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Liettualaisen kansanuskomuksen mukaan saniainen kukkii vain juhannusyönä.

Johanna Pažemeckas

Pääkirjoitus

Juhannuskimppuja

H

yvä lukija, tervetuloa
Liettua-lehden kansanperinteen maailmaan.
Kansanperinne on myös Donelaitis-seuran vuoden teema ja
kumpuaa tärkeän suomalaisen
Liettuan ystävän, A. R. Niemen
syntymän 150 juhlavuodesta.
Tässä numerossa pääsemme
tutustumaan A. R. Niemen elämään. Olennainen osa kansanperinnettä on tietysti mytologia. Luomme katsauksen liettualaiseen mytologiaan erään
myytin näkökulmasta. Myytti
kertoo Auringon tyttären häiden tapahtumista. Saunalla on

Liettuassa tärkeä asema. Mutta miten sikäläiset saunaperinteet eroavat suomalaisista?
Tässäkin numerossa meille tarjoillaan herkullista perinteistä
ruokaa. Kylmä borssikeitto eli
šaltibarščiai on loistava kesäruoka ja helppo valmistaa.
Alkuvuodesta Espoossa nähtiin korkeatasoista teatteria,
kun Vilnan kaupunginteatteri esitti Oskaras Koršunovasin
ohjaaman Tsehovin Lokin. Esityksen tunnelmia kerrataan
tässä numerossa. Loppuvuodesta 2018 menehtyi ohjaaja Eimuntas Nekrošius, joka
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on tehnyt suuren vaikutuksen
moneen teatterin ystävään.
Hänen tuotantonsa on ollut
jopa alkusysäys Liettuan kulttuurista kiinnostumiselle. Liettualaisessa hetkessä opettelemme syömiseen liittyvää sanastoa.
Kiinnostavia lukuhetkiä!
Johanna Pažemeckas
Johanna Pažemeckas on Donelaitisseuran hallituksen jäsen. Hän on
valmistunut Helsingin yliopistosta
pääaineenaan balttilaiset kielet ja
kulttuurit.

150 vuotta professori
A. R. Niemen
syntymästä
osa 1/2
L

koihin suunnata katsettaan laajemmalle ja silloin kohdistanut huomionsa Viroon ja edelleen
Latvian ja Liettuan kansanrunouteen, ja jatkaa:
”Ryhtyessään etsimään suomalaiselle kansanrunoudelle vertauskohtia lättiläiseltä [latvialaiselta] ja liettualaiselta taholta Niemi on ilmeisesti saanut herätteensä kielentutkimuksen
alalta. [Kööpenhaminan yliopiston vertailevan
kielitieteen professori Vilhelm] Thomsen oli
vuonna 1890 julkaissut teoksensa ”Beröringer
mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog”, ja balttilaiset kosketukset olivat
1890-luvulla yleistä mielenkiintoa herättävä kysymys. Niemen ajatuskulku oli se, että koska
tiedetään suomalaisten ja lättiläis-liettualaisten
kansojen olleen hyvin läheisissä kosketuksissa
toisiinsa, myös kansanrunoudessa saattaa olla
vuorovaikutusta yhtä vanhoilta ajoilta, siis noin
parin tuhannen vuoden takaa.”
A. R. Niemen panos Liettuan kansarunouden tutkimukselle ja keräykselle ollut merkittävä, joskin hänen alkuperäinen tutkimushankkeensa suomalaisen ja liettualaisen kansanrunouden vuorovaikutuksen selvittäminen osoittautui liian mittavaksi yhdelle tutkijalle ja jäi
hänen osaltaan keskeneräiseksi. Erityisen merkittävää A. R. Niemen Liettuan kansanrunoutta koskevalle tutkimustyölle oli Helsingin yliopiston myöntämä Rosenbergin kolmivuotinen ulkomaanmatkastipendi, jonka turvin hän
teki 1909–1912 tutkimus- ja runonkeruumatkan Liettuaan. Niemellä oli Vilnassa asuessaan
mahdollisuus tutustua Liettuan itsenäisyyden

iettualaisen kansanrunouden arvostetun
tutkijan, professori Aukusti (August) Robert Niemen (1869–1931) syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. A. R.
Niemi teki pitkän yliopistouran Helsingin yliopistossa. Hänet nimitettiin 1899 suomalaisen kansanrunouden ja kirjallisuuden dosentiksi, esitys hänen nimittämiseksi suomalaisen
kansanrunouden ja kirjallisuuden henkilökohtaiseksi ylimääräiseksi professoriksi tehtiin jo
1913, mutta ensimmäisen maailmansodan takia nimitys tapahtui vasta Suomen itsenäistymisen jälkeen 1918. Vähän ennen kuolemaansa hänet nimitettiin 1930 suomalaisen ja vertailevan kansanrunoustutkimuksen varsinaiseksi professoriksi. Suomessa hänet tunnetaan
Liettua-tutkimustensa lisäksi erityisesti Elias
Lönnrotin ja kalevalaisen muinaisrunouden
tutkijana ja kalevalamittaisten kansanrunojen
tieteellisten kokoomateosten Suomen kansan
vanhat runot usean osan toimittamisesta.

Liettuan kansanrunouden
tutkija
A. R. Niemi omisti merkittävän osan tutkimustyöstään Liettuan kansanrunouden tutkimukselle ja keräämiselle sekä Liettuan historian ja
kulttuurin tunnetuksi tekemiseksi Suomessa.
Vertailevan kansanrunouden tutkija Elsa Enäjärvi-Haavio toteaa v. 1932 Virittäjä -lehdessä
julkaistussa muistokirjoituksessaan, että A. R.
Niemi alkoi väitöskirjaansa valmistumisen ai4

Jonas Dautartas / Vygaudas Juozaitis

lisäksi hän teki liettualaista kansanrunoutta
koskevaa tutkimustyötä Vilnassa, Kaunasissa,
Tilsitissä, Königsbergissä ja Riiassa. Tutkimustulokset ja kerättyä aineistoa julkaistiin Suomessa. Vuonna 1912 Niemi julkaisi yhdessä Sabaliauskasin kanssa kokoelman liettualaista kansanrunoutta: ”Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje”. Hänen laaja monografiansa
Tutkimuksia liettualaisten kansanlaulujen alalta I julkaistiin 1913. Niemen v. 1925 julkaisema teos Liettualainen kirjallisuus sai hyvän vastaanoton, sillä se oli alueen ensimmäinen tiivis
yleisesitys. Teoksen alkuosassa on laaja esitys
liettualaisesta kansanrunoudesta ja sitä koskevasta tutkimuksesta. Niemi esittelee lyhyesti myös omaa Liettuassa tekemäänsä tutkimustyötä: ”Mitä Suur-Liettuaan tulee, oli keräyksellä täällä suuret menestymisen mahdollisuudet
vielä ennen suurta maailmansotaa. Kun tämän
kirjoittaja vv. 1910 ja 1911 keräsi lauluja KoillisLiettuasta ja Vilnan läänin eteläosasta, sai hän
sen käsityksen, että kansanlaulu molemmilla
seuduilla kukoisti vielä kuin joku aika takaperin parhailla lauluseuduilla Inkerissä. Muutamissa viikoissa kokoon saatu saalis oli molemmilta paikoilta erinomaisen runsas ja monipuolinen. – Suuri maailmansota on Liettuassa
tehnyt suurta hallaa. Monilta seuduilta repäistiin paikallinen väestö, vanhat ja nuoret kokonaan irti omasta maakamarastaan ja pakotettiin elämään vuosikausia Venäjällä, missä varsinkin vanhempi polvi sortui ennenaikaiseen
hautaan.”

