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Venäjää ymmärryksellä 

Opas Venäläisyyteen. Toimitta
nut Timo Vihavainen. Helsinki: 
Otava, 2006. 

Joukko vanhemman ja nuorem-

man polven suomalaisia venä
jäntutkijoita on ollut haastavan 
tehtävän edessä ryhtyessään kir
joittamaanjohdatusta tuhatvuoti
sen Venäjän ymmärtämiseen. 
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Kirjoittajat nostavat esille monia 
venäläisyyteen liitettyjä piirteitä, 
mutta myös stereotypioita, joista 
joitakin on pyritty purkamaan ja 
joitakin taas vahvistetaan. Vaikka 
kirjoittajat eivät ole nostaneet 
esille uusia tai yllättäviä seikkoja, 
on heidän otteensa käsiteltyihin 
aiheisiin oivaltava ja myös uusi 
- Neuvostoliiton jälkeen syn
tynyt Venäjä saa ansaitsemansa 
huomion. 

Tekij ät ilmoittavat valinneensa 
linjakseen käsitellä pitkän keston 
kulttuuri-ilmiöitä, jotka muodos
tavat edellytyksen myös nyky
Venäjän ymmärrykselle. Tällai
selle teokselle on epäilemättä 
Suomessa tarve ja sellaisena kirja 
toimii hyvänä johdatuksena ja 
toivottavasti myös yllykkeenä lu
kijoille myös jatkaa käsiteltyihin 
kysymyksiin perehtymistä. Teos 
käsittelee laajaa kirjoa keskeisiä 
Venäjään liittyviä kysymyksiä, 
mutta paria aihetta lukij a saattai -
si vielä kaivata. Toinen koskee 
julkisuutta ja tiedostusvälineiden 
roolia sekä julkisen ja yksityisen 
suhdetta ja toinen businesskult
tuuria, neuvostoajan blat mukaan 
lukien. Eräiden artikkelien osalta 
olisi voinut myös vielä harkita, 
olisiko niissä esiintyvää toistoa 
ollut mahdollista vähentää viit
taamalla esimerkiksi edelliseen 
artikkeliin, mutta toisaalta kun 
käsitellään lähes kaikkea mahdol
lista Venäjään liittyvää, toistolta 
lienee vaikea välttyä. 

Venäjän kielen "erikoisuuk
sia" purkava Arto Mustajoen 
artikkeli on hauskasti, tekisi mieli 
sanoajopa pedagogisen taitavasti 
kirjoitettu. Sen perusteella jopa 
kieltä täysin osaamattoman voisi 
ajatella uskaltautuvan ylittä
mään ensimmäisen kynnyksen ja 
ryhtyvän tavailemaan kyrillisiä 
aakkosia. Mustajoki muistuttaa 
osuvasti siitä, miten meidän oma 
rajoittunut näkökulmamme voi 
vaikuttaa suhtautumiseemme 
venäjänkieleen ja samalla myös 
muihin kulttuureihin: "Me län
simaiset ihmiset lähdemme siitä, 
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että käyttämämme latinalainen 
kirjaimisto ei ole vain helpoin 
ja käytännöllisin, vaan myös "se 
oikea" - siitä huolimatta, että 
maailmankielistä vain pieni osa 
käyttää sitä". Venäjän kyrillistä 
aakkostoa ei siis ole luotu vain 
meidän "Iänsimaalaisten" kiu
saksi ja venäläisten eristämiseksi 
meidän kulttuuristamme, vaan se 
on oikeasti kätevä kielen kirjoit
tamiseksi. Esimerkiksi Mustajoki 
nostaa meikäläisittäin kirjoitetun 
neuvostojohtaja Nikita "Rutse
vin", jonka nimen translitteroi
miseen tarvitaan ruotsinkielessä 
10 kirjainta (Chrusjtjev), saksaksi 
13 (Chruschtschow) ja suomeksi 
kahdeksan kirjainta (Hrustsev). 
Venäjäksi nimestä selvitään 
kuudella kirjaimella (XpymeB). 
Kulttuurin tuntemukseen taas 
liittyy se, että venäjän kolmesta 
murteesta pohjoista murretta 
puhuvalla "ookkaajaalla", jossa 
myös painoton 0 äännetään 0: 

na, ei olisi Mustajoen mukaan 
juurikaan mahdollisuuksia tulla 
valituksi Venäj än presidentiksi, 
kun sen sijaan etelän murretta 
puhuvalla vielä olisi mahdollisuu
tensa. Kirjakielinen ääntäminen 
perustuu keskimurteisiin. 

