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K
irjallisuus on ihana tapa 
päästä sisälle toiseen kieleen 
ja kulttuuriin. Mutta avaapa 
aloittelijana vieraskielinen 

romaani, niin kyllästyt viiden sivun 
kuluttua outojen sanojen ylivaltaan.

Viron kielen oppikirjan L nagu 
lugemik tekijät ovat pinnistelleet puo-
lestasi. He ovat koonneet luetuimmilta 
virolaiskirjailijoilta valikoiman lyhyitä 
tekstejä, joiden lukeminen on oppijasta 
palkitsevaa. Jokaisen tekstin rinnalla on 
muutama sana selitettynä.

misen edetessä. Erityisen selkeää kieltä ymmärtäisi. Nokkelissa riimirunoissa 
olevat tekstit on sisällysluettelossa viron kieli pääsee oikeuksiinsa. Elämys 
merkitty tunnuksella A. täydentyy lukemiston mukana tulevan 

Mukana on sekä lasten- että cd-levyn kuuntelulla.
aikuisten kirjallisuutta, sekä runoja että Lukemisto sopii ohjatusti käy-
proosaa – jakoa tekemättä. Yleissävy on tettäväksi jo kielenoppimisen alku-

Tekstit on jaoteltu aihepiirien lapsenmielinen ja leikkisä, mikä sopii vaiheessa, mutta itsenäinen lukeminen 
mukaan: teos alkaa kunnon oppikirjan kielen oppimiseen. Kovin erilaisista ja antaa enemmän keskitasolle ehtineelle 
tapaan oman nimen sanomisesta, irrallisista teksteistä nauttiminen vaatii oppilaalle.
koulu- ja kotiympyröistä ja laajentaa oppijalta kuitenkin uskallusta heit-
teemoja abstraktiin suuntaan oppi- täytyä mukaan, vaikkei joka sanaa Anniina Ljokkoi
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uurin osa ihmiskunnasta tarvitsee paidan ylleen, ruokaa sisälleen ja 
jonkinlaisen hökkelin suojakseen. Mutta kännykät, hajuvedet ja runous 
ovat elossapysymisen kannalta tuiki tarpeettomia. S

Kutsuttakoon ilmiötä vaikka ihmisen kulttuuriseksi tarveharkinnaksi: kun 
kehitys on kehittynyt liikaa, on aikaa ja varaa puuhastella kaiken joutavan 
parissa. Jos leivän eteen ei tarvitse nähdä kummempaa vaivaa, aletaan harrastaa 
sirkushuveja, jauhaa purukumia, käydä kissanäyttelyissä ja jämähtää 
tositelkkareiden luonnottomien ihmissuhteiden koukkuun.

Runouskin on ehdottomasti turhuuksien turhuutta. 

Raamatun Saarnaajan tunnetun mutta yksitotisen moton voisi kääntää 
nurin ja todeta, että runous on arvokasta, koska se on turhaa. Positiivisesti turhia 
ovat yhtä lailla kännykät ja hajuvedet, koska niistä on huvin lisäksi hyötyä tai 
koska niillä voi sulostuttaa maailmaa. Jälkimmäinen ei ole lainkaan 
merkityksetöntä, kun asiaan vähän tarkemmin syventyy. Sehän on länsimaisen 
kulttuurimme yksi perusta viimeistään antiikin Kreikan ajoista lähtien.

Mutta mitä hyötyä runosta sitten on? Jos runous on ihmisten välistä 
taidokasta mutta subjektiivista puhetta, niin voihan sen varassa järjestää 
runoiltoja ja kokonaisia kiertueita sekä vähentää tyhmyyksiä ja tappamista. 
Sanalla sanoen: parantaa maailmaa. Runoilijat kun ovat usein niin kummia 
tyyppejä, etteivät nielemättä pure jokapäiväistä totuusleipäämme, vaan 
käyttävät ajattelemiseen ihan omia aivojaan. Luulisi sen lopulta tuottavan jotain 
hyötyä nykyisen mediapinnallisuuden keskelle.

