https://doi.org/10.30666/elore.82998

Ajankohtaiset

Loitsujen taikaa Italiassa
Konferenssiraportti: The Language of Magic. 12th International
Interdisciplinary Conference organized by the ISFNR Committee on Charms,
Charmers and Charming. May 22 24, 2019.
Tuukka Karlsson ja Siria Kohonen

I

SFNR:n loitsujaoston (Committee on Charms, Charmers and Charming) viimeisin konferenssi j rjestettiin toukokuussa Adrianmeren rannalla, Italian Pescarassa. Tapahtumaa
is nn iv Chieti-Pescaran yliopisto oli j rjest nyt vierailleen hyvin toimivat puitteet runsaine kahvitarjoiluineen ja lounaineen n lk emme p sseet n kem n!

Suomesta saimme seuraksemme Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Senni Timosen ja
Henni Ilomäen, unohtamatta my sk n University College Corkin v it skirjatutkijaa Ilona
Tuomea. Kotimaista loitsuosaamista oli siis hienosti tarjolla kansainv lisess tapahtumassa.
Varsinaista p puhujaa ei konferenssilla ollut, vaan tervetuliaispuheiden j lkeen siirryimme
suoraan esitelmien pariin. Hieman k yt nn n hankaluuksia ensimm iselle konferenssip iv lle uhkasi tuottaa lentoliikenteen ongelmat, jotka johtivat muun muassa kahden ensimm isen paneelin puheenjohtajan Jonathan Roperin poissaoloon ensimm iselt p iv lt .
J rjest v t saivat kuitenkin tilanteen paikattua, ja esitelm t p siv t alkamaan ilman pahoja
viiv styksi .
Koska me molemmat teemme tutkimusta suomalais-karjalaisten loitsujen parissa, tarjosi
konferenssi varsinaisen intensiivisukelluksen Keski- ja L nsi-Euroopan loitsutraditioihin.
Lis ksi mukaan mahtui my s L hi-Id n kulttuuripiireihin keskittyvi esityksi . Loitsujen,
magian ja niihin liittyvien ilmi iden moninaisuus historian saatossa ja eri alueilla konkretisoitui esitelmien my t mielenkiintoisesti, mutta yhtenev isyyksienkin tarkastelu tuotti
tulosta. Tyypilliseen tapaan monien esitelmien kommentit k sitteliv t paralleelisia ilmi it
kommentoijan omassa tutkimuskohteessa, ja kuinka n m toiseen kulttuuriin kuuluvat
paralleelit saattaisivat valottaa uusia tulkintoja esitelm ij n tutkimusaiheessa. Yhtenev isyyksi l ytyi niin naapurusten kuten Suomen ja Viron kuin toisistaan kauempienkin
kulttuurien ja ajanjaksojen v lilt .
Suurella osalla esitelm n pit jist aineisto oli hyvin konkreettisen tekstikeskeist , ja l hestymistavat olivat monella sen my t varsin lologisia. Yhten mielenpainuvimpana aiheena
erottui my s esitys foneettisten erikoispiirteiden, kuten tiettyjen nteiden, esiintyvyydest loitsuissa. Kiinnostavasti p simme kurkistamaan my s fyysisten esineiden, kuten
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amulettien ja kulhojen, sis lt miin loitsuihin: keit olivat esimerkiksi mesopotamialaiset naiset, jotka kirjoittivat loitsuja ruukkuihin, ja millainen oli heid n k ytt m ns loitsukieli? Kaiken kaikkiaan k siteltyjen ilmi iden ajallinen ja paikallinen variaatio oli ilahduttavan suurta.
Varsinainen urakkamme oli ajoitettu konferenssin toiselle p iv lle, jolloin p simme tuomaan n kemyksi hieman erilaisesta suullisesti v littyneest loitsuperinteest . Olimme
onneksi varautuneet taustoittamaan omia tutkimuskohteitamme huolellisesti, ja yleis vaikutti p sev n hyvin k rryille esityksist mme. Omia lingvistisen antropologian, folkloristiikan ja kognitiivisen uskontotieteen yhdistelmi t ydensiv t Senni Timosen ja Henni Ilom en
esitykset 1600-luvun k r j loitsuista ja tiet j n auktoriteetista.
Vaikka j rjestelyt sujuivat jouhevasti, mielenkiintoisena kokemuksena muistiin j i er n
paneelin paikallisesta yliopistosta saapunut puheenjohtaja. Kyseisen vanhemman miesprofessorin mielest oli t ysin hyv ksytt v puhua italiaa huolimatta siit , ett kyseist kielt
osaavia oli salissa paikalla korkeintaan kourallinen. Kaikeksi onneksi j rjest jien edustaja
alkoi pienen h mmingin j lkeen tulkiksi. Er n italiaa osaavan kollegan mukaan mainittu
puheenjohtaja kertoi paneelin aluksi rakastavansa italian kielt ja olevansa sit mielt ,
ett paikalle tulleet olisivat voineet sit etuk teen opetella. Kokonaisuudessaan kyseisen
herrasmiehen puheenjohtajuus koostui l hinn italiaksi esitetyist , muun muassa Dantea
koskevista monologeista, vaikka Dante ei varsinaisesti esitelmien aiheena ollutkaan. Mielenkiintoisesta asenteesta huolimatta vastustimme kiusausta esitt kovaan neen vastakommentteja suomeksi.
Meid n osaltamme konferenssi p ttyi upeaan merelliseen illalliseen hiekkarannan
kupeessa. Kaiken kaikkiaan konferenssi tarjosi paitsi tilaisuuden tavata niin uusia kuin vanhojakin tuttuja, my s mahdollisuuden p st oppimaan uutta ja kertomaan omista tutkimuslinjoistamme. Varsin onnistunut tapahtuma siis!

FM Tuukka Karlsson ja TM Siria Kohonen ovat folkloristiikan väitöskirjatutkijoita Helsingin yliopistossa.
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