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Juhlin Viroa lukemalla

E

lämä on yhtä juhlaa, kun satavuotisjuhlia vietetään vuosi toisensa jälkeen. Ensin Suomi ja nyt Viro. Oli huikeaa seurata, miten virolaiset juhlivat Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Nyt on ystävät meidän vuoro
– juhlia Viroa yhdessä ja yksin, koko vuoden, kaikkialla Suomessa. Tule mukaan
näihin juhliin, ettei käy niin kuin laulussa: ”Siellä kaikilla oli niin mukavaa, oi
jospa oisin saanut olla mukana.”
Tuglas-seuran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen perusti viime vuoden loppupuolella Facebook-ryhmän Juhlin Viroa lukemalla. Erinomainen idea, joka on
koonnut jo lähes 2 000 virolaisesta kirjallisuudesta innostunutta lukijaa jakamaan lukuvinkkejä ja -kokemuksia. On mielenkiintoista nähdä, kuinka monta innokasta lukijaa liittyy vuoden aikana mukaan. Tartu kirjaan ja hyppää
mukaan tähän lukujunaan, niin varmistat paikkasi ykkösluokan kirjallisuus
vaunussa. Meidät kaikki on kutsuttu näihin lukujuhliin!
Vuosi sitten annoin teille lukijoille tehtäväksi kirjata 1–10 virolaista kirjaa, jotka jokaisen suomalaisen tulisi lukea. Kiitos vuoden aikana samastamme runsaasta postista! Ei ole yllätys, että listalla ovat A. H. Tammsaare, Jaan Kross
tai Viivi Luik. Sen sijaan yllätyin, että joukkoon ei mahtunut yhtään runo
teosta, sillä virolaista runoutta on käännetty melko runsaasti ja monipuolisesti
suomeksi. Käytänkin tilaisuutta hyväkseni ja kerron, että oman kymppilistani
ykkösenä on yllätys, yllätys – runoteos! Ellen Niitin runokokoelma Maailman
pysyvyys on koskettanut minua yli 20 vuotta ja palaan sen runoihin aina uudelleen ja uudelleen. Se on kirja, jonka ottaisin autiolle saarelle ja sen runoja olen
siteerannut teoksen ilmestymisestä lähtien. Suosittelen teosta myös niille, jotka eivät ole tottuneet lukemaan runoja.
”Kirjallisuudessa pätee sama, kuin rakkaudessa: olemme hämmästyneitä toisten valinnoista”. Tämä Andre Mauroisin tunnettu aforismi on hyvä pitää mielessä, jos toisten suosittelema ja ylistämä kirja ei tunnu lainkaan omalta. Jotkut
pitävät dekkareista, toiset elämäkerroista, osa lukee vain historiateoksia. Ei hätää, uskallan luvata, että tästä Helmistä löydät varmasti lukuvinkin, jota suosittelet muillekin. Joseph Konrad kiteyttää lukukokemuksen pähkinänkuoreen:
kirjailija kirjoittaa teoksesta puolet, toisen puolen kirjoittaa lukija.
”Jos et ole lukenut mitään kolmeen päivään, juttusi alkavat käydä tylsiksi”. Edellä oleva lause oli kirjanmerkissä, jonka sain kymmenisen vuotta sitten lahjaksi
Kuressaaren kirjaston työntekijöiltä. Jörn Donner iskosti mainoksessa mieliimme lauseen: Lukeminen kannattaa – aina. Hyvä lukija, tule kanssamme
juhlimaan satavuotiasta Viroa, juhlat alkakoot!
Jaana Vasama
Tuglas-seuran toiminnanjohtaja
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Seprakauppa internetissä
Viron kirjallisuuden suomentamisesta

PIRET SALURI
SUOMENNOS KATARIINA SUURPALO

M

Kuva: Scanpix/Ekspress Meedia/Sven Arbe

ainittakoon heti aluksi, että
virolaisen
kirjallisuuden
kulku Suomessa ei oikeastaan ole minun alaani, sillä käännän
suomalaista kirjallisuutta viroksi, ja
näkökulmani on päinvastainen: yritän pysyä kartalla siitä, mitä käännetään ja on käännetty suomesta viroksi,
mitä pitäisi ehdottomasti julkaista ja
mitä suorastaan puuttuu. Mutta koska olen kääntänyt suomalaista kirjallisuutta jo kauan, on kollegojen kanssa jutellessa, kirjoja ja lehtiä lukiessa
sekä tietokannoissa kierrellessä osunut silmään yhtä ja toista. Niinpä en
pyri tyhjentävään tarkasteluun, eivätkä omat elävästä elämästä tekemäni johtopäätökset välttämättä ole
täysin oikeita.
Uskon silti olevani oikeassa väittäessäni, että suomalaista kirjallisuutta
on aina käännetty viroksi enemmän
Piret Saluri
kuin virolaista suomeksi. Esimerkiksi sopii hyvin vuosi 2017, jolloin suomeksi ilmestyivät
Ilmar Taska: Pobeda 1946 (WSOY, suom. Jouko Vanhanen)
Voldemar Veedam & Carl Wall: Purjehdus vapauteen (Arktinen banaani,
suom. Jouko Vanhanen)
Nippernaati III: Mihkel Mutt, Veronika Kivisilla, Mart Kangur, Jaan Pehk, Olavi Ruitlane, Eda Ahi, Tiina Laanem, Piret Jaaks, Sven Vabar, Valdur Mikita
Tõnu Õnnepalu: Paratiisi (Kirjokansi, suom. Jouko Väisänen)
Kätlin Kaldmaa: Islannissa ei ole perhosia (Fabriikki, suom. Outi Hytönen)
Kauksi Ülle, Maaemon lapset (Palladium Kirjat. suom. Hannu Oittinen).
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On mahdollista, että jotain muutakin on ilmestynyt. Sellaista tahoa tai insti
tuutiota, joka koordinoisi ja ohjaisi virolaisen kirjallisuuden suomentamista ei
ole. Virolaisen kirjallisuuden tiedotuskeskuksenkaan vaikutus ei ylety ihan
joka paikkaan, eikä aina ole tarvekaan. Virolais-suomalaisilla käännössuhteilla on niin pitkät perinteet, että ne kehittyvät kuin itsestään ja monella tavalla,
joskus ihan vain ystävien kesken. Joka tapauksessa uskallan sanoa, että vuonna
2017 suomalaista kaunokirjallisuutta ilmestyi viroksi seuraavasti:
Tommi Kinnunen: Lopotti (Varrak, vir. Jan Kaus)
Sirpa Kähkönen: Graniittimies (Varrak, vir. Piret Saluri)
Aki Ollikainen: Musta satu (Loomingu Raamatukogu, vir. Mihkel Mõisnik)
Tuomas Kyrö: Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (Varrak, vir. Kadri Jaanits)
Riikka Pelo: Jokapäiväinen elämämme (Tänapäev, vir. Kadri Jaanits)
Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista (Post Factum, vir. Kai Aareleid)
Selja Ahava: Taivaalta tippuvat asiat (Post Factum, vir. Jan Kaus)
Ja tietokirjallisuutta seuraavasti:
René Nyberg: Viimeinen juna Moskovaan (Argo, vir. Piret Saluri)
Oula Silvennoinen, Marko Tikka & Aapo Roselius: Suomalaiset fasistit. Mus
tan sarastuksen airuet (Argo, vir. Andres Adamson)
Kaja Kunnas, Marjo Näkki: Suomenlahden suhdekirja (Post Factum, vir. Tiina
Maripuu)
Seppo Zetterberg: Suomen sillan kulkijoita (Varrak, vir. Sirje Olesk).
Myös viime vuonna suomesta viroksi käännettyjen teosten lista on siis pidempi
kuin virosta suomennettujen. Syitä on monenlaisia ja niitä voi tietenkin etsiä lisää, mutta yksi on selvä: suomalainen kirjallisuus vain on suurempi, tai ei suurempi, mutta monilukuisempi ja siitä löytyy enemmän valinnanvaraa. Ehkä
ajattelemme Virossa, että Suomi on edelleen avoimempi ja lähempänä suurta
maailmaa kuin itse olemme tai olemme olleet. Tämä ei nykyään enää oikein
vastaa todellisuutta – vaikka ehkä vähän kuitenkin.
Viron kirjallisuus on kiinnostanut suomalaisia ammoisista ajoista lähtien.
Seppo Zetterberg siteeraa teoksessaan Suomen sillan kulkijoita (2015) August
Ahlqvistin ja Friedrich Reinhold Kreutzwaldin kirjeenvaihtoa. Sieltä voimme seurata Kalevipoegin mutkaista tietä Suomeen painettavaksi. (Kalevipoeg
ilmestyi vuonna 1862, se painettiin Kuopiossa.) Eräässä toisessa kirjeessä puhutaan myös kääntämisestä. Ahlqvist pyytää Kreutzwaldia lähettämään hänelle muutaman kappaleen tämän Reinuvader rebane -kirjaa. Alhlqvist opettaa
suomalaisille viroa ja haluaa suomentaa kirjasta muutaman kappaleen tunnilla
käytettäväksi. Virolaisen kirjallisuuden suomentamisesta ja julkaisemisesta ei
tuolloin vielä puhuttu. Tavallista oli, että kirjallisuutta luettiin alkukielellä ja
kiinnostunut yleisö, joka ei tietenkään ollut kovin suuri, osasi riittävästi viroa.
Vuonna 1855 ilmestyi aikakauskirjassa Suomi August Ahlqvistin essee Wiron
nykyisemmästä kirjallisuudesta. Artikkeli oli yli 100-sivuinen. Ahlqvist esittelee
siinä virolaisen kirjallisuuden historiaa 1500-luvulta lähtien. Tuon kirjoituksen
herättämänä alkoikin suomalaisten totisempi tuttavuus virolaisen kirjallisuu-
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den kanssa. Ahlqvist toi myös tekstinäytteitä, osin kokonaan suomeksi käännettyinä. Pian alkoi ilmestyä myös kirjoja: Bornhöhe, Pärn, Vilde, Tuglas.
Mutta sitten alkoi ensimmäinen maailmansota, jonka myrskyissä kirjallisuus ja erityisesti kääntäminen jäivät hetkeksi sivuun.
Esitän tässä pienen välihuomautuksen. Hyvän kuvan virolaisesta kirjallisuudesta suomeksi ja suomalaisesta viroksi saa kirjastotietokannoista erb.nlib.ee Virossa ja helka.finna.fi Suomessa. Nämä tietokannat ovat hieman erilaisia ja täydentävät toisiaan. Luetteloiden tekijän ja artikkelin kirjoittajan täytyy kuitenkin
todeta, että meillä on ainakin kaksi kirjailijaa, joiden kohdalla joudumme
miettimään, kuuluvatko he virolaisille vai suomalaisille: Aino Kallas ja Hella Wuolijoki. Ovatko heidän kirjansa suomalaista vai virolaista kirjallisuutta?
Tietokannat eivät anna täysin selvää vastausta.
Sotien välisenä aikana (1920–1940) virolaisen kirjallisuuden suomentaminen alkoi pikkuhiljaa edetä. Virossa käännettiin suomalaisten kirjailijoiden
teoksia tietenkin enemmän kuin Suomessa virolaisten (Waltari, Leino, Lehtonen jne.). On kuitenkin hyvä muistaa, ettei virolaisen kirjallisuuden mahdollisia lukijoita ollut Suomessa erityisen paljon. Kiinnostuneita tietenkin oli, mutta
he olivat suureksi osaksi estofiileja, jotka lukivat virolaisen kirjan mielellään
viroksi.
Kanssakäymistä ja kylässä käymistä oli silti runsaasti, ja suhteet olivat lämpimät. Oli kirjailijadelegaatioita, ja opiskelijajärjestöt pitivät tiiviisti yhteyttä.
Helsingistä käytiin Tallinnassa syömässä ja torilla, mutta myös kirjakaupassa.
Suomeksi ilmestyikin tuolloin yhtä ja toista virolaisesta kirjallisuudesta. Ihan
tarkkaan ei tiedetä, miten valinta tapahtui – miksi jokin suomalainen kustantaja kiinnostui jostain virolaisesta teoksesta. Todennäköisesti asiat etenivät
kuten nykyäänkin: joku, yleensä kääntäjä itse, oli löytänyt kirjan ja lukenut
sen. Usein kirjan tekijä oli kääntäjän ystävä tai ainakin hyvä tuttava. Tämä on
tärkeää nykyäänkin, internetin aikakaudella. Olemme pieniä kansoja, ja joku
tuntee aina jonkun. Kääntäjä siis tarjosi kirjaa kustantamolle. Jos ei onnistunut,
hän meni seuraavaan kustantamoon. Virolaisen kirjallisuuden kustantaminen
ei tuolloinkaan ollut kovin tuottavaa toimintaa. Tärkeämpää oli heimoaate, ystävyys ja se, että on itsestään selvää, että Suomessa julkaistaan virolaista kirjallisuutta ja Virossa suomalaista. Muistelemme tuonaikaisia kääntäjiä: Elsa
Haaviota, Martti Haaviota ja Kerttu Mustosta – sivistyneistöä ja estofiileja.
Toisaalta kääntämiskulttuuri oli tuolloin hieman toisenlainen, vapaampi kuin
nykyään. Välillä kävi myös niin, että kirjan käänsi se, joka ehti ja oli kiinnostunut. Käännöksen tasosta ei niin välitetty. En osaa sanoa, miten virolainen kirjallisuus otettiin tuolloin Suomessa vastaan, mutta tiedän, että suomalainen
kaipasi maaseututematiikkaa ja talonpoikia – kuten virolaisetkin.
Suomeksi 1920- ja 30-luvuilla julkaistuista virolaisista kirjailijoista voisi
mainita August Kitzbergin (joitain näytelmiä), August Gailitin, Eduard Vilden, Richard Jannon ja Mait Metsanurkin.
Suomessa ilmestyi viime vuonna Juhani Salokantelen kirja Viron kansalliskirjailija A. H. Tammsaaresta (Virossa ei kokonaisvaltaista Tammsaarekäsittelyä olekaan). Tammsaare tunnettiin ja häntä kunnioitettiin jo sotien
välisessä Suomessa. Vuonna 1929 ilmestyi Korpiojan isäntä Ida Grünthalin suomentamana. Tammsaaren Totuus ja oikeus taas sai arvokkaan puolestapuhujan:
Erkki Reijonen, Suomen ensimmäinen suurlähettiläs Tallinnassa, osasi hyvin
viroa ja oli asioista kiinnostunut ihminen. Diplomaattiuran päätyttyä hän keskittyi kirjallisuuteen ja ryhtyi kääntämään. Totuus ja oikeus ilmestyi suomeksi,
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joskin vain kaksi osaa, ensimmäinen ja viimeinen, mutta ilmestyi kuitenkin
(WSOY, 1932 ja 1935).
En haluaisi unohtaa myöskään oman sukupolveni, ja ehkä seuraavienkin,
lapsuuden lempikirjailijoita Irma Truupõldia ja Jüri Parijõgia.
Tässä kohtaa tulee tunnustaa, että sotienvälisenä aikana ilmestyneet käännökset ovat vanhentuneita. Ne eivät yksinkertaisesti kelpaa enää luettavaksi.
Tämä koskee sekä virosta suomeksi käännettyjä että suomesta viroksi käännettyjä teoksia. Niin se on kaikilla kielillä. Tärkeimmistä teoksista teemmekin
uusia käännöksiä, ja sama koskee myös isompia kieliä. Totuus ja oikeus (osat I–V)
ilmestyi Suomessa uudelleen vuonna 2013, ja Ranskassakin vuonna 2009.
Sitten puhkesi toinen maailmansota. Huomiota herättää yksi Suomen
nykyäänk in vaikutusvaltaisimmista kustantamoista Werner Söderström, joka
julkaisi August Gailitin Toomas Nippernaatin (1942), Albert Kivikasin Nimet
marmoritaulussa (1944) ja Valev Uibopuun novellikokoelman Häkkilinnut (1945).
Myöhemmin Suomessa ei enää julkaistu vastaavanlaista tematiikkaa. Mainitsen vielä Jaan Siirasin Viro neuvostokurimuksessa (1942). Tiedämme, että Siiras
on pseudonyymi. Kirjan tekijä on August Annist. Hän kirjoitti kauheuksista
Virossa neuvostomiehityksen alkuvuosina. Teos oli Virossa ankarasti kielletty,
eikä se olekaan ilmestynyt viroksi. Käännös tehtiin käsikirjoituksesta.
On vielä lisättävä, että vuosina 1944–1946 ilmestyi neljä numeroa Eesti Loo
ming -kokoomateosta. Kolme ensimmäistä osaa ilmestyivät Helsingissä ja neljäs
Tukholmassa. Loomingin ilmestyminen ei siis katkennut sotavuosina, ja vuonna
2013 Virossa juhlittiin 90 vuotta katkeamatta ilmestynyttä Loomingia, joka on
yksi maailman vanhimpia keskeytyksettä ilmestyneitä kirjallisuuslehtiä.
Toisen maailmasodan päätyttyä, erityisesti ennen 1960-lukua, virolaista
kirjallisuutta ei juuri ilmestynyt suomeksi. Yhteydet olivat tyrehdytetty ja niitä
oli vähän, suomalaiset kustantajat olivat varovaisia. Karl Ristikivin Päevaraa
mat-kirjan (Varrak, 2008) lukeneet muistavat, miten masentunut Ristikivi oli,
kun Eeva Niinivaaran ei onnistunutkaan saada WSOY:tä julkaisemaan hänen
Hingede öö -kirjaansa. Sitä ei ole vieläkään julkaistu suomeksi. Nyt sitä yrittää
yksi arvostetuimmista kääntäjistämme, Jouko Vanhanen. Ehkä hän onnistuu
paremmin.
Suomeksi 1960- ja 70-luvuilla ilmestyneet virolaiskirjat tarjosivat hieman
kummallisen, mutta osuvan kuvan. Tuolloin käännettiin matkaoppaita ja propagandaa, ja nuo kirjat julkaistiin Tallinnassa. Myös kääntäjät olivat usein virolaisia, mikä näkyi tekstissä. Suomessa ilmestyi myös aitoa kaunokirjallisuutta,
klassikoita, mutta valikoima oli tarkkaan harkittu: Tammsaaren Hornanperän
uusi paholainen (1964, suom. Aino Kaasinen), Tuglaksen Kultainen rengas ja mui
ta novelleja (1962), Pikku Illimar (1962, suom. Raili Kilpi). Tuglaksen Muistelmat
ilmestyi vasta 1986. Lisäksi Suomessa ilmestyi mm. Eno Raudin, Ellen Niitin
ja Lilli Prometin teoksia. Tuolloin huomioitiin rohkeasti myös ulkovirolainen
kirjallisuus: WSOY julkaisi Gert Helbemägin ja Valev Uibopuun teokset. Myös
Viirlaidin Ristittömät haudat ja Ilmar Talven Johansonin matkat ilmestyivät (molemmat Karistolta). Gummerus puolestaan julkaisi Lennart Merin Revontulten
porteilla -teoksen. Yleisö otti virolaiset kirjat kiinnostuneena vastaan. Haluttiin tietää, mitä lahden toisella puolella tapahtuu, ja myötäelettiin miehitetyn
heimoveljen kohtaloa. Presidentti Kekkosen Viron-vierailun jälkeen vuonna
1964 Suomessa vedettiin tiukka raja kotivirolaisen ja ulkovirolaisen kirjallisuuden ja koko henkisen elämän välille. Kuten tiedämme, valinta oli pakollinen, ja
se oli maksu siteiden elävöittämisestä miehitetyn Viron kanssa. Tämä vaikutti
tietenkin myös käännöskirjojen valintaan.
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1970-luku oli suojasään aikaa. Oli kuin vapautta olisi vähän ollut, mutta silti
ei kuitenkaan. Noina vuosina syntyi kummallisia yhteyksiä: Moskovassa ilmestyi suomeksi käännetty virolainen Kuusbergin Enn Kalmin kaksi minää (1973), ja
Smuulin Jäätikkökirja ilmestyi jo aikaisemmin – vuonna 1964. Nuo kirjat olivat
aika kurjan näköisiä, ja käännöskin oli surkeaa. Tällainen virolainen kirjallisuus oli suunnattu Karjalaan, mutta kirjoja kulkeutui myös Suomeen. Niiden
suosiosta en osaa sanoa mitään.
Neuvostoajan lopussa ja jo 1980-luvun alussa ilmestyi huomattavasti enemmän virolaista kirjallisuutta. Suomeksi pääsivät suuret nimet Jaan Kross, Lennart Meri, Jaan Kaplinski, Mats Traat ja Viivi Luik. Uusia suomentajiakin oli
kasvanut: Eva Lille, Juhani Salokannel, myös Jouko Vanhanen ja Kaisu Lahikainen aloittivat uransa. Kuten ennenkin, virolaisella kirjallisuudella oli suomalaisille poliittinen sanoma. Tärkeää oli heimoaate ja into auttaa sukukansaa.
Arvosteluja selatessa saa mielikuvan, että virolainen kirjallisuus yllätti suomalaiset. Miten tuolla lahden takana, jossa kaikki oli niin kurjaa, harmaata ja kiellettyä, voitiin tehdä niin korkeatasoista kirjallisuutta? Viesti virolaisesta kirjallisuudesta levisi, ja virolainen kirja kulki ulos Virosta suurelta osin estofiilien
avun ansiosta. Nykypäivän gurut Salokannel, Vanhanen ja Oittinen kulkivat
lahden yli, paluumatkallaan aina jokin virolainen kirja mukanaan. Isot kustantamot WSOY, Otava, Gummerus ja Tammi pitivät kunnia-asianaan julkaista
aina välillä jonkin virolaisen teoksen. Keskeiset lehdet Helsingin Sanomat, Turun
Sanomat, Aamulehti ja erityisesti Kaleva Oulussa julkaisivat pitkiä asiantuntevia ja kiittäviä arvosteluja. Uskallan väittää, että kirjallisuutta oli noissa artikkeleissa nykyistä enemmän. Nykyään arvostelut ovat usein ”mistä tämä kirja
kertoo”-tasolla.
Tunnetuimmista toimittajista tuli suuria Viron-ystäviä, jotka ovat nykyäänkin selvillä siitä, mitä Virossa tapahtuu: Simopekka Virkkula, Hannu
Marttila, Suvi Ahola, Antti Majander. Erityisesti 1980-luvulla suomalaisten
kirjailijaryhmien kuten Eino Leinon Seuran ja Kiilan retket Viroon tihenivät.
Tietynlaisen sitkeyden ansiosta onnistui virolaistenkin välillä käydä Suomessa.
Jaan Kross oli omaa luokkaansa. Koko Krossin proosa on käännetty suomeksi
(lukuun ottamatta Taevakivi-kertomusta). Krossia luettiin, Krossia arvostettiin
ja Krossin luona Tallinnassa käytiin kylässä. Kaiken muun lisäksi suomalaiset
kertoivat näkevänsä Krossin tuotannossa myös sanoman kompromissin taiteesta. Se ei ollut suomalaisille yhdentekevää. Suurta huomiota herättivät myös Viivi Luikin Seitsemäs rauhan kevät (1988), Jaan Kaplinskin Sama meri kaikissa meissä
(1984), kymmenen virolaista runoilijaa kokoelmassa Uusien sulkien kasvaminen
(1984), Enn Vetemaan Veden neidot (1983), Aadu Hintin Tuulinen ranta (1959–
1971), Ülo Tuulikin Sodan jaloissa (1974) ja Mati Untin Syystanssi (1980).
Sitten Viro palautti itsenäisyytensä ja virolaisen kirjallisuuden ilmestyminen Suomessa tyrehtyi. ”Virolainen kirjallisuus suomeksi on ollut itsenäisyyden palauttamisen jälkeen kivireen vetämistä”, sanoi Juhani Salokannel Helsingin kirjamessuilla vuonna 2011, kun Viro oli teemamaa.
Virossa syntyi uusi sukupolvi kirjailijoita, joiden tuotantoa Suomessa ei juurikaan julkaistu. Tai jos julkaistiin, niin kehnon myynnin vuoksi seuraavaa teosta ei enää tullut. Kummallinen esimerkki on Andrus Kivirähkin Rehepapp.
Otava julkaisi Riihiukko eli Marraskuu -teoksen vuonna 2002 suurin toivein, sillä
Virossa ja muuallakin se oli suosittu kirja. Mutta Suomessa se menestyi erittäin
kehnosti. Suomalaiset eivät ymmärtäneet kirjaa. Kivirähkiä kokeiltiin vielä
pari kertaa: Romeo ja Julia, (Absurdia 2004), Keksijäkylän Lotta, (Otava 2008). Sitten kului aikaa ennen seuraavaa.
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Viime vuonna Otavalta ilmestyi Kivirähkin Kaka ja Kevad, suomeksi Koiran
ne alkaa kohta kukkia. Kirjaa ajoi suosittu runoilija Heli Laaksonen, joka käänsi
kirjan. Koska Laaksonen oli Otavalle tärkeä, häntä kuunneltiin. Tuleekin siis
taas todeta, että kirjan levikki riippuu usein kääntäjästä tai siitä, joka kirjaa tarjoaa ja joka puhuu sen puolesta.
Juhani Salokannel arvioi (2011), että käännösten tyrehtyminen johtuu myös
siitä, että virolainen kirjallisuus on hyvin kirjallisuutta, synkkää ja elitististä.
En ole varma, onko asia ihan niin, ja kirjallisuuskin muuttuu. Nykyään Virosta
halutaan esimerkiksi Harglaa, joka sai Vuoden johtolanka -palkinnon vuonna
2015. Apteekkari Melchior -kirjojen lisäarvo on keskiaikainen Tallinna.
Myös lukijakunta on muuttunut, ja myönteiseen suuntaan: Ennen pystyimme luottamaan estofiileihin. Tunnistimme heidät kasvoista esittelyissä ja kirjallisuustapahtumissa. Nyt kahden maan ja kahden kulttuurin suhteet ovat
normalisoituneet, muuttuneet luonnolliseksi kanssakäymiseksi. Esittelyissä ja
esiintymisissä ei käy ainoastaan estofiileja, vaan yleisöä, joka on vain kiinnostunut aiheesta. Erityisesti tämän huomasi Helsingin kirjamessuilla. Estofiilit
olivat edelleen paikalla, mutta mukana oli myös rivisuomalaisia.
Arvosteluissa haetaan edelleen poliittista taustaa, lähihistoriaa, Viron itsenäisyyden palauttamista, yhteiskunnallisia ongelmia, Euroopan unioniin
liittyviä huolia. Mutta Mihkel Raudia kutsuu lukemaan lause ”Roim tasub
end ära – Rikos kannattaa” (Musta pori näkku, Rapa roiskuu, 2014, Like). Arvostettu toimittaja Saska Saarikoski kirjoitti, että Rapa roiskuu -kirjaa yritettiin
myydä virolaisen juoppohullun päiväkirjana – rapa alkoi roiskua. Se ei ollut
tarpeen, sillä kirjassa oli niin paljon tunnettuja virolaisia hahmoja, että jo se
houkutteli lukijoita. Heitä kiehtoi myös virolaisten kaksoiselämä miehityksen aikaan. Ja se, mitä oikeasti tapahtui. Rein Raudin Rekonstruktio (2015,
Like) julistettiin rikosromaaniksi, Täydellisen lauseen kuolema (2016, Like)
puolestaan oli vakoiluromaani.
Tässä muutamia esimerkkejä siitä, että virolainen romaani ei myy Suomessa mitenkään liian hyvin, ja se on hyvä tietää. Kritiikki on kuitenkin suurelta
osin kiittävää ja arvostavaa. Hyviä esimerkkejä ovat Ene Mihkelssonin Rutto
hauta (2011, WSOY), Viivi Luikin Varjoteatteri (2011, Tammi) ja Mari Saatin
Lasnamäen lunastaja (2011, WSOY). Näistä kirjoista on julkaistu useita isoja
arvosteluja. Andrei Hvostovin Sillamäen kärsimysnäytelmän (2013, Moreeni)
arvostelussa Saska Saarikoski kirjoitti: ”Pitkään me suomalaiset vaikenimme
Virosta, sitten aloimme kauhistella virolaisten kohtaloa. Nyt voisimme hetken
kuunnella – ja lukea.” Tämä lienee totta. Keskeiset perinteiset kustantamot ovat
toisaalta muuttuneet hyvin varovaisiksi virolaisen kirjallisuuden julkaisemisen suhteen. Otava julkaisi vuosina 2002–2013 kaikki viisi osaa Totuutta ja oi
keutta Juhani Salok antelen uutena käännöksenä. Iso työ oli tehty, ja sen jälkeen
Otava ei olekaan osoittanut erityistä huomiota virolaista kirjallisuutta kohtaan.
(Totuuden ja oikeuden arvostelut olivat kohteliaan kuvaavia, kuten klassikoiden
kohdalla on tapana, teoksia verrattiin Väinö Linnaan). Koiranne alkaa kohta
kukkia on Otavan ensimmäinen virolainen kirja pitkään aikaan, eikä tässäkään
pidä unohtaa Heli Laaksosen ponnisteluja.
Ei kannata kuitenkaan murjottaa, jos Otava tai jokin muu kustantamo julkaisee yhä vähemmän virolaista kirjallisuutta. Käännöskirjallisuuden julkaiseminen näivettyy joka paikassa, ja lisäksi virolainen kirjallisuus on muuttunut
Suomessa tavallisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi. Viron sorretun sädekehä on
haalistunut, ja siitä voi vain iloita. Toisaalta edustava kustantamo WSOY on juuri julkaissut Ilmar Taskan Pobeda 1946 -romaanin. Vielä ei uskalla sanoa, voi11