isäksikin mainittuun Jonas Basanavičiusiin ja
muihin oman alansa tutkijoihin, sekä Liettuassa tehtyyn kansanrunouden ja -laulujen tutkimukseen ja aineistonkeräykseen. Liettualaisilta tutkijoilta saamansa opastuksen perusteella
hän teki Koillis-Liettuaan suuntautuneen pitkän
aineistonkeruumatkan ja joitakin lyhyempiä
matkoja Lounais-Liettuaan Suvalkian alueelle. Koillis-Liettuassa jo aiemminkin keruutyötä tehneen katolisen kirkon palveluksessa toimineen Adolfas Sabaliauskasin kanssa syntynyt
yhteistyö oli hyvin merkityksellistä, sillä kansanmusiikin tutkijana Sabaliauskas pystyi kirjaamaan ylös myös kansanlaulujen sävelmät.

Tuottoisa tutkimusmatka
A. R. Niemi oli valmistautunut pitkää tutkimusmatkaansa varten huomattavan hyvin. Hän oli
erittäin perusteellisesti perehtynyt suomalaisten kansanrunoudentutkijoiden kehittämään
runojen kehitystä selvittävään tutkimusmenetelmään. Hänen väitöskirjansa vuodelta 1898
”Kalevalan kokoonpano I. Runokokous Väinämöisestä” on perusteellinen selvitys Lönnrotin Kalevalaan käyttämien runojen alkuperästä
ja Lönnrotin Kalevalaan tekemistä omista lisäyksistä. A. R. Niemi oli opiskellut latvian kieltä
Tarton yliopistossa ja Latviassa vv. 1899–1900
ja liettuaa 1900 ja 1902 Liettuaan tekemillään
matkoilla.
Niemi keräsi kolmivuotisen apurahakauden
aikana yhteensä yli 3500 kansanlaulua, tämän
5

si- tai kolmiääninen polyfonia, toisin sanoen
laulu rakentuu kahdelle tai kolmelle melodisesti ja rytmillisesti itsenäiselle äänelle. Sutartinėsanan merkitys on johdettavissa verbistä sutarti ”sopia yhteen, elää sovussa”. – Melodiat ovat
sinänsä hyvin yksinkertaisia. Ne koostuvat tavallisesti parista kolmesta sävelestä. – Erikoista on
sen sijaan se, että polyfonisen kudoksen toinen
melodia lauletaan sekunti-intervallin verran
alempaa tai ylempää kuin toinen. Tällä tavoin
syntyy rinnakkaisista sekunti-intervalleista rakentuva kudos. – Melodiat ovat myös rytmisesti erirakenteisia. Lauluja esitetään joko kaksin
tai sitten kolmen tai neljän hengen ryhmissä.”

Tarinat A. R. Niemen Liettuassa tekemien runonkeruumatkojen tapahtumista kulkeutuivat
myös hänen omille Helsingin yliopistossa pitämilleen luennoille. Yksi aikalaiskertomus löytyy
Martti Haavion omaelämänkerrallisesta teoksesta Nuoruusvuodet. Kronikka vuosilta 1906–
1924: ”16.2.1919: Aukusti Robert Niemi, isäni
luokkatoveri on viisikymmenvuotias ja juuri tullut nimitetyksi kansanrunouden ja kirjallisuuden ylimääräiseksi professoriksi. Hän on spesialisoitunut liettualaiseen kansanrunouteen. -[Niemen] luentoa kyllä kelpasi kuunnella; se oli
virkistävä: - Tahdon hyvin lyhyesti kertoa teille,
miten tulin siihen vaiheeseen tieteessäni, jossa nyt olen. – Niemi kohotti äänensä, kohottipa jopa kätensäkin, ja huitoi kuin Heikinkadun
vaatekauppias. Tulin hypnotisoiduksi. Hän alkoi
kertoilla seikkailuistaan Liettuassa, jossa hänen
varjonaan vaelsi venäläinen urkkija; kertoi siitä,
miten hänet lukuisia kertoja kuljetettiin santarmien eteen; kertoipa myös miten hän oli toiminut salakuljettajana ja kepposten tekijänä; edelleen vaivalloisista kielenopinnoistaan ja vihdoin
runonkeruustaan Liettuassa. – Muuta en enää
kirjoittanut. Kello löi neljä. – Ihmettelin hieman:
luentosarjan nimi oli: Johdatus Kalevalan runojen historiaan.”

Liettualais-suomalaista
ystävyystoimintaa
Liettuassa alkanut Adolfas Sabaliauskasin ja A.
R. Niemen yhteistyö jatkui vielä myöhemmin
Suomessa. Sabaliauskasin 1916 tekemä lyhyek
si tarkoitettu vierailu Niemen luokse venyi itse
asiassa kahden vuoden mittaiseksi. Syynä oli
ensimmäisen maailmansodan rintamalinjan
siirtyminen Liettuan alueelle, jonka johdosta
venäläiset viranomaiset eivät antaneet Sabaliauskasille lupaa palata kotimaahansa. Hän asui
vierailunsa ajan
Hannu Niemi

Sutartinė-aineiston merkitys
A. R. Niemen Liettuassa suorittama keräystyö
ja tutkimukset liettualaisen kansanrunouden
alalta ovat jättäneet pysyvän jäljen Liettuassa
myöhemmin tehtyyn tutkimukseen. Esimerkiksi tunnettu liettualainen etnomusikologi, Kaunasin Vytautas Magnus yliopiston professori
Romualdas Apanavičius on useassa yhteydessä korostanut Niemen ja Sabaliauskasin KoillisLiettuassa kokoaman sutartinė (giesmė) -aineiston merkityksellisyyttä. Hän on todennut, että
ilman heidän keräämäänsä aineistoa tämä liettualaisten kansanlaulujen ainutlaatuinen erityispiirre ja niiden esitystapa olisi jäänyt taltioimatta jälkipolville.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Tietolipas-sarjassa v. 1990 julkaistussa teoksessa Dainojen henki on SKS:n kansanrunousarkiston
johtaja Lauri Harvilahden hyvä esitys sutartinėlauluista. ”Erikoisin liettualaisen kansanlaulun
muodoista on sutartinė. Sille on ominaista kak-

Niemen entinen asuintalo Helsingin Oulunkylässä.
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Hannu Niemi