Ja muuten se vietävän sulostuttaminen: unohtakaa puheet runouden 
"kauneudesta". Sillä taide sisältää joka tapauksessa myös "ruman".

Aivan erityisen 
kummallista on julkaista runoutta pienillä kielialueilla, kuten suomeksi ja 
viroksi, tai vieläpä kääntää niitä muille kummallisille kielille, kuten 
inkerinsuomen murteelle. Puhumattakaan uusien runouden alalajien, kuten 
vironhaikun, keksimisestä. 

Ja juuri siinä kaiken järki piileekin: runoutta ei käsitetä pölyttyneeksi 
ilmiöksi tai stagnaation tuotteeksi, vaan jatkuvasti eläväksi ja muuttuvaksi 
organismiksi.

Kulttuurista tarveharkintaa: runous

Vironoppijaa 
runolla päähän
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änä vuonna Tallinnassa näistä massaa, samaa tyyliä ja tee- vaikka tietty intiimiys menete-
julkaistuun käännös- maa, vaan vaihtelee kokoelmasta ja täänkin. 
runokokoelmaan 8+8 - elämänvaiheesta toiseen. Vaikka Ei voi väittää, että runoilijaesit-
Eesti ja soome luulet / 8+8:n runot eivät ole kovin pitkäl- telyiden puuttuminen ja siitä joh-T

Suomalaista ja virolaista runoutta tä aikaväliltä (vanhin käytetty ru- tuva yhtymäkohtien vähäisyys olisi 
(Nynorden, 2013) on valittu kah- nokokoelma on vuodelta 2002 ja varsinainen puute. Vaikka olisi tie-
deksan virolaista ja kahdeksan moni on vuodelta 2012), voi sii- tysti mukava tietää runoilijasta jo-
suomalaista runoilijaa. Myös nais- henkin vuosikymmeneen mahtua tain ennen hänen tuotantoonsa tu-
ten ja miesten välillä vallitsee tasa- monta vaihetta. Usealta runoilijal- tustumista, välittäisi lyhyt kuvaus-
arvo: 8+8. ta on valittu runoja kahdesta, Juha kin vain toimittajan tai kääntäjän 

Koska kyseessä on käännösru- Kulmalan tapauksessa jopa kol- näkemyksen runoilijan luonteesta 
nous – suomalaista runoutta virok- mesta, eri kokoelmasta. Se saa tai asemasta runouskentällä. Se 
si ja päinvastoin – lähestyy lukija yleiskatsauksen tuntumaan vielä- saattaisi jopa kaventaa runojen 
jokaista runoilijaa kuin etäisyyden tulkintaa. kin pinnallisemmalta. Voi olla, et-
päästä. Virolaisesta lukijasta on tei syvempi katsaus olisi mahdollis- Jos esimerkiksi Kätlin Kald-
luonnollisesti kiinnostavaa tutus- takaan niin usean runoilijan koh- maa määriteltäisiin yhteiskunnal-
tua vähemmän tuntemiinsa suo- dalla, ja niin valikoima jättääkin lisesti herkäksi runoilijaksi, olisivat 
malaisiin runoilijoihin, mutta mahdollisuuden tehdä johtopää- seuraavat rivit hyvinkin odotetta-
myös tutut virolaisrunoilijat kuu- töksiä lähinnä sen toimittajasta. via: "Sveitsiläisen rakastajani tunne 
lostavat suomen kielellä luettuina Toimittaja Eeva Park, joka on oikeudenmukaisuudesta / on ke-
puolivierailta. samalla yksi kokoelman runoili- hittynyt hyvin pitkälle. / Hän itkee 