siko tästä lukea Viro-kiinnostuksen elävöitymisen merkkejä. Tavanmukainen
ilmestymistä edeltävä, Suvi Aholan kirjoittama arvostelu Helsingin Sanomissa
oli kyllä hyvinkin myönteinen.
Se on tietyssä mielessä saavutus. Isojen lehtien kirjallisuussivuille ei ole nykyään mitenkään helppo päästä. Hieman eri tavalla ja eri mittaluokassa työtä
tekee myös Tuglas-seura. Elo-lehdessä ilmestyy kirjallisuuskatsauksia, katkelmia ja kritiikkiä. Kerran vuodessa seura järjestää kirjailijakiertueen, jonka
puitteissa ilmestyy kirjailijoita ja heidän tuotantoaan esittelevä Helmi. Vuosittain ilmestyy myös Viro-instituutin julkaisema käännöskokoelma Nippernaati.
Mitä seuraavaksi tapahtuu? Virolaisen kirjallisuuden julkaiseminen Suomessa vain vähenee ja lopulta loppuu? En usko. Virolainen ja suomalainen kirjallisuus ovat vierekkäin seisovat 200-vuotiaat, osin toisiinsa punoutuneina
kehittyneet. Viro ei katoa Suomen kirjatiskiltä ja -hyllystä mihinkään.
Vuonna 2017 Suomessa ilmestyi vain nuo kuusi teosta, jotka mainitsin
alussa. Vuonna 2011 ilmestyi yli 20 virolaista kirjaa. Siihen verrattuna kuusi
on vähän, mutta 2011 Viro olikin Helsingin kirjamessujen teemamaa ja joinain
muina vuosina tuo kuusi ei ole ollenkaan vähän. Virolaisen kirjallisuuden tila
Suomessa riippuu myös meistä itsestämme.
Yhteydenpito on paljon helpompaa kuin silloin, kun oma sukupolveni aloitti. Internet vie ja tuo, eikä Joukon tai Tapion tai Hannun tarvitse enää piilottaa
Neljänk ymmenen kirjettä housunkaulukseen. Enää ei tarvitse käydä mankumassa viisumia Moskovassa. Mutta silti: kannatta ponnistella, tehdä itsensä
kuulluksi, astua yleisön eteen, olla paikalla. On hienoa, ettei Viro ole luopunut osastostaan Helsingin kirjamessuilla. Suomessa toimii henkilökohtainen
kanava, kontaktit. Suurempiin kirjallisuusmaihin Virolaisen kirjallisuuden
tiedotuskeskus tekee joukkorynnäköitä. Suomella on omaa kirjallisuuttaan
varten vahvat agentuurit. Silti voi olla sitä mieltä, ja kokemus on myös osoittanut, että lasi viiniä, kuppi kahvia – suora kanssakäyminen, ei vain sähköpostitse, vaan silmästä silmään – on yhtä tehokas tapa. Mahdollisuutemme ovat nyt
ystävämme pienkustantamot. Vertaisin sitä seprakauppaan. Siten kutsuttiin
kaupallista kanssakäymistä Viron ja Suomen välillä joskus historiassa, ja se
kesti seitsemänsataa vuotta. Päätös tehtiin ystävyydentunteen ja luottamuksen pohjalta. Viipurin suomalaiset toivat Viron pohjoisrannikolle esimerkiksi
suolasilakoita ja hylkeenrasvaa, takaisin veivät viljaa ja perunoita. En usko,
että tällainen vertaus on meidän kirjallisuudellemme mitenkään loukkaavaa.
Viron ja Suomen väliset kirjallisuussuhteet eivät ole koskaan olleet pelkästään
bisnestä ja kylmää järkeä. Ja se on sentään hyvä.

Artikkeli on ilmestynyt viroksi Viron kirjailijaliiton kääntäjien jaoston Tõlkija
hääl -vuosikirjassa vuonna 2017.
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Mikko Virta suosittelee

Kuva: Andrei Chertkov/The Baltic Guide

Peep Ilmet
MATSALU MAILT
Eesti Raamat 1986
Matsalussa osan vuodesta asuva kirjailija ja kääntäjä Peep Ilmet on osannut
runoissaan pukea sanoiksi olennaisen
Matsalun tunnelmasta. Miltä tuntuu
vaikkapa seistä Matsalunlahden rannalla jäiden lähdön aikaan, kun ilma on
täynnä joutsenten huutoja.
Itsekin paljon Matsalussa aikaa viettävänä huumannuin oitis Ilmetin luontorunoista. On ollut hauska huomata,
että runojen lintumaailma pitää paikMikko Virta, The Baltic Guiden
päätoimittaja
kansa vielä nykyäänkin. Mustahaikaran voi hyvällä tuurilla nähdä juuri
Sauemeren kaislikossa. Lastenkirjailija ja taiteilija Edgar Valterin kauniit
kuvitukset antavan runoteokselle viimeisen silauksen.

Fred Jüssi
MAAILMA MÕTE
AS Ajakirjade Kirjastus 2005
Maailma mõte eli maailman miete vie lukijan matkalle Fred Jüssin maailmaan, jossa pysähdytään kauniin ja merkityksellisen äärelle.
Fred Jüssi on siitä harvinainen kirjailija, että hän osaa myös kuvata hyvin.
Tai siitä harvinainen luontokuvaaja, että hän osaa myös kirjoittaa hyvin.
Parhaimmillaan Jüssi on kuitenkin puhuessaan, omalla verkkaisella tyylillään. Hänellä onkin harvinainen kyky saada ihmiset kuuntelemaan.
Maailma mõte on täynnä kauniita luontokuvia ja tekstejä. Jüssin pohdiskelut
vievät poikavuosien maaliskuiseen rakkauden valoon, vanhojen tammien ja
lehmusten hiljaisuutta kuuntelemaan ja taivaan pilvien liikkeitä katselemaan.
Virolaisten rakastama luontomies antaa luvan pysähtyä, katsella ja vain olla.
Anu Raud
JUTURAAMAT
Annus Raud 2011
Tekstiilitaiteilija, akateemikko Anu Raud osaa kutoa myös sanansäikeitä.
Juturaamat on pullollaan tarinoita, joissa Raud vie lukijansa satumaailmoihin ja koettuun elämään.
Itseäni kosketti Minek-tarina, jossa Raud hukkaa rakkaan lapasensa merenjäälle matkallaan Kihnusta mantereelle. Tuiskutuuli vie lapasen mennessään ja samalla lähtee lentoon myös kintaan tehnyt rakas ystävä.
Anu Raud osaa pienin sanankääntein luoda oivaltavia kokonaisuuksia, joissa riittää pureskeltavaa useaksi lukukerraksi. Fred Jüssin tavoin Anu Raud
kuuluu virolaisen sielunmaiseman mestarimaalareihin.
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Maimu Berg

S

ynnyin
sodanjälkeiseen
stalinin aikaiseen Viroon, Viron neuvostotasavaltaan. Tallinnan kaupunkiin, joka oli suurelta
osin raunioina. Lapsuuden kotini kaduilla – jotka nyt ovat osa Tallinnan
keskustaa – ajoi talvisin reki, jonka
päällä oli heiniin kätketty maitoastia, josta maitomies myi halukkaille
tuoretta maitoa. Ulkona halkopinojen välissä leikimme me, lapset.
Kuvittelimme, että siellä on turvallista, sieltä ei tule kukaan vangitsemaan, kyydittämään, ryöstämään
eikä keittämään meitä makkaraksi.
Sieltä ei mikään paha voima osaa
meitä etsiä.
Kirjallisuuden löysin neljävuoMaimu Berg
tiaana, kun opin lukemaan. Kirjoitustaito tuli vuoden myöhemmin.
Kirjailijaksi ryhdyin paljon myöhemmin, oikeastaan vuoden 2018 alussa,
kun minusta tuli yksi kirjailijapalkan saajista. Mutta olen kirjoittanut myös
ilman kirjailijan titteliä. Aloitin myöhään, ensimmäisen kirjan ilmestyessä olin yli 40-vuotias. Enää kukaan ei muista, että aloitin niin myöhäisellä
iällä. Yleisesti ajatellaan, että olen ollut kirjailija aikojen alusta, enkä ryhdy
tuota ajatusta kumoamaankaan. Ajatellaan, että muistan, millaista kirjailijan elämä oli ensimmäisen itsenäisyyden aikaan ja Stalinin aikaan ja pysähtyneisyyden aikaan, mutta suurimman osan siitä tiedän vain tarinoiden
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perusteella. Koko elämänsä kustantamossa työskennelleen isäni tarinoiden
ja entisen kirjailijamieheni elämän perusteella.
Minultakin on ilmestynyt muutamia kirjoja, joku laski, että yhteensä 13.
Ehkä onkin. On lyhytromaaneja, novellikokoelmia, yksi näytelmäkirja. Jotain on käännetty myös muille kielille.
Kirjailija kirjoittaa koko ajan, myös silloin, kun hän ei kirjoita. Kävelee
kaupungissa tai metsätietä tai kiipeilee vuorilla ja päässään kirjoittaa ja kirjoittaa. Tulin eilen kävellen keskustasta kotiin ja mietin hautajaisia, joissa
siunauksen aikana arkussa soi puhelin, mutta en ehkä kirjoita siitä, sillä
nämä aiheet eivät ole mieleeni. Suurinta osaa ajatuksistani en kirjoita kirjoiksi, mutta jotkut olen kirjoittanut, ja useimmiten muistan missä ja milloin olin, kun ajatukset tulivat mieleeni.
Olen myös kääntänyt. Pääasiassa suomesta. Viimeisenä Juha Jokelan
näytelmän Sumu. Se tuli tehdä hyvin surullisissa olosuhteissa. ”Juha Jokelan Sumu pistää isosti ja terävästi”, Suomessa on kirjoitettu. Kirjallisuuden
tuleekin pistää isosti ja terävästi. Ja saada ihmiset surulliseksi ja iloiseksi ja
avata silmiä ja saada onnelliseksi ja tarjota paljon muutakin tunteille ja sielulle. Mutta en ajattele sitä, kirjoitan vain. Kuten kasvi. Joka vain on.

Viroksi lukeville suosittelen Sergei Volkonskin muistelmakirjaa Kodumaa,
jonka on virontanut Peeter Volonski. Suurenmoinen kirja ja suurenmoinen käännös. Sergei Volkonskihan on hiukan virolainen kirjailija, kotoisin
Keila-Joalta.
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Hitler Saarenmaalla
MAIMU BERG
SUOMENNOS HEIDI IIVARI

P

arturi August Wollenhaupt vilkaisi peiliin, kuten joka kerta työnsä
lopuksi. Viime vuosina sieltä katsoivat enimmäkseen vain yhdet kasvot, jotka koko maailma tunsi; tummat suorat hiukset ja hiusöljystä
rasvainen otsatukka kammattu huolellisesti vasemmalle puolelle,
pienet viikset nenän alla. Kerran valtakunnankansleri oli näyttänyt lapsuudenkuvaansa luottoparturilleen. Jostain syystä Wollenhauptilla oli se aina silmien
sä edessä parturoidessaan Führeriä. Kuvassa oli silmälasipäinen poika, jolla
oli sileä lyhyeksi leikattu ja otsalle kammattu otsatukka. Huulet oli puristettu
uhmakkaasti yhteen, mutta silmissä oli pikemminkin pelokkaan kärsijän kuin
itsevarman käskijän katse. Se oli katse, jonka Wollenhaupt näki yhä useammin
Führerin silmissä.
Tietysti se, mitä maassa tapahtui, oli järkyttävää, ja Führer oli siitä pää
vastuussa. Jos nyt ylipäätään oli mahdollista enää puhua mistään maasta.
Saksasta oli jäänyt jäljelle kaaos, maanpäällinen helvetti. Wollenhaupt katsoi
peiliin, suoraan korkea-arvoisen asiakkaansa silmiin. Silmät olivatkin ainoat,
joista vielä saattoi tuntea Führerin. Hän oli muutamassa kuukaudessa vanhentunut kaksikymmentä vuotta. Ilmeisesti myös huhut pitivät paikkansa siinä,
että Führerin entinen henkilääkäri tohtori Morell oli vähitellen myrkyttänyt
valtionkansleria; Hitler vapisi, oli kasvoiltaan harmaa ja kärsi ilmeisesti joistain epämääräisistä kivuista.
Mutta mikään näistä ei ollut syynä siihen, että Führerin kasvot olivat muuttuneet vieraiksi parturille, joka tunsi asiakkaansa kasvot yksityiskohtia myöten
– syynä oli August Wollenhauptin oma kädenjälki. Hän oli jättänyt värjäämättä
Führerin luonnostaan harmaankirjavat hiukset tummemmiksi ja muuttanut ne
sen sijaan täysin harmaiksi. Parturi oli tehnyt piikkisuoraan tukkaan sähkökiharat ja kammannut ne pään yli. Nyt Hitler muistutti pikemminkin vanhaa
juutalaismiestä kuin niitä kasvoja, jotka olivat painuneet jokaisen saksalaisen
mieleen kyllästymiseen asti. Tietysti myös viikset oli ajeltu pois. Lisäksi Hitler
oli saanut silmälasit poronsarvista valmistetuilla kehyksillä. Ne olivat lappalaisten mestareiden käsityötä eivätkä muistuttaneet millään tapaa lapsuudenkuvasta tuttuja pyöreälinssisiä ja metallisankaisia silmälaseja.
August Wollenhauptin tehtävänä oli vielä tatuoida Auschwitzin keskitysleirin vankinumero Führerin laihtuneelle, kellertävälle ja ruosteenruskeiden
laikkujen peittämälle käsivarrelle. Se varmasti sattui, mutta Hitler vain kurtisti kasvojaan. No niin. Wollenhaupt oli tehnyt oman osansa, tästä lähtien asia
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ei kuulunut enää hänelle. Joku oli puhunut, että Hitler aikoo paeta Kuningatar
Maudin maalle. Wollenhaupt oli hämärästi kuullut sen nimen, mutta kun hän
tarkisti Meyersin tietosanakirjasta, missä sellainen maa sijaitsee, hän säikähti – entä jos ulkomuodoltaan muuttunut Führer haluaa ottaa sinne mukaansa
myös parturinsa. Vaikka tuskin siellä kylmässä ja pimeässä maassa olisi huonompi olla kuin epätoivoon tukehtuvassa Saksassa.
Hitler tutki peilikuvaansa vaiti, kasvoillaan ilme, jolla katsotaan vierasta
ja merkityksetöntä ihmistä. ”Kiitos, August”, hän sanoi hiljaa. ”En tiedä, kuka
tuo mies on, mutta otan sen omakseni. Tosin raskain mielin.” Kaukaa kantautui tykkien jylinä heidän bunkkeriinsa asti. Hitler jäi istumaan, kädet polvilla,
ja hetkeksi hänen vaaleanharmaa käkkäräpäänsä painui käsien väliin. Mutta
hänen heikko hetkensä meni nopeasti ohi, ja hän nousi ja lähti. Kaksi päivää
myöhemmin Wollenhaupt kuuli Führerin ”sankarikuolemasta” ja hänestä oli
ikävää, että hänen suurenmoinen aikaansaannoksensa Hitlerin ulkonäössä oli
valeltu bensiinillä ja tuikattu tuleen. Wollenhauptille jäi arvoitukseksi, miten
kaikki asiaan sekaantuneet Günschet, Linget ja Klimpkat olivat tunnistaneet
muuttuneen Führerin. Parturi vannoi itselleen, ettei koskaan puhuisi kenellekään siitä, mitä oli tehnyt Führerin ulkonäölle. Tuosta lupauksesta August
Wollenhaupt piti kiinni myös silloin, kun Spiegel haastatteli häntä, ”Führerin
parturia”, vuonna 1948.
Hitler kiskoi itsensä kuorma-autoon. Se oli Studebaker, joka vieri häntä
vastaan. Ristikoiden taakse peitetyt lamput sekä suora ja ruma etupuskurin
suojakaari kaksine koukkuineen kuin pedon raateluhampaat antoivat autolle
kummallisen typerän ilmeen, ja siitä ilmeestä Hitler päätteli, että auto oli tyhjä.
Hän toivoi, ettei autonkuljettaja huomaisi häntä – hän itse vältteli katsomasta
kuskia – antoi kuomuosan ohittaa itsensä ja kiipesi sitten auton lavalle, jonka
korkea laita oli hänen onnekseen laskettu alas. Ei olisi voinut käydä paremmin.
Ihme kyllä auto olikin tyhjä, ja ryömiessään lähemmäs ohjaamoa hän huomasi
lavan lattialla vielä yhden kuomun, jonka alle hän piiloutui.
Studebaker kuului ilmeisesti liittoutuneille, todennäköisesti amerikkalaisille, sekin oli onnistuminen, ja Hitler rentoutui toviksi. Nyt täytyi vain toivoa,
että auto köröttelisi jonnekin merenrantaan, eikä hänen tarvitsisikaan vaihtaa
kyytiä. Ja että hänen onnistuisi päästä johonkin laivaan, joka veisi hänet kauas onnettomasta Saksasta. Kaikki, myös ne, jotka olivat luvanneet auttaa häntä
– adjutantti Otto Günsche, saakelin saksi, eihän niihin voinut luottaa, kamari
palvelija Linge, Bremenin poika, epäilyttävä hänkin, ja jopa Traudl, suloinen
Traudl, Münchenin tyttö – olivat jättäneet hänet. Kuten opetuslapset Jeesuksen.
Ei, Traudl ei varmasti pettänyt häntä eikä tule pettämäänkään. Ilmeisesti salahanke ujuttaa hänen paikalleen Traudlin sisaren ystävätär (vai ystävä?) onnistui,
koska piileskellessään yhden pihan tuija-aidan suojissa hän kuuli omilla korvillaan avoimen ikkunan kautta, miten Lontoon radio tiedotti kaksi kertaa hänen,
Hitlerin, kuolleen. Ehkä hän olikin kuollut ja se, mitä nyt tapahtui, oli sitä pahamaineista haudantakaista elämää, josta yksikään elävä ei tiennyt totuutta.
Auto körötteli hitaasti ja rauhoittavasti, kuului vain moottorin hurinaa
ja pari kertaa koiran haukahduksia. Tuo miellyttävä, aikoja sitten kadotettu,
maaseutuidylli teki uniseksi, ja estääkseen itseään nukahtamasta Hitler ajatteli koiraansa Blondia. He olivat myrkyttäneet sen tyhmyyksissään ja suuressa pelossaan tulla kavalletuksi. Blondi, ainoa olento, jota hän oli sydämestään
rakastanut, uskollinen, ymmärtävä, viisas ja kaunis. Eva oli hankkinut kaksi
elukkaa, tyhmiä skotlanninterrierejä, jotka katsoivat pitkän karvansa takaa
ahneesti ja typerästi. Hän olisi mielellään antanut Evchenin koirat Blondille
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leikittäväksi ja tapettavaksi, mutta viisas eläin yritti teeskennellä tyhmää ja oli
pikemminkin välinpitämätön kuin kiusasi tai terrorisoi hölmöjä karvaturreja.
Hitler heräsi siihen kuin Blondi olisi nuollut hänen kasvojaan. Ehkä uskollinen koira oli antanut hänelle anteeksi ja tosiaankin tullut tuonpuoleisesta varoittamaan häntä. Auto pysähtyi, ja Hitler ehti juuri piiloutua kuomun alle, kun
joku valaisi auton lavaa taskulampulla. Hän kuuli kauhukseen venäjänkielisiä
huutoja. Ilmeisesti annettiin tiedoksi, että kaikki oli kunnossa ja että autossa ei
ole muukalaisia ja matka voi jatkua. Studebakeriinkaan ei tietenkään voinut enää
luottaa, sillä amerikkalaiset hukuttivat venäläiset lahjoihin ja avustuksiin, ne
juuri ratkaisivatkin sodan kulun. Toisaalta, vaikka venäläiset löytäisivätkin hänet autosta, tuskin he tunnistaisivat häntä; hän oli entinen Auschwitzin vanki,
hirveistä kokemuksista ja kauheasta kohtelusta järkensä menettänyt ihminen,
joka ei pysty puhumaan yhtäkään kieltä eikä enää muistamaan kuka oli tai on.
Vaikka parempi tietysti olisi, ettei häntä löydettäisi. Jos pääsisi merenrantaan,
vapauteen, johonkin oikeaan laivaan, pois Saksasta, pois Euroopasta, pois menneisyydestä, kauemmas itsestään… Hänen mieleensä tuli eräs näytelmä, jonka
oli kirjoittanut joku espanjalainen Lorca, kommunisti ja homoseksuaali, joka
tapettiin juuri ennen Espanjan sodan syttymistä. Eva oli lukenut hänelle katkelmia siitä, kielletystä kirjallisuudesta, jota joku maanalainen fanaatikko oli
kääntänyt saksaksi. Hitleriä kiinnosti, miten homoseksuaali kirjoittaa. Hän oli
itse asiassa jopa pitänyt joistakin Lorcan runoista, erityisesti niistä, joissa kerrottiin härkätaistelusta, tuosta espanjalaisten julmasta ja ylevästä esityksestä.
Ja siitä näytelmästä, jossa ei ollut yhtään miestä, naisten talo, jossa yksi vanha
eukko valitti koko ajan: päästäkää minut merenrantaan, siellä pääsen naimisiin, päästäkää merenrantaan, vapauteen…
Valostui. Studebaker pysähtyi. Hitler kurkisti autonlavan kuomun reiästä,
miten kuljettaja hyppäsi ojan yli ja meni kuusen alle kuselle. Pitäisikö paeta
autosta, kun se lähtee taas hitaasti liikkeelle vai luottaa siihen, että juuri tämä
kulkupeli on ”hänen” ja vie hänet kaivattuun merenrantaan? Hän oli jo aikoja sitten tajunnut, että auto ajoi itään päin. Mihin? Danzigiin? Königsbergiin? Valko-
Venäjälle? Berliinistä Danzigiin oli vähän yli 400 kilometriä. Jos auto tosiaan
menee sinne – Hitler oli varma, että oli kuullut sanan Danzig venäläisten keskustelusta –, ei ole enää pitkä matka edessä, ehkä vain muutama tunti. Toisaalta
koko juttu tuntui epäilyttävältä: miksi auto körötteli tyhjänä Mecklenburgin ja
Pommernin teillä aikana, jolloin jokainen bensiinitilkka oli kullanarvoinen ja
jokainen vapaa matkustuspaikka kortilla? Ja teillä, joiden rakentamiseen Hitler
oli aikoinaan kuluttanut niin paljon energiaa ja rahaa. Pitäisikö ottaa riski ja
jäädä autoon? Houkuttelevaa mutta vaarallista. Jos hyppäisi pois? Entä sen jälkeen? Oli todellakin uskomatonta, että auto tuntui ajavan ilman mitään syytä
Berliinistä Danzigiin. Danzig oli aivan merenrannassa, ja hänen tietääkseen
ilmeisesti melko tuusannuuskaksi pommitettu, mutta ehkä sieltä lähti laivoja.
Jos pääsen merenrantaan, satamaan, laivaan, olen pelastettu.
Kevään tuoksut tunkeutuivat autoon, sekoittuivat pistävään polttoaineen
hajuun, mutta metsäosuuksilla luonnon tuoksut veivät voiton. Tuoksuivat puhkeavat puut ja ihmeelliset kevätkukat, joita hän katseli piilopaikastaan. Kuului
linnunlaulua, kaikki heräsi, kukki ja kukoisti. Maa oli ravistellut sodan päältään, sota pesi enää kaupungeissa, raunioissa, savussa ja sortuneiden talojen
loputtomassa pölyssä, joka lepää harmaana huntuna saksalaisten kaupunkien
kaduilla vielä nykyisinkin… Ja Hitler, joka oli päättänyt rakastaa voimaa ja miehisyyttä symboloivan Wagnerin musiikkia, hyräilikin nyt hiljaa Schumannin
sävellystä ”Im wunderschönen Monat Mai” – vaan eikö sen sanojen takana ol18

lutkin juutalainen Heinrich Heine, yhtä aikaa kyyninen ja romanttinen. Heine
oli kirjoittanut ”Ich hab’ im Traum geweinet” – miten usein viime aikoina hän
itse oli herännyt kyyneleet silmissä. Erityisesti silloin, kun hän näki unta äidistään Klarasta ja tämän vaaleista, aivan kuin läpikuultavan kirkkaista, silmistä, jotka tuijottivat häntä herkeämättä, katsettaan pois kääntämättä, katsoivat
katsomistaan. Se oli niin kauhistuttavaa ja surullista, että toisinaan hän heräsi
pelosta hikisenä, toisinaan kyyneleet silmissä.
Hän epäili alusta asti, että oli joutunut venäläiseen laivaan. Täällä oli kaikki
retuperällä, ei mitään järjestystä, ei komeita rivistöjä kannella, univormuja
eikä päälaeltaan puhtaanvalkoisia matruusin lakkeja. Vaikka olihan heillä lakit ja sotilaspuvut. Mutta miehet olivat väsyneitä ja kyllästyneitä sotaan, kotiikävästä sairaita, julmuudesta raaistuneita, ja kaikki oli heille yhdentekevää.
Vai olivatko he oikeastikin sellaisia? Ei parranajamistarvikkeita nahkaisissa
koteloissa, ei posliiniastioita eikä kenkälusikoita, ei odekolonneja eikä kynsiviiloja. Vain kaikkein välttämättömimmät asiat: lusikat ja kenttäkeittoastiat,
pahanhajuiset tupakat ja halvat saippuat. Mahdollisimman lyhyiksi kynityt
hiukset täiden välttämiseksi – vaikka täitä oli silti – ja näppylät ja finnit paljaissa
niskoissa ja karkeilla pojankasvoilla. ”Näin voitetaan sota”, Hitler mietti katsoessaan sitä kaikkea piilopaikkansa luukun raosta. ”Länsimaiden herrasmiehet
häviävät, Sarmatian raakalaismaiset talonpojat ovat voittajia.”
Hitler oli nälkäinen ja janoinen. Danzigissa hänen oli onnistunut ostaa mukanaan olleella kultarahalla leipää ja sipuleita ja hamstrata vettä. Kukaan ei
edes ihmetellyt, mistä harmaapäinen ukko haisevissa vaatteissaan oli hankkinut kultansa. Nyt leipä alkoi loppua, sipulit oksettivat häntä ja veden kanssa
täytyi olla säästäväinen, sillä hänellä ei ollut aavistustakaan, mihin laiva oli
matkalla – ehkä Petersburgiin? Mihin muuallekaan? Hän kyyhötti jonkinlaisessa hiilisäiliössä, johon hänen oli onnistunut ryömiä, ja pelkäsi eniten sitä, että
laiva käy jossakin satamassa täydentämässä varustustaan ja hänen päällensä
sataa hiililasti, joka tukehduttaa ja murskaa hänet. Mutta mitä enemmän aikaa kului, sitä vähemmän hän pelkäsi ja sitä epätoivoisemmaksi hän muuttui;
ympäröivä tietämättömyys ja pimeys tukehduttivat häntä enemmän kuin hiili
kasat, mukavuuksien puute, tyhjä vatsa, kylmyys, laivapillien jatkuvat tuuttaukset, miesten venäjänkielinen metakka sekä mauton musiikki ja tömistely,
joka ilmeisesti tarkoitti tanssimista. Parempi olisi ollut syöksyä viimeiseen taisteluun Berliinin puolesta pyssy yhdessä ja granaatti toisessa kädessä ja kuolla
sankarikuolema. Ehkä hänen pitäisi ryömiä ulos ja luovuttaa itsensä Iivaneille?
Tässä olomuodossa hän ei tunne edes itse itseään, saati sitten venäläiset. Kenellekään ei tulisi mieleen niin järjetön ajatus, että heidän surkeassa laivassaan
piilottelee Adolf Hitler. ”Mikä on oikea nimeni? Simon Müllerowski? Stefan
Oxenkrug? Friedrich Sommerlicht? Kyllä, olen Simon Müllerowski, miksipä ei.”
Ja yhtäkkiä hän alkoi itkeä, kovaa ja katkerasti, ja kyyneleet valuivat pitkin hänen hiilenpölyisiä poskiaan jättäen jälkeensä vanoja. Olkapäät vapisivat, keho
kouristeli ja laukesi ja hän tunsi, että oli pissannut housuun. ”Äiti”, hän kuiskasi
ja huusi sitten täyttä kurkkua: ”Äiti!” Hän pelästyi ääntään, lopetti itkemisen ja
jäi pelosta jäykkänä odottamaan, tuleeko joku etsimään häntä metelin takia,
hän pelkäsi ja toivoi. Kukaan ei tullut.
Hän heräsi voimakkaaseen räjähdykseen. Säiliön luukku paiskautui auki, ja
hän näki hetken loistavan tähtitaivaan ja kiipesi sitä kohden, ylös. Laiva nousi
ja vajosi, kuului meteliä, askelten töminää, ankaria nopeita käskyjä. Kaikkialla
leimahtelivat tulenlieskat valaisten pelon, epätoivon ja uupumuksen vääristä19

