
Arian Leka 

 

Emigrantteja ja salaisia asiamiehiä kielen kätköissä. 

 

Katkelma artikkelista “Erasing the Other from the Weather Map - Someone is missing on the Map”, 

saatavana LIWREn verkkosivuilta 

 

Uskomatonta. Kansakunnan vakaumukselliset viholliset eivät piileskele politiikassa tai taloudessa. 

Eräänä päivänä saamme huomata, että he ovat pesiytyneetse äidinkieleen, että kielen suojissa 

viihtyy enemmän vihollisia kuin missään muualla. Oletteko huomanneet sen? Äidinkieleeni on 

piiloutunut paljon muukalaisia, siirtolaisia ja agentteja. Äidinkieleni on kuin Troijan hevonen: se 

pitää sisällään vieraan vallan sotilaita. Mutta itse asiassa sotilaat ovat sanoja, jotka puritaanien 

puhtaaksi pesemä kulttuurimme on lainannut. 

 

Kielten välillä voi tosiaan esiintyä vaihtoa, mutta kielet eivät voi rakastua toisiinsa. Rakkaus kielten 

välillä on kielletty. Se on kielletty kuin sotiminen pyhien kuukausien aikaan. Ehkäpä Darwin oli 

oikeassa verratessaan ihmiskunnan vajavaista sukupuuta kielten yhtä kehnoon tilanteeseen. Sen, 

mitä meiltä puuttuu, me lainaamme, etenkin jos on kysymys sanoista. Joskus kaappaamme. 

Käytämme niitä, mutta emme koskaan pidä niitä ominamme. Lisäämme noihin barbaarisanoihin 

häntiä (päätteitä) ja sarvia (etuliitteitä), jotta ne näyttäisivät paholaisilta. Vainoamme niitä 

paiskaamalla ne erikoissanastoon kuin keskitysleirille, jotta ne pysyisivät poissa “meidän 

puhtaasta-siveästä-tahrattomasta kielestämme”. 

 

Etsin Googlesta mystisiä tai salaisia merkityksiä sanalle Dušo, joka erään ystäväni mukaan yhdisti 

sodan erottamia Jugoslavian valtioita. Meille albaaneille Jugoslavia ei ole mikään tavallinen muisto. 

Se katosi ystävyyskartaltamme vuonna 1948, kun valtiovalta yritti nielaista Albanian aseinaan 

rahajärjestelmän yhtenäistäminen, tulliunioni, vapaa liikkuminen ja asevoimien yhdistäminen. Mitä 

hittoa! Minut oli täysin aivopesty! Miksi en tajunnut ajoissa,että Jugoslavian projekti oli Euroopan 

unionin projektin edeltäjä? Hmmm… ylväät eurooppalaisemme, jotka eivät päästä Balkania 

unioniin, koska eivät kunnioita tekijänoikeutta! Nähtävästi he ovat varastaneet Jugoslavialta 

yhteisvaluutan, perusoikeuksien ja vapaan liikkumisen periaatteet. 

 

Kirjoitin sanan uudelleen muodossa  Duš, kun Google tarjosi toista vaihtoehtoa: Tarkoitatko Dušman? 

Luin määritelmän ruudulta: Düşmen - peräisin turkista ottomaanien ajalta - Dushmán! Äkkiä muistini 

räjähti kuin sotarummun kalvo. Miten muistinkin niin monta dušmania: Luk Dusmani—Pultilainen 



aatelismies; Lekë Dushman—Zadriman ruhtinas; Gjergj Dushmani—oli sodassa Venetsian puolella; Pal 

Dusmani—Pultin piispa, tunnetaan myös nimillä Paolo Dusso; Pavle Dušman... 

 

Sana dušman ei kuitenkaan kuulunut vain yhteen Balkanin kieleen ja kulttuuriin. Se vastusti 

kommunistien intoa heidän uskoessaan, että bolshevikkien ja maolaisten imperiumien kaaduttua 

albaanit saattaisivat valittuna kansana nauttia elämästä kommunismin viimeisessä linnakkeessa. Se 

selvisi myös puristien omistautumisesta heidän yrittäessään vimmaisesti poistaa kaikki vieraat sanat 

ja vieraiden sanojen vaikutukset albanian jumalaisesta ja puhtaasta kielestä. Kommunistit eivät 

voittaneet. Eivätkä puritaanit. Balkanin kielet ja Balkan voittivat. 

