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Marina Tsvetajeva 
ja antiikin myytit 

Hanna Ruutu 

Marina Tsvetajevan (1893-1941) tuotanto on 
täynnä lyyrisiä puhujia, jotka ovat peräisin ole
massa olevasta kirjallisesta ja kulttuurisesta tra
ditiosta. Näihin lukeutuvat myös antiikin mytolo
giset hahmot, jotka ilmestyvät hänen runouteensa 
191O-luvulta alkaen. Tsvetajevan myytinkäytön 
erityisyys moniin aikalaisiin verrattuna piilee 
kytkennöissä, joita tämä materiaali muodostaa 
niin edeltävään kirjalliseen ja kulttuuriseen 
traditioon kuin hänen omaan tuotantoonsa ja sen 
runofilosofisiin perusteisiin. Antiikin myyttisistä 
hahmoista tulee Tsvetajevan poetiikassa usein 
laajennettuja metaforia runoilijan tehtävästä, 
asemasta ja luonteesta; ne sisältävät merkityksiä, 
jotka viittaavat sekä runoilijaan että runouteen 
itseensä. Tarkastelen artikkelissani sitä, miten 
Tsvetajevan tulkinnat Ariadnesta muodostavat 
yhteyksiä myös hänen runoilij akäsitykseensä ja 
luovaan filosofiaansa. 

Tsvetajevan myytinkäytön 
lähtökohdat 

Tsvetajeva käyttää myyttejä eniten kypsällä 
kaudellaan 1 920-luvulla. Hänen "klassisminsa" 
kestää verrattain lyhyen ajan vuodesta 1922 
vuoteen 1927 ja se on erityisen intensiivistä 
ajanjaksolla 1 923-24, jolloin monet antiikin lyy
riset roolihahmot ilmestyvät hänen tuotantoonsa. 
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Näillä myyttisillä puhujilla Goita ovat muiden 
muassa Sibylla, Faidra, Eurydike ja Ariadne) 
on myös tunnettu biografinen alkusysäyksensä, 
sillä ne liittyvät Tsvetajevan luovaan dialogiin 
runoilijakollega Boris Pasternakin kanssa: monet 
antiikkiaiheisista runoista syntyvät ajankohtana, 
jolloin Pasternak palasi Euroopasta Neuvos
toliittoon kuitenkaan tapaamatta Tsvetajevaa. 
Runoissa Tsvetajeva käsittelee implisiittisesti 
omaa toteutumatonta suhdettaan Pasternakiin. 
Antiikin lyyriset sankarittaret auttavat runoili
jaa projisoimaan hylkäämisen ja pettymyksen 
tunteensa abstraktille tasolle ja tekemään niistä 
universaaleja sekä samalla etäännyttämään it
sensä henkilökohtaisesta elämäntilanteestaan. 1 

Tämä on myös laajemmin Tsvetajevan käyttämä 
taiteellinen strategia; sen vuoksi tekstuaalisten 
tekijöiden rinnalle tulkinnan kontekstiksi on 
syytä ottaa tutkittavien runojen biografinen 
tausta. Runot muodostavat kytkentöjä niin Ts
vetajevan omaan tuotantoon ja sen poeettisiin 
periaatteisiin kuin toisaalta hänen henkilöhis
toriaansa ja aikalaisiin, mutta samaan aikaan 
myös niinkin kaukaisiin edeltäjiin kuin antiikin 
lähdeteksteihin. Tämä koskee mitä suurimmas
sa määrin myös runoilijan laajimpia klassisia 
teoksia, lyyrisiä tragedioita Ariadna (1924) ja 
Fedra (1927), joiden rakenteelliset yhteydet 
esimerkiksi arkaaiseen attikalaiseen tragediaan 
ovat ilmeiset (ks. Makin 1993,278; Lafoy 1981, 
195-199; Kahn 1994). 

