
14 KULTTUURI 

PORTUGALIN LAULlU EI KUOLE 
P mt.ugalin vitme vuosien ta

pahtumat ovat herattaneet 
uuden k:imnostuksen myBs maan 
kirj:~~l:lisuuteen. Tli.nli. syksynii. il
mestyi Gummerukselta llse von 
Hellensin suomentar ana Portu
galin ny.kykirjaUisuuden karkini
miin kuwluvan Jose Ca.rdoso Pi
resin . romaani Kruununpelijii.. 
Katimaassaan 1968 tlmestynyt 
Kruununperija on kUvaus etela
portugalilaisesta kyliista Gafei
rasta, monelta taho1ta ja symbo
li.en valitykllella portugalilaisesta 
yhteiskunnasta rehellisesti ja 
omalaatui~ti kertova teos. 

Portugali.Jaista runoutta Hmes
tyy my& Portugalin oma runoili
jaoriginelli Fernando Pessoa 
(1888-1935} on saanUJt suomala~
seksi tuJ9titsi:jakseen Pentti Saa.
riltsan. Kokoelma illmestyy ota
valta marraskuussa nimellii. Het-

kien ''aellu.s. Fernando Pessoan 
runoissa ei kuvastu · vain Y'ksi 
runoilijapersoona vaan nelja : 

· Pessoa Iaajensi minuuttaan kir
jaittamalla &man nimensii. lisii.ksi 
kolmen muun, keksityn runoilija
nimen turvin. Kolmelle pseudo
nyymilleen Alvaro de Camposille, 
Alberto Caeirolle ja Ricardo Rei
sille hii.n loi oman toisistaan 
poik:keavan persoonallisuuden ja 
elamii.kerran ja kii.vi nii.:iden 
kanssa jopa kirjeenvaihtoa. 

-Fernando Pessoa oli tuotan
nossaan kuin runouden Pirandel
lo, sa.noi Ilre von Hell:ens jonka 
esi3Qiannowa Pentti Saa-riltsa. on 
kii.yt':.&.nyt apunaa,n Pessoan ru
nosuomennoksissa.. - Hanen ru
no:ilijahenktloistalin yksi oli pai
menrunoilija, yksi ii.lyllinen, yksi 
ekstrovert.ti ja siltten oli Pessoo. 
itre. Minus henkilokoht:;;isesti ·on 

Ilse von H ellens tekee Portugalin kirjallisuutta tunnetuksi Suo
messa ia Suomen kirjallisuutta Portugalissa. Hiin kirjoittaa 
mm. Suomen kirjallisuudesta portugalilaiseen sanomalehteen 
Diario de Lisboa. 

hii.nen ekstroverttihahmonsa !!- !' 

h.innli.. 
Seitseman vuotta Portugalissa ! 

asunurt Il.se von Hellens ke'rtoo 
tutkineensa Ja kii.antaneensa Pes
soaa jo vuosill~austen a.jan pelkii.s
ta. rak:kaudesta runoilija.an. -
Minulla oli Portugalissa ystavlii., 
jotka tunsivat Pessoan henkid5-
kohtaisesti :jjl. heista oli suomen~ 
taessa paJjon apua.. Pessoan eri· 
koislaal;uista. runoilija'kuvaa ei ole 
Portuga!i..."Sa vlelakii.an tii.ysi.n sel
vitetty. Hanen runojaan tutki
taa.n edelleen ja nitstii. esiltetiiii.n 
hyvinkin eri.laisia nakem.yiksliaa ja 
tuilkintoja. ' 

- Itse Pessoa oR y'ksinii,hten 
mies. IstU!l aJin.a yksin kalllvilan
nurkkauksessa, e1 hii.nellii. ollut 
ed~ rllikastettua., tuumi Ilse von 
Hellens. 

Pires ja Portugali 
Jose Ca<I"doso Piresin roma.a.nm 

Kruun~perijii. Ilse von Hellens 
piti vaikeana kii.annootehta. vii.nii.. 
-;- Se on vaikea lriirja ja !kielelli
sesti!kin. Sanasto on sella.i.sta etta 
portuga;l:Llamen:JC!in joUJtiuu· joskus 
m.iJettiJir..iUi..n nritii. Pires ma.htaa 
tarkotttaa.. Hyvan kuvan ltirja 
kuitenkin antaa. · Portugalista. 
Pohjatiedot maasta kylia. aut
taisivat, koska kirja on tayn
nii. symboleja. Pireshii.n ed. ole 
vomut puhua. suoraam., I1se von 
Hehlens huomautti. 

Onko Partugailin m'liJUOOsten ja. 
huhtikuisen' va.hlanlm:a.ppauksen 
jii.lkelm OOotettavissa. eri1a4sta. 
kirja.lilisuurtta? 

- Tietys!;i se, etJtii. voi k:i!rjolit
taa vapaa;m.rnin, helpottaa. asioi
ta, sanoi Tise von HeHens. Skaa'
lan l:a.ajenlbuminen ei taas vii.ltta.·
m&tta. tuota. y.ksinomaan hyvaa 
ltir!tllllisuutta, mu!Jta. lmikk:iha.n 
vie a.ilkansa. Ehikii. paiineki.n on 
a<ikaisemntin vailruttanut kirjaili
joil:..in. U11roapii.in kohrustuneen 
pll.lineen vuoksi ltirjruili.joiden on 
ta.ytynyt an.taa enemman ssalta.
pii.in. 

