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Eino Karhu – ristikanzu,
filoulogu, ajattelii
»»Karjalan Tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutas
27. kylmykuudu piettih illačču, kudai oli omistettu Eino Karhun
90-vuozipäiväle
Natalja Čikina
Eino Karhule omistet
tu illačču avattih Anna
Tsunskoin fil’mal ”Argi
eloksen epizoudua”, ku
dai oli luajittu GTRK ”Ka
relia” vuvvennu 1999 Mil
lenium-projektan mugah.
Fil’mas Eino Karhuu pagi
zutetah uvven XXI vuozi
suan kynnyksel, häi sane
lou omii mielii mennyzis
aijois. Kaikis suurin ihas
tus Karhun elaijas hänen
sanoin mugah oli viesti,
ku loppihes Ižänmualline
voinu
da
loppiettih
”kartočkusistiemu” vuv
vennu 1947.
Illačun jatkokse Luo
vapaja-teatran
artistat
L’udmila da Valerii Bau
linat lugiettih Suomen
ruočinkielizien runonie
koin – Edit Södegran,
Gunnar Bjorling, Elmer
Diktonius – tevoksii, ku
duat ven’akse kiändi Eino
Karhu. Miehen menestyk
sellizen kiännösruavon
tovendau se, ku valmis
tetah uvvessah painetta
vakse Aleksis Kiven Seit
semän veljestä -romua
nua. Eino Karhun mennyt
vuozisuan luajittu tämän
romuanan kiännös on sa
nottu parahakse.
Illačus piettih pagi
nua Petroskoin valdivon
yliopiston filolougien pro
fessoru Lev Mal’čukov,
histourien tutkii Mihail
Šumilov, geologu Viljam
Robonen, kriitikku Ivan
Rogoščenkov da kiändäi

»»Eino Karhu
ÎÎ On tundiettu literatuuran tutkii, kriitikku,
kiändäi, Suomen da
Karjalan literatuuran
histourien, karjal-somelazen folklouran tutkii.
Filolougien douhtoru
Eino Karhu ruadoi
Kielen, literatuuran da
histourien instituutas
vuozinnu 1956–2004.
ÎÎ Karhun ”literatuuruperindönny” on 14 monogruafiedu da enämbi
300 tiedokirjutustu.
Häi on valmistannuh
antolougieloi da kogomuksii, kiändi suomen
da ruočin kielis.

Eino Karhu oli on tundiettu literatuuran tutkii, kriitikku, kiändäi,
Suomen da Karjalan literatuuran histourien, karjal-somelazen
folklouran tutkii.
Hannes Hidman.
Tiedomiehen vuozipäi
väkse on piässyh ilmah
kirjutuskogomus ”Eino
Karhu – ristikanzu, filou
logu, ajattelii”. Kogomuk
sen allus on Eino Kar
hun kirjutus omis tutki
muksis, kuduat häi kir
jutti vuozinnu 1951-2003.
Kogomukses on Karhun
opastujien Elli Allon, Jele
na Soinin, Armas Mišinan
kirjutustu, Suomen puo
len tutkijoin Kari Salla

Eino Karhu – ristikanzu, filoulogu, ajattelii -kirjutuskogomuksen
toimittajannu on Jelena Soini. Kuva: Natalja Krasavtseva

maan, Markku Niemizen,
Peter von Baghan kirju
tustu, nuorien tutkijoin
da Eino Karhun tuttavien
mielii.
Muga oli lepitty, ku
Karhun enzimäzenny kir
jannu rodih Biblii, kuduan
vuoh muamo opasti hän
dy lugemah. Se oli ainavo
perindö, kudai jäi Einole
omis vahnembis. Karhun
sugulaine Ol’ga Palkina
saneli illaččuh tulluzile,
ku ihan kuolendua vaste
Karhu kaimai sen omien
moniluguzien kodikarjas
ton kniigoin keskes. Häi
ylen äijäl tuskiččihes sen
periä, ku ei voi sidä löy
diä. Silloi Eino Karhu lah
joitti Tiedokeskuksen kir
jastoh erähät omis kodi
kirjaston kniigois da mi
nuu kyzyttih kaččuo, eigo
se Biblii puuttunuh niilöin
kniigoih keskeh. Kačoin,
ečin, ga ei – sidä ei olluh.
Jo Eino Karhun kuoltuu
omahizet löyttih Biblien
kodikirjastos.
Karhun
piälimäzien
tiedoruadoloin joukos ol
lah ”Suomen literatuuran
histourii” kahtennu knii

Kaikis suurin ihastus
Karhun elaijas hänen
sanoin mugah oli
viesti, ku loppihes
Ižänmualline voinu.