Runoilijan lähtökohdat antiikin myyttien 
käyttöön ovat peräisin jo hänen lapsuudenko
distaan. Tsvetajevan isä oli antiikin taiteen pro
fessori, joten tytär kasvoi kodissa, jossa antiikin 
myytit ja tarut muodostivat yhtä olennaisen osan 



arkipäivää kuin kreikkalaisten jumalten kipsiva-
2 

lokset olohuoneen kaapin päällä. Jo nuorena Ts-
vetajeva oli selvästi myös perehtynyt keskeisiin 
klassisiin teoksiin venäjänkielisinä käännöksinä; 
on ilmeistä, että monet hänen tulkinnoistaan 
johtavat suoraan esimerkiksi Ovidiuksen 
Metamorfooseihin tai Sofokleen tragedioihin. 
Kuitenkaan Tsvetajevan muistiinpanot 1920-
luvulta eivät juuri mainitse näitä alkuperäisläh
teitä, vaan hän turvautuu tuoreempiin myyttien 
uudelleenkirjoituksiin, erityisesti saksalaisiin 
lapsille tarkoitettuihin myyttikokoelmiin. Näitä, 
Tsvetajevan itse kirjeenvaihdossaan avoimesti 
nimeämiä lähdeteoksia, olivat esimerkiksi Gus
tav Schwabin Die Schönsten Sagen des Klassi
schen Altertums (1837) ja Heinrich Stollin Die 
Sagen des Klassischen Altertums (1862). Tähän 
jatkumoon nivoutuivat luontevasti myös saksa
laiset romantikot, Goethe, Heine ja Hölderlin, 
joita Tsvetajeva piti lempikirjailijoinaan ja joiden 
asema hänen runoudessaan on kiistämätön. Ru
noilija itse kuvasi seuraavasti klassisen perinnön 
välittymistä hänelle saksalaisen tradition kautta 
esseessään "0 Germanii" (1919): 

Tämä saattaa olla rohkea väite, mutta minulle 

Saksa on Kreikan j atkumo, iäinenja nuori. Saksa

laiset perivät heidät. Ja koska en osaa kreikkaa, en 

voi ottaa vastaan tuota nektaria, tuota ambrosiaa 

kenenkään muiden huulilta, kenenkään muiden 

käsistä kuin saksalaisten. 3 (Tsvetajeva 1994, 4, 

545.) 

On todennäköistä, että Tsvetajeva oli edellä 
mainittujen kirjallisten lähteiden lisäksi tietoi
nen myös muista antiikin myyttien kirjallisista 
toisinnoista, esimerkiksi Jean Racinesta. Suoria 
todisteita tästä ei muistiinpanoista kuitenkaan 
löydy. 

Tsvetajevan retkiä antiikin myytteihin mää
rittää tietysti myös modernismin aikakausi. 
1900-luvun venäläinen kulttuuri oli erilaisten 
myyttien kyllästämä, ja myös antiikin myyttejä 
käytettiin niin kirjallisena materiaalina kuin 
dekadentin aj an hengen ja elämänrakennuksen 4 
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mallina. Varsinaiset venäläisen symbolismin 
klassistit, Innokentii Annenski ja VjatSeslav 
Ivanov, lähestyivät kuitenkin myyttejä eri tavoin 
kuin Tsvetajeva, korostaen omaa oppineisuuttaan 
ja klassista sivistystäänja käyttäen usein aineis
tonaan harvinaisempia myyttejä. Lisäksi heidän 
tapansa elävöittää myyttejä oli luonteeltaan 
akateemisempi ja vähemmän omakohtainen kuin 
Tsvetajevalla.5 Sen sijaan edeltävän aikakauden 
vaikutus Tsvetajevan myytin muokkaukseen 
on keskeinen toisessa suhteessa: nimenomaan 
venäläisestä symbolismista ovat peräisin ne 
platonisen Eros-käsityksen tulkinnat, jotka 
vaikuttavat jatkuvasti Tsvetaj evan klassisten 
runojen taustalla, ja joita käsittelen seuraavassa 
alaluvussa. 

Tsvetajeva ei itse asiassa tunnu tarvitsevan 
syvällisempiä kirjallisia lähteitä myytteihin 
kuin kouluaikaiseksi lukemistoksi tarkoitetut 
Schwabinja Stollin teokset. Tämä on tyypillistä 
venäläiselle j älkisymbolismille, ja sen oikeuttaa 
ja motivoi ennen kaikkea runoilijan oma luomis
tapa. Kuten esimerkiksi 1920-luvun alun venä
läiseen folklore en pohjautuvissa runoelmissa, 
antiikin myyteissäkin Tsvetajevaa kiinnostavat 
lähinnä tarina ja juoni. Keskittyminen myytin 
juoneen antaa alkusysäyksen ja kehyksen sille 
taiteelliselle muokkaamiselle, jonka lopputulok
sena runoilijan oma tulkinta myyteistä syntyy. 
Hän eritteli itse taiteellista metodiaan esseessä 
"Poet 0 kritike" vuodelta 1926: 
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