miä ihmiskasvoja. Joku paloi vaaleana liekkinä kuin soihtu, hänen vieressään
toinen, kolmaskin. He kaikki karjuivat kivusta ja kauhusta. ”Fackelzug”, sopimaton ajatus käväisi hänen unensekaisessa päässään. Sitten hän tarttui kiinni
johonkin eteensä sattuneeseen esineeseen. Hän näki silmiensä edessä jonkun
säikähtäneet kasvot, jonkun joka yritti repiä hänen kädestään jotain. Hän tajusi tarttuneensa pelastusrenkaaseen, he – tuo ja mies hän – taistelivat siitä,
hän potkaisi miestä vatsaan ja rengas luisui miehen otteesta. Hän kahmaisi
sen uudestaan käsiinsä, juoksi jo korkealle kohonneen reelingin luokse, pujotti laihan kehonsa pelastusrenkaan sisään, otti kiinni sen köysissä ja hyppäsi.
Tumma meri lainehti hänen allaan, paikottain vesi paloi, ja hän ihmetteli, miten se saattoi olla mahdollista. Sitten hän mätkähti veteen, yllättyneenä omasta
rohkeudestaan ja päättäväisyydestään, ja alkoi huitoa käsillä. Pelastusrengas
kannatteli häntä veden pinnalla, ja hän ui kauemmas, tietämättä minne, aivan
kuin jokin vaisto olisi johdattanut häntä, sanonut hänelle, että sielläpäin, ei
lainkaan kaukana, on maa…
Jotkut vanhat tallinnalaiset ehkä vielä muistavat sen parin: äiti, vaaleansiniseen pukeutunut kaunis ja vaalea nainen, joka rakasti pitää joko päässä tai
kaulassa vaaleanpunaista silkki- tai sifonkihuivia ja hänen Down-poikansa,
joka kitukasvuisuudestaan huolimatta oli ilmeisesti aikuinen. He liikkuivat
usein keskustassa. Äiti piti poikaa kädestä, ja heidän välillään tuntui olevan
niin suurta rakkautta ja hellyyttä, että se muutti heitä kadulla vastaan tulevan
ihmisen jotenkin pehmeämmäksi ja paremmaksi. Nainen oli hyvin kaunis, hän
olisi voinut jättää pojan johonkin laitokseen ja tehdä varmasti loistavat naimakaupat. Hänellä oli paksut ja tuuheat hiukset, naisellinen vartalo ja Danielle
Darrieux’n silmät, joita pidettiin tuohon aikaan maailman kauneimpina. Ihmiset katselivat viehättävää naista ihaillen ja säälien, miehet tuijottivat himoiten
hänen peräänsä. Mutta hän ei katsonut ketään silmiin, vaan katse sisimpäänsä suunnattuna piti poikansa pehmeästä kädestä kiinni ja hymyili surullista,
ikään kuin anteeksiantavaa ja samalla anteeksipyytävää hymyä.
Eräänä päivänä he molemmat olivat kadonneet kaupunkikuvasta. Jotkut
osasivat kertoa, että poika, tai itse asiassa nuorukainen, joka oli joka tapauksessa elänyt kauemmin kuin hänen sairautensa antoi olettaa, oli kuollut, ja että
nainen, joka ei osannut eikä uskaltanut liikkua enää yksin kaupungilla, istui
kotona ja suri ja kuihtui. Mutta se ei ollut totta. Nainen oli saanut yllättäen
perinnöksi pikkuruisen talon Saarenmaan perukoilta. He matkustivat pojan
kanssa katsomaan sitä. Kun äiti näki, miten poika tunsi itsensä onnelliseksi kalastajakylässä meren rannalla, hän päätti jättää elämän kaupungissa ja muuttaa
syrjäiseen kylään. Se ei ollut ehkä oikea päätös, sillä kyläläiset eivät ottaneet
heitä omakseen ja yrittivät aluksi kaikin tavoin hankaloittaa heidän elämäänsä.
Mutta poika ei ymmärtänyt sitä ja hän istui tuntikaupalla rantakivillä ja nauroi
onnellisesti. Äidille pojan hyvinvointi oli hänen omaansa paljon tärkeämpää.
Kyläläiset eivät olleet tekemisissä äidin kanssa. Aluksi poikaa pilkattiin, mutta
sitten hänet jätettiin rauhaan. Äiti, jonka taloudellinen tilanne oli kohentunut
annettuansa Tallinnan-asuntonsa vuokralle, omistautui täysin pojalleen, luki
ja käveli paljon eikä kaivannut aluksi seuraa. Olihan hän ollut tähänkin asti
melko yksinäinen.
Mutta jonkin ajan kuluttua äiti löysi yllättäen ystäviä. Sielläpäin olivat omat
kylähullunsa. Koska sodan jälkeen mielisairaaloiden ja vanhainkotien toiminta
maaseudulla oli vasta uudelleen käynnistymässä, mielipuolet miehet kuljeksivat vapaina ympäriinsä sukulaistensa tai paikallisten huolettavina, ruokittavi20

na ja pilkattavinakin. Tyhmä-Tiimin puhuttiin suorittaneen Viron tasavallan
aikaan asepalvelusta, saaneen siellä hevosenkaviosta päähänsä ja tulleen siitä
vajaaälyiseksi. Hän asui sukulaistensa talossa, piti isännän vanhoja vaatteita, keräsi kesällä mansikoita ja mustikoita, syksyllä puolukoita ja myi niitä, ja
ihmiset myös ostivat, jotta tyhmyri saisi vähän omaa rahaa. Hänen suurin vihollisensa oli toinen kylähullu, jota kutsuttiin Lilluksi, sillä niin kutsui itseään
tuo suuri ja vahva nuoremmanpuoleinen mies, ristimänimeltään Villu. Lillun
sanottiin olevan kolmevuotiaan tasolla, ja hänen lapsenomainen itseilmaisunsa sekä itsensä kutsuminen nimellä olivat paljonpuhuvia todisteita siitä. Lillu
vihasi yli kaiken Tyhmä-Tiimiä, jossa näki tavallaan kilpailijan. Joskus hän vain
hyökkäsi Tiimin kimppuun ja mukiloi tätä, mutta silloin väliin tuli tavallisesti
kolmas kylähullu, jonka syntyperästä ei ollut oikein tietoa, ja jolle kyläläiset olivat antaneet lempinimen Hitler.
Tämä niin sanottu Hitler oli eräänä kauniina päivänä vain pyydystetty rantavedestä. Ihmeen kaupalla hän oli jäänyt huomaamatta niin venäläiseltä rajavartiostolta kuin metsässä pesiviltä matruuseiltakin – sielläpäin majoittui teltoissa
rajavartioiden urheiden joukko-osastojen lisäksi myös salaperäisiä venäläisiä
matruuseja, jotka pitivät silloin tällöin ampumaharjoituksia, varastivat kylän
kaivoista niihin jäähtymään vietyä maitoa ja jahtasivat ja pelottelivat nuoria
tyttöjä. Sitä vastoin eräs kalastaja – vielä tuolloin miehet saivat mennä veneellä
merelle, myöhemmin se kiellettiin – oli kiskonut puoliksi hukkuneen vanhan
miehen veneeseensä, vienyt kotiin, rassannut kuntoon ja ryhtynyt kuulustelemaan häntä. Mies ei osannut puhua eikä hänestä saatu selkoa, ja jossakin vaiheessa hän oli vain häipynyt ja piileskellyt metsässä. Pari kertaa hänet otettiin
kiinni, kuulusteltiin, haluttiin jopa lähettää vankikuljetuksella kaupunkiin ja
sieltä eteenpäin Tallinnaan, ehkä Siperiaankin asti. Mutta rajavartioston majuri, jonka luokse mies oli tuotu, ja joka oli vuorostaan yrittänyt kuulustella miestä, alkoi sääliä hullu-parkaa. Lisäksi olisi sellainen tuntemattoman miehen
esilletulo voinut aiheuttaa turhia sekaannuksia. Oli selvää, että vaikka miehen
alkuperä oli epäilyttävä, vakooja hän ei ollut. Häntä oli tarkkailtu, mutta Lillua
ja Tiimiä lukuun ottamatta hän ei ollut yhteydessä muihin.
Niinpä majuri – tosin jossakin määrin omantunnontuskia potien – päästi
veikkosen yksinkertaisesti vapaaksi. Ja mies löysi katon päänsä päälle sen saman kalastajan luota, joka oli hänet vedestä ylös kiskonutkin. Hän teki kaikessa hiljaisuudessa kevyempiä kotitöitä, rakasti kerrassaan naurettavuuteen asti
isäntäväen suurta paimenkoiraa, ilmaisi itseään vain ilmeillä, mutta oli yleensä
juro ja sulkeutunut. Hän oli kolmesta hullusta älykkäin. Jossakin vaiheessa hänelle hankittiin jopa henkilöllisyyspaperit. Silloin selvisi, että hän osaa kirjoittaa ja jopa ymmärsi jotakin, sillä kun tiedusteltiin hänen nimeään, hän kirjoitti
kömpelöllä ja lapsenomaisella käsialalla: Simon Müllerowski. Ilmeisesti hän
oli ollut jollakin saksalaisella keskitysleirillä, koska hänen käsivarteensa oli
poltettu vankinumero. Mutta minkäänlaista koti-ikävää hän ei näyttänyt tuntevan. Kuka sen tietää, missä ylipäätään oli hänen oikea kotinsa. Tyhmä-Tiimi
oli tavannut hänet ensimmäistä kertaa Mustjalan kaupassa ja tunnistanut hänet omasta mielestään heti. Niinpä Tiimi kiiruhti kiihtyneesti höpöttäen kertomaan kyläläisille, että näki Mustjalassa Hitlerin. ”Mä näin Hitleritä Mustjalan
kaupas, Hitleritä”, Tiimi selitti sylki suusta roiskuen kyläläisten nauraessa.
”Mitä sillä oli päällänsä?” ”Palttoo, vihriä palttoo.” ”Mitä se sano sulle?” ”Mittää.
Se ei osaa viroo. Mä en osaa saksaa.”
Myöhemmin selvisi, että se olikin merestä löydetty Simon Müllerowski, jota
Tiimi luuli tyhmyyttään jostakin syystä Hitleriksi. No jaa, jonkinlainen etäi21

nen yhdennäköisyys heissä saattoi olla; leveä otsa, suorat kulmakarvat, lyhyt
nenä, litteät posket, pyöreähkö leuka. Mutta itse asiassa noilla sanoilla saattoi
kuvailla yhden jos toisenkin miehen kasvoja. Yhtä kaikki Müllerowski ei ollut
mikään Hitler, vaan harmaapäinen ukko, ehkä jopa vanha juutalainen. Jotkut
tosin huomasivat, että hänen katseensa oli pikemminkin pistävä ja älykäs, toisinaan taas pahansuopa tai surullinen kuin mielipuolinen tai hölmö. Ehkä juuri
tuo katse ja ajoittain kulmakarvojen väliin ilmestyvä ryppy olivat hämmentäneet Tyhmä-Tiimiä?
Kun kaunotar – kutsukaamme häntä Elsa Johannaksi, sillä sehän hänen
nimensä oli – saapui merenrantakylään Down-poikansa kanssa, Tiimi ja Lillu
alkoivat heti tehdä tuttavuutta pojan kanssa aivan kuin olisivat tunnistaneet
hänessä kaltaisensa. Eräänä aamuna Tiimi ilmestyi yllättäen rantametsiköstä ja
istuutui pojan viereen suurelle kivelle, jolta pojalla oli tapana heitellä kiviä mereen. Hän ojensi pojalle, varovaisesti kuin vieraalle koiralle tai aralle metsän
eläimelle, kourallisen pähkinöitä. Poika, joka yleensä pikemminkin vierasti ja
pelkäsi ihmisiä, hymyili Tiimille ystävällisesti ja otti pähkinät kiittäen vastaan.
Hän ei tosin saanut syötyä niitä kehnoilla hampaillaan. Tiimi ryhtyi rikkomaan
kivellä pähkinöitä, eikä kumpikaan heistä huomannut Lillun hiipivän heidän
luokseen. Lillu läimäytti ensimmäiseksi Tiimiä niskaan, tosin varovaisemmin
ja ystävällisemmin kuin tavallisesti, ja alkoi sitten nopeasti pälpättää lapsenkielellään. Tiimi jo ymmärsi Lillun kieltä. Mutta Elsa Johannan poika – jolle pettynyt isä oli antanut vihoissaan nimeksi Attila ja joka oli pian pojan syntymän
jälkeen jättänyt perheensä – katsoi Lillua surullisen hämmennyksen vallassa.
Hän oli ikään kuin pahoillaan rajallisesta käsityskyvystään, joka esti häntä
ymmärtämästä tuon vahvan ja ystävällisen oloisen miehen puhetta. Attila olisi halunnut olla hyvä Lillua kohtaan, hän halusi Lillun pitävän hänestä, mutta
miten hän teki sen, kun ei ymmärtänyt mitään toisen puheesta. Sen sijaan hän
hymyili sydämellisesti paljastaen vinot hampaansa. Niin hyväntahtoinen hymy
hiljensi Lillun, kukaan ei ollut ikuisuuteen ollut niin avoimen ystävällinen häntä kohtaan.
Jonkin aikaa he istuivat kolmestaan hiljaa kivillä. Kuului vain molskahduksia, kun Attila heitteli pieniä kiviä veteen, kuten hänellä tapana oli. Sitten Elsa
Johanna tuli kutsumaan poikansa lounaalle. Nähdessään tämän ystävälliseltä
ja säyseiltä vaikuttavien rassukoiden seurassa, Elsa Johanna kutsui heidätkin
syömään. Siitä sai alkunsa omalaatuinen ystävyys. Elsa Johanna sytytti iltaisin
tulen hellaan, ja jonkin ajan päästä sisälle luikkivat myös Lillu ja Tiimi toisiaan
epäluuloisesti mulkoillen. Elsa Johanna tarjosi heille teetä, ja joskus Attilalla oli
Mustjalan kaupasta ostettuja keksejä. He istuivat pyöreän ruokapöydän ääressä
öljylampun valossa, ja Elsa Johanna luki heille tarinoita. Kun Elsa Johanna sulki
kirjan, se oli merkki siitä, että tuli lähteä, ja miehet nousivat viivyttelemättä
pöydästä. Tiimi kosketti kohteliaasti harmaata lippalakkiansa, jota hän ei riisunut pois sisälläkään, ja Lillu pani jalkaansa paksupohjaiset kumisaappaat,
joita hän käytti joka päivä, kesät ja talvet. Vanhojen rikkinäisten saappaiden
tilalle ostettiin aina uudet samanlaiset. Lillun sukat olivat aina reikäiset ja jalat
haisivat, ja välillä Elsa Johannan täytyi antaa hänelle uusi sukkapari, jotta jalat
haisisivat vähemmän ja pysyisivät kuivina.
Eräänä iltana Elsa Johanna oli taas sytyttänyt tulen hellaan, mutta ei kuulunut Lillua eikä Tiimiä. Jonkin ajan kuluttua oveen koputettiin, mutta sen täytyi olla joku muu, sillä Lillu ja Tiimi tulivat koputtamatta. ”Sisään!” huusi Elsa
Johanna. Attila nousi pöydän äärestä ja meni varmuuden vuoksi äitinsä selän
taakse. Hetken oli hiljaista, sitten ovi avautui, ja sisään astui ”Hitler”, Simon
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Müllerowski. Elsa Johanna tunsi tuon miehen tarinan, oli nähnytkin hänet
monta kertaa, ja ajatteli miehen olevan varmasti kuuromykkä. Elsa Johanna ei
pelännyt Lillua ja Tiimiä, vaikka oli kuullut heidän keskinäisistä tappeluistaan
ja Lillun ajoittaisista väkivallanpuuskista. Mutta kumpikaan mies ei ollut koskaan satuttanut Attilaa, he olivat aina kohdelleet häntä hyvin ja suhtautuneet
Elsa Johannaan suorastaan haltioituneella kunnioituksella.
Mutta Müllerowskia Elsa Johanna kavahti. Miehessä oli pahansuopaa katkeruutta, paatuneisuutta, säälimätöntä kovuutta. Vain Jumala tietää, millainen menneisyys tuolla kummallisella ihmisellä oli takanaan. Näytti siltä, että
ihmisten suhteen herkkä ja varovainen Attila pelkäsi tuota synkkää miestä.
Rohkaistakseen poikaansa, Elsa Johanna pakotti itsensä hymyilemään, pyysi
odottamatonta vierasta istuutumaan ja kysyi, halusiko tämä juoda teetä heidän kanssaan. Mies nyökkäsi. ”Tavallisesti Villu ja Tiimi käyvät juomassa teetä luonamme, mutta tänään he eivät jostain syystä tulleet, joten teidän täytyy
nyt juoda heitä varten keitetty tee”, nainen selitti hitaasti kuin lapselle ja siinä
toivossa, että toinen ymmärtäisi siten paremmin. Ilmeisesti ymmärsikin, sillä
hän nyökkäsi taas ja istuutui pöydän ääreen. Attila vetäytyi kauemmas, piiloutui vieläkin lähemmäs äidin taakse. Äiti silitteli rauhoittelevasti pojan käsivartta. ”Meillä on ollut tapana lukea iltaisin ääneen tarinoita, mutta tänään siihen
ei taida olla tarvetta”, Elsa Johanna jatkoi ja kaatoi teetä. Müllerowski nyökkäsi
kolmannen kerran. Nainen ojensi hänelle hunajapurkin, jotta mies voisi makeuttaa teensä, mutta mies ei ottanut sitä vastaan, vaan tuijotti jähmettyneellä
ilmeellä tulta. Hänen kasvonsa kajastuivat öljylampun punertavassa valossa,
ne olivat uupuneen, äärimmäisen onnettoman ihmisen kasvot. Elsa Johannan,
joka ei itsekään tiennyt, miksi tunsi vastenmielisyyttä miestä kohtaan, tuli hetkeksi sääli häntä. ”Kaikkia on sääli”, hän ajatteli ja huokaisi raskaasti. Melkein
samalla hetkellä huokaisi mieskin, huomasi lähemmäs hivutetun hunajapurkin ja lusikan, lisäsi vikkelästi pari lusikallista hunajaa teehensä ja sekoitti sitä
hitaasti ja vaieten.
Müllerowski katsoi huoneessa ympärilleen ja hänen katseensa pysähtyi
kirjahyllyyn. Hän loi naiseen kysyvän katseen, nainen nyökkäsi, ja mies astui
vikkelästi hyllyn luokse. Hän ei ollut erehtynyt; toisten painosten lisäksi siellä
oli kokonainen hyllyllinen saksankielisiä kirjoja. Thomas Mannin ”Buddenbrookit” ja ”Taikavuori” sekä tuon ristiriitaisen, ilmeisesti jossakin vaiheessa
uskontoon hurahtaneen Heimito von Dodererin – selvisikö hän sodasta hengissä, sitä Hitler ei tiennyt – romaani ”Murha jonka jokainen tekee”, jota Hitler
oli yrittänyt joskus lukea, mutta jättänyt kesken. Nyt voisi lukea sen loppuun,
nyt voisi lukea mitä tahansa, myös Mannia, Dodereria ja miksei Heinrich Heineakin, jolta komeili monta kirjaa hyllyssä. ”Ich hab’ im Traum geweinet”. Nykyisinkin, makuusijallaan kalastajan mökin keittiönpenkillä, hän oli nähnyt
unta, ehkäpä itkenytkin unissaan, mutta aamulla hän ei muistanut enää kunnolla miksi. Joskus oli hyvä olo, ja varmasti hän oli silloin uneksinut jostakin
mukavasta: Evan (voi, miten vähän hän ajatteli Evaa) hienostuneista käsistä,
kapeasta lantiosta tummanvihreässä silkkileningissä, Blondin luottavaisista
silmistä, Berghofin ylväistä maisemista, Lohengrinista, Staatsoperin joutsenista, suuri- ja kulmikask asvoisen Göringin pistävästä, tutkivasta ja kuitenkin
uskollisesta katseesta. Mutta ne olivat vain yksityiskohtia. Niitä ei voinut enää
koskaan yhdistää kokonaiseksi uneksi, joka olisi antanut hänelle vielä kerran
mahdollisuuden viipyä edes pienen hetken kadotetussa maailmassa, poisnukkuneiden seurassa.
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Hän oti hyllyltä Heineja. ”Atta Troll”. ”Deutschland. Ein Wintermärchen”.
Jopa tuon hänelle epämiellyttävän juutalaisen kirjoittamia inhottavia kirjoja – mitenhän ne olivat joutuneet tuon kauniin naisen kirjahyllyyn? – hän olisi
lukenut mielellään. Saksaksi, mitä tahansa. Hän katsoi miltei rakastuneesti
sanaa Deutschland Heinen runoteoksen nimessä, ja silloin hänet valtasi suuri ikävä, joka satutti, teki heikoksi ja sokaisi. ”Deutschland”, hän kuiskasi,
”Deutschland”, ja hänen silmistään valuivat kyyneleet. Attila katsoi häntä kierot mongolisilmät selkosen selällään ja kuiskasi: ”Äiti, äiti, tuo mies itkee.” Elsa
Johanna, joka oli luonteeltaan empaattinen, herkkä ja lämmin, katsoi itkevää
miestä kovin myötätuntoisesti, ja hänellekin nousivat kyyneleet silmiin. Hän
asetti lampun pöydän reunalle, siirsi tuolia ja sanoi saksaksi: ”Te voitte lukea
niin kauan kuin haluatte. Tuskin saatte tehdä sitä omassa kodissanne. Meitä se
ei häiritse. Me menemme nyt nukkumaan, mutta lukekaa te vain. Lampussa on
tarpeeksi öljyä. Ja jos tee loppuu, voitte tehdä hellaan tulen ja keittää lisää. Kun
väsytte, menkää tähän sohvalle nukkumaan ja ottakaa tuo huopa päällenne.
Valitettavasti käymälä on ulkona, voitte ottaa lampun sinne mukaanne. Kunhan olette tulen kanssa varovainen. Hyvää yötä.”
Attila kuuli äitinsä puhumassa kielellä, jota hän ei ymmärtänyt, mutta koska äiti puhui rauhallisella ja hiljaisella äänellä, ja mies oli selvästikin hyvin liikuttunut äidin puheesta, poika rauhoittui ja lähti toiseen huoneeseen. Äiti halusi seurata häntä, mutta mies pysäytti hänet, tarttui hänen käteensä, suuteli
sitä ja pyysi: ”Madame, jäisittekö vaikka vain hetkeksi tähän, saisinko puhua
kanssanne, en ole ikuisuuteen puhunut kenenkään kanssa, en edes tiedä mistä
puhua, yhdentekevää mistä, kunhan vain saan puhua, puhua, puhua…” Hänen
äänensä nousi äkkiä, ja Elsa Johanna nosti sormen varoittavasti suulleen: ”Hyshys, Attila ei pidä tuosta. Te voitte puhua, mutta pyydän, että puhutte hiljaa.
Poikani mielenrauhan tähden.” Mies vaikeni, pyysi sitten anteeksi, istuutui
pöydän ääreen, avasi Heinen kirjan ja luki ääneen:
Ich kenne die Weise, ich kenne den Text
Ich kenn auch die Herren Verfasser
Ich wei, sie tranken heimlich Wein
Und prädigten öffentlich Wasser.
Se säkeistö sai hänet hymyilemään, suorastaan nauramaan, mutta hän hillitsi naurunkohtauksensa ja hätkähti tuntiessaan Elsa Johannan hellän taputuksen
olkapäällään: ”Hyvää yötä vielä kerran”, nainen sanoi hiljaa. ”Tuossa peltirasias
sa on keksejä, jos tulee nälkä.” ”Keksejä?”, mies ajatteli, ”Miten barbaarista!”
Elsa Johanna meni makuuhuoneeseen, missä Attila jo tuhisi hiljaa sängyssä. Äiti kohensi pojan peitettä, istui sitten sänkynsä laidalle, olat lytyssä ja kädet polvien välissä. ”Hyvä Jumala, jospa Tiimi onkin oikeassa, ja tuo mies on
tosiaan…Kauheaa, kauheaa. Kuinka kauheaa kaikki on. Nürnbergin oikeudenkäynti tässä pienessä kylässä, minun talossani! Eikö sen miehen olisi parempi
olla kuollut. On melkein vääryys, että ihmiselle voi tapahtua jotakin paljon
hirveämpää kuin kuolema – olkoon hän miten suuri rikollinen tahansa. Mitä
minun pitäisi tehdä? Jumala, anna minulle merkki, mitä minun pitäisi tehdä.”
Hän kuulosteli hetken, todellakin kuin merkkiä odottaen. Toisessa huoneessa
rapisivat kirjansivut. Tuuli humisi ikkunan takana ja veti pilvenverhon sivuun,
kuunvalo loi puulattialle salaperäisiä laikkuja. Ilmeisesti Jumalalla oli omat
suunnitelmansa miehen varalle, kun oltiin nyt tässä. ”Minun pitää auttaa häntä”, Elsa Johanna kuiskasi, ”vaikka hän olisi itse paholainen.”
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Merenrantakylän merenpuoleisessa päässä, venesataman vieressä, seisoi
korkea puinen torni, ja sen huipussa olevan pikkuruisen kopin edessä vartioi
rajavartija öin ja päivin. Kalastajat näyttivät suurilta ja pelottavilta korkeissa
kalastajansaappaissaan, päissään leveät sadelakit tai kovalippaiset lakit, joita
kutsuttiin autonkuljettajanlakeiksi. He nauroivat kovaäänisesti ja kävelivät
pitkin askelin kalalaatikot syleissään ja kalansuomut käsissään kimaltaen pitkin kapeaa puista lautaa veneistä kalansuomustamisvajoihin. Tuoksui merelle,
tuoreelle kalalle, tuulelle, suolalle, venäläisten mahorkalle ja lämpimälle hikiselle iholle. Me olimme olleet täällä kesälomalla jo toista viikkoa. Joka päivä
halusin mennä kalastajien kanssa veneellä merelle, mutta äiti sanoi, että täytyy
kysyä rajavartijalta lupa. ”Kysynkin”, tokaisin uhmakkaasti. ”Kysy vaan.” ”Mitä
sanon hänelle?” Äiti nauroi ja opetti: ”Sano, että možna more.” ”Moosna moore?”
”Niin.” ”Mitä se tarkoittaa?” ”Että haluat merelle?” ”Miten pääsen sen sanomaan
hänelle?” ”No, kiipeät sinne ylös hänen kopilleen ja sanot.”
Äiti ei uskonut, että uskallan kiivetä pitkin kiikkeriä puisia tikapuita niin
korkealle, mutta hän erehtyi. Minä kiipesin, silmät kiinni, tikkaita pitkin rajavartijan luokse. Äidin ompelutaidon mestarinäyte, yltä päältä röyhelöinen punainen mekko, jossa oli pieniä valkoisia pilkkuja, liehui tuulessa. Olin tietoinen
siitä, että alhaalla seisovat näkivät samasta kankaasta ommellut alushousuni.
Mutta se ei haitannut minua. Kiipesin viisivuotiaan tytön urheudella ylös ja esitin toiveeni suurelle synkkäilmeiselle miehelle, jonka rinnan päällä oli pyssy ja
päässä rajavartijanlakki. ”Moosna moore”, sanoin reippaasti, ne olivat varmasti ensimmäiset vieraskieliset sanani. Pitkä synkkä mies katsoi minua ylhäältä
alas ja kurtisti tärkeilevästi kulmiaan. Tunsin, miten polveni pikkuisen vapisivat, ilmeisesti kiipeämisen takia. ”Možno”, sanoi mies, nyökkäsi ja jopa hymyili
vähän. Kiipesin alas, menin Hanneksen luokse, jonka veneeseen olin neuvotellut itseni, ja kerroin, että minulle oli annettu lupa mennä merelle.
Meri oli niin tuulinen, että pelkäsin hiukkasen, tuli kylmäkin, ja Hannes
antoi päälleni toppatakkinsa. Ajoimme rannasta vähän kauemmas. Suuntasimme sinne, missä kyyhötti joka päivä kivellä lihava ja lyhytkasvuinen mies, jolla
oli pieni pyöreä pää ja vinot silmät. Hänen nimensä oli kai Taun. Tässä meren
rantakylässä, jossa kaupunkiin verrattuna oli vähän asukkaita, oli muitakin
outoja tyyppejä. Ensiksikin sen Taunin äiti, jolla oli aina vaaleanpunainen huivi
päässään, ei nauranut koskaan. Sitten oli suuri lihava mies, joka kutsui itseään
Lilluksi. Kerran Lillu näytti minulle kastematoa ja sanoi ovelasti hymyillen
”Ippa till!” Pistin varmuuden vuoksi juoksuksi. Lillun kannoilla kulki usein hintelä ja suurinenäinen mies, jonka kasvot välillä hauskasti nykivät ja jota kutsuttiin Tyhmä-Tiimiksi. Joskus kolmen hullun seurassa istui vielä neljäskin, vanha
ukko, jolla oli harmaat ohuet hiukset. Minä pelkäsin hänen siniharmaiden silmiensä tutkivaa katsetta jopa enemmän kuin Taunin suusta roikkuvaa kieltä,
suurikokoista Lillua ja hänen sekavaa jokelteluaan tai Tiimin laihaa nykivää
naamaa. Viimeistä oli jopa hauska katsella, sillä äkkiliikkeet olivat painaneet
hänen kasvoilleen säteiden kaltaiset rypyt, joita en ollut nähnyt kenelläkään
toisella ihmisellä. Oli jännittävää seurata, miten säteet nopeiden irvistysten
aikana vuorotellen laajenivat ja supistuivat.
Taun, Lillu ja Tiimi olivat ressukoita, kuten äiti kutsui heitä melkein hellitellen, vähän niin kuin kehtolaulussa ”Nuku, nuku ressukkani”. Mutta harmaapäinen ukko, jota kutsuttiin Hitleriksi, ei ollut ressukka, vaikka hän liikkuikin samassa seurassa. Hän oli ilmeisesti Taunin isä ja vaaleanpunaista huivia
kantavan naisen mies, sillä hän asui heidän kanssaan. Se oli pieni ja siisti talo,
johon äiti lähetti minut kerran viemään kirjoja naiselle. Koska pelkäsin äkäistä
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ukkoa, kutsuin mukaani rajavartioston majurin tyttären Ljudan. Hänen isänsä
olikin se sama hyväsydämellinen majuri, joka jätti Simon Müllerowskin vapauteen. Ljuda, pitkälettinen, hyvin laiha tyttönen, oli minua vuoden vanhempi.
Hän puhui sujuvaa viroa, ja me leikimme usein yhdessä. Ljuda suostui heti tulemaan mukaan, sillä hän ei ollut vielä kertaakaan käynyt siinä talossa. Hän
halusi nähdä kirjan ennen kuin veimme sen pois. Minulle kirja oli tuttu, mutta
lukutaidostani ei ollut apua, sillä kirja oli saksankielinen. Ymmärsin vain kirjan nimen, ”Ludwig II”. Sitä vastoin kirjassa oli kauniita värikuvia joutsenista ja
ihmeellisestä satulinnasta. Lopuksi oli suuri risti keskellä järveä.
Se kirja oli ollut perheessämme aina. ”Kunpa ymmärtäisin, mistä tämä kirja
kertoo”, Ljuda huokaisi pahoitellen. Nyökkäsin. Minäkin olisin halunnut tietää.
Pienen talon edessä oli luuta, mikä tuolloin tarkoitti sitä, että isäntäväki ei
ollut kotona. Nostimme luudan sivuun ja menimme sisään jättääksemme kirjan
pöydälle. Mutta huone ei ollutkaan tyhjä. Pöydän ääressä istui mies, pää käsiensä välissä. Hän nosti päänsä kuullessaan oven narinan ja katsoi meitä hetken.
Sitten hän alkoi huutaa vieraalla kielellä, nousi seisomaan, löi nyrkillä pöytään
ja tuijotti jonnekin kaukaisuuteen. Niitä kasvoja, silmiä ja katsetta en unohda
ikinä. Pistimme juoksuksi ja pysähdyimme vasta metsänlaidassa katajapensaiden luona.
Mutta nyt olin merellä, ja me ajoimme Hanneksen kanssa yhä kauemmas
rannasta, ja kivien luona istuva seurue muuttui yhä pienemmäksi. Taun nousi
seisomaan ja heilutti. Se oli minusta epämukavaa, sillä minäkin nousin kohteliaisuudesta seisomaan ja heilutin takaisin, vaikka pelkäsin putoavani, ja
vesipisarat kastelivat minut. Onneksi Hannes käski minut takaisin istumaan.
Olisin halunnut kysyä, mitä hän ajatteli niistä kummallisista ihmisistä, rassukoista, Hitleristä ja Taunin äidistä. Mutta Hannes katsoi kaukaisuuteen. Hänen
vaimonsa Juuli, joka auttoi miestään verkkojen vetämisessä ja laskemisessa, oli
rauhallinen ja lempeä uskovainen, joka varmasti ajatteli kaikista hyvää. Tai ei
ajatellut yhtään mitään. Lillu ja Tiimi, jotka olivat syntyneet ja kasvaneet siinä
kylässä, olivat sellaisia kuin olivat, oman kylän ihmisiä. Kaikki olivat tottuneet
heihin, vaikka he olivatkin toisenlaisia. Kyläläiset olivat tottuneet myös Tauniin, Elsa Johannaan ja Simon Müllerowskiin, vaikkakaan kukaan ei ollut ottanut heitä täysin omakseen.
Katselin rannalla seisovia. Nyt ne olivat vain harmaista kivistä hädin tuskin
erottuvia hahmoja. Aallonharjat olivat voimistuvasta tuulesta valkoiset, vesipisarat paiskautuivat korkealle, loistivat auringonsäteissä ja varjostivat rantaa.
Moottoriveneemme liikkui auringon kimaltelevaa tietä pitkin aalloissa hypähdellen yhä kauemmas avomerelle päin. Se oli vain pari kuukautta ennen kuin
rajavyöhykkeen kalastajilta kiellettiin merelle meno.
Mustjalan hautausmaalla, niin sanotussa venäläisessä osassa, johon on haudattu ortodoksiset saarenmaalaiset, on vaatimaton hauta, joka peitetty kokonaan harmaalla soralla. Hopeanväriseen metalliristiin on ruuvattu kyltti: Simon Müllerowski (”Hitler”) huhtikuu 1889 – lokakuu 1956.