A. R. Niemen perheen kotona Oulunkylässä.
Professori Kaarle Krohnin ja Niemen ehdotuksesta Sabaliauskas ryhtyi Kalevalan käännöstyöhön. Liettuankielinen Kalevala julkaistiin
1922 Liettuan opetusministeriön toimesta. A.
R. Niemen perheen kotitalo Oulunkylässä on
säilynyt. Sen nykyiset omistajat ovat tehneet
rakennuksen perusteellisen kunnostustyön.
Kalevalaseura ja Donelaitis-seura ovat lahjoittaneet Patomäentie 3:ssa sijaitsevan talon ulkoseinään kiinnitetyn Sabaliauskasin Kalevalan
kääntämisestä kertovan muistolaatan. Laatan
paljastustilaisuus oli 11.9.2011.
Sabaliauskas ja Niemi ovat olleet aloitteentekijöinä myös maittemme välisessä ystävyysseuratoiminnassa. Ensimmäisen maailmansodan aikana Suomessa asui arviolta 2000 liettualaista, valtaosa heistä oli tsaarin armeijan ja laivaston palveluksessa. Helsinkiin talven 1916/17 ajaksi telakoidun venäläisen sotalaivan Slava laivalääkärinä toiminut Vladas
Nagevičius perusti 1.4.1917 yhdessä Sabaliauskasin kanssa Helsingissä toimineen ensimmäisen Suomen liettualaisten yhdistyksen huolehtimaan täällä asuneiden liettualaisten asioista.
Yhdistyksen huomattavin julkinen tapahtuma
oli suuri liettualainen juhlailtama, Lietuvių vakaras, Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa 6.5.1917. Juhlaesitelmän piti A. R. Niemi ja
juhlapuheen pitäjänä oli toinen suomalainen
Liettuan ystävä Maila Talvio. Liettualaisen juhlailtaman järjestäjät, Sabaliauskas ja itsenäisessä Liettuassa lääkintäkenraaliksi ja Kaunasin sotamuseon johtajaksi kohonnut Nagevičius perustivat kymmenen vuotta myöhemmin Kaunasissa ensimmäisen Liettua-Suomi yhdistyksen. Vain puolisen vuotta ennen kuolemaansa
A. R. Niemi oli kutsunut suomalaisia Liettuan
ystäviä 22.2.1931 pidettyyn ensimmäisen Suomi-Liettua ystävyysseuran perustavaan kokoukseen. Kokous pidettiin hänen kotonaan, ja hänet valittiin seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Liettualaisten lahjoittama hautamuistomerkki,
Rūpintojėlis eli Sureva Kristus on monin tavoin
kansojemme välisen yhteistyön symboli.

to (Kaunas) kutsui hänet 1923 kunniatohtoriksi ja Liettuan valtio myönsi hänelle 1928 Gediminasin ritarikunnan komentajamerkin. Suruviesti A. R. Niemen 28.10.1931 tapahtuneesta
poismenosta huomioitiin Liettuassa monin tavoin. Kaunasissa järjestettiin kaksi muistotilaisuutta: 5.11.1931 Sotamuseon puutarhassa ja
8.12.1931 Liettuan yliopistolla.
Liettualaisen muistomerkin hankkiminen A.
R. Niemen haudalle Helsinkiin Hietaniemen
hautuumaalle oli Liettua-Suomi seuran suuri hanke. Kuvanveistäjä Bronius Pundžiusin tekemän perinteisen liettualaisen Rūpintojelispatsaan (Sureva Kristus) paljastustilaisuus Hietaniemessä oli 12.11.1933. Tilaisuudessa suomenkielisen puheen pitänyt Sabaliauskas lahjoitti muistomerkin Liettuan kansan, LiettuaSuomi seuran ja Liettuan kirjailijaliiton nimissä Suomen kansan hoiviin. Hautamuistomerkistä on tullut monin tavoin maittemme välisen yhteistyön symboli. Liettuan itsenäisyyden palauttamisen jälkeen Liettuan ensimmäinen Suomeen nimittämä suurlähettiläs Petras
Auštrevičius aloitti tradition Liettuan itsenäisyyspäivänä 16.2. haudalle tehtävästä kunnia-

Elämäntyön arvostusta
A. R. Niemen merkittävä elämäntyö on monin tavoin huomioitu Liettuassa. Hänet kutsuttiin 1911 Liettuan tiedeseuran (Lietuvių Mokslo
Draugija) kunniajäseneksi, Liettuan yliopis7

Niemelle omistettuja seminaareja, joista mainittakoon Vilnan Pedagogisen yliopiston tiloissa 1–2.12.1994 järjestetty kansainvälinen A. R.
Niemen 125 -vuotisseminaari.
Vilnan uudelta asuntoalueelta Ozo Parkasin
vierestä löytyy myös A. R. Niemen mukaan nimetty katu A. R. Niemio gatvė. Se sijaitsee ”hyvässä seurassa” – liettuan kielen ja kirjallisuuden tutkijan Kazys Ulvydasin ja Vilnan yliopiston kirjallisuuden historian professori Jurgis Lebedysin mukaan nimettyjä katuja yhdistävänä
kevyen liikenteen väylänä.
A. R. Niemen muotokuva on lahjoitettu Helsingin yliopiston muotokuvakokoelmiin 2014.
Se on sijoitettu yliopiston Topelia-korttelissa
(Unioninkatu 38) sijaitsevaan folkloristiikan seminaarihuoneeseen. Muotokuvan paljastustilaisuus oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa 25.9.2014 järjestetyn professori Matti Kuusen 100-vuotisseminaarin yhtey
dessä. Muotokuvan on maalannut tunnettu
liettualainen taiteilija Vilija Mačiulytė.
Liettuassa tullaan kuluvana vuonna järjestämään useita A. R. Niemelle omistettuja tapahtumia. Itse asiassa ensimmäinen tällainen tapahtuma oli 6.3.2019 Liettuan Martynas
Mažvydasin mukaan nimetyssä kansalliskirjastossa järjestetty professori Skrodenisin uuden
monografian Profesorius Aukusti Robert Niemi ir Lietuva (Professori Aukusti Robert Niemi
ja Liettua) arvokas julkistamistilaisuus. Liettuan
parlamentissa (Seimas) tullaan kuluvana vuonna järjestämään kaksi tapahtumaa, kesällä A.
R. Niemen elämäntyötä esittelevä näyttely ja
alkusyksystä hänelle omistettu seminaari.

Ari Niemi

käynnistä, johon on vuosittain osallistunut Liettuan suurlähetystön edustajien lisäksi useita
suomalaisia Liettuan ystäviä.
Merkittävä Suomen ystävä professori Stasys
Skrodenis on monin tavoin tehnyt A. R. Niemen elämäntyötä tunnetuksi Liettuassa. Yksi
esimerkki on hänen mittava yli 700 -sivuinen
teoksensa Aukusti Robert Niemi – Lituanistiniai raštai, vuodelta 1996. Teos sisältää Skrodenisin kääntämänä kaikki Niemen Liettuaa käsittelevät tieteelliset julkaisut, mukaan luettuna Liettualainen kirjallisuus -teoksen liettualaista kansanrunoutta käsittelevä osa. Professori Skrodenis on lisäksi järjestänyt useita A. R.

Hannu Niemi
Hannu Niemi, prof. emeritus, on entinen Donelaitisseuran pitkäaikainen puheenjohtaja

Taiteilija Vilija Mačiulytė
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Rokas Sinkevičius

Salaman iskemä tammi Palūšėssa vuonna 2007.

