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Fantasian ystävän toivejoululahja

J.R.R.Tolkien,
The story of Kullervo
6#47514/756'0*'44#56#on ollut myyntimenestys ja kestosuosikki Suomessakin jo 1960-luvulta,
ja John Ronald Reuel Tolkien on yhä ylivoimainen
voittaja kaikissa fantasiakirjallisuuden ystävien
kirjailijasuosikkiäänestyksissä — vain George R. R.
Martin on päässyt listalla häntä edes lähelle. Jokainen tämän kirjallisuudenlajin suurkuluttajista on
varmaan kuullut Tolkienin tutustuneen jo nuorukaisena kansalliseepokseemme Kalevalaan yrittäen jopa
lukea sitä alkukielellä.
Moni tietää myös Tolkienin ensimmäisen oman
kirjallisen tuotoksen olleen Kalevala-pastissiksi
luonnehdittu The Story of Kullervo — Lönnrotin
alkuperäistä runoa johdonmukaisempi tarina, jossa
on yhdistelty sekä lyriikkaa että proosaa. Myöhempien arvioitsijoiden mielestä Kalevala onkin toiminut
lähteenä tai esikuvana kaikille Tolkienin haltiakielille
ja fantasiamaailmoille. Siksi on yllättävää, että tämä
keskeneräinen novelli tai oikeastaan pienoisromaani
julkaistiin postuumina vasta 101 vuoden viipeellä.
Tolkien oli orpo menetettyään äitinsäkin ollessaan
vasta 12-vuotias. Tämä oletetaan syyksi siihen, että
Kalevalan hahmoista hän vaikuttui eniten Kullervon tarinasta, josta hän alkoi Oxfordin yliopistossa
opiskellessaan kirjoittaa omaa versiotaan. Teos kertoo
orjaksi myydystä nuorukaisesta, joka vannoo kostoa
taikuri Untamolle, joka oli surmannut hänen isänsä.
Tolkien säilytti siis päähenkilöiden nimet, mutta lisäsi mukaan itse keksimiään hahmoja, kuten Kullervon
kaksoissisar Wanona sekä Musti-koira, joka omasi
taikavoimia.
Suomen kieliopin ja karjalaisen runokielen poljennon Tolkien oli omaksunut niin hyvin, että osa
Kullervon tarinan lyriikasta täyttää kalevalamitan
säännöstön niin tarkoin kuin englanniksi pystyy.

Näin kuuluvat tarinan ensimmäiset, Säkehonton lauluksi
kutsutut säkeet:
Now a man in sooth I deem me
Though mine ages have seen few summers
And this springtime in the woodlands
Still is new to me and lovely.
Nobler am I now than erstwhile
And the strength of five within me
And the valour of my father
In the springtime in the woodlands
Swells within me Säkehonto.
Koska Kullervon tarina kesken jääneen viimeisen
luvun juonisynopsiksineenkin on vain 42 sivun mittainen, kirjaan on sisällytetty runsaasti sen toimittajan Verlyn Fliegerin laatimaa historiikkia. Mukana
on myös kaksi Tolkienin omaa esseetä tai esitelmää
Kalevalasta eli Sankareiden maasta vuodelta 1914
suomen kieltä sekä Kalevalan runoutta koskevine,
varsin hyvää perehtyneisyyttä osoittavine huomioineen. Toimittajan kommentit, huomautukset ja
kirjallisuusviitteet täydentävät kokonaisuuden.
Olin päättänyt laatia esittelyn tähän joulunumeroon törmättyäni tuohon kirjauutuuteen sattumalta
ulkomaanmatkalla. Suuri suomalainen Tolkienin
kustantaja WSOY osoittautui kuitenkin niin
nopealiikkeiseksi, että jo Helsingin kirjamessuilla
lokakuussa oli esillä teoksen suomennettu versio —
kansiaihetta ja kannen typografiaa myöten erinomaisesti lokalisoituna. Sivukokoa oli pienennetty 13 %
ja tekstiä saman verran, minkä ansiosta 191-sivuinen
alkuperäisversio oli saatu mahtumaan 163 sivuun,
ja ohuempaa paperia käyttämällä 2 cm paksuinen
kirja oli laihtunut 1,5-senttiseksi. Jokaisen fantasian
ystävän toivejoululahja silti! 
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