 

Muistan hyvin seikkailun, josta arvelisin jopa Don Quijoten olevan kateellinen. Tarina kertoo kahdesta 

oppineesta kielitieteilijästä entisessä kommunistimaassa. Nämä aivopestyt kielitieteilijät ryhtyivät 

puhdistamaan kieltään “vieraista sanoista”.  Kieli puhtaaksi! Puhdistakaamme se etenkin 

orientalismeista ja ottomanismeista, puhdistakaamme se erityisesti sanoista, jotka ovat vallanneet 

äitiemme maan. Heidän kielensä oli luovuttava kaikista sanoista,  jotka se oli lainannut muista kielistä 

aikojen mittaan. 

 

Tutkijat kutsuivat kaikki mukaan siivoustalkoisiin: proletaarit, älymystön, maanviljelijät, paimenet, 

pioneerit, nuoret ja vanhat. Kaikkien oli tehtävä oma osansa, paitsi merimiesten ja entisten porvarien, 

sillä heidän epäiltiin tuoneen mukanaan vieraita sanoja tai pitäneen niitä hengissä vanhan maailman 

kaipuussaan. Tämä tulenpalava kaupuu puhtaaseen kielirotuun ja puhdasta kieltä käyttävään 

kansakuntaan vei heiltä äidinkielen, samoin kuin sanat, jotka olivat selvinneet monesta 

kulttuuritulvasta.  Yleisen käsityksen mukaan he jäivät kokonaan ilman kieltään, ja vähitellen kansa 

tyhmistyi. Kaiketi kysymyksessä on jonkun tuntemattoman tekijän laatima faabeli,  joka on tarkoitettu 

opettavaiseksi tarinaksi rakkaudesta ja vihasta. Mutta kaiketi tätä tarinaa kirjoittaa myös joku 

balkanilainen kirjailja.  Balkanilla elää edelleen kaikessa rauhassa vieraiden sanojen vähemmistöjä, 

jotka vaelsivat nomadeina uusille kielialueille aikojen alussa, kulttuurien vasta tutustuessa toisiinsa, 

silloin kuin havainto, tunne ja tarve olivat yhtä; jotakin, minkä Julia Kristeva määrittelee yhdellä 

ainoalla sanalla: khôra. 

 

Olen lapsesta asti rakastanut karttoja. Pienenä en vielä osannut lukea, mutta tiesin tarpeeksi -- 

ymmärsin puhetta. Sama se! Olin hyvä kuuntelija. Äitini luki minulle. Hän oli minun bardini. Sain 

ensimmäisen oppini maailman asioista oikealla tavalla. Niin kuin vanhaan hyvään aikaan -- suullisesti. 

Muistan, jos muistan oikein että, yksi ensimmäisistä kirjoista, joita äitini minulle luki, oli Robert Louis 

Stevensonin Aarresaari.  Siinä oli kartta, ja siinä oli myös kaikki muu, mitä pieni poika vain voi haluta: 



merirosvoja, kultarahoja, laivoja, taisteluita ja aaltoja. Myöhemmin, hyvin myöhään, sain kuulla jotain 

outoa tämän kirjan kääntäjästä. 

 

Fasistien vallattua Albanian hän muutti Englantiin, missä hän oli toimittajana Radio Londonissa. 

Hänen nimensä oli salaisuus kommunismin aikaan, koska hän puhui silloin “vihollisen” 

radiolähetyksissä. Radio Londonin vuoksi todellisen kääntäjän nimeä ei mainittu yhdessäkään 

Aarresaaren painoksessa. Hänen työnsä varastettiin ja julkaistiin toisen kääntäjän nimellä -- ei 

kovinkaan erikoista tuohon aikaan Albaniassa. Maassa, jossa edes perustavista ihmisoikeuksista ei 

piitattu, tekijänoikeutta pidettiin tietysti ylellisyytenä. Hän menetti tekijänoikeutensa kääntäjänä, 

mutta voitti kaikki ne lapset, jotka kasvaessaan saivat kartan lisäksi aarteekseen hienon kirjan -- 

kirjan, joka kertoi heille taistelusta hyvän ja pahan välillä kirjallisuudessa ja menneisyydessä, 

vaikkakaan ei taisteluista nykyisyydessä. Olen aina uskonut että sen kartan avulla pääsen maailman 

ääriin. Niin hyvässä ja aurinkoisessa kuin myös huonossa säässä. 

