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Runoilijan Inkeri oli kaunis viheriöivä
maisema
Riikka Ala-Hakula
Kirjoittaja on jyväskyläläinen kirjoittamisen opiskelija ja
ranskalaisen runouden suomentaja. Hän tutustui Aale Tynniin
lukiessaan tämän ranskalaisia modernisteja esittelevän teoksen
Tulisen järjen aika (1962). Runoilijan ahkeruus, lahjakkuus ja
elämänasenne innostivat kirjoittajaa perehtymään hänen
kirjalliseen työhönsä laajemmin.
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Aale Tynnin (1913–1997) vasta ilmestynyt elämäkerta on vivahteikas kuvaus 1900-luvulla eläneen runoilijan,
suomentajan ja akateemikon elämänkaaresta. Tynni joutui kuusivuotiaana
pakenemaan perheensä kanssa Venäjän
vallankumousta Keski-Inkeristä, jonne
hänen monet runoissa ja proosassa esiin
nousevat lapsuudenmuistonsa sijoittuvat. Helsingissä hänestä kasvoi tärkeä kulttuurivaikuttaja ja kielitaitoinen
maailmannainen. Vuonna 1948 hänet
palkittiin Lontoon taideolympialaisten
kultamitalilla.
Tynnillä oli äitinsä puolelta äyrämöisen ja isän puolelta savakon sukujuuret. Äidiltä periytyi tietty pidättyväisyys ja ylpeys, kun taas isältä iloinen
avoimuus, joka oli toisinaan liiallistakin. Kokemus oli ristiriitainen, mutta
Tynni koki, että ominaisuudet olivat
hä-nelle avuksi runoilijan työssä.
Tynni kirjoitti elämänsä aikana 15
runokokoelmaa. Runoudessa nousi
esiin hänen klassinen sivistyksensä ja eurooppalaisen kansanrunouden ja -tarinoiden tuntemuksensa. Hän oli taiturimainen runomittojen käyttäjä, mutta
kirjoitti modernistien vaikutuksesta
myös vapaata mittaa. Myöhemmin hän
piti laulullista lyriikkaa tyylilleen ominaisimpana.
Tynni teki tärkeätä työtä maailmanrunouden kääntäjänä. Hänen laajimmat suomennostyönsä Tuhat laulujen vuotta (1957), Eddan sankarirunot

(1980) ja Eddan jumalrunot (1982)
ovat kunnianhimoisia teoksia. Runojen
soinnillisuuden välittäminen kohdekieleen oli hänelle tärkeää. Ensimmäisissä
suomennoksissaan tämä tapahtui osittain sisällön kustannuksella. Myöhemmin hän otti enemmän vapauksia runomitasta ja pyrki välittämään sisällön ja
soinnillisuuden molemmat.
1970-luvulla Tynni osallistui heimotyöhön pitäen esitelmiä ja laatien artikkeleita isänsä Kaapre Tynnin elämäntyöstä. Vuonna 1990, jolloin presidentti Koivisto toivotti Neuvostoliiton
alueella asuvat inkerinsuomalaiset ja
heidän jälkeläisensä tervetulleiksi Suomeen, Tynni kirjoitti sukutaustastaan
teoksen Inkeri Inkerini (1990). Elämänsä lopussa hän palasi kirjoittamisen
avulla takaisin lapsuuden Inkerinmaalle
ja elämänkaari tuli täydeksi. Kirja jäi
hänen viimeisekseen.
Elämänkerran ovat kirjoittaneet
Tynnin tytär Riitta Seppälä ja tyttärenpoika Mikko-Olavi Seppälä. Teos on
tehty laajan arkistomateriaalin pohjalta,
johon kuuluu runoilijan ja hänen perheensä kirjeitä ja päiväkirjoja, katkelmia
runoilijan kaunokirjallisista teoksista,
artikkeleista ja suomennoksista sekä
tiivistelmät niiden vastaanotosta. Teoksen syvällinen henkilökuvaus ja yksityiskohtainen kirjallinen ajankuva on kiitettävän tarkkaa. Samalla elämäntarinan kiehtovuus ja sen käänteiden intiimi dramaattisuus säilyvät hehkuvina.
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Muinaisessa kansanrunossa pelastetaan päivää
Slovenialainen Matej Goršič asuu Tartossa ja tutkii kalevalaista kansanrunoutta. Hänen
tutkimassaan aineistossa on myös Inkeristä tallennettu runo, Päivänpäästöruno.
heräsi hänen kuultuaan suomalaisen
folkyhtyeen Värttinän musiikkia. Suomen kieli kuulosti hänen korvissaan
eksoottiselta, vokaalivoittoiselta kieleltä.
Vuonna 1976 syntynyt Matej
opiskeli Ljublianan yliopistossa ensin
oikeustieteitä ja sen jälkeen etnologiaa.
Hänen tavoitteenaan oli päästä jatkoopiskeluvaiheessa Suomeen tutkimaan
kalevalaista kansanrunoutta. Se toteutui
vuonna 2008. Hänen väitöskirjansa
aiheena on taivaanvalojen vapauttamisen myytit kalevalamittaisessa runoudessa.
Anniina Ljokkoi