Maimu Berg
HITLER MUSTJALAS – NOVELLID
Tuum 2016
August Gailitin novellipalkinto
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Kuva: Robert Nyblin

Pirkko Nuolijärvi suosittelee

Pirkko Nuolijärvi, professori
emerita

Betti Alver
LENDAV LINN
Eesti Raamat 1979
Betti Alver kuuluu niihin Viron vahvoihin runoilijoihin, jotka kestävät aikaa.
Ensimmäisen kerran sain kosketuksen
hänen teoksiinsa kunnioitetun viron
kielen opettajani Eeva Niinivaaran
luennoilla. Ymmärsin, että kyseessä
oli enemmän kuin runoilija, hyvä ystävä, jonka taituruutta opettaja meille
välitti. Palaan usein kokoomateokseen Lendav linn, joka sisältää runoja
1930-luvulta 1970-luvulle. Alver oli
herkkä ja monipuolinen muodon kokeilija, eepikko, lyyrikko ja filosofi. ”Räägi
tasa minuga...” on säe, joka meluisassa
maailmassa tulee useasti mieleen.

Tõnu Õnnepalu
KUIDAS ON ELADA
Varrak 2012
Tõnu Õnnepalu tunnetaan sekä prosaistina että runoilijana, ja kaikki hänen teoksensa ovat sellaisia, ettei niitä ohita pikaisella lukaisulla. Runokokoelma Kuidas on elada ohjaa ymmärtämään, että yksin ja kaukana
näkee enemmän kuin keskellä nykyelämän tärke(ilev)ää hyörinää. Asiat
kirkastuvat etäämpänä, hiljaisuudessa. Yön pimeys suo rauhan, ja päivällä voi nähdä, miten paljon harmaassa on värejä. Pieni ja keveä teos, mutta
sisällöltään painava.
Elo Viiding
NÕELAD
Tuum 2013
Maailma, kaikki tuntemamme yhteiskunnat tarvitsevat yksinkertaistuksien purkamista. Elo Viiding taitaa tyylikkäät neulanpistot eikä vain kevyitä pistoja vaan enemmänkin; Nõelad on yhteiskuntakriittistä runoutta
parhaimmillaan. Historiattomuus, naisen ja lapsen asema, raha, vanhuus,
yksinäisyys ja köyhyys, kaikki vakavat teemat viimeistellyn hiotuissa,
monikerroksisissa säkeissä. Taitaa taas olla niin, että se mitä kohti tutkimus vasta tavoittelee, sen runoilija jo näkee.
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Kristiina Ehin

M

Kuva: Toomas Dettenborn

inulle kirjailijan työ on
usein pelottavan yksinäistä. Toisaalta välillä ikävöin
sitä enemmän kuin mitään muuta.
Välillä pärjään yksinäisyyden kanssa
hyvin ja olen onnistunut löytämään
muutaman unelmahuoneen, jota ympäröi mäntymetsä ja lähellä on meri
tai järvi. Ikuisuuden kauneus siivilöityy auringon tekemien laikkujen
kautta sisälle ja taivas on niin korkealla, että kaikki tuntuu mahdolliselta, jopa vanha tuttu oman varjonsa yli
hyppääminen. Silti on mahdollista,
etten kirjoita tuossa idyllissä riviäkään.
Mutta kun ympärillä on joukko
kiljuvia ja hihkuvia lapsia, täytyy
siivota ja tehdä ruokaa, ehtiä tapaamisiin, esiintyä, vastata puheluihin,
Kristiina Ehin
viedä isompaa lasta kouluun ja harrastuksiin, lähettää kirjoitukset määrä
päivään mennessä, harjoitella harmonikkaa ja tehdä puuttuvat laulut Naised
Köögis -yhtyeelle, löydän yhtäkkiä itsestäni tarpeellisen hiljaisuuden, kirjoitan
tai äänitän runon, joka on täysin valmis eikä tarvitse edes toimittamista. Se on
kuin rakastumista, se iskee kuin salama. Yksinäisyyden ja elämän kaaoksen
välillä liikkuessani olen kirjoittanut seitsemän runoteosta ja kolme proosakirjaa. Minua on innoittanut kansanrunouden opintoni, graduni kirjoitin naisen
itsetuntemuksen heijastumisesta virolaisissa rekilauluissa, tutkin runolaulun
itseilmaisumahdollisuuksia ja Setomaan muinaistarinoita. Minua kiehtoo virolainen ja suomalais-ugrilainen mytologia, kielten ikivanha ja uunituore kosketus, historian syvyys ja tulevaisuuden utopiat. Olen tehnyt yhteistyötä monien
kääntäjien kanssa ja julkaissut Ilmar Lehtperen käännöksinä muutamia kirjoja
myös Englannissa, Irlannissa ja Yhdysvalloissa. Olen julkaissut kaksi levyä osana
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Naised Köögis -yhtyettä, jossa olen harjoittanut sanoittamista ja treenannut sormia soittamista, ääntä laulamista ja hermoja esiintymisiä varten. Viimeisin hittimme, sosiaalisesti terävä räppi Aasta ema, jonka esitän ja johon kirjoitin keväällä sanat, on saanut paljon huomiota ja on ehdolla useissa palkintokategorioissa.
Jotkut kirjallisuuskriitikot ovat kirjoittaneet, että olen runollinen,
todellisuuspakoinen uneksija, jonka terävyys ei ole uskottavaa. Sofi Oksanen
kutsui minua eräässä televisio-ohjelmassa kymmenen vuotta sitten tylsäksi Miss
Estoniaksi ja antoi runokilpailussa minimipisteet. No, koskaan ei voi tietää, mikä
pohjoisnaapurin mielestä on jännittävää. Muistan, että olin tuolloin yhdeksännellä kuulla raskaana oleva yksinhuoltajaäiti ja ihmettelin kovin, miten Oksanen
kuvittelee Miss Estonian sellaiseksi ja pitää sitä vielä tylsänä. Runoudessa, kuten
kirjallisuudessa yleisemminkin, taitaa kuitenkin olla yhtä paljon makuja kuin
kiinnostuneita ihmisiä. Viron yleisradio ERR:n radio-ohjelmassa Ööülikool käsittelen muun muassa Puhdistuksen päähenkilöä Aliide Truuta yrityksenä luoda
virolaisnaisesta kuvaa, joka näyttää meidät arkoina ja petturimaisina. Vertaan
sitä Betti Alveriin ja laitan nuo kaksi saman aikakauden naista yhteen erään
uneni kautta. Nyt ajattelen, että virolaisia on varmasti paljon helpompi kuvata ja
määrittää kuin olla heidän nahoissaan ja elää elämäänsä Virossa.
Kirjoitin vuonna 2014 Laulujuhlien tunnuslaulun Puudutus, jota lauloi
kerralla 30 000 laulajaa. Tuohon lauluun panin kaiken, mitä tiedän ihmisistä
ja rakkaudesta, arkipäiväni Virosta ja unelmieni Virosta, panin lauluun myös
kaiken sen runollisuuden, jota olen ”todellisuuspakoisena uneksijana” harjoittanut. Kirjoitin vielä joukon muita kappaleita, joista erityisen suosittu oli Curly
Stringsin esittämä Kauges külas, joka pohtii Viron kylien tyhjentymistä. Autobiografinen kirja Paleontoloogi päevaraamat, juuri ilmestynyt runokokoelma
Kohtumised sekä Naised Köögis -yhtyeen laulut, jatkuva inspiraatio sekä esiintymisten ja kesäkiertueiden aalto ovat johtaneet siihen, että joidenkin mielestä
olen ilmeisesti liiankin yhteiskunnallinen ja välillä liian terävä ja liian feministinen. Kolme vuotta luovan kirjoittamisen opettajana Tarton yliopistossa, vuosi
vapaiden taiteiden professorina sekä vuosi Tarton kaupunginkirjailijana ovat
pitäneet minut mukana uusimmassa kirjallisuudessa ja panneet etsimään uusia
suuntia omassa tuotannossani. Kohta ilmestyvä Sanna Immasen suomentama
runokokoelma innostaa minua kehittämään suomen kieltäni ja tapaamaan lukijoita ja runouden ystäviä myös lahden toisella puolella.
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Viisi runoa

Kokoelmasta Kaitseala (2005)

KRISTIINA EHIN
SUOMENNOS SANNA IMMANEN

miksi päädymme toistemme luo
osaamme koskettaa
kädet hakevat käsiä
huulet huulia
silmät silmiä
mutta Akilleus ei ikinä saavuta kilpikonnaa?
miksi keltaiset lehdet koskettavat soraa
lumihiutaleet kämmentäni
miksi vuodet kulkevat minusta läpi kuin puunkolosta
mutta Akilleus ei ikinä saavuta kilpikonnaa?
miksi susi tappaa lampaan
ilta päivän
pikku tunnit illan
aamu yön
päivä aamun
minä sinut
sinä minut
mutta Akilleus ei ikinä saavuta kilpikonnaa?
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riittääkö minusta
pitoihin ja paastoamaan
velipuolen häihin ja
sairaan rakkaan vuoteen viereen
riittääkö minusta
kuutamoon seisomaan
kultaristi kaulassa ja kädet ristissä
pyytämään muille
vastaamaan itselle
riittääkö minusta
sauniotukkakaunotarten keskelle
kihertämään keikistelemään
ja vaaleudellani muuttamaan
yön väri
riittääkö minusta
kuulostelemaan tuiskua
vaikenemaan viimeiseen asti
saattamaan sana kyyhkyn
unen
tuulen matkaan
riittääkö minusta?

31

11. elokuuta (11. august)
Pesin aamulla tukkani meressä. Paistoin lettuja myrskynvangeille, joita on nyt täällä
melkein koko pesue. Letunpaisto vei aikansa, mutta kun nostin valmiit letut pöytään, ne hävisivät siitä muutamassa minuutissa. Mietiskelin pimeysharjoituksiani,
kun minua yhtäkkiä huudettiin pihalta. Lapset olivat löytäneet saunan auringonpuoleiselta seinältä pelastusrenkaan alta lepakon, vesisiipan. Olin nähnyt noita tummia pikku otuksia iltahämärissä rannan yllä. Päivällä ne eivät näyttäydy koskaan.
Lepakko parka pelkäsi valoa. Laskin pelastusrenkaan varovasti takaisin sen päälle.
***
ensin pitää pestä puhtaiksi
paahteiset palmikkoni
kastaa ne viileään merivatiin
ikuisen suolaisiksi ne jäävät
kuin niihin olisi itketty koko tämän maailman
jälleennäkemisentuska ja eroilo
sitten pitää kuurata lattiaa ja kattoa
noita uusia tuttavuuksia
ja vilkaista kaikkiin kivenkoloihin
josko niihin taas olisi kertynyt
lauluja
pelastusrenkaan suojassa
torkkuu yöstä väsynyt vesisiippa
käpälät silmillään
***
olen vesi
virtaan aamulla ulos
minulla on huulet silmälasit sormus ja kädet
olen vesi
unisesta järvestä
syvältä maan uumenista
murran esiin kuin lähde
hulisen portaita alas
kadulle
katson kelloa ja ehdin kouluun
hei vesi
mitä kuuluu?
olen tänään lämmennyt
menneen talven lumet ovat lähteneet
ja mitähän sinä vesi haluaisit
tänään oppia?
tuntemaan tulen
tuntemaan tulen itseäni kadottamatta
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Kristiina Ehin suosittelee
August Gailit
KARGE MERI
Onneksi valgalaisesta August Gailitista ei tullut latvialaista kirjailijaa,
vaikka hänen kotikielensä oli latvia. Keneenkään muun virolaisen klassisen romaanikirjailijan kieli ja ajatukset eivät ole tehneet minuun sellaista
vaikutusta. Karge meri -teoksessa kaikki hahmot ovat kummajaisia, mutta
jotkut peittävät sen paremmin kuin toiset. Tapahtumat sijoittuvat Kihnuun,
hylkeenpyytäjien saarelle, joka voisi olla myös vertauskuva Virolle – ujo,
rakas ja mielipuolinen, täynnä ihmisten ikivanhaa kaipausta johonkin lämpimään, jota määrittää meitä ympäröivä meri pohjoismaisessa kirpeydessään.
Heiti Talvik
LUULETUSED
Suuri dekadentti runoilijamme, jonka syvyys ja suuruus innostavat vielä
nykyäänkin monia nuoria runoilijoita. Heiti Talvik tuntuu edelleen anarkistiselta ja nykyaikaiselta. Hänen runoudessaa on silti henkevyyttä ja
maagisuutta, jota suurin osa nykypäivän runoilijoista ei pysty tavoittamaan. Hänen profeetalliset runonsa oman elämänsä nopeasta lopusta
vankileirillä Siperiassa riipivät sielua ja saavat pohtimaan, mitä kaikkea
runoilija voikaan aistia ja ennustaa
Viivi Luik
KOGUTUD LUULETUSED 1962–1997
Viivi Luikin runous lumoaa ja kiehtoo minua. Hänen runoudessa on suurta
ajan ääntää, ja samalla hänen oma äänensä on henkilökohtainen ja herkkä. Hän osaa runoilla vuodenaikojen vaihtelusta ja Viron luonnosta kauniimmin kuin kukaan muu. Hänen ajatuksensa voivat olla karuja ja monet
niistä on kirjoitettu vaikeaan ja tekopyhään aikaan, mutta Viivi Luikin runot eivät koskaan tunnu ontoilta.
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Kaja Kunnas suosittelee

Kuva: Birgit Püve

Andrei Ivanov
MINU TAANI ONUKE. TUHK.
Loomingu raamatukogu 2010/7–8

Kaja Kunnas, toimittaja

Andrei Ivanov kuvaa pienoisromaanissa Tuhk Viron itsenäistymisen aikaa
Virossa syntyneen mutta kansalaisuudettomaksi jäävän nuoren näkökulmasta. Päähenkilö on yhtäkkiä ulkopuolinen synnyinmaassaan. Romaani
auttaa silittelemättä ymmärtämään
maan venäjänkielistä väestöä. Irrallisuus ja vironvenäläiset ovat aiheina
monissa Ivanovin romaaneissa. Samaa henkeä on romaanissa Kourallinen
tomua, joka ilmestyy syksyllä Jukka
Mallisen suomennoksena.

Katri Raik
MINU NARVA
Petrone Print 2013
Katri Raik kuvaa Viron pääosin venäjänkielistä rajakaupunkia Narvaa virolaisesta näkökulmasta mutta samalla suoraan arjen ytimestä. Arjen kummallisuudet ja monipolvinen historia yhdistyvät kaupungissa, joka on osa
Viroa mutta monille virolaisille kuin eksoottinen ulkomaa. Raik on kirjoittanut hauskan kirjan ennen, kuin Venäjä valloitti Krimin 2014 ja Narvalle
alettiin kansainvälisessä lehdistössä hakea vertailukohtaa Krimistä. Suosittelen kirjaa oppaana Narvaan.
Enn Soosaar
NURIPIDINE AASTASADA
Eesti Keele Sihtasutus 2008.
(suom. Viron nurinkurinen vuosisata. Like 2011)
Soosaaren esseistä käy ilmi, kuinka hitaasti ihmisten asenteet ja arvot
muuttuvat, kun yhteiskuntajärjestelmä vaihtuu. Sukupolven vaihdos ei
riitä muutokseen. Hänen isänsä näki, kuinka nopeasti tietty joukko ihmisiä
vaihtoi puolta neuvostomiehityksen alussa, ja taas uudestaan Viron vapautuessa. Esseet ovat alun perin ilmestyneet päivälehdissä 2000-luvun
alkupuolella, mutta ovat edelleen ajankohtaisia.

34

Mika Keränen

O

Kuva: Evamaria Keränen

len Virossa asuva suomalainen kirjailija. Muutin tänne
vuonna 1993 ja kotini on ollut
siitä lähtien Tartossa, vaikka välillä
on tullut sukkuloitua Suomen ja Viron
väliä työn vuoksi.
Aloitin kirjoittamisen opiskelijana, koska kaveripiirissäni Tarton
yliopistossa melkein kaikki kirjoittivat. Miksen minäkin, ajattelin. Olen
kirjoittanut suurimman osan kirjoistani viroksi, vaikka opin kielen vasta
aikuisiän kynnyksellä. Viroksi kirjoittaminen on ollut minulle aina luontevaa, siitä lähtien, kun kokeilin, miltä
se tuntuu ja panin kynän paperille.
Hyvältä tuntui. Kielioppisäännöt eivät
kahlinneet luomisen iloa.
Kirjoittaminen on ollut työni jo
useamman vuoden. Luulen, että kirMika Keränen
joitan, koska haluan muuttaa maailman paremmaksi paikaksi ja kirjoittamalla se tuntuu sujuvan minulta parhaiten. Virossa minut tunnetaan parhaiten
Divari-sarjan kirjoista. Niistä kaksi on suomennettu. Kirjasarja on inspiroinut
myös teatterin ja elokuvan tekijöitä. Minä sain sarjaan inspiraatiota lapsuuden
lempikirjailijalta Enid Blytonilta. Myös minun kirjoissani on lapsikatras, koira,
paljon murkinaa ja jännittäviä arvoituksia.
Lempisitaattini on äidiltäni: ”Vattua se on vattumatokin.”
Palkinnot ja ehdokkuudet
Peidetud hõbedane aardelaegas
2009 Vuoden paras lastenkirja (Viron kulttuurirahasto)
Nozagts oranžs divritenis
2012 Vuoden paras lastenkirja, 3.–4. luokkalaisten juryn mukaan (Lat-		
vian kansalliskirjasto)
Varastatud oranž jalgratas, Peidetud hõbedane aardelaegas ja Vana roosa maja
2012 Nukitsa kilpailu – 2. sija
Kuldne Lurich ja Küttepuuvargad
2016 Nukitsa kilpailu – 3. sija
2016 J. Oron lastenkirjallisuuspalkinto
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Kummitustalo

(katkelma lastenromaanista Marjapuurohuvila)