Toisaalta runoilijat joista, on selvästi vältellyt ka- nähdessään kodittoman, / ja asuu 
on tässä kokoelmassa peaa otosta. Joukosta löytyy yksin neljän huoneen asunnossa." 
irrotettu kansallisesta niin nuorekas ja vihainen Esa (sivu 175). Sen sijaan yhteiskun-
kontekstista, kuten tot- Hirvonen kuin vanha ja arvo- nallisuus ikään kuin sulkisi pois 
ta puhuen muistakin kas Claes Andersson. Toisaal- mahdollisuuden seuraaviin, vähin-
konteksteista. Runoili- ta on herkkiä runoja Mihkel tään yhtä kiinnostaviin säkeisiin: 
jat esiintyvät kokoel- Kaevatsilta ja kokemuksen "Ihminen makaa sängyssä tajua-
massa melko anonyy- bassoa Jürgen Roostelta. matta / milloin / iho muuttuu pel-
meina luovina persoo- lavaksi / pellava ilmaksi / ilma me-Puhumattakaan Doris Kare-
nina, kaikki 16 itsenäisinä teki- reksi / meri kiveksi / kivi kuuksi / van abstraktista ihmisrakkaudesta 
jöinä. Teoksesta nimittäin puut- kuu hiljaisuudeksi / hiljaisuus aja-ja Vilja-Tuulia Huotarisen  
tuvat runoilijoiden esittelyt – tukseksi / ajatus uneksi / uni todel-eläintentäyteisestä tunteellisuu-
saamme nähdä heistä vain nimen lisuudeksi / todellisuus olemiseksi desta. Lukija saa matkustaa teemo-
ja kuvan. Siten mielikuvan muo- // yksi ei ole yhtäkään" (sivu 176).jen ja sävyjen vuoristorataa.
dostamiseksi onkin pitäydyttävä Kyseessä on joka tapauksessa Yksi universaali teema tekijöitä 
vain runoissa, joita olemme saa- kiinnostava käännöskokoelma ja sentään yhdistää, nimittäin rak-
neet luettavaksi. Ensialkuun se voi oleellinen tapaus Viron ja Suomen kaus. Olisi latteaa sanoa, että ko-
tuntua hyvältä tilaisuudelta luoda kirjallisuussuhteissa. Maininnan koelma puhuu rakkaudesta, mutta 
välitön kontakti kirjoittajaminään ansaitsee myös monipuolisen ko-teema esiintyy silti suhteellisen 
– eivät kai runot esiliinaa tarvitse. koelman yhtäläinen taso – suosik-usein. Kokoelman rakkaus on 

Eivät kai muuten, mutta nyt keja nousi lukiessa niin useita, että enimmäkseen kaunista, joskin toi-
esiliinan roolissa on kokoelman on mahdotonta nostaa ketään sinaan hieman ironista tai kipeää. 
toimittaja. Yhdenkään oikean ru- muita ylemmäs.Valinta on runoilijoille eduksi, 
noilijan tuotanto kun ei ole yhte-
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aadessani ehdotuksen kom- kirkastua. Ja mitä pitemmälle luin, si-  
mentoida ja arvioida Viron tä enemmän se kirkastui. Minähän 
inkerinsuomalaisten seurojen katselin peiliin, virolaisena ja inke-
kronikkaa Ikuinen kulkuri, olin riläisenä olemisen peiliin. Omaan ja S

hämilläni. Miksi juuri minä? naapurien elämään. Kiitos kutsusta 
Minun on tunnustettava, että ko- kirjoittaa!

kemukseni Inkerinmaasta ja inke- Inkeriläisten tarina, jonka luulin 
riläisistä ovat jääneet melko vaati- tietäväni, mutta jota itse asiassa en 
mattomiksi. Kuoroharrastukseni alkoi tuntenut lainkaan, järkytti minua lu-

kemisen ensihetkistä alkaen. Sain pal-kyllä Veljo Tormisin Inkerinmaan 
jon uutta tietoa, paljon kiinnostavaa ja illoista ja lumoavasta Röntyskästä, 
paljon tuskallista, josta minulla ei eivätkä ne ole sen koommin kadonneet 
aiemmin ollut aavistustakaan. Lisäksi mielestäni. Kuuntelen laulua tieto-
elämäntarinat ja seurojen toiminta-koneeltani myös tämän kirjoitustyön 
historia. Avasin oven uuteen maail-taustaksi löytääkseni oikean tunnel-
maan.man.  