Matej Goršič kertoo sopeutuneensa Tarttoon hyvin. Virolaiset ovat pieni kansa kuten
slovenialaisetkin. Matej aikoo opettaa pojalleen äidinkielensä sloveenin, vaikka
perheen yhteinen kieli on Matejn vaimon äidinkieli, viro. Kuva: A. Ljokkoi

F

olkloristi Matej Goršič vertaa
Inkeristä tallennettua runoa
Intian vanhimpaan säilyneeseen pyhään kirjaan, Rigvedaan. Auringon ja valon vapauttamisen
teema esiintyy kuulemma niin siellä
kuin inkeriläisessä Päivänpäästörunossakin.
Matejn silmissä Päivänpäästöruno
ei ole mikä tahansa loru. Hän kertoo
tutkijoiden löytävän siitä kolme tasoa:
yön ja päivän vaihtelun, kesän ja talven
vaihtelun sekä elämän ja kuoleman
vaihtelun. Auringonvaloa ja uutta elämäähän kaivataan sekä aamulla, keväällä että kuoleman jälkeen.
-Minusta itämainen käsitys uudelleensyntymisestä on lohduttava. Kuolema on vain pääsy uuteen alkuun, kuten yön jälkeen tulee aamu ja talven
jälkeen kevät, Matej kuvailee.
Päivänpäästöruno on kuitenkin
etupäässä kristillinen runo, vaikka sillä
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on pakanallinen alkuperä. Matej uskoo
sen olevan Inkerin alkuperäiskansan
perinnettä.
- Minun tulkintani mukaan teema
oli olemassa myös toisilla alueilla Suomessa ja Karjalassa, mutta unohdettiin.
Inkerissä se säilyi, koska inkeroiset
yhdistivät sen kristilliseen uskoon.
Uuuden tulkinnan kautta runo sai
uuden elämän, Matej selittää.
Päivänpäästörunosta on useita versioita, joita ovat tallentaneet eri kerääjät.
Elias Lönnrot käytti kuin toisetkin kerääjät. Lönnrot käytti runoa Kalevalan
aineistona yhdistäen sitä toisiin runoihin tarkoituksiinsa sopivalla tavalla.
Näin osia siitä päätyi osaksi suomalaisten kansalliseeposta.
Matej Goršič kertoo lukeneensa
Kalevalan ensin sloveeniksi ja sen jälkeen suomeksi etymologisen sanakirjan
kanssa – ymmärtämättä juuri mitään.
Hänen kiinnostuksensa suomen kieleen

Ennen päivättä elettiin, Kuuvalotta
kuukkaeltiin, Käsin maita etsittiin,
Käsin maita, sormin teitä, Varpaill' vaon
väliä; Paha on päivättä elää, Kuuvalotta
kuukkaella. Turo tuima, mies kavala, Se
keri unon kerälle, Otti mettä makkeaista,
Pisti luiseen karmantoon, Istus mustalle
urolle, Lina-harjalle hevolle, Ajo Viipurin
mäelle. Yks' oli aittanen mäellä, Komlt'
oli neittä aittasessa, Yksi päivyttä piteli,
Toinen kuuta kuivaeli, 3:s armoja Jumalan. Turo tuima, mies kavala, Se viskas
unokeroisen, Nukut kolmen neiokkaisen.
Turo tuima, mies kavala, Kuun otti
käteen kukaksi, Päivän präskäksi kypärän, Otti armot armollisen, Toi päivän
omille maille, Pani päivän maan perille.
Se päivä Jumalan luoma, Se paisto
isällisille, Ei paistanut isättömille.
Inkerinmaan Narvusisssa tallennettu
runo. Tallentaja J. Länkelä vuonna
1858.