MIKA KERÄNEN
SUOMENNOS KAISU LAHIKAINEN

K

otona Satu pisti kypärän päähänsä ja asetteli sysimustat saparonsa näkymään kypärän alta. Valkoinen kypärä korosti kivasti tummia hiuksia,
niin kuin Sadun silmiäkin. Hänen ruskeissa silmissään loisti salaperäinen hehku. Pyörän satulassa istuessaan Satu tunsi itsensä melkein intiaaniksi,
joka laukkaa hevosellaan pitkin preeriaa.
Sadusta oli tosi mukavaa ajaa pyörällä. Varsinkin lätäköt olivat hänestä
mukavia. Hän etsi tieltä kaikki vetiset kuopat, joitten poikki ajaessaan saattoi
testata pyörää, ja vesi roiskui. Farkut ja tennarit olivat jo likomärät, mutta Satu
ei edes huomannut sitä. Hän ajoi pitkin joenrantaa lätäköstä lätäkköön. Äkkiä
hän näki ystävänsä seisomassa Kruunutarhan sillalla. Siellä olivat Mari ja Reilikka sekä Marin koira Matti. Mari näytti ottavan innoissaan kuvia.
Matti huomasi Sadun, ja sen lyhykäinen häntä alkoi väpättää ilosta. Kun
tyttö pääsi kavereittensa luo, pieni ranskanbulldoggi hyppäsi hänen jalkaansa
vasten aivan kuin olisi halunnut saman tien loikata pyörän satulaan.
Mari otti kuvan takajaloillaan kieppuvasta koirasta. Mutta Satu pohti, että heidän
pyörissään voisi olla korit. Silloin Matin voisi nostaa koriin ja ottaa mukaan ajelulle.
”Peräkärry olisi vielä parempi, koska sieltä se ei putoaisi niin helposti”, Reilikka ehdotti. Hänen ajatuksensa olivat kulkeneet samoja ratoja.
”Mitähän Kuul ja Lippus sellaisesta tuumaisivat?” Satu huomautti mietteliäänä.
Tytöt vilkaisivat häntä ihmetellen. Mitä tekemistä poliiseilla oli tämän kanssa?
”Tapasin juuri heidät.” Satu heilautti päätään Soppalinnan suuntaan ja kertoi, mitä äsken oli tapahtunut.
Reilikkaa välikohtaus harmitti. ”Se Kuul olisi kyllä voinut olla ystävällisempi, mehän ollaan autettu poliisia monta kertaa.”
Mari nyökkäsi myöntymyksen merkiksi, mutta oli selvästi omissa ajatuksissaan. Hän näki Soppalinnan nyt vain kameran linssin läpi.
”Mitä kuvia sinä oikein otat?” Satu kysyi kiinnostuneena.
”Meidän pitää esitellä koulussa oma kaupunginosamme. Se on meidän uusi
projektimme”, Mari vastasi matkien opettajan ääntä. Hänen sinisten silmiensä
valpas katse liikkui pitkin Soppalinnan kattoja. Vaaleat hiukset liehuivat syksyn tuulessa. ”Ajateltiin, että otetaan sammakkolammelta yksi kuva. Ja laulu
lavan kulmalta. Tultiin juuri Jaakopinmäeltä.”
Satu ei tajunnut mitään, ja Reilikka purskahti nauruun. Hän osoitti peukalollaan
Maria ja selitti: ”Mari sai sellaisen idean, että otetaan yksi kuva Soppalinnan joka kulmasta. Ja kaikki se, mikä jää niitten sisään, onkin meidän kotikaupunginosa.”
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Sadusta tuommoinen kuvaaminen tuntui vähän kummalta, mutta jos se oli
Marista hyvä ajatus, niin mikäs siinä. Olivathan Mari ja Reilikka sentään vuotta
vanhempia kuin hän itse.
”Äh! Minun pitää lähteä.” Satu muisti yhtäkkiä äidin, joka kotona varmaan
jo odotti kananmunia, paistinpannu hellalla kuumenemassa. ”Minun pitää
käydä äkkiä kaupassa. Mutta nähdäänkö vielä tänään?”
”Saisiko teillä kotona ottaa kuvia? Voitaisiin tulla myöhemmin käymään”,
Mari ehdotti ja touhusi samalla kameran kanssa.
”Kiva!” Satu huudahti iloisesti.
Mutta sitä Mari ei enää kuullut. Hän oli huomannut ison mustan variksen
nykimässä roskapöntöstä hampurilaisen paperia. Mari hiipi hiljaa lintua kohti
toivoen saavansa mainion kohtauksen ikuistetuksi.
Reilikallekin tuli hoppu. ”Nähdään kohta!” hän huikkasi Sadulle ja kipitti
Marin perään.
Satu kävi satulaan ja ajoi eteenpäin. ”Jess!” kuului hänen takaansa riemukas
hihkaisu. Mari oli saanut kuvan variksesta.
Iltapäivällä sää parani, ja Satu päätti katsella pihalla vähän ympärilleen.
Hän kiipesi puuvajan katolle. Hänen jokainen askeleensa oli harkittu, kuten
parkourissa kuuluukin. Aidan alempi poikkilauta, postilaatikko, ylempi poikkilauta, aidanpäällys, vajan katto.
Isä oli oikeastaan kieltänyt katolle kiipeämisen, mutta Satu piti niin kovasti
kaikenlaisesta kiipeilystä, että joskus hän vain ei piitannut kiellosta. Niin kuin
tänään. Eihän puuvaja ollut vaarallinen. Kerran hän oli nähnyt keskikaupungilla, miten joku poika kiipesi vesirännejä myöten urheilumuseon katolle. Se kyllä
oli vaarallista!
Kurkistellessaan vajan katolla ympäriinsä hän näki Marin, Reilikan ja Matin, jotka kävelivät Melonikatua heille päin.
Kun he olivat ehtineet melkein Sadun luo, tämä huudahti ja vilkutti heille.
Reilikka huomasi hänet ensimmäisenä ja vilkutti takaisin.
”Mitä sinä siellä teet?” kysyi Mari, kun ystävykset ja Matti olivat päässeet
vajan viereen.
Satu näytti reittinsä, ja Mari oli heti valmis kiipeämään perässä. Hän laski
Matin remmin irti, heitti kameralaukun hihnan toiselle olkapäälle ja kiipesi.
Ensin varovasti aidan päälle ja sieltä edelleen katolle.
Reilikkaa kyllä vähän pelotti, mutta hän meni muiden perässä. Musta bulldoggi sen sijaan tuijotti pelästyneenä vajan kattoa. Sen katseessa näkyi vakava
moite. Miksi ihmeessä kaikki ihmiset ja kissat ovat koko ajan kiipeilemässä jonnekin korkealle?
Päästyään katolle Mari katseli rauhallisesti ympärilleen. Aurinko näyttäytyi taas pilvien lomasta ja värjäsi syksyiset puut kellanpunaisin sävyin. Kauneimpia olivat suuret keltaiset koivut.
”En tiennytkään, että Soppiksessa on syksyllä näin kaunista”, Mari ihasteli.
Hän napsi kuvia jokaisesta ilmansuunnasta. ”Näistä tulee projektin parhaat kuvat.”
Nuoren valokuvaajan katse pysähtyi omenapuiden välistä näkyvään naapuri
taloon, ja hän otti vielä yhden kuvan. Hänen huomionsa kiinnittäneessä talossa oli
kaksikerroksinen kuisti, ja se oli aika surkeassa kunnossa. Katossakin oli monta reikää.
”Kuka tuossa talossa asuu?”
”Ei kukaan, se on ollut myynnissä jo jonkin aikaa. En tykkää siitä yhtään”,
Satu vastasi ja katsoi aivan toiseen suuntaan, mäkeä alas, missä poppelikujat
reunustivat Emajokea.
”Mikset tykkää?” Mari ihmetteli ja otti talosta uuden kuvan.
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Sadun tummat silmät suurenivat. ”Se on ihan kamala! Joskus sieltä kuuluu
ääniä ja jotain koputtelua. Ihan kuin talossa oli joku tekemässä jotain, mutta en
ole koskaan nähnyt, että kukaan oikeasti liikkuisi siellä.”
”Ajatteletko, että siellä kummittelee?” kysyi Reilikka, joka siihen asti oli
istunut hiljaa ja kuunnellut.
Satu katsoi ystäviään eikä osannut sanoa mitään. Hän ei tiennyt, kummitteliko siellä vai ei. Hän ei halunnut edes ajatella mokomaa taloa.
”Pitäisi selvittää, kummitteleeko siellä. Sehän olisi juuri sopiva juttu meidän salaseuralle”, Mari innostui.
”Kummituksia ei ole olemassa”, Reilikka huomautti ja käänsi katseensa pois.
Mutta Marille ei sellainen perustelu riittänyt. ”Te vain pelkäätte. Ehkä siellä asuu joku mukava kummitus. Minä ainakin haluaisin nähdä sen. Mennään
tutkimaan taloa.”
”En kyllä tiedä, minua pelottaa ihan oikeasti.” Sadun hartiat tärisivät.
”Ai että sinä et pelkää tänne kiipeämistä, mutta pelkäät kummituksia?” Reilikka virnisti ja kurkisti varovaisesti vajan katon reunan yli.
”Se on ihan eri asia”, Satu yritti päästä pälkähästä.
”Ei siellä ole mitään pelättävää, meillähän on Matti”, Mari houkutteli. ”Minä
soitan pojille.”
Mari valitsi numeron ja kuuli puhelimen soivan. Hän kuvitteli elävästi, miten A-ryhmän soittoääni kuului Olavin kännykästä.
Olavi vastasi nopeasti. Mari ehti tuskin sanoa, että Sadun naapuritalossa
ehkä kummitteli ja että salaseura voisi tutkia asiaa lähemmin, kun pojat lupasivat tulla heti paikalle.
Tytöt kiipesivät katolta ja jäivät odottamaan. He päättivät ajankulukseen kerätä pudonneita omenia. Puiden alusta tyhjeni nopeasti.
Äkkiä Matti höristi korviaan ja porhalsi portille. Sieltä tulivat Olavi ja Anton. Koira painui suoraan heitä kohti, minkä pojat tietysti käyttivät hyväkseen.
Alkoi huima takaa-ajo, ja Matti ryntäsi erityisesti Olavin perään. Karkuun
juokseva poika puikkelehti hurjasti omenapuiden välissä ja kiljui – riemusta, ei
suinkaan pelosta. Se oli aikamoista menoa. Matti pysyi reippaasti Olavin jäljessä ja saikin tämän lopulta kiinni.
Olavi heittäytyi nurmikolle, vetäisi sinisen hupparinsa hupun silmilleen ja
huusi: ”Apua, kimpussani on vampyyrikoira!”
”Ei se ole mikään vampyyrikoira”, tokaisi Mari, joka oli kärsivällisenä katsellut takaa-ajoa.
Edelleen villisti hohottava Olavi nousi pystyyn ja pudisteli housuistaan roskat. Mari sen sijaan nappasi Matin syliinsä ja vei sen talon seinän vieressä olevan
sadevesiastian luo, jotta koira saisi sammuttaa janonsa. Sitten tyttö ilmoitti,
että nyt he olivat valmiita kummitusjahtiin.
He pääsivät naapurin pihalle helposti aika harvan lankkuaidan läpi. Vain
Sadun mielestä oli parempi kiivetä aidan yli ja tietysti paikasta, missä aita oli
mahdollisimman korkea.
Naapuritalon puutarha oli varsinainen viidakko. Olavi ja Anton kävelivät
toisten edessä ja talloivat urheasti nokkosia ja muita kulkua häiritseviä puskia.
Matti sen sijaan jäi aivan jonon loppuun. Sitä ei edes näkynyt villiintyneen vihreyden keskeltä, mutta Mari ei ollut huolissaan. Koiran rohiseva hengitys paljasti aina sen olinpaikan.
Lopulta he tulivat salaperäisen talon luo. Näky oli lohduton. Talo näytti kurjalta. Maali oli irtoillut, kuistin ikkunoista on monta lasia rikki. Jotkin ikkunat
oli peitetty vanerilla, jotkin ammottivat pelkkinä aukkoina.
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Kaksikerroksinen kuisti teki talosta suuremman näköisen kuin se oikeastaan oli. Pelonväristykset hiipivät pitkin lasten selkäpiitä. Vain Matti ei pelännyt mitään. Se kävi merkitsemässä kuistin nurkan omakseen.
”Se on joskus ollut marjapuuronvärinen”, Anton totesi ja sormeili talon seinää. Sirunen kalpeaa kuivanutta väriä putosi nurmikolle.
”Ehkä se taas joskus onkin marjapuuronvärinen. Jos joku laittaa sen kuntoon”, Olavi sanoi reippaasti.
”Katsokaa tuota porttia!”
Mari oli huomannut suuren mustan metalliportin vastapäätä talon pääovea.
”Se on ihan kuin jokin Draculan linnan portti”, Reilikka madalsi äänensä melkein kuiskaukseksi ja oli valmis minä hetkenä hyvänsä pinkaisemaan pakoon.
”Minne siitä pääsee?” Olavi kysyi.
”Viimeksi sitä ei ollut”, Satu huomautti hämmästyneenä. ”Mutta siitä pääsee Melonikadulle, kyllähän te tiedätte. Sinne, missä kummallakin puolella
katua on puuvajoja.”
”Milloin sinä viimeksi kävit täällä?” Mari kyseli.
Satu muisteli. ”Varmaan joskus keväällä. Keräsin lumikelloja talon edestä.
Silloin kuulinkin sieltä sisältä jotain pauketta.”
”Millaista pauketta? Soittiko joku rumpuja?” Mari vitsaili.
”Ei, kun sellaista koputtelua. Niin kuin olisi tehty remonttia.”
”Remonttia täällä kyllä pitäisikin tehdä”, Olavi totesi asiallisesti, aivan kuin
olisi voinut ryhtyä heti hommiin.
”Talohan on ihan ruosteessa”, Anton koetti esitellä tietojaan, mutta joutui
kuulemaan isonveljen näpäytyksen.
”Ei puutalo ruostu. Rauta ruostuu.”
”Minä en tykkää vanhoista puutaloista”, Reilikka ilmoitti happaman näköisenä.
”Sellaisessahan sinä itsekin asut”, Olavi huomautti.
Poikien kotitalo oli samalla kadulla kuin Reilikan koti, mutta oli vielä sitäkin huonommassa kunnossa. Olavin ja Antonin talossa ei ollut muuta kaunista
kuin ovi, mutta Reilikan kotitalo oli sievästi maalattu.
Reilikka kohautti olkapäitään. ”Joka tapauksessa tykkään enemmän uusista taloista. Niin kuin siitä tiilitalosta, jossa on isot ikkunat ja jonka vieressä Mari asuu.”
”Ovathan puutalotkin ihan kivoja, jos ne ovat kunnossa”, Mari koetti sovitella.
Satu ei sanonut mitään, mutta nyökäytti hyväksyvästi Marin puheelle. Olisihan mukavaa, jos joku ostaisi naapuritalon ja laittaisi sen kuntoon.
Äkkiä Matti höristi korviaan ja käänsi kuononsa porttia kohti.
Kuului metallin kolahdus, ja Draculan portti avautui itsestään. Lapset jähmettyivät säikähtyneinä paikoilleen.
”Juostaan karkuun”, Anton ehdotti hätääntyneenä, mutta Satu rauhoitteli
kaikkia. Hän tunnisti portin taakse ilmestyneen auton.
Pihalle vieri pieni kuplavolkkari, jonka vesimeloninpunaisessa kyljessä
komeili teksti ”Krissun kiinteistöt”. Auto pysähtyi, ja siitä astui kaunis nuori
nainen, jolla oli yllään punavalkoinen verryttelypuku ja jalassa punaiset urheilukengät ja jonka pitkiä vaaleita hiuksia piti kiinni vain punainen lippis.
Nainen hymyili ystävällisesti Sadulle. ”Moi! Sinähän olet tuosta naapurista,
Melonikadulta, vai mitä?”
Satu nyökkäsi reippaasti. Hänen vanhempansa olivat muutama vuosi sitten
ostaneet perheen talon tämän tädin välityksellä. Tyttö muisti kiinteistönvälittäjän
hyvin. Hän jopa tiesi, että tämän nimi on Krissu. Satu kuiskasi tietonsa muillekin.
”Oletkos ostamassa minun taloani?” nainen kysyi huvittuneen näköisenä.
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”En, kun tultiin vain käymään. Toivottavasti ette ole vihainen”, Satu sanoi
yrittäen olla oikein kohtelias.
”Vihainen? Minä?” Krissu hämmästeli. ”Enhän minä ole vihainen. Mutta en kyllä
ehdi juttelemaan teidän kanssanne enempää, kun tänne tulevat mahdolliset ostajat.”
Nainen oli hyvin ystävällinen, ja piha tuntui lapsista heti aika lailla turvallisemmalta.
”Kummitteleeko tässä talossa?” uteli yhtäkkiä Anton, joka oli tähän saakka
pysytellyt hiljaa.
”Hyvänen aika! Miten te semmoista kuvittelette?” Krissu kysyi yllättyneenä. Hän hymyili yhä leveästi ja hyväntahtoisesti, mutta oli muuttunut jotenkin
varautuneeksi.
”Sieltä on joskus kuulunut outoja ääniä”, Satu puolestaan vastasi.
”Minkälaisia?” Krissu kysyi huolestuneena. Punaisen lippiksen alta hänen
tarkkaavainen katseensa kiersi yksitellen kaikki lapset.
”En oikein osaa sanoa… Jonkinlaista hakkaamista”, Satu selitti arkana.
Krissu muuttui äkkiä vakavaksi. Hän otti lippiksen päästään ja haroi avoimia hiuksiaan. Sitten hän katsoi mietteliäänä taloa. Lapsetkin käänsivät katseensa talon suuntaan. Jopa Matti katsoa napitti taloa. He kaikki tuijottivat
aution talon ikkunoita ja odottivat, mitä nyt tapahtuisi. Ei tapahtunut mitään.
Lopulta Krissu katkaisi hiljaisuuden. Hänen sanansa saivat lapset kuuntelemaan tarkasti: ”Olen minäkin kuullut siitä. Kerrotaan, että siellä pitää ääntä
nuori nainen, jolla oli surullinen kohtalo.”
Krissu henkäisi syvään ja jatkoi tarinaansa: ”Kuulin edellisiltä asukkailta,
että talon ensimmäiselle omistajalle oli käynyt huonosti. Hän oli kotoisin Toilan
kylästä ja rakasti kovasti kotiaan. Mutta opiskellessaan Tarton yliopistossa hän
tutustui mukavaan nuoreen mieheen, joka pyysi, että tyttö jäisi asumaan tänne
Tarttoon. Tyttö ilmoitti, että hänen kotinsa oli Toilassa ja että hän jäisi Tarttoon
vain sillä ehdolla, että saisi juoda joka aamu kahvia omalla kuistillaan. Sulhanen lupasi järjestää asian ja siirsikin talon tänne.”
”Miten talon voi siirtää paikasta toiseen?” Satu ihmetteli.
Krissu selitti hymyillen: ”Ensin talon hirret numeroitiin. Nytkin niitä numeroita on joissakin kohdissa jäljellä. Sitten hirret irrotettiin ja tuotiin junalla
tänne. Täällä ne koottiin uudelleen.”
”Sehän on hieno tarina”, Olavi kiitteli.
”Niin, alku”, Krissu huomautti. ”Mutta sitten kävi niin, että sulhanen lähtikin toisen naisen matkaan ja tyttö jäi taloineen Tarttoon aivan yksin. Kerrotaan, että kuolemansa jälkeen hän alkoi kummitella talon kuistilla. Jos vaikka
hän siellä kolisteleekin? Se oli sellainen onneton rakkaustarina. Niin, että en
kyllä suosittele, että tulette enää tänne.”
Matti pärskähti, pudisti päätään ja meni nuuhkimaan Krissua. Tämä kysyi
säikähtäneenä: ”Miksi se murisee koko ajan?”
”Se vain hengittää sillä lailla. Ei se tarkoita pahaa”, Mari sanoi anteeksi pyytäen.
Samassa kiinteistönvälittäjän puhelin soi. Nainen ei vastannut vaan katsoi
Satua silmiin ja sanoi nopeasti: ”Anteeksi vain, mutta minun pitää nyt käydä
töihin. Älkää tulko enää tänne. Kummitusten kanssa ei ole leikkimistä.”
Sitten Krissu otti kännykän ja käveli mustan portin luo. Lapset eivät olleet
huomanneetkaan sen sulkeutumista. Nyt he kaikki näkivät, miten portti toimi.
Krissu painoi pientä kaukosäädintä, ja portti alkoi hiljakseen avautua.
Kännykkäänsä puhuvan Krissun kova ääni kuului pihan toisellekin puolelle: ”Te olette jo Melonikadulla, selvä. Siellä vajojen välissä on kuja ja sen päässä
iso musta portti… Siinä on kalterit. Juu, nyt minä näen teidät jo.”
40

Olavi heilautti hiljaa päätään. Heidän oli viisainta häipyä. He palasivat vanhaa reittiään Sadun puutarhaan. Kukaan ei sanonut mitään.
Vasta kun he pääsivät vajan taakse, Mari katkaisi hiljaisuuden: ”Onpa outo
juttu. Jotenkin epäilyttävä.”
”Tosi epäilyttävä”, Satu jatkoi ja lisäsi: ”Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ei
tuommoista voi jättää sikseen.”
Ystävykset asettuivat vajan katolle vahtiin.

Maris Reinson suosittelee

Kuva: Teemu Keskinen

Liina Jänes, Jüri Kuuskemaa, Epp
Lankots & al.
TALLINNA PUITARHITEKTUUR
Arhitektuurimuuseum 2014
Kirjan tekijät tarkastelevat Tallinnan
entisten, lahoamiselle tuoksahtaneiden kaupunginosien puurakennusten
ainutlaatuista arkkitehtuuria. Rakennuksista on seulottu esiin samaa
rakennustyyppiä edustavia taloja. Lukijalle voi tulla yllätyksenä, että vielä
1900-luvun puolivälissä Tallinna oli
puukaupunki. 2000-luvun alussa siihen saakka säilyneille vanhoille puurakennuksille koitti uusi ja parempi aika,
kun niitä ryhdyttiin kunnostamaan.

Maris Reinson, kulttuurien
välisen työn ja tallennepalveluiden johtava koordinaattori,
Tampereen kaupunki

Oliver Orro, Robert Treufeldt, Maris Mändel
KOPLI SONAAT. VENE-BALTI LAEVATEHAS.
Eesti Arhitektuurimuuseum 2017
Kopli on Tallinnan monipuolisimpia kaupunginosia. Kirja valottaa sen rakennushistoriaa. Koplin niemimaa oli sata vuotta sitten tallinnalaisten loma- ja
piknikpaikka. Lomalaisia houkutteli verraton merinäköala, kumpuileva
maasto sekä koskemattomat metsät. Koplista ei kuitenkaan tullut Piritan
kaltaista lomanviettopaikkaa vaan valtaosin venäjänkielinen teollisuusalue.
Suurimpia muutoksia Koplin maisemaan toi Venäjän-Baltian laivatehtaan
perustaminen sekä tehtaaseen töihin palkatut vieraskieliset työläiset, joiden
tarpeisiin rakennettiin asuintaloja, kauppoja, palvelupisteitä sekä kirkko.
Kärt Summatavet
LOOMISE VÄGI. KIHNU ROOSI KÄSITÖÖKOGU.
EHESummatavet OÜ 2017
Kirja on katsaus Kihnun saarella elävän perinteenkantajan ja uudistajan
Rosaali Karjamin eli Kihnun Roosin elämään ja arvomaailmaan, ja samalla
Kihnun saaren suulliseen aineelliseen perinteeseen.
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Valdur Mikita

A

Kuva: Andres Tennus

loitin runoilijana, ensimmäisiin runokokoelmiini Äpar
duse rõõm (2000) ja Rännak im
pampluule riiki (2001) sain inspiraation
kuvarunoista. Vuosina 2008–2015 ilmestyi virolaisten sielunelämää koskettanut esseetrilogia Metsik lingvisti
ka, Lingvistiline mets ja Lindvistika ehk
metsa see lingvistika. Noista kolmesta
tunnetuimmaksi nousi toisena ilmestynyt Lingvistiline mets. Kirja sai Viron
kulttuurirahaston
vuosipalkinnon
ja Tarton kulttuuripalkinnon. Uusin
kirjani, viime joulukuussa ilmestynyt Kukeseene kuulamise kunst vaeltaa
ajatuksellisesti samoja polkuja, mutta
hieman laajemmin. Kirja tutkii suoValdur Mikita
malais-ugrilaisia piirteitä virolaisten
ajattelutavoissa ja kulttuurikuvassa.
Kirjailijana minuun on vaikuttanut eniten lapsuudenkotini Etelä-Virossa.
Tarvastun kunnassa Suislepassa oleva maalaistalo on tyypillinen etelävirolainen
alkuperäistalo keskellä metsiä ja niittyjä. Siellä äidinpuoleinen sukuni on asunut
aikojen alusta, kirjallisten lähteiden mukaan vähintään viimeiset 300 vuotta.
Lapsuuteni näytti kovin arkaaiselta. Pienemmät tilan työt tehtiin usein hevosella.
Sukupolvet asuivat yhdessä, mitä kuvaa parhaiten kummallinen muisto: pienin astia, jossa kesällä valmistettiin perheelle ruokaa, oli kymmenlitrainen alumiininen
kattila. Jos isoäitini olisi nähdnyt nykyaikaisen litran kattilan, olisi hän varmasti
ihmetellyt, mikä ihme ihmisen pakotti tekemään niin suuren ja ruman kupin.
Yhtä arkaainen kuin ympäröivä elämä oli myös kyläläisten ajatusmaailma.
Isoäiti kävi kyllä kirkossa ja lauloi välillä tasaisella äänellä virsiä, mutta yhtä paljon hän uskoi myös metsän henkiin ja loitsuihin. Tarvastusta tunnetaan myös
eräs kulttuurihistoriallinen fakta – Kalevipoegin kolmannessatoista kappaleessa
on nimittäin satakunta värssyä kansan aitoja madonlukuja. Fr. R. Kreuttzwaldin kirje Eino Leinolle, jossa hän kirjoittaa saaneensa tarvastulaiselta talonpojalta joitain vanhoja maagisia loitsuja, on säilynyt. Todennäköisesti kyseessä
ovat juuri ne loitsut, jotka Kreutzwald myöhemmin vuoli kansalliseepokseen.
Isoisä ei muistaakseni käynyt kirkossa, sen sijaan hän uskoi järkähtämättä
seitsemännen Mooseksen kirjan olemassaoloon, lapsena kävin jopa etsimässä
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sitä aitan ullakolta. Isoisällä oli nuorena jännittävä ammatti, hän piti 1920-luvulla yhtä Viron ensimmäisistä kiertävistä elokuvateattereista ja näytti maalaisille kylätaloilla elokuvataidetta. Vaikka suurin osa filmikeloista katosi sodan
aikana, yhtä ja toista oli kuitenkin säilynyt. Joskus isoisä etsi kaapin periltä
filmikelat ja veivasi Boschin koneella seinälle ripustetulle lakanalle ikivanhoja
naarmuisia Paramount-elokuvia. Nuo kummalliset Charlie Chaplinin esittämät mykkäelokuvat korvasivat lapsuudessani Suomen television, jota valitettavasti etelävirolaisena en nähnyt (tuon ärsyttävän tosiasian takia etelävirolaiset
vihasivat kiihkeästi pohjoisvirolaisia, ja vihaavat edelleenkin). Villin luonnon,
muinaistarujen ja kaukaisten saavuttamattomien asioiden kaipuu minussa
juontuu joka tapauksessa lapsuudestani.
Kävin koulua ikivanhassa kartanorakennuksessa, jossa oli narisevat puuraput ja suuret kaakeliuunit, korkeat katot, kuivakäymälä ja kartanon ajoista peräisin oleva rautaovinen arestihuone, jonka lattian kautta pääsi kuulemma salakäytävää läheiselle hautausmaanmäelle. Koska olin kinnostunut luonnosta, tiesin jo
nuorena, että haluan yliopistoon ja tutkijaksi. Tutkijaa minusta ei valitettavasti
tullut, sillä isoisän tarinat ja lapsena luetut kirjapinot rikkoivat lopullisesti rationaalisen ajatteluni. Aina kun tiede ja perintö kohtaavat ajatuksissani, perintö
voittaa. Myöhemmin olen sanoittanut tämän maksiimin seuraavasti: jos ihmisiltä vie toden, he tuskin huomaavat, mutta jos heiltä vie myytin, katastrofi on
väistämätön. Myytti on totuutta tärkeämpi, usein myytti onkin maailman ainoa
totuus ja unelmiemme selkäranka – sellainen ihmisen luonne vain on.
Opiskelin Tarton yliopistossa biologiaa ja semiotiikkaa, viimeisestä suoritin
myös tohtorin tutkinnon. Tiesin kuitenkin jo opiskellesani, että mytologinen
ajattelu on minulle voimakkaampi virta kuin teoreettiset tiedot. Kirjallinen tuotantoni syntyy usein niiden rajalla, se on inpiroivin luova topos. Vuosina 2016 ja
2017 toimin yhden lukuvuoden Tarton yliopiston vapaiden taiteiden professorina.