Tammi, johon salama
iski Auringon tyttären
häissä

L

siamen hääjoukkoon1. Kun hän ratsastaa tilan
portin läpi, iskee hän salaman kultaiseen tammeen (tai joskus omenapuuhun). Aurinko tai
Auringon tytär kerää itkien oksia muutaman
vuoden ajan, kunnes viimein löytää latvuksen

atviassa on suuri määrä mytologisia kansanlauluja eli dainoja, jotka kertovat Auringon tyttären kosinnasta ja häistä. Tästä joukosta on erotettavissa muutamia laulutyyppejä, joita yhdistää eräs olennainen motiivi eli aihe. Motiivia voi ylimalkaisesti kuvata
näin: Perkūnas (latv. Pērkons, suom. Ukkonen) on nyreissään, koska Auringon tytär menee naimisiin. Perkūnas on silti kutsuttu mor-

1 (Suom. huom.) Ennen vanhaan häitä juhlittiin erikseen
morsiamen ja sulhasen kotona. Morsiamella ja sulhasella
oli siis omat häävieraansa eli joukkonsa.

9

(LD2 33802, 34047). Toinen mahdollinen juonen kulku on sellainen, että salaman iskemästä tammesta roiskuu verta vaatteille. Verentahraamien vaatteiden pesemiseen ja kuivaamiseen tarvitaan epätavallisia keinoja (LD
34043). Näitä juonikulkuja kertaa Ludwig Rhesan (1776–1840) liettuaksi ja saksaksi julkaisema laulu ”Aušrinė” (’Aamurusko’).

V

aikka tämä juonikulku muistuttaakin joitain eri mantereilla levinneitä yksinkertaisempia kuvia ja motiiveja (kuten auringon
ja kuun perhe, näiden konflikti, kevytkenkäinen kuu, kuun ja Venuksen suhde tai perhe,
kuun rankaiseminen sitä vahingoittamalla jne.),
ei sillä ole suoria analogioita. Pavel MelnikovPetšerskij (1818/1819–1883) on julkaissut terjuhan-kansan (kuuluvat Volgan varren ersäläisiin) myytin ukkosenjumalan Pur’gine-pazin
häistä Syrža-neidon kanssa. Syržan nimi on yhteydessä ersänkieliseen sanaan сырне, ’kulta’, ja neito itse liittyy aamunkoittoon. Häissään Pur’gine-paz ryhtyy riehumaan, polttaa
talonsa ja samalla nousee morsiamen kanssa taivaalle. Toisaalta ukkosenjumala ei näyttele juuri minkäänlaista roolia epäonnisissa tapahtumissa, joita esiintyy saamelaisten myyttisissä kertomuksissa Auringon pojan Peivalken
ja Kuun tyttären kosioretkestä. Kuvatunlaisen
kertomuksen on julkaissut venäjäksi Vladimir
Tšarnoluskij (1894–1969).

T

utkijat ovat yrittäneet tulkita eri tavoin salaman iskemän tammen motiivia. Wilhelm
Mannhardt (1831–1880) arveli, että se pohjautuu luonnonilmiöön: laskevan auringon sä2 (Suom. huom.) LD eli Latvju dainas tarkoittaa
latvialaisten kansanlaulujen eli dainojen kokoelmaa.

teisiin, jotka muistuttavat murretun puun oksia. Liettualainen etnologi Pranė Dundulienė
(1910–1991) esitti, että lauluissa esiintyvä
tammi on nuorukaisen symboli. Liettualaisissa ja latvialaisissa häälauluissa esiintyvä tammen symboliikka tavallaan tukeekin tätä näkemystä. Venäläiset tutkijat Vjatšeslav Ivanov
(1929–2017) ja Vladimir Toporov (1928–2005)
taas liittivät kyseisten laulujen tapahtumakulun
Maailmanpuun symboliikkaan sekä heidän rekonstruoimaansa ns. indoeurooppalaiseen perusmyyttiin.

S

elitystapoja on muitakin, kuten vertaileminen ja perusteleminen vanhojen perinteiden kautta. Latvialaisissa kansanlauluissa, jotka kertovat taivaallisista häistä, Perkūnas
yleensä iskee tammeen salaman ratsastaessaan sisään tai ulos porteista. Juuri tässä rajaviivalla, portin kohdalla, tapahtui ensimmäinen
sinnikkäiden hääjoukkojen yhteentörmäys. Toinen joukko yritti päästä sisään morsiamen vanhempien kotiin ja toinen joukko puolusti taloa.
Myös liettualaiset kosiolaulut heijastavat vanhoja perinteitä. Niissä nuorukaiset ratsastavat
taistelemaan miekoin tai kiväärein ja ratsastaessaan paikalle ampuvat anopin kotitilan porttia tai muuria.

K

irkonmenojen jälkeen, kun morsian oli kuljetettu kärryissä uuteen kotiinsa joko naimakauppojen puhemies tai morsiamen kuljettajana toiminut henkilö teki ensin ristinmerkin
ja esitti kaivertavansa ovenpieleen ristin miekalla tai piiskalla. Siten morsiamen polku ikään
kuin putsattiin pahoista hengistä tai kateuksista sekä siunattiin uusi koti. Juuri tähän latvialaiseen perinteeseen Leopold von Schröder
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Johanna Pažemeckas

L

(1851–1920) sekä myöhemmin Haralds Biezais
(1909–1995) yrittivät verrata Perkūnasin myyttistä toimintaa. Tällä teorialla on tosin puutteensa, sillä ristinmerkin tekeminen liittyy vanhoissa perinteissä usein myös nimenomaan
ukkoselta suojautumiseen.

atvialaisessa kansanlaulussa, jota hääseurue esitti, veljen morsianta verrataan suureen äitikarhuun, joka tullessansa tai mennessänsä kääntää nurin portinpielen sekä oven
karmeineen, potkaisee oven karmeistaan, rikkoo ikkunalaudan, murtaa pöydänkulman ym.
Humorististen häälaulujen kuvaama kömpelö ja ovia rikkova morsian lähentää häntä riehuvan Perkūnasin kanssa. Kumpikin käyttäytyy
destruktiivisesti, liiallisella voimalla.