Marina Vituhnovskaja (kan
sanperinne, luonne j a elämäntapa), 
Elena Hellberg -Hirn ( symbolit) ja 
Krista Berglund (ortodoksinen 
uskonto ja perinteet) käsittelevät 
laajasti länsimaalaisten näkökul
masta ehkä "eksoottisinta" puolta 
venäläisyydestä. Berglundin tapa 
käsitellä ortodoksista uskontoa 
on syvän ymmärtävä, uskonnon 
omaa sisäistä uskomusjärjestel
mää valaiseva sekä myös sen 
puhuttelevat puolet esiin nostava. 
Hän myös pyrkii kOljaamaan sii
hen liittyviä "väärinkäsityksiä ja 
virheellisiä tulkintoja". Hellberg
Hirnin venäläisten symbolien 
tulkintaja niiden avaaminen luki
jalle kertoo jos mikä siitä, miten 
pitkäkestoisista kulttuurisista 
kysymyksistä on puhe. Symboleja 
on lainattu, omaksuttu, imitoituja 
siirretty vuosisatojen ajan. Hyvä 

esimerkkiä tästä on Moskovan 
suuriruhtinas Iivana III:n vuonna 
1472 omaksuma Venäjän kot
kavaakuna, jonka suuriruhtinas 
lainasi naimansa bysanttilaisen 
prinsessa Zoe Palaiologoksen su
kuvaakunasta oman tsaariutensa 
merkiksi. 

Vituhnovskaja tulkitsee ve
näläistä kansanluonnetta ja elä
mäntapaa ikään kuin sisältäpäin. 
Samalla kun hän kuvailee "arki
venäläisyyttä" ja selittää tapoja 
"kansanluonteella", tullaan hyvin 
lähelle monia venäläisyyteen lii
tettyjä perinteisiä stereotypioita. 
Juopottelun selittäminen on tästä 
yksi hyvä esimerkki. Samalla 
kuin todetaan, että alkoholismi 
on Venäjällä vanha vitsaus, sen 
syiksi nostetaan perinteiset ve
näläiseen kansanluonteen mää
ritelmät joilla juopottelu viime 
kädessä kuvataan aivan erityisenä 
venäläisenä ilmiönä. Juominen 
liittyy Vituhnovskajan mukaan 
kansanluonteen äärimmäisyyteen, 
kevytmielisyyteen ja "laajaan 
sieluun". Teoksen muut kirjoit
tajat puolestaan ovat etsineet 
näiden samojen juopotteluun 
yhdistettyjen luonteenpiirteiden 
syitä kiirastulen puuttumisesta 
ortodoksisesta uskonnosta (dua
lismi on kansanluonteen äärim
mäisyyttä), kevytmielisyydestä 
ja laajasta sielusta (Venäjän laaja 
ja avoin aro). 

Venäjällä ei ole häpeä olla 
juovuksissa, vaan päinvastoin 
miehelle on ylpeyden aihe kyetä 
juomaan paljonja usein, summaa 
Vituhnovskaja. Vaimot voivat 
moittia miehiään juopoiksi, mutta 
eivät silti juuri koskaan eroa sen 
vuoksi. Venäläisnaisten luonteen
piirteeksi kiljoittaja määrittelee 
kärsivällisyyden, jonka vuoksi 
he kestävät kaiken ja "käsit
tävät usein juomarimiehensä 
ristikseen". Tässä olisi hyvä aihe 
monitieteiselle veliailevalle tut
kimushankkeelle,jossa voitaisiin 
vertailla vaikkapa venäläisen vod
kakulttuurin yhdistymistä laajaan 
sieluunja äärimmäisyyksiin sekä 