Valdur Mikita suosittelee
Tõnu Õnnepalu
VALEDE KATALOOG. INGLISE AED.
Viisaan ihmisen hyvin kirjoitettu kirja nykyihmisen elämänkatsomuksesta, toivosta ja toivottomuudesta.
Heiki Pärdi
EESTI ARGIELU. TEEKOND MOODSASSE MAAILMA.
Jännittävä kurkistus siihen, miten virolaisten kotielämä ja ajattelutapa on
muuttunut viimeisen 150 vuoden aikana.
Ahto Kaasik
PÜHAPAIKADE TEEJUHT
Perusteellinen yleiskatsaus virolaisten hiisien perimätiedosta ja luonnon
pyhistä paikoista.
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Introvertin
kauniin yliherkkä
pohjoinen luonne
VALDUR MIKITA
SUOMENNOS HANNA PIPPURI

I

tämerensuomalainen kulttuuri on onnistunut säilyttämään kaksi ihmistyyppiä, jotka katoavat vähitellen maailmasta: introvertit ja yliherkät ihmiset. Yliherkät ihmiset ovat usein samalla introvertteja, mutta kaikki
introvertit eivät ole yliherkkiä. Heidän suuri osuutensa on omalla tavallaan vaikuttanut kulttuurimme syvempään kuvaan.
Noidanluonto on jossain määrin perusteltavissa luonnon olosuhteilla: pohjoisessa yliherkkyyttä ja introverttiutta on enemmän. Mitä vähemmän ympäristössä on ruokaa, mitä pelottavampi ja epäystävällisempi maasto, sitä vastaanottavampi luonne. Introverttius taas on välttämätön ominaisuus, jotta
selviydytään laajoilla metsämailla. Metsästäjä-keräilijät eivät ole milloinkaan
liikkuneet suurina laumoina. Tämä ajatus tuntuu painaneen myös Oskar Looritsia, joka saattoi tuntea sympatiaa juuri tällaista ihmistä kohtaan siksi, että
hän itse oli yliherkkä ja peilasi maailmaa oman psyykensä prisman läpi. Hän oli
kuin eksynyt samaani kolmekymmenluvun Virossa, yhtenään riidoissa ja äkkiottoinen, mutta samalla hänellä oli epäilemättä erityisiä vahvuuksia. Loorits
kirjoitti enemmän vaistonsa kuin tietojensa varassa, mutta se riitti rikastuttamaan virolaista ajattelumaailmaa vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Yliherkkyys on salainen voimalaitos, joka ruokkii itämerensuomalaista jossakin sielun
syvyyksissä.
Synestesiaa pidetään nykyajattelussa yhtenä yliherkkyyden muotona. Ehkä
juuri siksi se on suomalais-ugrilaisten keskuudessa varsin levinnyt ilmiö. Sen
säilymistä ovat varmasti edesauttaneet myös suomalais-ugrilaiset kielet. Synesteettinen kokemus on kuin pikkuruinen samaanimatka. Samaan aikaan
synestesia muistuttaa hiukan pallosalamaa – suhteellisen tavallinen luonnonilmiö, joka jää jonnekin tieteen ja mystiikan rajamaille. Osa siitä on todellista,
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toinen puoli yhtä lailla epätodellista. Juuri synestesiaan taipuvat metsäkokemukset ovat erityisen mieleenpainuvia. Niiden hetkien ja kokemusten takia ei
halua kesäisin matkustaa Virosta mihinkään. Monet matkat kaukaisiin maihin
eivät ole likimainkaan vetäneet vertoja unenomaisille vaelluksille Etelä-Viron
metsissä. Ehkä yksi kauan sitten tehty Siperian matka tarjosi jotakin verrattavissa olevaa.
Yksi yliherkkien ihmisten ominaisuus on epätavallisen laaja tunteitten
skaala masennuksesta ekstaattisiin tiloihin. Psyykkiset rajakokemukset ovat
heille oleellinen osa maailman ymmärrystä ja matkaa itsetuntemukseen. Joku
onnistuu löytämään näille ilmiöille paikan elämässään, joku antautuu lopulta
näille ”rengeille” kuten tunnetussa virolaisessa kansansadussa. Sille, joka on
syntynyt hiukan stabiilimpana, jäävät yliherkän ihmisen sisäiset taistelut kaukaisiksi ja hämäriksi ja ihminen itsekin puolittain käsittämättömäksi. Leikillään voi sanoa, että monien virolaisten salainen haave on tulla lapinnoidaksi,
mutta vain harva kai uskaltaa ajatella ajatuksen loppuun asti.
Aistien sekoittumisen myötä syntyy usein eräs ihmeellinen asia. Synesteettinen kytkös luo ihmisen sisään uuden epätavallisen dialogin osapuolen. Tästä
näkökulmasta synestesia on epäilemättä sidoksissa viisauteen ja tietämiseen.
Uskon, että maaginen sana on sidottu ihmismieleen juuri synesteettisen sillan kautta. Tällainen sana muuttuu paljon voimakkaammaksi kuin tavallinen
sana. Yliherkkyys on kulttuurimme oleellinen piirre ja sen kadottaessamme
emme enää ole ominaisuuksiltamme suomalaisugrilaisia. Kaikilla muilla osaalueilla eurooppalaiset ovat meitä parempia ja sopeutumiskykyisempiä. Pohjoisen noidat ovat se katoava ihmisvara, jolla suomalaisugrilaiset kasvattavat
maailman henkisen kulttuurin kirjoa. Eivätkä muut ammatit täkäläistä ihmistä juuri vedäkään puoleensa.
Mystiikka on siis oleellinen osa täkäläisen ihmisen luontokokemusta. Se
vain ei löydä enää ilmenemismuotoaan eikä sovi erityisen hyvin nykyaikaiseen
maailmankuvaan. Tällainen ihminen jää loukkuun kahden maailman välille
ja sieluntuskaansa lievittääkseen hän voi vain alkaa haalia kokoon kaukaisista
maista tuotuja kristalleja, joihin mustalainen on ladannut hiukan energiaa.
Yliherkän ihmisen maailmassa on paljon sanoittamatonta ja epämääräistä –
kuten virolaisessa kulttuurissakin. Yliherkällä ihmisellä on paljon ekstaattisia
kokemuksia, ja hänen herkkä henkensä tuppaa herkästi vaeltelemaan. On tosiasia, että itämerensuomalainen kulttuuri on pitkälti noitien luoma maailma.
Yliherkkä ihminen luo ympärilleen vähitellen aivan toisenlaisen maailman.
Virolaista ihmistä näyttää kuvaavan merkittävä yliherkkyys niin ajan, tilan
kuin sään suhteen. Aikaherkkyys, paikkaherkkyys ja sääherkkyys – ne ovat
kulttuurimme keskeiset mittarit. Monet tällaiset ilmiöt ovat yhteydessä pyhän
kokemukseen, monet paikat, ajankohdat ja sääilmiöt ovat pyhiä. Voidaan olettaa, että pyhien paikkojen kulttuuri on syntynyt yliherkän ihmisen maailmankokemuksesta. Illan suussa on vietetty hämärän hetkeä, kesän tai talven alkua
taas ilmaisee tasauspäivä. Molemmat siirtymät ovat luonteeltaan pyhiä. Koska aurinkoa on täällä vähän, ovat pohjoisen ihmiset varsin herkkiä auringon
suhteen. Virolaisen mieliala ja energiataso riippuu suurelta osin säästä. Meillä
näyttäisi olevan jokin erityinen side aurinkoon: suomalaisugrilaiset ovat suorastaan kuin käveleviä aurinkokennoja. Heti, kun taivas kirkastuu, lähtee elämä käyntiin. Harmaa sää taas kytkee ihmisen mielen säästöliekille.
Virolainen ei ole mielestäni erityinen älyn jättiläinen – eikä myöskään mikään tunneihminen. Loistavia ajatuksia ja suuria tunteita onkin kulttuurissamme niukanpuoleisesti, eikä klassisten kaanonien mukaan luotuja suuria
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taideteoksia tai mietekokoelmia ole täälläpäin juuri tuotettu. Kuitenkin viron
kielessä on yksi kiinnostava ilmaus, joka kuvastaa hyvin meidän leveysasteittemme ihmistä – se on vaimuseisund, hengentila. Hengentila on rajamaastoa,
omanlaisensa psyykkinen periferia. Jotakin, joka jää ajatusten ja tunteiden välimaastoon. Itämerensuomalainen on ennen kaikkea hengentilojen mestari.
Viisaus ei virolaisessa kulttuurissa vääjäämättä yhdisty tietoon, eikä etenkään tunteisiin. Viisas on se, joka hallitsee hengentiloja. Hengentila ei ole ajatus eikä tunne, vaan jonkinlainen ylentävän tietoisuuden sisältävä sisäinen
vavistus. Hetki, jolloin ihmisessä avautuu maagisen sanan ikkuna. Juuri hengentiloja ihminen metsästää villistä luonnosta ihanteellisen mökkinsä portilla.
Ajatukset ja tunteet eivät kiinnosta täkäläistä ihmistä, mutta tunnemme suurta
intoa salaperäisiä hämäräluonteisia tietoisuuden tiloja kohtaan. Juuri se herättää ihmisessä vastustamattoman keräilyvimman. Olla utuisten ja sekavien hengentilojen mestari, vaeltaa aina määrittelemätöntä ja selittämätöntä kohti – se
synnyttää todellisen hullumielisyyden estetiikan! Emme kai ole osanneet milloinkaan sanoittaa tätä osaa kulttuurista. Olemme sen sijaan antaneet pettää
itseämme vierailla termeillä ja ajatusrakennelmilla. Näin elämmekin pitkälti
sellaisten sääntöjen mukaan, joilla meitä ovat auliisti varustaneet kaikki ne kolonialistit, jotka kirjoittivat virolaiset kulttuurikansaksi.
Jos uskotaan lukuja, pitäisi joka kymmenennen meistä olla yliherkkä. Virossa olisi siis vähintään noin 100 000 yliherkkää ihmistä. Lukiessa Oskar Looritsin mietteitä luontoherkästä luonteesta tulee vääjäämättä tunne, että hän kirjoittaa etupäässä itsestään. Loorits kärsi myös itse kohtauksittain suorastaan
hulluuteen asti yltävistä hengentiloista. Hänen pohdintansa menevät usein
metsään, mutta ihmeellisen helposti hän yltää usein pelkkään vaistoonsa (ei
tosiasioihin) nojautuessaan mieltä kiehtoviin seikkoihin. Loorits ”tietää”, ja tuo
omaperäinen intuitio tekee hänestä ylittämättömän, suvereenin ajattelijan.
Yliherkkiä ihmisiä kuvaavat monet seikat, joiden tajuaminen on suuri helpotus etenkin heille itselleen. He kärsivät usein raskasta maailmantuskaa ja
heidän on vaikea löytää paikkaansa elämässä. Koska maailman on yleisesti ottaen pannut kokoon vähemmän tunteelliset ihmiset, niin kaikki tuntuu olevan
pielessä. He huomaavat riitasointuja siellä, missä tavallinen ihminen havaitsee
vain elämää kaikessa kauneudessaan. Ajatus, jonka yliherkkä voisi panna korvansa taakse on, että hänelle ei olekaan maailmassa paikkaa. Ainoa mahdollisuus on luoda itse paikkansa. Juuri nämä ovat parhaat esimerkit yliherkän ihmisen elämästä, sillä omaa luontoa ei ole mahdollista muuttaa.
Yliherkkiä ihmisiä luonnehtii poikkeuksellisen hyvä vaisto, luonteensa
puolesta he ovat pappeja, lääkäreitä tai profeettoja. Tämä taas perustuu yhteen ainoaan psyykkiseen tosiasiaan, nimittäin he työstävät poikkeuksellisen
paljon asioita alitajunnassaan. Se mahdollistaa heille sellaisten asioiden huomaamisen, mistä tavallisilla ihmisillä ei ole (vielä) aavistustakaan. Lisäksi se
ruokkii luovuutta, sillä assosiaatioiden määrä on hyvin suuri. Se kuitenkin tuo
mukanaan myös erään negatiivisen puolen – yliherkät ihmiset väsyvät nopeasti. He eivät pysty ottamaan vastaan loputtomasti tietoa ja tarvitsevat siksi pakenemistien.
Tästä pääsemmekin lähemmäksi virolaista metsää. Monet heistä, jotka tuntevat erityistä vetoa juoksennella yksin metsissä ja rannoilla, ovat todennäköisesti yliherkkiä ihmisiä, jotka käyttävät luonnon helmaan katoamista henkisen
liikakuorman keventämiseen. Nykyelämä synnyttää yliherkän ihmisen mielessä suunnattoman ylikuormituksen, josta vapautumiseksi ei ole parempaa keinoa kuin metsään meneminen.
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Juuri yliherkkä ihmistyyppi on vaikuttanut paljon suomalais-ugrilaiseen
kulttuuriin ja synnyttänyt legendan noitakansasta. Pohjoisen ankarissa olosuhteissa yliherkälle ihmiselle kehittyi pieni evoluution etulyöntiasema, heidän roolinsa kulttuurissa paisui epätavallisen suureksi. Nyt, kun kaikki kansat
puuhailevat suunnilleen yhtä turvallisesti lämmitetyissä sisätiloissa, emme
enää tiedä, mitä tehdä tuon anakronistisen ugrilaisen perintömme kanssa.
Tavallinen elämä sotkee meidän piuhamme kuten ennenkin, kun taas yliherkkyyteen liittyvä loputon murehtiminen syö hermojamme. Sen takia monet virolaiset kuvittelevat helvetin jumalattoman suureksi ja harmaaksi kerrostaloksi.

Valdur Mikita
KUKESEENE KUULAMISE KUNST
Välgi metsad 2017

Jouko Vanhanen suosittelee
Jaan Kross
UPPINISKAISUUDEN KRONIKKA
Jaan Krossin Uppiniskaisuuden kronikka on minulle Viron kirjallisuuden tai
ainakin pitkän proosan ehdoton huippu. Sen suomentaminen Kaisu Lahikaisen kanssa on ollut kääntäjänurani hienoin tehtävä. Hulluja nuo ruotsalaiset – heiltä tämä Baltian meren eepos on edelleenkin kääntämättä!
Loppuunmyydystä kirjasta on mahdollisesti tulossa sähköinen versio lähiaikoina.
Jaan Kross
NELJÄ MONOLOGIA ANNO 1506
Novelli kertoo tallinnalaissyntyisen hovimaalari Michel Sittowiin paluusta
kotikaupunkiinsa ja sen aiheuttamista reaktioista. Nostan tämän Krossin
varhaisen novellitaiteen helmen esille myös siksi, että tähän asti laajin
Michel Sittow -näyttely järjestetään KUMUssa kesällä 1918.
Tästä nuorna miesnä tekemästäni suomennoksesta ilmestyi 2012 parannettu painos kokoelmassa Kleion silmien alla (Moreeni). Kehotan lukemaan sitä versiota.
Hermann Behr
PARTISAANINA VIRON METSISSÄ
Kirja kertoo toisen maailmansodan jälkeisen saksalaisen sotavangin seikkailuista neuvostomiehitetyssä Virossa. Hän liittyy metsäveljiin ja eläytyy
voimakkaasti virolaisten vastarintaan. Ensimmäinen lukemani Viroa käsittelevä teos vuodelta 1958 (WSOY) – ensimmäiset eväät koko elämän
jatkuneelle Viron tielleni!
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Jouko Vanhanen

K

Kuva: Toomas Dettenborn

irjat avaavat meille maailman. Ne tekevät sen moniulotteisesti: ajan, paikan
ja ulkoisten tapahtumien
lisäksi ne välittävät tunteita, elämyksiä ja jotain sellaista kirjallisuuden taikaa, jota kirjoittaja, lukija ja
NB! – kääntäjä heidän välissään – ei
välttämättä tietoisesti tajuakaan.
Kirjat ja kirjallisuus ovat tärkeitä
varsinkin nuorelle kehittyvälle ihmiselle, sellaisetkin kirjat, jotka
eivät kuulu maailman korkeakirjallisuuden kaanoniin.
Jouko Vanhanen
Isäni vaatimattomassa kirjakaapissa oli Virosta kertova kirja, jonka
suomenkielinen nimi oli Partisaanina Viron metsissä. Luin sen jo nuorena poikana, ja se on varmasti antanut alkusysäyksen ja emotionaalisen latauksen
Viron-kiinnostukselleni ja kiintymykselleni jo kymmenen vuotta aikaisemmin
kuin kävin 22-vuotiaana marraskuussa 1975 ensimmäistä kertaa maassa. Kirja kertoo nuoren saksalaisen sotilaan ja sotavangin tarinan toisen maailmansodan jälkeisestä Virosta. Franz S. pakenee vankileiriltä ja liittyy virolaisiin
metsäveljiin, eläytyy virolaisten ajatusmaailmaan ja kokee neuvosto-Viron
koettelemukset, kunnes jää vuonna 1949 kiinni lopullisesti ja lähetetään Siperiaan. Sitä ennen hän osallistuu Virumaan metsäveljien taisteluihin, tappaa
jopa kaksintaistelussa miliisiluutnantin, mutta koettaa myös palata ”siviilielämään”; Franzin rakkaustarinat on kuvattu hyvin kauniisti.
Teos on kuvaamansa ajan julmuudesta ja tapahtumien karmivuudesta huolimatta hyvin kiihkottomasti ja tasapainoisesti kirjoitettu ja nostaa päällimmäiseksi yksittäisten ihmisten hyvyyden, kansallisuuteen katsomatta.
Kirjan on Franzin kertomusten perusteella kirjoittanut saksalainen lehtimies Hermann Behr. Franz nimittäin vapautui vuonna 1956 niin sanotun Adenauerin amnestian ansiosta neuvostoleiriltä ja hänet palautettiin Saksaan; sitä
ennen Franz, kuten jälkeenpäin on selvinnyt, osallistui myös Norilskin vankikapinaan virolaisten sotavankien rinnalla vuonna 1953. Tiedon ylimaallisesta
lähteestä, Internetistä, selviää nykyään, että vuonna 1925 syntyneen baierilaisen Franz S:n koko nimi oli Franz Schöfmann.
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Alkuperäisteos Der Wolf von Laekvere oli 1950–60-luvun taitteessa ensimmäisiä Viron sodanjälkeistä todellisuutta länsimaissa ja erityisesti Suomessa valottaneita teoksia, jollei virolaisten pakolaisten teoksia oteta huomioon – ne ilmestyivät kuitenkin pääasiassa viron kielellä. Suomen lisäksi teos on käännetty
ainakin ranskaksi (Le Loup de Laekvere) ja ruotsiksi (Jag flydde för ryssen : partisan
i Estlands skogar). Saksalainen sotakirjoihin erikoistunut kustantamo on tehnyt
siitä faksimileuusintapainoksen vuonna 2010 nimellä Waldbrüder : Ein deutscher
Soldat bei estnischen Partisanen 1945–1949.
Viron olojen vapautuessa 1990-luvun taitteessa mieleeni tuli, että kirja pitäisi ehdottomasti julkaista myös Virossa. Kirjailijaystäväni Juhan Saar oli perustanut Tallinnassa Faatum-nimisen kustantamon, ja hän lupasi julkaista kirjan.
Kääntämistä varten oli saatava käsiin saksankielinen alkuteos, minullahan oli
vain suomenkielinen versio. No, kirja löytyisi varmasti saksalaisesta kirjastosta. Münchenissä toimi Radio Free Europen Viron-osaston johtajana muuan Toomas Hendrik Ilves, jonka kanssa olin ollut tekemisissä avustamalla Suomesta
käsin hänen radionsa tiedonhankintaa Virosta. Ilves kopioikin minulle kirjan
ja lähetti nivaskan Helsinkiin. Se päätyi sitten kääntäjä Kristiina Tammojalle,
jonka virontamana kirja ilmestyi Tallinnassa vuonna 1994 nimellä Hundina
Virumaa metsades. Siinä oli myös kotiseutututkija Heino Rossin jälkipuhe, jossa
hän selvitti kirjan todellisuuspohjan ja avasi joitakin peitenimiä, joita kirjoittajat olivat käyttäneet henkilöidensä suojelemiseksi. Valitettavasti virolainen
laitos jäi ulkoasultaan vaatimattomaksi pehmeäkantiseksi taskukirjaksi. En
ollut älynnyt valvoa painoteknistä valmistelua, johon olisin voinut varmaankin
vaikuttaa.
Kirjalla on jälkiepisodinsa. Kului varmaankin kymmenen vuotta vironnoksen ilmestymisestä. WSOY:n kustannustoimittaja Alice Martin, joka oli selvillä
kirjan osuudesta elämässäni, ilmoitti eräänä päivänä, että hänellä oli lahja minulle. Hän oli käynyt kustantamon Porvoon toimitiloissa ja löytänyt sieltä poisheitettävien kirjojen laatikoista, kustantajille kertyvien ulkomaisten markkinointikappaleiden joukosta, pehmeäkantisen Der Wolf von Laekvere -teoksen
ennakkopainatteen. Se oli varmasti se kappale, jonka nojalla suomalainen kustantaja WSOY oli aikoinaan nopeasti päättänyt julkaista kirjan, sillä käännös
ilmestyi jo 1958, samana vuonna kuin alkuteoskin, Reino Hakamiehen, tunnetun suomalaisen latinistin, suomennoksena. Minun on vaikea keksiä tuolle
ruskeakantiselle ja lyijykynämerkintöjä täynnä olevalle niteelle sopivampaa
paikkaa kuin oma kirjahyllyni.
Kävihän nyt varmasti selväksi, että korostan käännöskirjallisuuden merkitystä!

P. S. Jos nyt joku sattuisi olemaan kiinnostunut minun suomentajanurastani,
kääntämieni teosten luettelo löytyy osoitteesta
http://estlit.ee/elis/?cmd=translator&id=45478&grp=x2
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Kun Kekkonen Nõmmelle hiihti
JOUKO VANHANEN
SUOMENNOS HANNU OITTINEN