V

ielä 1500-luvun Preussin sūduvalaisten
hääperinteiden kuvauksista tiedetään,
että kun morsianta silmät sidottuina kuljetettiin uudessa kodissaan, häntä kannustettiin potkaisemaan jokaista ovea, jonka läpi astui. Kenties juuri tuollaiseen perinteeseen liittyy morsiamelle laulettu sutartinė-laulu3, jonka
suomalainen folkloristi Aukusti Robert Niemi
(1869–1931) on kirjannut muistiin PohjoisLiettuassa Biržain alueella:

M

”Unt prieklačio šokti šoko, Svirno duris daužte
dauže“
”Aitan kuistilla tanssii, tanssii, Ladon ovia
paiskoo, paiskoo”
”Svirno durelas Musteł muše, Išeidama Daužteł
dauže“
”Ladon ovia takoo, takoo, Mennessänsä
paiskoo, paiskoo”.
3 (Suom. huom.) Sutartinėt ovat liettualaisia
moniäänisiä kansanlauluja.
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yyttiä, jota tässä on tarkasteltu, ei ehkä
voi selittää täysin hääperinteillä ja kansanrunoudella. Ne kuitenkin auttavat ymmärtämään, kuinka tämän juonikulun yksityiskohdat käsitettiin 1800–1900 -lukujen taitteessa,
kun vielä tunnettiin perinteisten häärituaalien
merkityksiä.
Rokas Sinkevičius

Rokas Sinkevičius on Liettuan kirjallisuuden ja
kansanrunouden instituutin etnologian oppiaineen
tohtoriopiskelija sekä Kaunasin Kaupunginmuseon
museologi.
Käännös Johanna Pažemeckas

Liettuaksi sauna
on pirtis
Liettualaista
saunakulttuuria

sensa kanssa kaikki halukkaat
illan aikana. Vihtoja oli valmis
tettu eri lehtipuista ja niitä kaik
kia käytettiin. Vihtomisen päät
Tampereen Liettua-seuran
teeksi pulahdus viileään teko
matkalaisilla oli kesällä 2018
lampeen kruunasi nautinnon.
upea mahdollisuus tutustua
Tapasin Rimaksen uudesliettualaiseen saunakulttuuriin Liettuan Sauna-akatemian taan tammikuussa, kun hän
vieraili Tampereella TREDUspuheenjohtajan Rimas Kavaliauskasin saunoissa maaseudul- sa luennoimassa liettualaisesta
la Vilnan lähettyvillä. Rimas vih- saunarakentamisesta ja -kulttoi kahden saunamestariapulai tuurista. Luentokutsu järjes-

tyi TREDUssa työskentelevän
seuramme jäsenen Ritva Haverin ansiosta. Yksi luennoista
oli kaikille avoin yleisötilaisuus,
jossa oli mukana mm. saunaseuralaisia ja meitä Liettuaseuran jäseniä. Rimasin suunnittelema savusaunan kiuasrakenne kiinnosti yleisöä erityisesti. Minulle jäi myös mieleen
yksinkertainen keksintö, jossa
karkeaa suolaa valutettiin sau-

Rimas Kavaliauskasin toinen savusauna (oik.) ja teehuone/pukuhuone tekolammen rannalla,
talvitunnelmissa.
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Kuvat Rimas Kavaliauskas

Kuinka yleistä saunominen on
Liettuassa?
Sauna oli entisaikaan välttämättömyys ja kaikille saavutettavissa. Myöhemmin höyrykylvyn suosio väheni kuten
muissakin Euroopan maissa
– pääasiassa päivittäisen elämän kohenemisen myötä. Saunan suosio on kuitenkin kasvanut viimeisten 15 vuoden aikana. Yleiset saunat ovat liki hävinneet villin yksityistämisen
myötä. Suurin osa on myyty
ja muutettu yksityisiksi kylpylöiksi, joissa on vuokrasaunoja.
Saunan ystävien ryhmät käyttävät niitä.
Vihtominen on kokonaisvaltaista ja monipuolista terapiaa.
Saunamestari, Liettuan Sauna-akatemian puheenjohtaja,
Rimas Kavaliauskas vihtoo saunojaa.

nassa astiasta toiseen. Vaikutus hengitysilmaan oli samantapainen kuin suolahuoneissa.
Sauna, liettuaksi pirtis, yhdistää meitä suomalaisia ja
liettualaisia, mutta joitakin
kulttuurisia eroja on. Minkälaisia? Kysytään saunamestariakateemikolta.
Liettuan Sauna-akatemian puheenjohtaja Rimas Kavaliauskas, miksi sauna kiinnostaa sinua henkilökohtaisesti?
Muistan käyneeni yleisessä
saunassa lapsena, isän tai äi-

din kanssa. Sittemmin nuoruusvuosinani sain kokea vihtomista oikeassa maalaissaunassa. Koin, että sieluni erkaantui ruumiistani ja katselin
ylhäältä itseäni makaamassa
lauteilla. Tämä oli avainkokemus, joka myöhemmin määritti suhteeni saunaan.
‑ Perustin Liettuan Sauna-akatemian vuonna 2004.
Sen tarkoitus on levittää tietoa saunan terveellisyydestä,
elvyttää perinteitä ja opettaa
saunomistapoja.
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Löytyykö liettualaisesta saunakulttuurista tietoa helposti?
Kirjallisia artikkeleita löytyy, on
nettisivuja ja Sauna-akatemian kursseja, mutta vanhoja dokumentteja on harvassa. Syy
lienee se, että kansatieteilijät
ovat kiinnostuneita lauluista
ja tarinoista, mutta eivät siitä,
miten ihmiset pesivät itsensä.
Mitkä ovat liettualaisen ja
suomalaisen saunan erot?
Menneisyydessä niillä tuskin
oli minkäänlaista eroa. Maalaiselämä oli samanlaista, niin
myös kylpeminen. Eteläisemmän sijainnin vuoksi liettualaiset ovat käyttäneet saunoes-

saan useampia erilaisia vihtoja verrattuna pohjoisiin naapureihinsa.
Mikä on vihtomisen rooli saunassa?
Vihtominen on kaikkein tärkeintä. Se nopeuttaa kehon
lämpenemistä ja puhdistaa
ihon. Se on myös kasvilääkintää. Liettualaisten tietämys
kasveista on säilynyt hyvin.
Kasveja käytetään mieluusti
myös kylpiessä. Vihtominen on
lisäksi kosketusterapiaa, joka
toimii erittäin hyvin nykyisen
fyysisen, kokonaisvaltaisen tai
henkisen ajattelutavan kanssa.
- Aloitimme vihtomiskurssit 15 vuotta sitten silloisen
yleisen tietämyksen pohjalta.
Kursseista tuli kiteytymispiste
keräämillemme tiedon palasille. Ryhdyimme järjestämään
jopa kansainvälisiä vihtames-

taruuskisoja rikastaaksemme
kokemuksiamme. Vihtominen
kuuluu mielestämme kaikkeen
pohjoiseurooppalaiseen kylpemisperinteeseen.

minen on helppoa. Siellä voit
kokea sekä menneisyyden että
tulevaisuuden savusaunan ja
oppia lisää liettualaisesta saunaperinteestä.

Tampereen Liettua-seuran jäsenmatkalaiset saunoivat luonasi pari vuotta sitten. Se oli
varsin mieluisa kokemus. Kerrotko saunoistasi?
Vanhempi savusauna on tyypillinen liettualainen perhesauna: noin 2,5 x 2,5 m.
Se on kunnostettu pääasiassa opetus- ja rituaalikäyttöön.
Uusi savusauna on vastaus kysymykseen, miltä ihanteellinen pieni perhesavusauna voisi näyttää. Tärkeä yksityiskohta
on moderni savusaunan pesä,
joka palaa erittäin tehokkaasti – voit vapaasti mennä sisälle
ja ulos lämmityksen aikana. Se
on muotoiltu niin, että vihto-

Mikä on saunaperinteen tulevaisuus Liettuassa?
Uskon, että se on valoisa.
Olemme perustaneet Ammatillisten Saunamestareiden yhdistyksen. Meillä on myös saunamestarin ammatti – unohdettu asia muualla Pohjois-Euroopassa. Saunamestarin pitää
osata valmistella sauna kylpemiskuntoon, ohjata ryhmän
saunarituaalia sekä tuottaa
hyvät vihtomisen ja vartalon
puhdistamisen puitteet.
Leena Kakko
Teksti ja käännös englannista:
Leena Kakko, YTM, on entinen
museolehtori, eläkkeellä. Tampereen
Liettua-seuran varapuheenjohtaja ja
Donelaitis-seuran hallituksen jäsen.