 

Mutta, kirjallisuus sikseen, Balkanilla matkustaessa pitää ottaa sää huomioon ja olla valmiina 

kaikkeen. Ilma saattaa tuntua kesäiseltä, mutta et menetä mitään, jos pakkaat mukaasi villapaidan tai 

takin. Sillä se, mikä muualla on pelkkä ukkosmyrsky, saattaa Balkanilla olla tulitusta, eikä suinkaan 

varoitukseksi eikä maratonin lähtölaukauksena vaan maailmansodan merkkinä. Tämän vuoksi on 

syytä tavallisten ohjelmien lisäksi seurata myös uutisia, etenkin säätiedotusta niiden päätteeksi. 

 

Ensimmäinen salama päässäni: -- Mitä jos lentoni Tiranaan perutaan rankkasateen vuoksi? 

Päästäkseni peloista otan kaukosäätimen ja alan etsiä miltä tahansa kanavalta säätiedotusta.  

 

Kaukosäätimen numero 1: BHT 1-Sarajevo. Numero 2: Vojvodina-ВЕСТИ Novi Sad. Sitten Ljubjana. 

Skopje. Podgorica. Pornoelokuvia +18.  Ohjelma kalliista biotuotteista. Keskustelua politiikasta. 

Keittötavaroita ja koruja postimyynnissä. Eurolotto. Kokkiohjelma ilman valkosipulia tai sipulia, jotta 

ihmiset voivat suudella ilman pelkoa peribalkanilaisesta löyhkäävästä tuulahduksesta.  Kaikkea paitsi 

sitä, mitä tarvitsin. Yhtäkkiä ruudulla näkyi tanssia ja laulua, sama sävelmä, jonka kuulin matkalla 

Shkordasta Montenegroon.  "Ajde Jano, ‘ajde dušo, kolo da igramo.” Verkkainen  ⅞-rytmi, joka balkanin 

taistellessa marssien tahtiin säästyi etnisiltä vivahteilta. Jotakuta laulussa esiintyvää Janaa kutsutaan 

ottamaan osaa ilonpitoon, villiintymään, tanssimaan poikaystävänsä kanssa, myymään hevosensa ja 

talonsa vain siksi, ettei hänen tarvitsisi lähteä kesken tanssin. Mutta kuka rakkaudesta hullaantui? 

Eivät serbit valituksineen, eivät albaanit etelän polyfoniansa voimin, sen, joka lupasi: “Otan sahan / 

kaadan sypressini / ihailen sinua / kun poimin ruusuja / rakkauden vuoksi”. Eivät hullaantuneet enää 

hekään. 

 



Aika, jolloin ihmiset eivät tarttuneet aseeseen vaan sahaan kaataakseen sypressin, joka esti heitä 

näkemästä kaunista naapuriaan, oli runollinen aika ajan kehyksen sisällä. Serbirakastajat eivät myy 

hevostaan sen vuoksi eivätkä he myy taloaan. Albaanirakastajat eivät tartu sahaan. Hedonismin ja 

komedian syntysijasta Balkan on muuttunut vihamielisyyttä ruokkivaksi istukaksi. Harvat enää 

muistavat. Milloin naapurien välinen vihanpito Balkanilla alkoi? Lehdet, kuvaruudut ja poliitikot 

kertovat satojen vuosien sodankäynnistä ja vihasta, siitä miten ne saivat alkunsa silloin kun 

“toistemme vihaan me synnymme / asuimme maan ja taivaan välissä!” Ei siis näytä kovin luultavalta, 

että näkisimme nationalistisia tulkintoja kulttuuriheeros Marko Kraljevićista, joka sulttaanin puolesta 

ja oman Kohtalonsa sekä vyöhönsä kätketyn veitsen avulla surmasi albanialaisen sotilaan kolme 

sydäntä tai kolme käärmettä rinnassaan, kuten Vuk Karadžićin eepoksessa sanotaan; samaan teokseen 

sisältyy myös katumuksen täyttämä säe: “Armelias Jumala! Olen tappanut itseäni paremman miehen.” 

Ja aina kun uutisissa tai muuten kuulee Balkanilla solmituista kansojen välisistä avioliitoista, joku 

tuntuu muistuttavan Mark Kralevicin vaimosta, joka valittaa miehelleen, että hän ei “tuonut reipasta 

nuorta albanialaista miestä vahtimaan meidän lapsiamme” eeppisen  Gjergj Elez Alian laulun mukaan. 

 