Kevyt kumarrus
Maimu Bergin suuntaan

E

räänä torstaina myöhään iltapäivällä, adjutantti eversti Leinonen astui
Tamminiemessä Kekkosen työhuoneeseen, jossa presidentti töiden jälkeen loikoili sohvalla lueskellen sanomalehtiä.
”Herra presidentti, maaherra Hillilä on puhelimessa ja haluaisi keskustella
kanssanne.”
”Pääjohtaja, Leinonen, pääjohtaja. Mitä hän haluaa?”
”Hän ei sanonut, mutta vaikutti hieman kiihtyneeltä.”
”Liekö humalassa?”
”En ole varma, mutta ei ainakaan liiemmin, herra presidentti.”
”No kuunnellaan, mitä hänellä on sydämellään.”
Lapin läänin taannoinen maaherra ja nykyinen Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, mutta ennen kaikkea Kekkosen ystävä, luottomies ja osakuntakaveri jo
opiskeluvuosilta olisi tietenkin voinut soittaa myös Kekkosen yksityispuhelimeen, mutta ehkä numeron oli valinnut sihteeri. Kekkonen otti luurin käteensä
ja tokaisi:
”Terve, Urho tässä!”
”Terve. Kuule Känä, minulla olisi vähän asiaa. Kahden kesken. Joko sinulla
on päivätyöt tehty, pääsisitkö käymään täällä?”
”Kannattaako tuo? Sylvi odottaa pian illalliselle… Mutta tule sinä tänne,
pannaan yksi lautanen lisää?”
”Tulisin muuten, mutta täällä on pari ihmistä, jotka sinun olisi syytä tavata,
ja heitä en voi sinne tuoda… Miten sen nyt sanoisi? Avainsana on…” Hillilä kuiskasi: ”Tuglas.”
Kekkonen korotti tahtomatta ääntään: ”Mitä, onko Tuglas siellä?”
”Ei, ei tietenkään. Mutta asia koskee häntä.”
”No, hitto vie. Kai se on sitten tultava. Missä te olette?”
”Konttorissa. Lyhyt matka sinulle. Tule kuitenkin huomaamatta – niin kuin
lähtisit hiihtolenkille. Ja jätä passari kotiin.”
Kekkonen päätti puhelun ja kääntyi Leinosen puoleen. ”Eversti, Volvo valmiiksi. Ja Harala, viisitoista minuuttia. Pistäydyn Hillilän luona ja käyn vähän
hiihtämässä. Olette vapaa.”
”Käskystä, herra presidentti!”
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Neljännestunnin kuluttua Kekkosen hovimestari päästi presidentin ovesta jo
pimenevään iltaan. Pakkanen paukkui helmikuiseen tapaan. Henkivartija ja
autonkuljettaja Harala avasi presidentille etuoven. Kun ajettiin sinisellä siviiliVolvolla, Kekkonen istui aina edessä. Tällä autolla Kekkonen teki yleensä kaikki
arkaluonteisimmat ajonsa, ja niitähän riitti.
”Mennään Kelan pääkonttoriin. Ajakaa sinne sivuovelle, kyllähän te tiedätte… ”
”Aivan niin, herra presidentti!”
Hillilä tuli ovelle Kekkosta vastaan. Olihan tämä sentään tasavallan presidentti, vaikka keskenään miehet eivät piitanneet muodollisuuksista. Hillilä oli
myös sitä tyyppiä, joka ei ottanut hattua päästä kenenkään edessä, ellei itse
halunnut. Hän oli koko sodan ajan seurustellut korkeiden saksalaisupseereiden
kanssa ja selvinnyt siitä hyvin. Siitä kutsumanimikin: Lapin keisari.
”No, mitä täällä oikein tapahtuu?” Kekkonen kysyi vanhalta kaveriltaan,
joka haiskahti konjakilta.
”Kohta se selviää. Minulla on kaksi vierasta Lapista. Heillä on tärkeitä asioita käsillä.”
”Hetkinen, minä ymmärsin, että kysymys on pikemminkin Virosta…”
”Niin onkin. Pian kuulet.”
Herrat astuivat pääjohtajan kokoushuoneeseen. Sen sisustus oli Alvar
Aallon käsialaa, kuten koko hiljattain valmistunut komea punatiilitalo TakaTöölössä. Huoneen täytti tupakantuoksu, jota käyrästä piipustaan pöläytteli
harmaapäinen ja viiksekäs viisissäkymmenissä oleva herrasmies. Kekkonen
tunnisti hänet, koska oli tavannut tämän ohimennen jollain Lapin-reissuillaan.
”Kas vain, Herr Baron von Pandy”, Kekkonen totesi yllättyneenä.
”Herra presidentti, nöyrin palvelijanne”, maailmanmies Pandy vastasi puhtaalla suomella ja kumarsi elegantisti. Unkarilainen pienaatelinen Paavo von
Pandy oli 1930-luvulla asettunut äitinsä kotimaahan Suomeen ja sitten Lappiin,
jossa eleli perheensä kanssa kaukana selkosilla pienessä talossa Inarinjärven
itärannalla. Pari kertaa vuodessa hänelle syntyi silti tarve ilmaantua ihmisten
pariin. Silloin hän matkusteli ristiin rastiin Eurooppaa mainostamassa Lappia
matkailukohteena kaikilla niillä seitsemällä eurooppalaisella kielellä, jotka
hän hallitsi.
”Paroni hyvä, mikä teidät tänne tuo? Minua ei tarvitse vakuuttaa Lapin lumoista, kuten tiedätte, lapinhullujahan me olemme kaikki, varsinkin tuo Hillilä, joka seisoi siellä koko sota-ajan in der Wacht am Rhein, joskin varmaan vasta
rannalla”, Kekkonen veisteli.
”Tiedän, herra presidentti. Toimin siellä hänen alaisuudessaan tulkkina –
Suomen jalkaväen vänrikki von Pandy, jos sallitte. Haluaisin kuitenkin esitellä
teille hiukan korkeampiarvoisen ja sodassa hieman kunnostautuneemman upseerin, joka on sotien jälkeen ollut tavallaan suojattini ja elellyt piilossa selkäni
takana Inarissa erakkoelämää pikku kämpässään.”
Kekkonen oli sisään astuttuaan tajunnut, että huoneessa oli vielä toinenkin
mies, mutta aluksi hänen huomionsa oli täysin varastanut Pandyn värikäs hahmo. Nyt hän silmäsi miestä, joka oli tietysti noussut heti kunnioittavasti seisomaan, joskaan ei sotilaallisen ripeästi, koska oli jo vanhempi mies, ainakin
kahdeksissakymmenissä. Hän oli silti vielä ryhdikäs ja hoikka, hänellä oli yllään vähän vanhanaikainen kaksirivinen tummanharmaa puku, joka teki Kekkoseen sympaattisen vaikutuksen, koska presidentti käytti itsekin mielellään
kaksirivistä.
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”Arthur Valdes, everstiluutnantti evp.”, Pandy esitteli kunnioittavasti mutta
ei lainkaan kerskaillen. ”Myös kirjailija, runoilija…”
”Herra presidentti”, Valdes sanoi puristaen Kekkosen ojentamaa kättä. Sanomatta muuta.
Kekkonenkin oli hetken hiljaa kuin mietteissään, kunnes totesi: ”Olen tainnut kuulla teistä joskus. Olisiko Tuglaksen yhteydessä, kenet Hillilä puhelimessa mainitsikin…”
”Olet varmasti lukenut Vaaskiven matkakirjan”, Hillilä keskeytti. ”Siinä
on Tuglaksen suulla kuvattu Valdesin kohtaloa, tosin hieman virheellisesti tai
jotenkin niin… Valdes ei suinkaan kaatunut ensimmäisessä maailmansodassa Belgiassa, kuten luultiin. Herra Valdes on pesunkestävä virolainen Tartonmaalta, niiltä tienoin, missä mekin velipojan kanssa panimme vapaussodassa
polsuille hanttiin… Me ehdimme selvittää jo pari juttua ennen tuloasi”, Hillillä
jatkoi ja kaatoi neuvotteluhuoneen isolla pöydällä olevasta Monopol-pullosta
kolmeen lasiin aika tujaukset. Hän seisahtui pullo kädessään, aprikoi hetken ja
täytti sitten neljännenkin lasin.
”Taidanpa muistaa. Mutta mitä te, herra paroni, sanoittekaan… että herra
Valdes olisi Lapissa asunut luonanne?” Kekkonen oli hämmentynyt.
”Katsokaas”, Pandy selitti, ”viime sodan aikana eversti Valdes kävi Ruotsista
käsin Virossa pienellä moottoriveneellä. Hän koetti tuloksetta tavoittaa Tuglasta saadakseen hänet vakuuttuneeksi siitä, että häntä tarvittiin Viron vastarintaliikkeen johtoon. Paluumatkalla moottori teki kuitenkin tenän ja myrsky
heitti Hangon lähistöllä veneen rantaan. Niinpä venemies ja Valdes joutuivat
jatkamaan matkaa maitse. He onnistuivat keplottelemaan itsensä Tornioon,
sillä venemies oli ruotsalainen ja osasi Tvärminnessä puhua kunnanlääkärin
puolelleen, olivathan kaikki paikalliset ruotsinkielisiä ja lääkäri itse vanha jääkäriupseeri. Näillä oli tiedossa kaikki etappitiet Ruotsiin. Lyhyesti sanottuna he
eivät päässeet suoraan meren yli ja Ahvenanmaan kautta, vaan päättivät lähteä
yrittämään Pohjanlahden ympäri…”
”Ja tiedätkö muuten, kuka se ruotsalainen kuski oli?” Hillilä huusi väliin.
”Mothander! Se sama Viroon muuttanut ruotsalainen seikkailija, joka kirjoitti
kirjan Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland! Sinä vielä kehuit kirjaa!”
”Se olikin oikein opettavainen teos. Mutta herra paroni”, Kekkonen kääntyi
Pandyn puoleen, ”mikä teidät vei yhteen Valdesin kanssa?”
”Pakko tunnustaa, että tein vähän koiruuksia, mutta minun onnistui keplotella herra Valdes Lapin saksalaiselta sotilaspartiolta itselleni. Hänet oli nimittäin napattu kiinni eikä lyijynapin saaminen ollut kaukana – sillä eihän ranskalaista passia hallussapitävä virolainen voinut olla muuta kuin liittoutuneiden
vakooja – mutta tulkkina minä tunsin kiinniottajat hyvin. Koska he tiesivät
sodan lopputuloksen, heille oli herttaisen yhdentekevää, miten Valdesin käy.
Tosin se maksoi minulle koko viina- ja tupakkavarani. Käsitin heti, millainen
arvo saaliillani on. En onnistunut enää toimittamaan häntä Ruotsiin, niinpä
vein hänet laittomasti luokseni metsään.”
”Mutta on varmaankin epäkohteliasta puhua herra Valdesista tällä tavoin,
kun hän on itsekin seurassamme”, Kekkonen sanoi kääntyen Valdesin puoleen.
”Niin.” Valdes yskäisi ja vastasi vaimealla äänellä: ”Olen tosiaan elellyt siellä
laittomasti näihin aikoihin asti. Paikalliset vallanpitäjät eivät ole tehneet siitä
ongelmaa, kun en ole häirinnyt ketään enkä pyytänyt valtiolta mitään. Lapin
korpeen on aina mahtunut erakkoja. Ja kaipa minut olisikin hankala viedä kirjoihin tällaisena puolittain mystisenä hahmona, jollainen olen. Ja toinen minäni eli Tuglas elää rautaesiripun pimeällä puolella”, Valdes jatkoi vakavasti. Hän
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puhui suomea hitaasti ja vähän vanhahtavaan sävyyn, olihan hän Tuglaksen
alter egona perehtynyt Aleksis Kiven ja Aino Kallaksen tuotantoon perin pohjin.
”Otetaanpa tässä välissä pienet napanterit harvinaisten vieraidemme kunniak
si”, Hillilä keskeytti taas ja tyrkkäsi jokaiselle lasin kouraan. ”Sinulle, Känä, Urho,
herra presidentti, kaadoin kaksin verroin, että saadaan tilit tasoihin!”
”Sinun kanssasi ei pääse ikinä tasoihin”, Kekkonen tölväisi. ”Mutta hyvät
herrat”, hän kohotti lasinsa ja kääntyi vieraiden puoleen, ”tämä oli tosiaan miellyttävä yllätys, joten terveydeksi! Minulla on kuitenkin sellainen tunne, että
kohta alkaa vakavampi keskustelu, tuskin te tulitte sieltä kaamoksesta Pohjan
periltä tänne muuten vain tuulettumaan.”
”Niin asia on”, Pandy varmisti. ”Rohkenin lähestyä entistä päällikköäni
herra Hillilää kysyäkseni, pystyisikö hän järjestämään tapaamisen kanssanne,
herra presidentti. Arthurin, herra Valdesin, mieltä on painanut iso huoli, joka
ei tietenkään ole yksin hänen huolensa – emmehän me muuten olisi uskaltaneet
salakuljettaa itseämme teidän luoksenne. Ja meillä on eine Ahnung, että tuo huoli voisi koskettaa teitäkin, herra presidentti.”
Kekkonen sipaisi kaljuaan, mietti hetken ja sanoi hitaasti: ”Mjaa. Ja mikähän huoli se mahtaa olla?” Hän tyhjensi lasinsa ja tarkasteli pöydän yli kaukaisia vieraitaan.
Pandy yskähti vilkaisten samalla Valdesia ja nyökkäsi merkiksi.
Valdes oli hetken hiljaa, mutta katsoi sitten vakavana kysyjään ja sanoi käheästi: ”Viron kohtalo, herra presidentti.”
”Katsos, Urho, miehet tietävät, että Viro kiinnostaa sinua kovasti ja että olet
toiminut sen eteen”, Hillilä hössötti selitykseksi. ”Ja tiedänhän minäkin, miten
Viro on vaivannut sydäntäsi, ehkä pahemminkin kuin Karjala…”
”Sinä jätä minun Karjalani rauhaan!” Kekkonen kivahti ja huitaisi vihaisesti. Hillilä vaikeni heti. Syntyi odottava, hiukan kiusallinen hiljaisuus. Vasta
hetken kuluttua Hillilä uskaltautui kaatamaan uudet ryypyt.
”Jos sallitte, niin koetan vähän selittää”, Valdes aloitti haparoiden. ”Me
kaikki tiedämme, millaiset olot siellä ovat, sitä ei tarvinne selittää. Te, herra
presidentti, tunnette tosiasiat varmasti parhaiten, onhan teillä tiedonsaantiin
käytössänne tarvittavat valtiolliset elimet. Ja ehkä teillä on henkilökohtaisia
suhteitakin… suokaa anteeksi, en halunnut olla tahditon. Mutta sisältä päin,
inhimilliseltä, ikään kuin Viron kansan kannalta tarkasteltuna, tunnen minä
tilanteen parhaiten. No nyt te ajattelette, että äijäparka on hassahtanut lopullisesti siellä Lapin pimeillä perukoilla – pardon Paavo, no offence – sillä miten hän
muka voisi siellä saada mistään tietoa saati edes aavistaa jotain niin etäisestä
kotimaasta, ilman minkäänlaisia viestiyhteyksiä. Ei kuitenkaan ole suurtakaan
eroa, ollako täällä Helsingissä sadan kilometrin päässä tai Lapissa tuhannen kilometrin päässä tai Australiassa kymmenen tuhannen mailin päässä, sillä irti
leikattuja olemme yhtä lailla. Tai liki pitäen. Sen sijaan minä – suokaa röyhkeyteni anteeksi – joka olen puoliksi Tuglas, tunnen samoin kuin hänkin tuntee,
hänen ilonsa ovat minun ilojani, hänen tuskansa minun tuskaani, ja sitä tuskaa
on kuluneen neljännesvuosisadan ajan kertynyt ahdistavan paljon. Sille ei tietenkään voi mitään. Mutta, mutta! Jo jonkin aikaa sieltä on kuulunut ikään kuin
solinaa, joka pulppuaa paksun hangen kattaman jäätyneen joenkannen alta.
Anteeksi nurja kielikuvani, en ole enää samassa vireessä kuin takavuosina…”
Valdes huokaisi. Hillilä oli sillä välin korkannut uuden pullon valtion
monopoliyhtiö Alkon pullottamaa konjakkia ja täyttänyt lasit. Ne kohotettiin,
ja Kekkonen nyökkäsi Valdesia jatkamaan.
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”Alistettu kansa herättävä henkiin. Sen voi tehdä vain nuorison avulla, vanhat tekijät nujerrettu. Ei mikään ihme, kun miettii, mitä he ovat saaneet kokea.
Me emme…”
Sotilaan niukka esitystapa alkoi viedä voiton runollisesta kuvailusta. Tilanteen nopeasti tajunnut Kekkonen nosti sormensa pystyyn.
”Rauhoittukaa, herra Valdes. Lienemme asiasta yhtä mieltä.”
”Siksi käännynkin puoleenne, herra presidentti. Ehkä teillä on mahdollisuus antaa Viron nuorisolle jokin signaali, ettei se tuntisi olemassaoloaan niin
hyljätyksi ja maailmankulttuurista eristetyksi. Ymmärrän tietenkin, ettei henkistä muutosta voi tuoda maahan ulkopuolelta, sillä sen on synnyttävä sisältä
käsin, kuten varmasti syntyykin, mutta arvovaltainen moraalinen tuki voisi
nopeuttaa prosessia ja vahvistaa uskoa elämään. Uskon, että Suomen silta voisi
toimia pioneerisiltana, sinä tukirakenteena, joka kannattelisi henkistä Viroa ja
sen elämänhalua veden pinnalla. Aluksi ei kannata muusta puhuakaan.”
Nyt oli Kekkosen vuoro huokaista.
”Näen aluksi vain hyvin vähäisiä mahdollisuuksia. Koetin kyllä jo ensimmäisellä valtiovierailulla Moskovaan saada Viron mukaan ohjelmaan, jotta
olisin voinut tutustua tilanteeseen itse paikalla, mutta sillä kertaa minut rahdattiin Uzbekistaniin. Nyt Nikitan aikana olot ovat kuitenkin jatkuvasti hieman
helpottuneet. Ryhmämatkailu on saatu alulle, suomalaiset ovat alkaneet käydä
Leningradissa. Busseilla. Moni haluaa nähdä entisen kotipaikkansa Kannaksella. Virossa ei käydä, sinne ei järjestetä matkoja, ja junareitti Suomenlahden
pohjukan kautta on hankala”, Kekkonen murehti.
”Aivan niin, herra presidentti”, Valdes myötäili. ”Mutta siihen olisi luonnollinen ratkaisu: laivayhteys Helsingistä suoraan Tallinnaan, kuten ennen sotia.”
Kekkonen oli vaiti, oli aika tovin. Sitten hän sanoi:
”Olette tietenkin oikeassa, herra Valdes. Mutta vaikka lupa heltiäisikin,
tuskin yksikään suomalaisvarustamo lähtisi avaamaan linjaa, se ei olisi kannattava. Vain neuvosto-osapuoli voisi varustaa laivan, mutta miten heidät saisi
suostuteltua siihen? Se vaatisi korkeimman tason poliittisen päätöksen, ja ne
tehdään Moskovassa.”
”Aivan niin, herra presidentti”, Valdes toisti ja jäi katsomaan Kekkosta hienoinen hymy suupielessään.
Kekkonen katsoi takaisin ja purskahti sitten nauruun.
Miehet kohottivat taas lasinsa. Sitten he jakautuivat ikään kuin luonnollisesti kahteen ryhmään. Kekkonen ja Valdes juttelivat keskenään kokoushuoneen toisessa päässä pitkän pöydän ääressä, kun taas Hillilä ja von Pandy jäivät
nojatuoleihinsa muistelemaan yhteistä sotataivaltaan. Valdes oli ottanut esiin
kansion, jota hän keskittyneenä esitteli Kekkoselle. Kului tunti. Sitten Valdes
nousi pöydän äärestä, ja von Pandy käsitti, että tehtävä oli hoidettu. Miehet alkoivat kohteliaasti tehdä lähtöä. Valdes jätti pöydälle kansion, jota oli Kekkosen
kanssa tutkinut. Kun Kekkonen ja Valdes jättivät kättä pitäen hyvästit, Valdes
sanoi:
”Herra presidentti. Kuten todettu, niin koettakaa, sikäli kuin suinkin mahdollista, saada yhteys Tuglasiin. Nyt teillä on yksi mahdollisuus. Mutta vain te
itse voitte päättää, onko hanke lainkaan ajateltavissa, ja vaaratonkaan se ei ole.
Joka tapauksessa toivotan teille voimia ja menestystä vaikeassa virassanne Suomen hyväksi ja olen onnellinen, jos voitte tehdä edes jotain minunkin isänmaani hyväksi.”
”Herra Valdes, en halua antaa onttoja lupauksia. Harkitsen silti vakavasti
seikkoja, joista tänään keskustelimme.”
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Hillilä saattoi miehet itse ulos. Kekkonen istui sen aikaa nojatuolissa, kaatoi
itselleen konjakin ja sytytti sikarin. Hillilä palasi kotvan päästä, tuijotti Kekkosta ja sanoi yllättävän selvän oloisena:
”Hitto soikoon, näenhän minä, että sinulla on jotain mielessä. Toivottavasti
ei kuitenkaan mitään sellaista, minkä vuoksi minä joudun vielä katumaan, että
vein teidät yhteen.”
Perjantaiaamuna Kekkonen halusi lähteä koiransa Isabellan kanssa Seurasaareen jaloittelemaan ja tuulettamaan vähän ajatuksiaan raikkaassa ulkoilmassa. Edellinen ilta vanhan ystävän ja kamraatin Hillilän seurassa oli venähtänyt
pitkäksi. Nyt Kekkonen oli kuitenkin vakuuttunut, että Tuglaksen tapaaminen
oli tavallaan kategorinen imperatiivi. Henkivartija Harala seurasi muutaman
askelen perässä. Kekkonen viittasi hänet rinnalleen.
”Harala. Varatkaa minulle huomiseksi vähän leveämmät retkisukset,
sellaiset joilla pärjää myös jäällä. Evästä sadan kilometrin matkalle ja vettä. Litra konjakkia, mutta muovisissa taskumateissa. Valkoinen anorakki.
Suunnistamis vehkeet.”
”Aivan niin, herra presidentti. Sopiiko kysyä, minne me huomenna lähdemme?”
”Me emme lähde minnekään, vain minä lähden. Minun on kerrottava, että
poistun huomenna näyttämöltä pariksi päiväksi.”
”Herra presidentti, sitä en voi mitenkään sallia, en teille enkä itselleni. Minulla on valtiollinen määräys ja velvollisuus suojella teitä kaikissa tilanteissa”,
Harala lateli läksynsä.
”No enhän minä voi todeta kuin Napoleon, että valtio olen minä, mutta
olen minä sentään valtion päämies. Ja minä käsken, että huomenna te suljette
silmänne!”
”Herra presidentti, olen sulkenut silmäni toistuvasti kaikelta mahdolliselta, mutta en voi jättää fyysistä turvaamistanne, muuten joudun sotaoikeuteen.”
Harala piti tauon ja jatkoi vaitonaisemmin: ”Lisäksi, jos sallitte, olen henkilökohtaisesti omistautunut tehtävälleni ja lukeudun ihailijoidenne joukkoon.”
Tunnustus veti Kekkosen hiljaiseksi. Hän mietti hetken ja selitti sitten Haralalle muutamalla lauseella, mistä oli kysymys. Siihen Harala vastasi:
”Herra presidentti. Suunnitelma kuulostaa niin omituiselta ja vaaralliselta,
että minun pitäisi heti ilmoittaa siitä esimiehilleni. Sehän on suorastaan mielipuolinen: se voi johtaa niin teidän kuin meidän kummankin tarpeettomaan
kuolemaan ja kansainväliseen skandaaliin.” Hän harkitsi asiaa, kunnes totesi
alistuneesti: ”No, minä tulen mukaan. Kyllähän te paremmin tiedätte, mikä on
valtiolle eduksi.” Tosin hän samalla mutisi itsekseen: ”Kun vain tietäisi, mille
valtiolle.”
”Kiitos, Reino. Reinohan sinä olet, eikö niin?” Kekkonen totesi ja puristi Haralan kättä. ”Paina mieleesi, että tästä lähtien olen sinulle Urho, paitsi tietysti
tilanteissa, joissa pitää teeskennellä etiketin mukaan, mutta senhän sinä taidat
muutenkin. Hanki myös itsellesi vastaava varustus. Mikä ase sinulla on?”
”Yhdeksänmillinen Browning.”
”Se on turhan painava pitkälle hiihtoretkelle. Ota mieluummin FN 7,65. Se
oli Valpossa minunkin virka-aseena. On sillä pelillä sentään käynnistetty kokonainen maailmansota!”
Siihen nuori Isabella haukahti moittivasti.

55

Lauantaina Kekkonen ja Harala suuntasivat moottorikelkalla ”kalaan” Suomelle palautetun Porkkalanniemen kärjestä kohti etelää. Meren lumisella jäälakeu
della he nauttivat kauniista talvipäivästä. Pakkasta oli alun toistakymmentä astetta, mutta onneksi ei tuullut lähes lainkaan. Miehet jopa kairasivat muutaman
aukon jäähän, joka saattoi yltää 70 senttiin, ja kokeilivat pilkillä kalaonnea,
mutta täysin vailla tuloksia, sillä heidän tarkkaavaisuutensa oli karannut toisaalle. Rannan lähistöllä jäällä oli liikkunut runsaasti ulkoilijoita, mutta kukaan ei kiinnittänyt heihin erityistä huomiota, vaikka Ski-Doo ei vielä kuulunut
jokapäiväisiin nähtävyyksiin. Kenenkään mieleen ei juolahtanut, että paksun
talvitakin hupun ja isojen aurinkolasien taakse piiloutui Suomen presidentti.
Kun aurinko alkoi laskea, miehet ajoivat erään ulkomeren luodon taakse ja
sieltä itse luodolle. He etsivät moottorikelkalle hyvän kätköpaikan ja kattoivat
sen mukaan varatulla vaalealla pressulla. Myös paksut päällysvaatteet jätettiin sinne, huovikkaat vaihdettiin monoihin, kumpikin mies nousi suksille ja
heitti repun selkään; Haralan reppu vaikutti painavammalta, mutta hän olikin
kumppaniaan lähes neljännesvuosisadan nuorempi.
”Nyt, Reino, kompassisuunta 180 astetta suoraan etelään. Silloin Naissaari
jää vasemmalle ja meidän pitäisi osua sen niemen itärannalle, jonka nimi on…
varropa vain… Kakumäe”, Kekkonen selitti tutkiessaan karttaa. ”Matkaa on 80
kilometriä, vähän kuin Vasaloppetissa, toivottavasti selvitetään taival näissä
oloissa viidessä tai kuudessa tunnissa. Meidän onneksemme Wälläri on pannut
jäänmurtajat seisomaan, niin ettei avointen väylien pitäisi paljonkaan estää
meitä. Ja jos uomia onkin, niin jääsohjo jäätyy nopeasti tällä pakkasella. Onneksi taivas vetäytyi pilveen. Minä hiihdän aluksi edellä, jotta tottuisit vanhan
miehen rytmiin. Ei ole mieltä ruveta riuhtomaan, vaan sivakoida perille tasaisen tappavaa tahtia…”
Miehet olivat edenneet Naissaaren pohjoiskärjen tasalle. Heidän oli pitänyt ylittää vain yksi leveämpi ränni, joka ilmeisesti johti Leningradiin. Harala oli ylittänyt jääsohjon ensimmäisenä, jalat harallaan, ohut mutta pitkä köysi rinnan
ympärille kiinnitettynä. Kekkonen seurasi perässä. Oli pimennyt eikä tähtiä
näkynyt, vaan satoi hienoista pakkaslunta, mutta miesten pimeään tottuneet
silmät erottivat vasemmalla Naissaaren siluetin, joka peitti näkyvistä Tallinnan kajon. Naissaaren pohjoiskärjessä vilkkui majakka, ja miehillä oli nyt suoraan edessään myös Suurupin ylempi majakka. Kompassia, josta he toisinaan
olivat tarkistaneet suunnan punaista valoa näyttävän taskulampun avulla, ei
enää tarvittu.
Mutta, herra varjele, juuri silloin helvetin portit aukenivat! Räjähdykset
valaisivat taivaan, konekiväärisarjojen valojuovat viuhuivat jään yllä paikoin
vaarallisen läheltä, kuten miehistä tuntui. Harala oli heti vetäissyt Kekkosen
maahan ja heittäytynyt itse pitkälleen tämän ja ampujan väliin. Valonheittäjien
keilat säntäilivät hullun lailla niin ylhäällä taivaalla kuin jään tasalla valaisten
jäälle matalaksi likistyneet miehet. Järkyttyneet miehet tajusivat kuitenkin hetken päästä, etteivät he sittenkään olleet aiheuttaneet tätä infernaalista meteliä.
Kun he rohkaistuivat nostamaan vaivihkaa päätään kuunnellakseen ja tarkastaakseen tilanteen, kantautui etäältä karjahduksia, musiikkia ja jopa naisten
kiljahtelua. Kekkonen käsitti lopulta, mistä oli kysymys, ja sanoi sodassa taistelujen karaisemalle, mutta siitä huolimatta kalpeaksi valahtaneelle Haralalle:
”Hitto vie, Reino, iivanat pitävät praasniekkaa, ja se onkin iso juhla: punaarmeijan vuosipäivä, siksi ne täräyttelevät kunnialaukauksia ja ampuvat kaikista putkista merelle, kun kuvittelevat, ettei siellä ole ketään. Ja juuri sen takia
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meille suositeltiinkin, että homma kannattaa hoitaa tänään. Joka iikka on kännissä kuin käki!”
Helpottuneesti nauraen miehet nousivat ylös jatkamaan matkaa riittävän
etäällä Naissaaresta, seuraillen silti sen länsirantaa, kunnes Kakumäen niemen kaupunginpuoleinen törmä alkoi näkyä. Mutta kun he olivat ennättäneet
Kakumäen niemen katveeseen parinkymmenen metrin päähän rantaviivasta,
heidän eteensä räsähti sarja rynnäkkökivääristä.
Mutta nyt tilannetta on syytä valaista myös toisen osapuolen kannalta.
Varusmies Raimondas ja varusmiessantsariksi jäänyt Mahmud vartioivat
neuvostokotimaan länsirajaa kolkossa rantabunkkerissa tai tarkkailupisteessä Kakumäen niemen kärjessä. Heidän niskaansa oli sälytetty tavaton vastuu,
sillä kaikki esimiehet ylimmästä alimpaan oli sinä iltana velvoitettu juhlimaan
pyhimmästä pyhimmän puna-armeijan vuotuista merkkipäivää. Sillä se, joka
sinä päivänä ei kohottanut lasiaan armeijalle, sen kunniakkaille komentajille ja
omille aseveljilleen, oli vihonviimeinen hylkiö. Eikä sellaisia ollutkaan – vodka
maistui kaikille marsalkasta rivimieheen, siinä mielessä komentoketju toimi.
Santsari Mahmudia risoi hirvittävästi, että juuri hänet oli sinä iltana käsketty vartioon, ja siksi hän simputti ja pelotteli surutta alaistaan vartiomies
Raimondasia. Mahmud oli Kaukasian vuoristolaisia, yksinkertainen lammaspaimen, jonka venäjän taitokin oli niin ja näin. Samanlaisia poikia lähetettiin
asepalvelukseen Neuvostoliiton länsirajalle kaikkialta Aasiasta. Baltian nuorukaiset taas määrättiin jonnekin Kaukoitään, jottei heille syntyisi tutuissa
oloissa kiusausta paeta tai ryhtyä pinnaamaan. Sen periaatteen mukaisesti
liettualaisen Raimondasin olisi pitänyt suorittaa asepalveluksensa jossain
päin Tšuktšien autonomista piirikuntaa, mutta hänen puolueuralla kivunnut
isänsä oli onnistunut sumplimaan pojalle palveluspaikan melkein naapuri
tasavaltaan, sen odotetusti sivistyneempiin oloihin. Humanistisia opintoja
harjoittanut Raimondas-parka ei kuitenkaan tuntenut siitä nyt erityistä riemua
joutuessaan jakamaan vartiovuoron häntä mollaavan vuoristolaisen kanssa.
Kirotun eurooppalaisen velvollisuudentuntonsa tähden Raimondas koetti
aika ajoin kiikaroida heidän vartiosektorinsa tyhjyyttä. Äkkiä hän uuden raketin
valossa huomasi säikähtäen, että heidän vartiopaikkaansa lähestyi pari ihmis
hahmoa. Raketti sammui, mutta kiikarin valovoima riitti hyvin seuraamaan kulkijoiden lähenemistä. Raimondas ilmoitti asiasta varovasti esimiehelleen.
”Toveri vääpeli, kaksi objektia lähestyy vartiopaikkaamme!”
Vanha nappasi sotamieheltä kiikarin, muttei pystynyt pimeässä tarkentamaan sitä mihinkään, koska oli juuri liottanut leikkipalikan kokoisen teepaketin
kuumaan veteen ja kulauttanut sen alas. Pää olisi lämmennyt vähemmästäkin.
”Paskat siellä mitään on, mutta vahdi vielä, saatanan fasisti, älypää!”
Raimondas otti taas kiikarin ja näki nyt kaiken hyvin selvästi.
”Toveri vääpeli, kaksi miestä hiihtää kohta meidän ohitsemme, reput selässä. Meidän täytyy tehdä hälytys!” hän huudahti ja ojensi kätensä kohti hälytysnuppia.
Vuoristolainen löi hänen kätensä kuitenkin salamannopeasti alas, tarttui
poikaa rinnuksista, ravisteli ja kähisi onnettomalle päin naamaa:
”Saatanan äpärä, ja sitähän sinä et tee! Etkö sinä tolvana tajua, että jos me
keskeytetään päälliköiden kemut ja saadaan ne pillastumaan, niin me putsataan paskapyttyjä vielä kesälläkin. Minun maassani rehtiä salakuljettajaa pidetään arvossa, ja nyt minä näytän sinulle, senkin sika, miten niiden kanssa
toimitaan!”
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Mahmud nappasi asehyllystä Kalašnikovinsa ja ryntäsi ulos helmat lepattaen. Tosiaankin, kaksi hiihtäjää oli ohittamassa hänet vain parinkymmenen
metrin päässä. Mahmud ampui lyhyen sarjan hiihtäjien eteen. Miehet jähmettyivät paikoilleen.
Mahmud kahlasi lumessa heidän luokseen.
”Stoi! Kto vy?” Hän karjui ja reuhtoi aseellaan.
Miehet katsoivat toisiaan. Raimondaskin ehti nyt paikalle valaisemaan heitä taskulampulla. Kekkonen ei taitanut oikeastaan venäjää, mutta hän ymmärsi
sitä melkoisesti pitkän neuvostokokemuksensa perusteella. Hän yskäisi ja sanoi:
”Sportsmen.”
Mahmud purskahti nauruun, niin että rynnäkkökiväärin piippu teki ilmassa vaarallisia kaaria. Harala työnsi huomaamatta käden taskuunsa.
Raimondas tajusi heti, etteivät miehet olleet venäläisiä. Viroa hän ei osannut ja kysyi siksi:
”English? Deutsch?”
”Ja, wir sprechen Deutsch.” Kekkonen selitti, että he treenaavat pimeässä
hiihtosuunnistusta, koska heidän pitää pian lähteä keväiselle tutkimusmatkalle Novaja Zemljalle.
”Mitä helvetti sinä oikein vänkäät niiden kanssa! Kysy suoraan, onko viinaa
ja tupakkaa!” vuoristolainen tiuskahti ja potkaisi liettualaista saappaallaan.
Kekkonen vaihtoi taas katseen Haralan kanssa ja sanoi hiljaa:
”Annetaan sille toinen kartonki Tuglaksen tupakoista ja yksi konjakki.”
Kun Mahmud sai Haralan repusta kartongin länsitupakkaa ja pullon väkeviä, hän karjaisi himokkaasti, potkaisi Raimondasia vielä kerran ja käski:
”Sano niille, että me ollaan täällä vahdissa huomisiltanakin ja tie on silloin
auki, jos ne aikoo palata. Vuoristolaisen kunniasana! Ja nyt, davai, antaa vetää!”
Miehet hiihtivät rantaa myötäillen vielä pari kilometriä, nousivat sitten maalle
ja kapusivat tietyssä paikassa ylös töyräälle juuri niin kuin Valdes oli neuvonut.
He huomasivat tulleensa kummalliseen paikkaan, aivan kuin satukylään, jossa
heitä ympäröivät tummat ja pimeät hirsitalot korkeine ruokokattoineen. Kekkonen särki lumouksen ja selitti Haralalle:
”Tänne tulee samanlainen ulkomuseo kuin meidän Seurasaari. Nämä ovat
vanhoja maalaistaloja. Nyt pitäisi löytää vartijan talo portin pielestä. Yhteysmies on siellä.”
Suunnattuaan lounaaseen he näkivät pian talon, jonka ulko-oven edessä
räystään alla paloi himmeä valo. Sen luokse tultuaan he riisuivat sukset jalasta ja Kekkonen koputti oveen. Harala jäi valopiirin ulkopuolelle ja puristi
pistoolinperän kouraansa.
Pian oven takaa kuului:
”Kuka siellä?”
”Tunnussana: Valdes”, Kekkonen vastasi.
Ovea raotettiin, ja näkyviin ilmestyi vanhempi mies, villapusero yllään.
”Tulittekin. Käykää peremmälle, mies sanoi. ”Minä olen Siim”, hän jatkoi,
kun Kekkonen astui kynnyksen yli ja ojensi kätensä tervehdykseen. ”Vanha
pirtut rokari, siksi solkkaan suomea.”
”Urho”, Kekkonen esittäytyi.
”Herra tasavallan presidentti – sallitte kai, että sanon niin, kun on kerran
elämässä siihen mahdollisuus. Sujuiko kaikki hyvin?”
”Meillä oli pieni välikohtaus”, Kekkonen vastasi ja kertoi tapahtumasta.
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”Hittolainen, sitten on parasta panna töpinäksi. Minä käynnistän auton ja
kätken suksenne. Istukaa sen aikaa keittiössä. Hellalla on kuumaa teetä.”
”Seuralaiseni on ulkona. Älkää pelästykö!”
Pian he huristivat Siimun vanhan Mossen kyydissä Mustamäelle rakennettavan uuden lähiön halki kohti Nõmmea. Kekkonen istui edessä ja Harala takana
keskellä. Siim pyysi kyytiläisiään pitämään peukkua, että he pääsisivät talven
liukastamasta jyrkästä rinteestä ylös Nõmmen keskustaan. Kumpikin vieras pyhitti ainakin ajatuksensa asialle, samalla kun Siim painoi kaasua ja sinnitteli
ihmeen kaupalla mäen päälle, viimeiset metrit tosin ykkösvaihteella jurnuttaen. Loppumatka sujui sen jälkeen joutuisasti, yli rautatien ja pitkin Nõmmen
kapeita kujia. Siim pysäytti auton Veerekadulle ja sanoi:
”Tässä talossa hän asuu. Käyn edeltä varmistamassa, että kaikki on kunnossa. Annan sitten merkin.”
Pieni talo oli kaksikerroksinen ja kuution muotoinen, seinät rapatut. Kun
ulko-ovi avautui, Siim livahti sisään, mutta tuli heti takaisin ovelle ja heilautti kättään autossa istuville miehille. He seurasivat perässä, riisuivat eteisessä
anorakkinsa ja astuivat villapaitasillaan olohuoneeseen. Sen keskellä heitä
odotti talon isäntä, kirjailija Friedebert Tuglas, yllään kaksirivinen puku, selkä suorassa ryhdikkäänä, joskin kävelykeppi vasemmassa kädessä, jotta oikea
olisi vapaa kättelemään vieraita. Elegantisti pukeutunut emäntä seisoi hänen
vasemmalla puolellaan, kaksi askelta taempana.
”Tervetuloa, herra presidentti”, Tuglas sanoi suomeksi ja puristi Kekkosen kättä. ”Sallikaa esitellä: vaimoni Elo.” Hän osoitti vaimoaan, joka astui nyt esiin
ja ojensi vieraalle kätensä. Kekkonen puolestaan esitteli oman seuralaisensa:
”Reino Harala, matkakumppanini ja turvaajani.” Myös Reino kätteli isäntä
perheen.
”Niin, rakkaat kaukaiset vieraat, olkaa kuin kotonanne”, Tuglas jatkoi.
”Tänä iltana olemme nelistään, sillä vieraita ei tule ja kotiapulaiselle annoimme vapaaksi tämän illan ja koko huomisen päivän. Koetamme siis tulla toimeen
omin päin. Tarjoankin teille tervetuliaismaljan itse, jos sallitte.” Tuglas siirtyi
pienen tarjoilupöydän luo ja täytti karahvista neljä snapsilasia kullankellertävällä juomalla. Eikä hänen kätensä edes tärissyt mainittavasti.
Kekkonen yskähti ja sanoi: ”Kiitämme kovasti lämpimästä vastaanotosta,
hyvä rouva ja herra Tuglas. Minulla on kummallinen tunne, aivan kuin meitä
olisi tänään jopa odotettu.”
”Miten muutenkaan! Me valmistauduimmekin ottamaan teidät vastaan”,
Tuglas vakuutti, mutta vilkaisi sitten olkansa yli seinäkelloa, joka läheni yhtä.
Kekkosta ihmetytti, miten he olivat tulleet Siimin luota niin pitkään, kunnes tajusi omaa keskiyötä näyttävää rannekelloa vilkaistessaan, että talon kello kävi
Moskovan aikaa. Isäntä pyysi anteeksi, astui ison komean radion tykö ja painoi
nappulaa. Hän pyysi eleellään vieraita ottamaan lasit, ojensi niistä yhden vaimolleen Elolle ja tarttui lasiin lopulta itsekin. Radion lamput olivat sillä välin
lämmenneet, ja äkkiä huoneessa kajahti kuuluttajan sointuva ääni:
” …tähän päättyi viimeinen ohjelmamme. Hyvää yötä, nukkukaa hyvin.”
Ja kun Paciuksen hymni alkoi soida kuten joka päivä lähetyksen lopuksi,
Tuglas ryhdistäytyi ja kuunteli sen vaiti loppuun asti. Tilanteen vakavuudesta
huolimatta hänen ilmeessään oli ehkä jotain viikarimaistakin. Rouva Tuglaksen alahuuli saattoi värähtää. Kekkonen ja Harala kunnioittivat isäntäväen hiljaista hetkeä ja tietysti myös omaa kansallislauluaan. Kekkonen tietysti käsitti,
miksi näin tapahtui, ja hymnin loputtua hän ymmärsi sanoa:
59