Rimas Kavaliauskasin toinen savusauna (oik.) ja teehuone/pukuhuone tekolammen rannalla, kesäisissä
tunnelmissa.
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Ruoka

Kylmä borssikeitto, šaltibarščiai
L
iettuassa on runsaasti kansallisruokia, sekä
kylmiä että lämpimiä tarjottavia.
Kaikkein yleisempiä ovat peruna-zeppeliinit,
blinit žemaitialaisittain, perunaletut ja jopa yksinkertaisesti perunaa piimän, rahkan ja kirnupiimän kanssa. On olemassa runsaasti liharuokia, mutta niistä kerron toisella kertaa. Tällä
kertaa haluan kiinnittää huomionne keittoihin,
koska liettualaiset eivät voi ajatella lounastaan
ilman maukasta keittoa. Keitot voidaan tarjoilla
kylminä tai kuumina. Nyt kun alkoi kevät, kerron maukkaimmasta kylmästä vihanneskeitosta, jota kutsutaan nimellä šaltibarščiai (kylmä
borssikeitto). Se on kaikkein maukkain kevätkesän keitto liettualaisessa perinteisessä keittiössä. Šaltibarščiaita on valmistettu jo muinoin ja
se on hyvin maukas ja virkistävä, mutta samanaikaisesti erittäin täyttävä. Keitto sisältää runsaasti kaloreita!
Sen valmistaminen on erittäin yksinkertaista
ja edullista. Siihen tarvitaan:
1. Marinoituja punajuuria omenamehussa
(myös tavalliset marinoidut tai keitetyt
punajuuret käyvät) 500 grammaa
2. Munia 4 kappaletta
3. Kurkkua 300 grammaa

4. Tilliä 30 grammaa
5. Vihreätä sipulia (kevätsipulia) 50 grammaa
6. Kefiiriä 1 litra
7. Smetanaa 300 grammaa
8. Perunoita
9. Suolaa
Valmistus
Punajuuret ja kurkku leikataan suikaleiksi. Tillit ja sipulit pilkotaan pieneksi. Kaikki laitetaan
kulhoon, lisätään hyppysellinen suolaa ja sekoitetaan. Lisätään smetanaa ja jälleen sekoitetaan. Annetaan hieman seisoa ja lisätään kefiiri. Kovaksi keitetyt kananmunat jäähdytetään
ja leikataan isohkoiksi paloiksi ja ne sekoitetaan
keittoon. Siinä kaikki, keväinen keittomme on
valmis! Keitto pitää panna jääkaappiin jäähtymään. Sillä aikaa kun se jäähtyy kuorimme perunat ja keitämme ne. Šaltibarščiai tarjoillaan
aina kuumien perunoiden kera. Keitto voidaan
kaataa lautaselle, kun perunat ovat kypsiä ja
ne tarjoillaan keiton ohessa. Näin valmistuu tavattoman maukas keitto.
Hyvää ruokahalua!
Ystävällisesti Irma Ramoškienė
Käännös Katja Ihamäki
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Kulttuuri

Oskaras
Koršunovasin
yksinäiset, vimmaiset
ihmiset
T

šehovin sovittaminen
näyttämölle on kuin
diagnoosin tekemistä aikamme sielujen sairauksista,
kuvailee Oskaras Koršunovas
Anton Tšehov -tulkinnan työstämistä teatterilavalle. Liettuan
nimekkäimpiin nykyteatteriohjaajiin lukeutuvan Koršunovasin
moderni tulkinta Tšehovin Lokista (Žuvėdra) sai ensi-iltansa vuonna 2014. Tammikuussa 2019 esitys nähtiin Espoon
Kaupunginteatterissa Vilnan
Kaupunginteatterin vierailevana esityksenä.
Lokissa järven rannalle kokoontuu joukko ihmisiä katsomaan nuoren Konstantin
Treplevin (Martynas Nedzinskas) esitystä, jonka on tarkoitus viedä teatteri uuteen aikaan. Paikalla on Konstantinin
äiti Irina Arkadina (Nele Savicenko) – erilaista taidekäsitystä edustava, kuuluisa näyttelijätär ja hänen kirjailijarakastajansa (Darius Gumauskas).

On tilanhoitajaa vaimoineen
(Kirilas Glušajevas ja Airida
Gintautaitė) ja heidän Konstantiniin rakastunut, masentunut
tyttärensä (Rasa Samuolytė)
sekä nuori näyttelijä Nina (Agnieszka Ravdo), johon Konstantin on puolestaan rakastunut.
Mukana on myös näyttelijä-äidin veli (Darius Meškauskas),
kylälääkäri (Dainius Gavenonis)
ja opettaja (Kirilas Glušajevas).
Järven rannan esityksen ääreltä liikkeelle lähtee verkkainen prosessi, jonka aikana kuolee yksi lokki, yksi ihminen ja
kaikkien ihmisten haaveet.
Lokin maailmassa läpitunkevinta on kohtaamattomuuden
tunne ja yksinäisyys, ja sellaisenaan se on tšehovilaista draamaa tyypillisimmillään. Lokin
henkilöt rakastavat toisiaan ristiin saamatta vastarakkautta.
He puhuvat toisiaan kuulematta ja kätkevät tekoihinsa toiveita, jotka jäävät aina lunastamatta. Juoni ja tapahtumat ei16

vät ole merkityksellistä, kohtaamattomien maailmaa sanoitetaan dialogin kautta.
Lokin henkilöt eivät kulje jatkuvasti toistensa ohitse siksi, etteikö heillä olisi halua tulla kohdatuksi. Päinvastoin –
Koršunovasin ohjauksessa henkilöt puhuvat jatkuvasti toisilleen enemmän tai vähemmän
sydänverellä. Näytelmän henkilöt laskevat ilmaan hapuilevaa
sanojen virtaa, jonka he toivoisivat kiinnittyvän johonkin kohtaamispaikkaan. Sen sijaan raskaat sanat raukeavat kerta toisensa jälkeen tyhjyyteen. Kuollutta lokkia kädessään roikottava Nina toteaa: ”Ilmaisette ajatuksenne käsittämättömästi,
joillakin vertauskuvilla. Ja nähtävästi tämä lokkikin on vertauskuva, mutta suokaa anteeksi, minä en sitä ymmärrä.” Kaikki merkitys tuntuu olevan aina
jossain muualla – metaforien
takana, menneessä tai tulevassa – ei koskaan tässä ja nyt.