Eino Karhun
enzimäzenny kirjannu rodih
Biblii, kuduan vuoh
muamo opasti händy
lugemah.
gannu, ”Karjalan litera
tuuran histourien” enzi
mäine kniigu – ”Karja
laine da inkeriläine folk
louru” (1993). Karjalan
literatuuran enzimäzen
kniigan myöhembä kiän
di suomekse Robert Ko
lomainen da se oli painet
tu vuvvennu 2002 nimel
”Isien sanoma” da Ger
muanies vuvvennu 2007
paikallizel kielel ”Nation
building in Finnland und
Ingermanland”.
Eino Karhun erähin
ny jälgimäzis kniigois ol
dih vuvvennu 1999 pai
nettu tutkimus- da mus
telendukniigu
”Pienet
kanzat histourien vir
ras” da vuvvennu 2003 il
mah piässyh ”Kul’tuuroin
da kanzoin yhtevykset”,
kuduas oli tutkimuk
sii da ainehistuo kar
jal-suomelas-ven’alazis
k u l’t uu r u k o s k e t u k s i s
XIX–XX vuozisual. Omis
tutkimuksis Eino Karhu
ovvosti etnokul’tuurizen
mobilizatsien da hänen
mielet ollah nygyaiga
zet da täh päiväh paraha
li pättävät. Hyvä tovestus
sih on Germuanies nem
soin kielel painettavak
se valmistettavu kniigu
”Pienet kanzat histourien
virras”.
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Naizet da brihat
yhtel laval
Tamara Sidorova
Mennyt suovattan Filarmounien zualan laval vas
tavui kaksi kuulužua karjalastu pajojoukkuo: pet
roskoilaine ”Oma Pajo” da anukselaine “Terveh,
briha”. Joukot ei kilbailtu ken on parembi, vai ke
rättih zualah rahvahallizen muuzikan suvaiččijua
da yhtes luajittih hyvä konsertu. Monet joukko
loih kuulujat hyvin tundietah toine tostu, se nä
gyigi ezityksis: muga vesselästi da nerokkahasti
naizet da miehet pajatettih da tansittih. Hos jouk
koloil ei olluh aigua pidiä yhtehizii harjoitteluloi,
yhtelläh petroskoilazien da anukselazien artis
toin nerot kerras nävyttih kaččojale.
– Tämä ei ole enzimäine kerdu, konzu myö
olemmo laval yhtes, sanou Oma Pajo-horan ohjai
L’ubov’ Nikitina. – Puaksuh myö vastavummo eri
festivualilois da kyläpruazniekois, ga tämä mei
jän enzimäine yhtehine konsertu, uskon, toi hyviä
mieldy kui horalazile mugai kaččojile.

Runoloinpajattajien
troppua myö
Valentina Mironova
Kylmykuus Kurkijoki-hyvyönluadiifondu rodih
Kul’tuuruministerstvan projektukilvan voitta
jakse. Projektan piätarkoituksennu on Luado
gan alovehen runoloinpajattajien perindölöin
popul’arizatsii. Projektan hantuzis roih valmis
tettu materjualu tulieh Runoloinpajattajien trop
pua myö –maršruttah. On tietos, ku Elias Lönn
rotan Kanteletar-runokogomuksen enimät liiri
zet pajot oldih kirjutettu nygyzen Lahdenpohjan
da Sortavalan alovehel. Vuvvennu 1838 Lönnrot
oli matkas Luadogan rannikol, Jaakkiman vou
lostis. Täs Jaakkiman kiriköllyö Lahdenpohjan
piiris seizou pedäi, kuduadu sanotah ”Kantelet
taren elopuukse”. Pedäjan rungan diametru on
3,5 metrii. Vuvves 2011 tämä luonnon mustomer
ki kuuluu Kogoven’an vahnoin puuloin luvetteloh.
Jo enämbi kahtu vuozisadua tämä pedäi seizou
Luadogan rannikol Jaakkimanvuaral.
Kylmykuun 25.päivänny projektan todevutta
jat luajittih pedäjän kuvua da valmistettih kohtu,
kus tuliel roih azetettu mustolaudu. Toizennupiän
projektah yhtynyzet: Kurkijoven muzein ruadajat
da paikallizih yhteiskunnallizih yhtymih kuulujat
lähtiettih matkah Suojärven, Pitkänrannan, Sor
tavalan rajonoin runonpajattajien kylii myö. Mat
kan aigua projektan todevuttajat käydih viideh
tostu kohtah, kudamat ruvetah kuulumah Ru
noloinpajattajien troppua myö -maršruttah.

Vuvves 2011 tämä luonnon mustomerki kuuluu Kogoven’an
vahnoin puuloin luvetteloh.