”Arvoisa isäntäväki, toivotan teille hyvää Viron tasavallan itsenäisyyspäivää!”
Tuglas nyökkäsi tunnustavasti ja vastasi mutkattomasti: ”Kiitokset, herra
presidentti.” Kaikki neljä kohottivat lasinsa ja kumosivat sen.
”Mutta nyt”, sanoi Elo-rouva, ”pyytäisin arvoisia vieraitamme käymään pöytään. Koska teillä on takananne pitkä ja rankka matka, olette varmasti nälkäisiä.” Hän osoitti kohti ruokapöytää, jossa vadeilla jo odottivat kiluleivät ja talon
muu paras anti, ja ilmeisesti myös lämmin ruoka padoissa pyyhkeen alla.
”Rouva hyvä, meitä ei tarvitse kahdesti käskeä, sillä olemme tänään tosiaan
kin joutuneet vähän ponnistelemaan. Pelkään vain, että kun syömme täällä
lämpimässä vatsat täyteen, niin alkaa niin mahdottomasti raukaista ja nukuttaa, että meistä tulee vallan epäkohteliaita, haukottelevia seuramiehiä.”
”Sitä ei tarvitse hävetä”, Tuglas sanoi. ”Se on ymmärrettävää ja olemme ottaneet sen huomioon. Teille on järjestetty makuuhuone, jonne herra Harala voikin
siirtyä heti iltapalan jälkeen. Sen sijaan teidän kanssanne, herra presidentti,
keskustelisin ruokailtuamme vielä hetken, niin että voimme sopia huomisesta
ohjelmasta tai oikeastaan jo tämänpäiväisestä. Kuten olen ymmärtänyt, teidän
pitää poistua jo kohta iltahämärissä, mutta kyllä me ehdimme selvittää omat
asiamme. Siim lähti juuri Kakumäele tarkastamaan, ettei mitään jälkiä ole jäänyt, mutta hän saapuu taas aamulla tänne valvomaan, ettei meitä häirittäisi.
Illalla hän vie teidät takaisin. Toivottavasti se käy teille.”
”Tietenkin, herra Tuglas. Heti näkee, että teillä on kokemusta maanalaisesta toiminnasta, jollette pahastu”, sanoi Kekkonen.
”No, olen joutunut ylläpitämään ja uudistamaan vanhoja tsaarinaikaan opittuja temppuja viime vuosikymmeninä”, Tuglas selitti hymähtäen.
Seurue nautti myöhäisen illallisen ilman kummempaa keskustelua, sillä
vieraat olivat luonnollisesti uupuneita ja syöminen merkitsi heille valitettavasti
ennen muuta voimavarojen palauttamista. Kun Harala oli opastettu vierashuoneeseen ja myös Elo-rouva oli poistunut herrojen seurasta, Tuglas ja Kekkonen
siirtyivät isännän työhuoneeseen, missä Tuglas kaatoi Kekkosen tuomasta
konjakkipullosta kahteen lasiin reilun ryypyn.
”Ehkä tämä pitää silmämme auki vielä hetken, herra presidentti. Teidän
tämänpäiväisen tai siis eilisen urheilusuorituksenne kunniaksi”, Tuglas päätti
lyhyen maljapuheensa.
”Kiitoksia, herra Tuglas. Suokaa anteeksi hiukan nuoremman miehen häpeämättömyys, mutta minulle olisi suuri kunnia, jos voisimme sinutella. Minä
olen Urho.”
”Totta ihmeessä. Friedebert.” Herrat puristivat kättä ja Tuglas jatkoi: ”Tuo
minun Valdesini on toisinaan vähän äkkinäinen, kun hän herää siitä pohjoismaisesta letargiasta, jossa hän on viime vuodet elänyt. Minä olen tietysti pohtinut jo pitempään, että sinä olisit oikea mies oikealla paikalla istuttamaan
hiukan toivoa ja toimintatarmoa meidän nuorempaan sukupolveemme, joka
on joutunut varttumaan hedelmällisissä sosialismin oloissa. Sysäys siihen
voisi näet tulla ulkomailta, sillä se osoittaisi vakuuttavasti, että me emme ole
yksin, vaan meillä on edelleen yhteys ja yhteenkuuluvuus itsenäisiin ja demokraattisiin Euroopan valtioihin. En halua sanoa, ettei meillä itsellämmekin
olisi sellaisia miehiä, jotka voisivat näyttää mallia ja toimia esikuvina, mutta
koko vanhempi sukupolvemme on tasapäistetty, meidän äänellämme ei ole
enää kaikupohjaa eikä suurta yleisöä, kaikki tuppaa jäämään kabinettitasolle.
Ja tietenkään meillä vanhoilla ei ole vähintäkään poliittista valtaa. Suomi olisi
jo historiallisesti luonnollinen kädenojentaja, eikä meidän kannata aluksi etsiä
tukea kauempaa. Ruotsikin on jo liian kaukana, ei niinkään maantieteellisesti
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kuin historiallisen kokemuksen puuttumisen vuoksi, heidän suhtautumisensa
olisi mahdottoman naiivia.”
”Mutta me olemme silti saman karhun kainalossa”, Kekkonen hymähti ja
koett i peittää väkisin esiin tunkevaa haukotustaan.
”Kuulehan, Urho, te olette kainalossa, mutta se sama karhu istuu – anteeksi
karkeuteni – paksulla perseellään meidän kasvoillamme”, Tuglas sanoi. ”Te sen
sijaan siellä kainalossa pystytte edes kutittamaan karhua vähäisen.”
Miehet katsoivat toisiaan silmiin ja purskahtivat nauruun.
”Mutta nyt ennen nukkumaanmenoa haluaisin vielä kohottaa maljan Väinö
Linnan kunniaksi hänen juuri saamansa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon tähden. Linna on kirjailija, joka on hyvin vakuuttavastu tiivistänyt
yhteen koko kansakunnan kehityksen ja kohtalon”, Tuglas lausui konjakkilasi
kädessään.
”Samaa mieltä. Ja hänkin on kohonnut kansan henkisen eliitin huipulle
pelkästään oman lahjakkuutensa ja sitkeän työn avulla, vailla muodollista koulutusta. Kyllä hänestäkin vielä leivotaan akateemikko”, Kekkonen hymähti ja
katsoi Tuglasta merkitsevästi silmiin.
Tuglas yskähti, ja miehet kilistivät laseja.
Aamulla aamiaisen ja Kekkosen tuliaispaketista keitetyn aidon kahvin jälkeen
Tuglas ja Kekkonen nousivat taas yläkertaan isännän kirjoilla vuorattuun työhuoneeseen. Siellä Tuglas selosti Kekkoselle suunnitelmiaan ja ajatuksiaan
seikkaperäisesti, ei suinkaan painostaen vaan kohteliaasti ja perustellen kaiken juurta jaksain. Tuglas painotti, että on oltava hyvin varovainen, jotta aiottu
hanke ei värittyisi sillä tavoin poliittisesti, että siihen voitaisiin tarttua tai tulkita se vähimmässäkään määrin provokatiiviseksi, vaikka sitähän se tietysti oli.
Oli toimittava niin hienovaraisesti, että vallanpitäjien olisi pakko niellä koko
juttu. Hankkeen saattoi Tuglaksen mielestä toteuttaa vain Tartossa ja Tarton
yliopistossa, jonne saattoi kutsua riittävästi akateemista humanistista sivistyneistöä ja opiskelijoita sillä tavoin, että tilanne vaikuttaisi luonnolliselta. Tallinnassa asia muuttuisi liian viralliseksi ja jäykäksi, siksi Toompea ei olisi sopiva.
Sitä paitsi Tallinnassa ei saisi tilaisuuteen kovinkaan suurta opiskelijakuntaa,
sillä esimerkiksi Tallinnan polyteknisen instituutin uuden päärakennuksen
rakennust yöt Mustamäellä olivat vasta alkaneet. Jo senkin vuoksi Tartto.
Miehet puhuivat pitkään ja perusteellisesti suuresta suunnitelmasta, johon
Valdes oli jo Helsingissä perehdyttänyt Kekkosen niin hyvin, että tämä oli nyt
Tuglaksen vieraana Nõmmella.
Lyhyt talvipäivä alkoi jo hämärtyä. Koko seurue, myös rouva Tuglas ja Harala,
kokoontui vielä kahvipöytään. Kekkonen ja Harala söivät voileipiä ja joivat kahvia, mutta eivät kuitenkaan ylenmäärin, sillä kuten Kekkonen totesi, täydellä
vatsalla ei ole hyvä hiihtää. Keskustelua käytiin yleisistä yhteiskunnallisista
ja kulttuurisista aiheista Viron ja Suomen välillä, eikä suurta Neuvosto-Venäjääkään unohdettu. Jutustelu alkoi kuitenkin hiipua, sillä vieraiden ajatukset
kääntyivät jo edessä odottavaan raskaaseen taipaleeseen. Päätteeksi Kekkonen
kysäisi vielä Tuglakselta:
”Voinko tehdä jotain hyväksesi, tarkoitan aivan henkilökohtaisesti tai käytännön asioissa?”
”Ei, kyllä me täällä selviämme. Tai odotapa, yksi nuori näpsäkkä suomalaisrouva, maisteri Hynä… Hynö… no, Kilpi joka tapauksessa, on hoitanut minun
silmälasiasioitani, mutta nyt hän ei ole päässyt pitkään aikaan käymään. Sain
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hiljattain uuden silmälasireseptin, mutta täällä on lähes mahdoton esittää optikolle niin monimutkaista tilausta, ellei se satu tulemaan asetehtaasta…
”Ei kai vain vanhan kaverini ja vastaehdokkaani Eino Kilven tytär, Railihan
hän taisi olla?” Kekkonen kysyi.
”Aivan, hän juuri. Hän haluaisi suomentaa myös Pikku Illimarin, se on minun
lapsuuteni romaani… Tietysti aivan suotta, eihän minun nimeni tule Suomessa
koskaan tunnetuksi.” Hän kääntyi vaimonsa puoleen. ”Elo, mihin se resepti jäikään, yöpöydän laatikkoonko?”
”Minä haen”, emäntä rauhoitteli.
”No, Friedebert, sinun nimesi ja arvovaltasi on tiedetty Suomessa jo pitkään,
enhän minäkään tänne sattumalta tullut. Antaa Railin toimia”, Kekkonen vakuutti. ”Luin ihan vastikään novellikokoelmasi hänen käännöksenään.”
”Tietysti, suo anteeksi, Urho, toisinaan vanhan ihmisen vain valtaa kuolemaa edeltävä turhautuneisuus. En minä aikonut kalastella halpamaisesti mitään ylistyksiä.” Tuglas sipaisi viiksiään ja hymähti alistuneesti.
”Tuon silmälasiasian me hoidamme”, Kekkonen lupasi. ”Kirjallisuusmiehelle on ensiarvoisen tärkeää pystyä lukemaan vaivatta.”
Myös Siim oli ollut paikalla koko päivän ja huolehtinut siitä, että herrat saivat
hoitaa asiansa ilman häiriöitä. Nyt hän valmistautui vähitellen toimittamaan
”suomalaiset salakuljettajat” takaisin: hän teki lähikaduilla lyhyen urkkimiskierroksen varmistuakseen, ettei lähitienoille ole ilmaantunut mitään epäilyttävää, ja varmisti, että auto käynnistyy.
Seurue kiitti ruoasta, nousi pöydästä, ja miehet alkoivat koota tavaroitaan.
Kekkosen reppuun sujahti myös ohuessa kansiossa ne pari paperilehteä, joille
hän oli tehnyt muistiinpanot keskustelusta Tuglaksen kanssa. Sitten olikin jo
hyvästien aika. Niistä ei tullut kovin seremoniallisia, sillä lienee niin, että mitä
raskaampi ja vaarallisempi matka on edessä, sitä vähemmän vaihdetaan kepeitä kohteliaisuuksia. Tuglas oli kuitenkin siirtänyt kävelykeppinsä syrjään, kätteli Kekkosen kaksin käsin ja toivotti: ”Seuraavaan kertaan!”
Miehet ahtautuivat taas Siimin pikkuruiseen Mosseen, ja matkaa tehtiin
tuloreittiä takaisin Kakumäen ulkomuseoon. Siim sanoi, että paikan nimi on
italialaisittain Rocca al mare siellä sijainneen moision mukaan. Kekkoselle tuli
äkkiä mieleen, että entisaikaan kartanonomistajilla oli kaikkialla tapana antaa
lempipaikoilleen runollisia vieraskielisiä nimiä, kartanonpuiston nimi Viipurissakin oli Monrepos. Siim ajoi paikkaan, mistä suksille oli paras nousta. Ennen poistumistaan hän ojensi Kekkoselle lahjaksi pienen hölskyvän taskumatin kertoen sen jääneen hänelle kieltolain ajoilta. Ele ilahdutti Kekkosta silmin
nähden ja hän totesi: ”Sehän on varpunen!”
Siim jäi vielä seuraamaan Kakumäen matalalta törmältä, miten kaksi pohjoista kohti hiihtävää miestä katosi lopulta pimeään. Hän seisoi mietteissään
alun toista tuntia, kunnes huomasi tärisevänsä vilusta. Mitään epäilyttävää ei
sinä aikana ollut kuulunut, sen enempää valoraketteja kuin laukauksiakaan.
Siimin viimeinen ajatus ennen kotiinlähtöä oli, että mitähän seurauksia tuolla
käynnillä saattaa olla…
Ja seurauksia sillä toki oli.
Kun vartionvaihtopartion päällikkö luutnantti Sidorov ilmestyi maanantaiaamuna kello 7.00 tuoreen miehistön kanssa Kakumäen rajavartiopisteeseen,
hän löysi sieltä tärisevän ja sekavasti käyttäytyvän vuoronvanhimman Mah-
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mudin, joka koetti karjumalla ja potkimalla ajaa ylös nurkkaan käpertynyttä ja
päätään varjelevaa, hiljaa vikisevää Raimondasia.
Vartiobunkkeri oli paksuna tupakansavusta, ja – joptvajumat – se ei ollut mitään mahorkan katkua! Se oli… se oli länsitupakan taivaallista aromia, jonka
erehtymättä tunnisti myös toveri Sidorov, olihan hänenkin serkkupoikansa
merimies! Löytyi myös kasoittain paljastavia tupakannatsoja ja neljä avaamatonta Marlboro-askia. Lopulta putkahti esiin epäilyttävä muovinen taskumatti, jonka ruskeasta sisällöstä oli tallella vielä tilkkanen. Sen perusteella ei ollut
vaikea päätellä, että pullossa ollut neste oli konjakkia, vieläpä jotain hienompaa
merkkiä.
Asia oli sillä selvä. Luutnantti Sidorov vetäisi yhdellä iskulla Mahmudia lujasti turpaan, niin että mies valahti lattialle ja veri purskahti hänen nenästään.
Sidorov käski vaihtomiehistön kahden asevelvollisen raahata edelliset vartiomiehet ulos odottamaan. Hän oli hetken aikeissa tehdä jo hälytyksen, mutta
luopui siitä ja soitti sen sijaan sisäpuhelimella rajavartioaseman päällikölle,
teki tapahtuneesta ilmoituksen ja otti vastaan esimiehensä räikeät sadattelut.
Päällikkö lupasi tulla paikalle.
Rajavartioaseman päällikkö majuri Maksimov suoriutui nopeasti paikalle huolimatta kahden päivän ankaran ryyppäämisen aiheuttamasta hirveästä
kohmelosta. Miehet kävivät kohta kohdalta läpi vuosipäivän aikaisen vaihdon
tapahtumat. Korskeasta ja edelleen sekopäisestä vuoristolaisesta he saivat irti
tuskin mitään, eivät edes nyrkkien avulla, kun taas hermoromahdusta poteva liettualainen varusmies kertoi itkuisesti kaiken: miten jäältä ilmaantui
niemenk ärkeen kaksi tuntematonta kansalaisuutta olevaa tutkimusmatkailijaa, jotka lahjoittivat toveri vaihdonvanhimmalle kartongin tupakkaa ja pullon
alkoholia. Sen jälkeen toveri päällikkö oli tupakoinut taukoamatta, haukkunut ja hakannut häntä ja käskenyt pysymään vartiotuvan nurkassa, niin ettei
hän päässyt edes tarpeilleen. Siihen kysymykseen, lähtivätkö diversantit myös
takaisinpäin, ei onneton Raimondas osannut vastata, sillä toveri vaihdonvanhin ei ollut antanut hänelle mahdollisuutta täyttää vartiovelvollisuuttaan.
”Saatanan älypää”, rajavartioaseman päällikkö Maksimov kiroili ja sytytti
tupakan, tietenkin yhdestä säilyneestä Marlboro-askista; ne kaikki olivat siirtyneet heti hänen taskuunsa. ”Tuo vuoristolainen pitäisi ampua saman tien –
täytyy hetki miettiä…”
Lopputuloksena oli, että vartiopäiväkirja täytettiin huolellisesti. Mahmud
ja Raimondas ennättivät sisäpalveluohjesäännön ankaran rikkomisen vuoksi
istua kolme viikkoa Paldiskin rangaistuspataljoonan karsserissa, ennen kuin
Mahmud tappoi Raimondasin peltiastiasta hiomallaan veitsellä. Ja sen jälkeen,
kun Mahmud yritti paeta piikkilanka-aidan yli, hänkin kuoli vartijoiden luoteihin. Uusi vaihtomiehistö pakotettiin hiljaiseksi rangaistuspataljoonaan lähettämisen uhalla, mutta muita seurauksia tapahtumalla ei tuntunut olevan.
Majuri Maksimovin ja luutnantti Sidorovin tahraton sotilasura eteni odotetulla
tavalla.
*
Monta vuotta myöhemmin huhtikuun loppupäivinä Kekkonen sai aamupostissaan Rovaniemeltä postitetun kirjeen. Sihteeri oli avannut kuoren ja suoristanut kirjepaperin, niin että Kekkonen saattoi heti tutustua sisältöön. Kirjeessä
ilmoitti Paavo von Pandy, että Arthur Valdes oli kuollut kyseisenä vuonna 1971
huhtikuun 15. päivänä. Pandy kirjoitti: ”Valdes heikkeni pari viikkoa ennen
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kuolemaansa eikä enää juurikaan puhunut. Kaikkina edeltävinä vuosina hän
kuitenkin ilmaisi minulle hyvillään mitä suurimman tyytyväisyytensä ellei
suorastaan ihastuksensa siihen, mitä Te, herra presidentti, kykenitte tekemään
Viron-vierailullanne ja sen jälkeisenä aikana hänen isänmaansa hyväksi, vaikka sitä ei ulkoapäin nähnytkään. Kun kysyin, miksi hän ei itse halua lähettää
Teille vaikkapa kiitoskirjettä, hän vastasi, että se saattaisi vaikuttaa tärkeilyltä
tai muistuttaa saajaa hänen olemassaolostaan, eikä hän halunnut tulla liitetyksi Teidän saavutuksiinne. Sillä hän sanoi: ’Hän (siis Te, herra presidentti) otti
suunnattoman rintamamiehen riskin, vaikka oli itse kenraalin asemassa, mikä
hätä minulla täällä selustassa oli…’
Hänen toiveensa mukaisesti hautasin hänet poikieni avulla läheisen tunturin, hänen lempipaikkansa etelärinteelle, kasvot kohti hänelle niin rakasta
Viroa. Hautaa ei ole merkitty.”
Luettuaan kirjeen Kekkonen lähti pikkutakkisillaan ulos ja asteli Tamminiemen saunan laiturille. Ilma oli aurinkoinen, mutta vaikka tuuli puhalsi
etelästä, se ei ollut vielä lämmin. Harala ilmaantui jostain nurkan takaa, pani
presidentille takin harteille ja sanoi: ”Ei kannata vilustua. Urho.”

Valdesista on kerrottu myös Jaan Krossin romaanissa Paikallaanlento (WSOY, 1999;
27. luku), samoin kuin Jouko Vanhasen tekstissä Naiivne fuuga Jaan Krossi antud
teemal (Looming 7/2000), joissa valaistaan tätä tarinaa edeltäviä tapahtumia.

Novelli on ilmestynyt viroksi Looming-lehdessä 9/2017.
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Ilmi Villacís suosittelee
Eno Raud, Edgar Valter
NAKSITRALLID
Näpsäkäävät, suom. Eva Lille,
Otava 1986
lämpimällä huumorilla höystetty lastenkirja kolmesta hassusta kaveruksesta. Kaikki kolme ovat omanlaisia
persoonia, joita yhdistää halu vaeltaa,
seikkailla ja olla avuksi mitä ihmeellisimmissä tilanteissa. Naksitrallid eivät
olleet millään lailla pilattuja neuvostopropagandalla kuten monet lastenkirjat siihen aikaan. Kaverit olivat hyvinkin individualisteja ja nautiskelijoita,
jopa eräällä tavalla edelläkävijöitä ympäristöä kunnioittavalla asenteellaan.
Varsinkin Sammalparta, joka kasvatti
ruokansakin parrassaan.

Ilmi Villacís, Lukukeskuksen
toiminnanjohtaja

Silvia Rannamaa
KADRI
Kadrin päiväkirja, suom. Anniina Ljokkoi, Savukeidas 2014
KADRI JA KASUEMA
Syvään neuvostoaikaan kirjoitettu nuortenromaani ja sen jatko-osa. Luin
kirjan lapsena useita kertoja, koska samalla tavalla samaistumista mahdollistavia kirjoja oli silloisessa Neuvostoliitossa vähän saatavilla. Se on
eräänlainen satu rumasta ankanpoikasesta – kertoo mummonsa kanssa
hyvin ankeissa olosuhteissa asuvasta Kadrista, joka mummon kuoltua joutuu sisäoppilaitokseen. Minuun vetosi Kadri-tytön läheinen suhde isoäitiinsä ja hänen taistelunsa paremmasta tulevaisuudesta elämän lähtökohdista ja olosuhteista huolimatta. Täytyy tunnustaa, että kirjan ääressä tuli
itkettyä monet itkut. Suomalaiselle lukija saa kirjasta hyvän kuvan lasten
ja nuorten elämästä neuvostoaikaisessa Virossa.
Jaan Kross
RAKVERE ROMAAN
Pietarin tiellä, suom. Juhani Salokannel, WSOY 1993
Jaan Krossin Pietarin tiellä on minun lempi-Krossini. 1700-luvulle sijoittuva monitasoinen juoni sisältää kauniin, joskin surullisen rakkaustarinan ja
monta muuta kiehtovaa kohtaloa. Samalla se on Krossin tapaan kiinnostava katsaus historian tärkeisiin käännekohtiin, osoittaen samalla pienen
ihmisen ratkaisevan roolin niissä. Romaani on sivistävä, jännittävä ja syvästi inhimillinen.
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Kymmenen
virolaista kirjaa

jotka kaikkien tulisi lukea

Helmissä on sen neljän ilmestymisvuoden ajan ajankohtaiset ja kiinnostavat
ihmiset suositelleet virolaisia kirjoja. Toivottavasti näistä vinkeistä on ollut
suomalaisille lukijoille hyötyä. Olemme viimeisen vuoden aikana keränneet eri
tapahtumissa sekä sähköpostin ja Tuglas-seuran verkkosivujen kautta lukijoiden vinkkejä ja suosituksia virolaisesta kirjallisuudesta. Tässä suositelluimmat
kirjat. Suuri kiitos kaikille osallistuneille. Toivotamme mukavia lukuhetkiä
virolaisen kirjallisuuden parissa!
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1. A. H. Tammsaare
TOTUUS JA OIKEUS
suom. Juhani Salokannel

6. Viivi Luik
SEITSEMÄS RAUHAN KEVÄT
suom. Eva Lille

2. Jaan Kross
UPPINISKAISUUDEN KRONIKKA
suom.Kaisu Lahikainen ja Jouko
Vanhanen

7. Andrus Kivirähk
RIIHIUKKO
suom. Kaisu Lahikainen

3. Oskar Luts
KEVADE
Arno ja kumppanit, suom. Martti
Rauhala

8. Ilmar Taska
POBEDA 1946
suom. Jouko Vanhanen

4. Indrek Hargla
Melchior -sarja
suom. Jouko Vanhanen

9. Jaan Kross
PIETARIN TIELLÄ
suom. Juhani Salokannel

5. Jaan Kross
KEISARIN HULLU
suom. Juhani Salokannel

10. Viivi Luik
VARJOTEATTERI
suom. Anja Salokannel

VIROLAISEN
KIRJALLISUUDEN VIIKKO
Maanantai 12.2.
17.00 Kristiina Ehin, Savonlinnan pääkirjasto
Tiistai 13.2.
10.00 Mika Keränen, Pasilan kirjasto, Helsinki
18.00 Mika Keränen, Forssan kaupunginkirjasto
18.00 Valdur Mikita, Aleksinkulma, Oulu
17.00 Kristiina Ehin, Kuopion kaupunginkirjasto
18.00 Jouko Vanhanen, Uudenkaupungin kirjasto
Keskiviikko 14.2.
17.15 Jouko Vanhanen, Kotkan pääkirjasto
17.30 Mika Keränen, Hämeenlinnan pääkirjasto
17.00 Valdur Mikita, Metso, Tampere
18.00 Maimu Berg, Lahden pääkirjasto
Torstai 15.2.
18.00 Maimu Berg, Töölön kirjasto, Helsinki
18.30 Jouko Vanhanen, Lappeenrannan kaupunginkirjasto
18.00 Valdur Mikita, Hyvinkään pääkirjasto
Perjantai 16.2.
18.00 Maimu Berg, Turun kaupunginkirjasto

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

