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Slovenialaisia kirjailijoita tulossa
Slovenia-seura täytti helmikuun alussa kaikessa hiljaisuudessa seitsemän vuotta. Emme
juhlineet, mutta ehkäpä alamme vähitellen valmistautua 10-vuotisjuhlaan?
Tämänkertaisen tiedotteen pääaihe on kapellimestari ja viulunsoitonopettaja Leo Funtek,
josta entinen yleisradion musiikkiosaston päällikkö Antero Karttunen piti meille viime vuonna
kiinnostavan esitelmän. Karttunen korosti Leo Funtekin monipuolisuutta ja suurta merkitystä
Suomen musiikkielämälle mm. eräiden kansainvälisestikin tunnettujen kapellimestariemme
kouluttajana ja toivoi, että maestron uraansa tutkittaisiin enemmän. Kari Vasen Karttusen
esitelmän pohjalta kirjoittamaa artikkelia täydentävät Nataša Cigoj Krstulovičin keräämät tiedot
Funtekin perheestä, nuoruudesta ja opiskelusta Sloveniassa ennen siirtymistä Suomeen.
Toinen pääaiheemme on Eero Balkin katsaus slavisti Jooseppi Julius Mikkolan ja kirjailija
Maila Talvion Slovenian-matkaan toistasataa vuotta sitten. Vuonna 1907, tämän ja ehkä muiden
matkojen hedelmänä, pariskunta julkaisi yhteistyönä suomentamansa Ivan Cankarin romaanin
Martin Katshur – idealistin elämäkerta. Ensi vuonna tulee siis täyteen sata vuotta slovenialaista
kirjallisuutta Suomessa. Sitä ennen ilmestyvät keväällä 2006 Tomaž Šalamunin valitut runot
1966–2006 nimellä Kultasilmäinen mies (WSOY) ja syksyllä 2006 Boris Pahorin romaani
Nekropoli – kuolleiden kaupunki (työnimi, Mansarda).
Tänä vuonna Slovenia-seura keskittyy vain yhteen mutta sitäkin haastavampaan
tehtävään. Slovenian kulttuuriministeriö on valinnut Suomen 2006 erityiskohteekseen ja tukee
tänne tehtäviä kirjailijavierailuja. Kaksi ryhmää on toistaiseksi varmistanut tulonsa, mutta myös
Slovenian kirjailijaliitto on kiinnostunut vierailusta. Iztok Osojnikin kirjailijaryhmä saattaa tulla
elokuun lopussa, ja Študentska založba -kustantamon tai Beletrinan ryhmä saapunee
lokakuussa Helsingin kirjamessuille. Kummallekaan ei ole vielä löydetty virallista isäntää, mutta
Slovenia-seura on lupautunut ottamaan tehtävän hoitaakseen ja on anonut sitä varten
avustusta. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esiintymistilaisuuden tai tapaamisen järjestämistä
vieraille, mieluimmin yhteistyössä kirjallisuusjärjestöjen kanssa, jotta paikalle varmasti saadaan
riittävästi yleisöä.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina 24. maaliskuuta klo 17.30 hotelli Helkan
(Pohjoinen Rautatiekatu 23, Helsinki) ravintolan lasikabinetissa. Käsiteltävänä sääntömääräiset
asiat ja henkilövalinnat. Tervetuloa!
Kari Klemelä, pj.
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Leo Funtek – musiikin monipuolisuusihme
Antero Karttunen, joka toimi ennen eläkkeelle siirtymistään pitkään Yleisradion musiikkipäällikkönä, valotti Leo Funtekin uraa ja elämää Slovenia-seuran vuosikokouksen yhteydessä
pitämässään mielenkiintoisessa ja värikkäässä esitelmässä 20. maaliskuuta 2005. Tämä artikkeli perustuu kyseiseen esitelmään.
Ljubljanassa 1885 syntynyt ja Helsingissä 1965 kuollut Leo Funtek oli yksi monipuolisimmista muusikoista, joita maassamme on vaikuttanut. Itse asiassa hän hallitsi kaiken sen
mitä klassisen musiikin alueella voi yksi mies hallita, ellei nyt aivan yksityiskohtiin mennä ja
unohdetaan sävellys. Funtek ei tiettävästi koskaan säveltänyt mitään, tuskin edes pöytälaatikkoon, ja kerrotaan hänen joskus sanoneen, että hän kunnioittaa säveltämistä niin
tavattomasti, ettei hän halua edes yrittää.