Espoon Kaupunginteatteri (kuva D.Matvejevas)

Juuri tämän salattujen toiveiden ja toisaalta salaamattoman tuskan erikoisen ristivedon Koršunovas työryhmineen
hallitsee erinomaisesti: näyttelijät kasvattavat fyysisellä ja välittömällä näyttelijän työllään
merkityksen etsimisen niin
vimmaiseksi, että rauetessaan
tyhjyyteen jäljelle jää voimakas eksistentiaalinen ahdistus.
Minimalistinen lavastus ja intiimi tila korostavat paikallaan
junnaavien ajatusten kehää.
Riisuttu lavastus tekee oikeutta myös Tšehovin tekstille, joka
esitetään katsojien ja näyttelijöiden tutkittavaksi ilman minkäänlaista kikkailua.
Kuten Tšehovin teksteissä aina, myös Lokissa jokainen
henkilöhahmo on aina monikerroksinen, liikkuva ja eri
suuntiin ja haarautuva kompleksi, josta näytelmä väläyttää
aina vain pienen osan. Tuolle
kompleksisuudelle Vilnan Kaupunginteatterin näyttelijät te-

Mutta sitten kaikuvatkin jo
kevät parasta mahdollista oilaukaukset.
keutta. Jokainen henkilöhahSuvi Annola
mo on teoksessa tärkeä ja elämät, joita he raahaavat mukaOKT / Vilnan kaupunginteatteri:
naan liikkuvat hienovaraisesti
— Lokki Vierailuesitys Espoon
komedian ja tragedian välisel- Žuvėdra
kulttuurikeskuksen Louhisalissa
lä rajapinnalla limittäin toisten- 24.1.2019
sa kanssa.
Ohjaus, lavastus: Oskaras Koršunovas.
Metateatterin keinoin ohPukusuunnittelu: Dovilė
jaaja sisällyttää myös yleisön
Gudačiauskaitė.
osaksi esitystä. Viittaamalla
Säveltäjä: Gintaras Sodeika.
esityksessä toistuvasti itseenVideosuunnittelu: Aurelija Maknytė.
sä esityksenä – näytelmän te- Valosuunnittelu: Eugenijus
kemiseen ja yleisön läsnäoloon Sabaliauskas.
Rooleissa: Irina Arkadina — Nele
esitystä katsovana joukkona – Savicenko, Treplev — Martynas
syntyy peilimäinen rakenne,
Nedzinskas, Sorin — Darius
joka tekee näkyväksi esityksen Meškauskas, Nina Zarechnaya —
Ravdo, Shamrayev —
esityksessä. Samalla katsoja tu- Agnieska
Vytautas Anužis, Kirilas Glušajevas,
lee tietoiseksi omasta katsomi- Polina — Airida Gintautaitė, Masha
sen tavasta. Lokin henkilöiden — Rasa Samuolytė, Trigorin —
lailla katsoja juuttuu sanoihin, Darius Gumauskas, Dorn — Dainius
Gavenonis, Medvedenko — Kirilas
punnitsee esityksen suhdetta
Glušajevas, Giedrius Savickas
aikaan, tarttuu esityksen symboleihin ja niistä ilmeisimpään
– lokkiin – kuin epätoivoisena
yrityksenään tulla kohdatuksi
FM Suvi Annola on valmistunut
näytelmän kokoavan merkityk- Helsingin yliopistosta pääaineenaan
sen kanssa.
kotimainen kirjallisuus
17

Algimantas Aleksandravičius

Suuren ohjaajan muistolle Eimuntas Nekrošius
(21.11.1952–20.11.2018)
T

eatteriohjaaja Eimuntas
Nekrošius ja hänen esityksensä olivat minulle ensimmäinen yhteys Liettuaan.
Nekrošiukseen liittynyt kultti
houkutteli tutustumaan maa-

han, sen kulttuuriin ja teatteriin. Liettuassa opiskellessani kolusin arkistoja nähdäkseni
Nekrošiuksen varhaisten esitysten taltiointeja, ja jonotin
muiden joukossa niihin har18

voihin Nekrošiuksen esityksiin,
joita Vilnassa 2000-luvun alussa saattoi nähdä.
Suuren taiteilijan kuoltua
yllättäen viime vuoden marraskuussa, mieleeni palasi-

Kulttuuri

vat lämpimät muistot Eimuntas Nekrošiuksen tapaamisesta Tampereen teatterikesässä. Ohjaaja oli tunnettu vähäpuheisuudestaan toimittajien seurassa, ja festivaalin lehdistötilaisuus jäikin lyhyeksi –
Nekrošius vastasi toimittajien
esittämiin kysymyksiin sanoilla ”kyllä” ja ”ei”. Tulkin työ oli
helppo. Tilaisuuden ulkopuolella sain kuitenkin käydä kiireettömiä ja mieleen jääneitä keskusteluja Nekrošiuksen
kanssa. Keskusteluista kävi ilmi
ohjaajan rakkaus liettualaista maaseutua, juurevuutta ja
yksinkertaista maalaiselämää
kohtaan.
Eimuntas Nekrošius kasvoi
maalla, Pažobrisin kylässä keskellä Liettuaa. Teatteriin hän
omien sanojensa mukaan päätyi sattumalta – myöhästyttyään muiden aineiden pääsykokeista hänellä oli jäljellä mahdollisuus hakea näyttelijäntyön
koulutusohjelmaan. Hän opiskeli näyttelijäntyötä kaksi vuotta, mutta opettaja näki hänessä potentiaalia, ja kannusti
häntä lähtemään Moskovaan
opiskelemaan ohjausta.
Moskovasta palattuaan,
vuosina 1978–1991, Nekroši
us työskenteli Kaunasin valtiollisessa draamateatterissa
ja Vilnan valtiollisessa nuorisoteatterissa. Nuorisoteatterin raikas ohjelmisto, tuoreet
ideat ja nuoret näyttelijät tukivat Nekrošiuksen ohjauksellista laatua. Nuorisoteatterista
tuli ilmiö. Nekrošiuksen neu-

vostoajan esitykset heijastelivat sen ajan yhteiskuntaa. Hän
yhdisti oman taiteellisen laatunsa ajan diagnostiikkaan, ja
loi hyvin erityisen atmosfäärin
esityksiinsä. Katsojat jakoivat
esitysten välittämän yhteisen
kokemuksen. Sananvapauden
rajoittamista kompensoitiin visuaalisella ilmaisulla. Korostuneen visuaalisuuden ja ohjauksellisten kuvien vuoksi sen
ajan teatteritieteilijät alkoivat käyttää termiä ”metaforien
teatteri”. Liettua eli vahvaa teatteribuumin aikaa.
Historiallisista ja geopoliittisista syistä liettualainen
teatteri eli pitkään eristyksissä, mutta Nekrošiuksen esitykset tunnettiin Euroopan ulkopuolellakin jo ennen Liettuan itsenäistymistä. ”Pirosmani, Pirosmani” esitettiin
Belgradin festivaaleilla vuonna 1984. Nekrošius oli ensimmäinen liettualainen ohjaaja, joka teki liettualaista kulttuuria tunnetuksi ulkomailla.
Vuosina 1994–1997 Nekrošius
toimi kansainvälisen teatterifestivaali ”LIFEN” johtajana.
Nekrošiuksen esityksiä nähtiin
Suomessakin.
Vuonna 1998 perustettiin
studio ”Meno fortas” (’Taiteen linnake’), jonka taiteellisena johtajana Nekrošius toimi. Studiolla oli oma harjoitustila, mutta ei omaa näyttämöä. 2000-luvun alussa Liettuassa asuessani tuntui siltä,
että Nekrošiuksen esityksiä oli
helpompi nähdä Liettuan ul19