Suomentamista · 
odottamassa 

PortugailiJaisia mjoja. on soo
mennettu tlliikiin nillne>ksi.. su:,_ 

On yii. Yii on pilkkopimeii.. Jonkin hyvin kaukaisen talon 
ikkunassa palaa valo. 
Naen sen ja tunnen olevani ihminen kiireesta kantapii.ii.hii.n. 
Omituista etta tuolla asuvan tii.ysin tunt~mattoman henkiliin 
koko elli.mli. 
kiehtoo minua vain kaukaa niikemli.ni valon takia. 
Aivan epii.ilemli.ttii. hii.nen elii.mli.nsli. on todellista 
ja hli.nellli. on kasvot, luontaiset eleet, perhe ja a:mmaUL 
Mutta tallli. hetkella minua kiinnostaa 
vain hanen ikkunastaan nii.kyvii. valo. 
Vaikka valo niikyy ta e vain koska han 
on sytyttanyt sen 
se merkitsee minulle valitonta todellisuutta. 
En koskaan mene edemmii.s kuin viilitiin todellisuus. 
Valittomli.n todellisuuden tuol!a. puolen ei ole mitaan. 
Jos minli. siitli. missii. olen nii.en vain tuon valon 
vain tuo valo on suhteessa etli.isyyteen joka minut 
siita erottaa. 
1\Iies perheineen on todellinen ikkunan tuolla puolen. 
1\Iinii. olen sen tallli. puolen, pitkli.n viilimatkan paassii. 
Valo sammui. 
Mita minua liikuttaa etta mies on edelleen olemassa. · 

Alberto Caeiro 8. 11. 1915. suomentanut Pentti Saaritsa. 

mentanri:sen aa-voi:seksi I:lse von 
Hellens ma4nitsi mm. Aquil:Lno 
Riberin, jonka PortugaMssa. taka
varikoiltu teas Sudet ulvova<t on 
ihnestynyt ruotsiksi. Mielenkiin
toislna ltirjailijOiina Ilse von Rei
lens p.i,ti ~tis prosai&ti Almeida 
de Fa.ria.a sekii. novellistia ja 
runoilijaa Herbert Helderi.ii. 

N&iski!tjaJiilii,joista merlrittavina 
tultva;t e8i:IJ.e Fernanda Botelho, 
jaka. on tullurt tunnetuksi rlllken
teeJ!liseslii lujista ja tyyJHlisestl. 
korkealaatuisist& tooksistaan, 
etevli. novellisti Marla Judi:te de 
Ca.rvalho sekii. Sophia de Mehl.o
Breyner Andresen.-

- Ja runoilijatar Nat.a..tia Cor
reia& kurulioita.n i!tov'asti, sanoi 
Ilse von Hel!le:ns. - Han on 
namen joka uskaltaa puhue. 
suunsa puhtaaJksi.. Corre~a on 
lrust:ann:usyhtymli.n johtaja ja 
muistaa.ksen1 juuri hii.n julkaisi 
polemi.i!kkia heri1tta.neen Kolmen 
Marian kirjaJllkin - ja puolusti 
heitii. rohkeasti. Correiailla. on 
muuten suunnitteilla antologia 
pohjoismaisesta rprjallisuudesta. 

Entii. :mi&sa la.ajuudessa "sau
dodismo", kaipaus ja tivii., ku
vastuu viela portugali:la..tsessa k.ir
jal:lisuudessa? 

- Tamil. k:a.ipams mennei..<>yyden 
suuruuteen llllkaa onnejtsi jo 
unohtua. Kaikki yrittii.vat paasta 
si.ita irti. Eihii.n siiltii. ole ku!n 
haittaa. Piresin sanojen mukaan 
se on tukahdwttanut ka:nsaa. jo 
vuosisa.tojen ajan, sanoi Tise von 
Hellens. - Mu:tta fata.lisnilin 

· tlailpuvia portJUgalilaiset kylla 
ovat. Joskus toi:voisi enemmii.n 
toimintaa. 

Lastenkirjat 
Iapsenkengissa 

Omaa lastenkirjaJkul.ttuuria. ei 
Portugalissa juuri ole. Suurm os·a 
ltirjoiEta kii.ii.nnetaan, ja kiinnos
tavaa kylia., ku...«tantaja.t olivat 
Ese von Hellensin muk.aan t:ie
.!ustelleet ma,hdollisuuksia Muu·· 
nli~kirjojen Sl!Jalmisesta Partuga.
liin. Yhteytta ei ole it.uitenkaan 
viela otettu, kerrottiin SchHdtiltii.. 
Sen sijaa.n Brasi:liassa on jo yksi 
muumilkirja ilmestynyt ja ja.tkoa 
seura.a.. Jotkut portugalilaiset 
"aillkuiski.rjailijait" ovat kirjo51tta
neet myos Iapsille. Heista Ilse 
von Hellens mrunitsi Sophia de 
Mello-Breyner Andresenin ja 
Orianan. · 

Anja Harvilahti 