Luin ja luin ja äkkiä näin meidät, Niin, olin kyllä tietoinen maansa 
virolaiset, muutama vuosikymmen sit-menettäneen Inkerin kansan trage-
ten. Tämän teoksen ilmestymistä voi diasta. Kyllä, kolusin kahdeksan vuotta 
todella verrata siihen tohinaan, jolla sitten Pietarin ja Viron väliset inkeri-
virolaiset alkoivat maansa vapautuessa läiskylät, tapasin muistajia ja muistinsa kuvaukset seurojen toiminnasta, ve-
kirjata omaa, todellista historiaansa. menettäneitä, koin historian karuutta. täjien ponnistuksista. Mutta nyt on aika 
Epäyhtenäisesti, virheineen kaikkineen, Ja kyllä, olen kirjoittanut suomalais- mennä eteenpäin. Suurin askelin.
mutta innolla. Että paperi kestäisi ja ugrilaisen sielun syvyyksiä tutkiskele-
säilyttäisi tarinan tuleville polville.van teoksen „Minu Ugrimugri“, jonka On aika luoda seuraava teos in-

Ikuisen kulkurin epäyhtenäisyy-suosittelen vilpittömästi lukemaan. keriläisten nykyisestä illuusiosta, ny-
destä tai yhden kansan kärsimysten Mutta siinä ei ole paljon. Miksi siis juuri kyisestä tulevaisuudenkuvasta, nykyi-
korostamisesta minulla ei ole huo-minä? Mitä sanottavaa minulla voisi sestä missiosta. Siitä, millaisena inke-
mauttamista. Opus on arvokas histo-olla? riläiset haluavat kokea kansansa sielun 
riallinen dokumentti – inkeriläisten Kun sitten sain käteeni kirjan, ja luonteen kymmenen, kahdenkym-
peilikuvan tallennus vuodelta 2013. jonka kannessa komeilee voimakas menen vuoden kuluttua. Riittävätkö 
Amen. Virolaiset toimivat täsmälleen symboli, veturin pyörät, alkoi asia pelkät surulliset muistot? Riittääkö 
samoin saatuaan pääsyn arkistoihin: pelkkä kansantanhun harrastus? Miten 
kirjoittivat satoja tarinoita siitä, miten säilyttää kieli? Miten säilyttää oma 
onnettomia olemme, miten paljon identiteetti? Miten saada oma lippu 
olemme kärsineet. Ja sitä tarvittiin. liehumaan mielissä ja tuulissa Virossa, 
Siihen saakka, kunnes menneisyyteen Suomessa ja Venäjällä? Miten kasvattaa 
katsomisen osa ylitti tietyn kriittisen omien lasten inkeriläistä identiteettiä 
rajan, mikä pani miettimään – kär- silloinkin, kun Inkerinmaa jää heille 
simme kyllä, mutta aiommeko jäädä kaukaiseksi?
ikuisesti itkemään kärsimyksiämme vai Tässä on vain joitakin kysymyksiä, 
haluammeko katsoa tulevaisuuteen. joita itseään kunnioittavan, arvokkaan 

Onneksi Ikuisessa kulkurissa näyt- ja vanhan kansan tulee pohtia. Ja 
tävät suuntaa tulevaan yksityiskohtaiset ratkaista. Seuraava kirja on vastauksille 

enemmän kuin oikea paikka.
Sillä Ikuinen kulkuri on vasta alku – 

ei päätepiste.
Odotan vilpittömän uteliaana seu-

raavaa artikkelikokoelmaa.

Ikuinen kulkuri on vasta alku, ei päätepiste
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