien ammennettavaksi.
Voisiko se olla jotain, mikä meitä yhdistää?
Hassua, mutta voisihan se.

Teoksesta
SILLAMÄE PASSIOON
Kyseessä on vuonna 2013 ilmestyneeseen venäjänkieliseen käännökseen kirjoitettu lisäluku. Se ilmestyi viroksi vuoden 2014 täydennetyssä painoksessa.

Helena Nagelmaa suosittelee

Viron lastenkirjallisuuskeskuksen viestintäpäällikkö
Piret Raud
LUGU SANDRIST, MURIST, TILLUKESEST EMMEST JA NÄHTAMATUST AKSLIST
Tänapäev 2015
Kirjassa kiehtoo Piret Raudin kyky
kirjoittaa moni
mutkaisista ongelmista niin, että lapsetkin ymmärtävät.
Vaihtuvien ja innostavien hahmojen
kautta kerrottu tarina tempaa lukijan
mukaansa.
Kairi Look
PIIA PRÄÄNIK KOLIB SISSE
Helena Nagelmaa
Tänapäev 2015
Temaattisesti yksinkertaisen perhe
tarinan voima ovat värikkäät ja hauskat päähenkilöt sekä tarinoihin kietoutuneet veikeät metkut.
Kätlin Vainola
KUS ON ARMASTUS?
Päike ja Pilv 2014
Kätlin Vainolan kuvakirja on hyvä todiste siitä, että myös monimutkaisiin
filosofisiin kysymyksiin on mahdollista antaa täysin vedenpitäviä vastauksia. Kirjan avulla selviää, että rakkaus on joka puolella.
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Nippernaati

Suomennetun virolaisen kirjallisuuden antologiasarja
Kerran vuodessa ilmestyvä Nippernaati on Viro-instituutin oma aikakausjulkaisutyyppinen sarja, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi tuoretta virolaista kaunokirjallisuutta. Yksiin kansiin on suomennettu novelleja, runoutta ja romaanikatkelmia kaikkiaan kymmeneltä virolaiselta kirjailijalta, joilta ei ole aiemmin juuri
tai lainkaan julkaistu suomeksi. Nippernaatin päätoimittaja on Sanna Immanen.

Toisen Nippernaatin kirjailijat ja suomentajat ovat:
Mart Kivastik K ata r i i n a S u u r p a l o
Ilmar Taska A n n a m a r i Ty p p ö
Mudlum Va r j a A r o l a
Kaur Riismaa H e i d i I i va r i
Sveta Grigorjeva Tu u l a I r e n e F r i m a n
Marko Mägi H a n n u O i t t i n e n
Kai Aareleid H a n n a P i p p u r i
Jüri Kolk A n n i i n a L j o k k o i
Jaan Undusk K a i s u L a h i k a i n e n
Paavo Matsin S a n n a I m m a n e n

Tilaa Nippernaati:
www.viro-instituutti.fi/nippernaati
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VIROLAISEN
KIRJALLISUUDEN VIIKKO
Maanantai 13.2.
18.00 Jaan Undusk, Turun kaupunginkirjasto
18.00 Kätlin Kaldmaa, Lappeenrannan kaupunginkirjasto
Tiistai 14.2.
10.00 Kairi Look, Pasilan kirjasto, Helsinki
18.00 Peeter Päll, Villa Arttu, Hyvinkää
18.00 Triin Soomets, Joensuun kirjasto
18.00 Sanna Immanen, Forssan kaupunginkirjasto
18.00 Jaan Undusk, Uudenkaupungin kaupunginkirjasto
Keskiviikko 15.2.
17.00 Peeter Päll, Metso, Tampere
17.00 Triin Soomets, Savonlinnan pääkirjasto
17.30 Sanna Immanen Hämeenlinnan kaupunginkirjasto
18.00 Kairi Look, Kuopion kaupunginkirjasto
18.00 Jaan Undusk, Oulun kaupunginkirjasto
Torstai 16.2.
17.00 Peeter Päll, Kotkan kaupunginkirjasto
18.00 Sanna Immanen, Launeen kirjasto, Lahti
18.00 Kätlin Kaldmaa, Töölön kirjasto, Helsinki
18.00 Triin Soomets, Stoa, Helsinki

Järjestäjä: Tuglas-seura
Yhteistyössä: Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti Kirjanike Liit,
Eesti Lastekirjanduse Keskus, Majaoja-säätiö,
Suomen Viro-yhdistysten liitto , Viro-instituutti