kopuolella. Vasta viime vuosien aikana Martynas Budraitisin tultua Liettuan kansallisteatterin johtajaksi Nekrošiuksen
esityksiä nähtiin suurimmalla kansallisnäyttämöllä. Yhden
viimeisimmistä esityksistään
Nekrošius ohjasi Vilnan nuorisoteatteriin, jossa hän oli uransa aloittanut.
Vuonna 2001 antamassaan
haastattelussa Nekrošius puhui nuoruuden kunnianhimoisesta ja energisestä ajasta Nuorisoteatterissa: ”Joskus
tulee vielä aika, jolloin muistelen sitä kaikkea. Kaikki palautuu mieleeni. Mutta sen aika
ei ole vielä, en haluaisi vielä elää muistoissa”. Nekrošius
teki työtä kuolemaansa asti, ja
suunnitteli tulevia töitä Liettuassa ja ulkomailla. Ei varsinaisesti voi ajatella, että hän olisi
ehtinyt muistelemaan mennyttä elämäänsä. On kiistatonta,
että Nekrošiuksen kuoleman
myötä yksi aikakausi päättyi,
mutta yhtä selvää on hänen
suuri merkityksensä teatterihistoriassa. Liettualaista kirjailijaa Saulius Šaltenisia lainatakseni: ”Teatteri on kuin luonto:
jotkut lehdet mätänevät ja lannoittavat maata… ne muuttuvat näkymättömiksi, mutta eivät katoa, ne säilyvät ravitsemassa muita.”
Reeta Tuoresmäki
FM Reeta Tuoresmäki on valmistunut
Helsingin yliopistosta pääaineenaan
balttilaiset kielet ja kulttuurit. Hän
on työskennellyt teatteriproduktioissa Liettuassa ja Suomessa.

Tapahtumia
ja toimintaa

Baltian ketjun
muistopäivä

Syksyn
seminaari

2.6. Perinteinen jäsenten saunailta Suomensaaressa.

23.8. on Baltian ketjun (liet.
Baltijos kelias) 30 v. muistopäivä. Baltian ketju oli rauhanomainen mielenilmaus vapauden puolesta vuonna 1989.
Lähes kaksi miljoonaa ihmistä pitivät toisiaan kädestä kiinni. Ketju oli noin 600 km pitkä
ja se kulki Vilnasta Riian kautta
Tallinnaan.

Seminaarin teema on Liettuan itsenäisyyden palautamisen
tunnustaminen vuonna 1990.
Puhujana on Alpo Rusi. Suurlähettiläs Rusi toimii tällä hetkellä Kaunasin Vytaytas Magnus
yliopiston vierailevana professorina. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tampereen Liettua-seuran jäsenmatka suuntautuu tällä kertaa Latvian Kuurinmaalle ja Vanhalle-Liivinmaalle
1.– 5.8.2019. Ryhmä on jo
täynnä. Matkalaisten kuulumisia ja matkakuvia esitellään
matkamatineassa syyskuussa.
Tarkempi ajankohta ja paikka
ilmoitetaan myöhemmin. Tiedustelut: liettua1@gmail.com.

Tampereen
Kuningas Mindaugasin tapahtumia
päivä
4.5. Kulttuuritalo Laikun kult6.7. juhlitaan Liettuan valtion
päivää sekä kuningas Mindaugasin kruunaamisen muistopäivää. Liettuassa on ollut jo 10
vuoden ajan tapana kerääntyä
tällöin laulamaan kansallishymni. Suomessa asuvat liettualaiset ovat ottaneet myös perinteen omakseen.

tuurikarnevaaleissa Tampereen Turun
tapahtumia
Liettua-seura esitteli toimintaansa yhdessä muiden ystä3.6. klo 17–19 Liettua-aiheivyysseurojen kanssa.
nen esittelyluento Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston
18.5. Jäsenretki Porvooseen,
studiossa.
jossa kohteina J. L. Runebergin
koti, Brunbergin makeistehdas, 13.7.–22.7. Turun seudun LietPorvoon tuomiokirkko, Vanha tuan ystävien kesämatka Itäraatihuone, ja Holmin talo.
Liettuaan.
1.6. Vierailu Liettuan kunniakonsulaatissa Tampereen Jankassa Alasniitynkatu 14. Isäntänä vasta valittu kunniakonsuli
Matti Arpiainen.
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26.9. klo 12–19 Euroopan kielten päivä Salon kauppakeskus
Plazassa, Turun seudun Liettuan ystävillä on tapahtumassa
oma toimipiste.
.
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Johanna Pažemeckas

Lietuviška minutele·
− Liettualainen hetki
Uudet verbit

Pavyzdžiai | esimerkiksi
Jis valgo žuvienę. (Hän syö kalakeittoa.)
Jis nevalgo žuvienės. (Hän ei syö kalakeittoa.)
Aš valgau pusryčius/pietus/vakarienę. (Syön aamupalaa/lounasta/iltapalaa.)
Ar jūs valgote mėsą? (Syöttekö lihaa?)
Ką Mantui patinka valgyti? (Mitä Mantas tykkää syödä?)

1.
1. Jonas ................................ šaltibarčius, bet Aistė ................................ .
Jonas syö kylmää punajuurikeittoa, mutta Aistė ei.
2. Man patinka ................................ cepelinus.
Tykkään syödä zeppelinejä.
3. Aš ir mama ................................ mėsos. Mes esame vegetarės.
Minä ja äiti emme syö lihaa. Olemme kasvissyöjiä.
4. - Kodėl ............................ šokolado. – Man . ........................... . Aš ......................... ledus.
- Miksi et syö suklaata? – Minä en pidä. Minä pidän jäätelöstä.
5. - Ką šiandien ................................ pietums? – Vištienos salotas.
Mitä tänään syömme lounaaksi? – Kanasalaattia.
6. Jūs ................................ laikraštį.
Te ................................ lehteä.
7. Martynas ir Aušra ................................ daug knygų. O jums patinka ................................?
Martynas ja Aušra lukevat paljon kirjoja. Entä sinä, pidätkö lukemisesta?

2.
Aš
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos

matyti
matau................................
................................
................................
................................
................................
................................

klausyti
................................
................................
klauso................................
................................
................................
................................

laikyti
.................................
................................
................................
................................
laikote.............................
................................

Cepelinai

Kuvat: 15min.lt, delfi.lt, gembis.com, receptai.
patarimupasaulis.lt

LIETUVIŠKI PATIEKALAI

Šaltibarščiai
Agurkai su medumi
(Kurkku hunajalla)

Šakotis

Tinginys

Rugštynių sriuba (Suolaheinäkeitto) Žemaičių blynai

Juoda duona

Kugelis

Gintarė Rukšėnaitė

Aleksi Kuitunen

Nykytaidetta Vilnassa.
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