Saksasta Pohjolaan
Musiikillisesti lahjakas Funtek lähetettiin 18-vuotiaana Sloveniasta Leipzigiin, joka oli silloin maanosamme merkittävimpiä
kaupunkeja. Siellä hän aloitti opintonsa sekä konservatoriossa
että yliopistossa. Leipzigista Funtek päätyi Suomeen viuluopettajansa Hans Sittin kautta, kun hän lupautui 1906 ottamaan
tämän Anton-veljen tehtävät Helsingin kaupunginorkesterin
konserttimestarina.
Kolmen vuoden orkesterimuusikkokauden
jälkeen Funtek oli valmis hypähtämään johtajankorokkeelle. Hän
siirtyi Viipurin kaupunginorkesterin kapellimestariksi, vaikka hän
ei todennäköisesti ollut varsinaisesti opiskellut orkesterinjohtoa.
Parin vuoden jälkeen Funtek palasi Helsinkiin saatuaan viulunsoitonopettajan viran Helsingin konservatoriossa.
Ensimmäisen maailmansodan takia Funtekin oli vuonna
1914 poistuttava maasta, koska hän edusti tuolloisen emämaamme Venäjän vihollisia: kuuluihan Slovenia Itävalta-Unkariin eikä
kaksoismonarkian kansalaisia hyväksytty suuriruhtinaskunnan
pääkaupunkiin. Funtek siirtyi nyt Ruotsiin ja otti Tukholman
oopperaorkesterin 2. konserttimestarin toimen. Hän palasi Suomeen 1919 ja jatkoi opettajantyötään sekä aloitti arvostelujen
kirjoittamisen ruotsiksi opittuaan maanpakonsa aikana kielen
perusteellisesti. Seuraavina vuosikymmeninä hän sai arvostusta
terävänä ja asiantuntevana musiikkikriitikkona.
Tukholman oopperassa soittaessaan Funtek oppi erinomaisilta kapellimestareilta paljon,
mm. tempotradition, jota hän välitti edelleen. Hän sai elävän tuntuman myös orkesterin
johtoon. Suomeen palattuaan Funtek alkoi vähitellen johtaa vuodesta 1920 lähtien Helsingin
kaupunginorkesteria, jota Kajanus yksinvaltaisin ottein hallitsi. Kun Funtekille vuonna 1925
tarjottiin Suomalaisessa oopperassa 1. kapellimestarin tointa, hän oli jo suhteellisen iäkäs, 40vuotias. Ilmeisesti Tukholman kokemukset olivat avanneet hänelle myös näyttämömaailman, ja
niin hän heti tarttui annettuun tilaisuuteen – ja sille tielle hän jäi jättämättä silti mitään
aiemmista muusikontoimistaan.
Näytöstahti oli valtava, ensi-iltoja tehtiin tiheästi, nykyistä paljon useammin, ja
varsinaisten näytösten ohella Funtekin arkipäivää täyttivät jatkuvat harjoittelut laulajien ja
muun koneiston, kuoron ja lopulta myös viime hetkellä aina mukaan tulleen orkesterin kanssa.
Jäähyväisnäytöksensä oopperassa hän johti vuonna 1959, teoksena Boris Godunov.
Muistikuvia maestrosta
Sinfoniakonserteissa Funtek johti yleensä Helsingin kaupunginorkesteria, jonka konsertteja
silloin myös yleisesti radioitiin, kun taas Radio-orkesteria / Radion sinfoniaorkesteria hän johti
harvoin. HKO esiintyi vielä Yliopiston vanhassa juhlasalissa, josta Karttunen kertoi
muistikuviaan 1950–60-lukujen taitteesta.
Iäkäs Funtek joutui aina johtajankorokkeelle tullessaan laskeutumaan kapeita portaita alas
amfiteatterimaisen salin tasalattialle, jolla soittajat istuivat, ja kiipeämään lopulta sitten omalle
korokkeelleen, mikä oli aina oma ohjelmanumeronsa – kuten hänen poistumisensakin.
Karttusen mieleen on jäänyt tukeva, hieman robusti kalju ukkeli, joka jalkaterät harittaen
ja aina irvistellen ja hymyillen köpötteli paikalleen (hän oli menettänyt jossakin vaiheessa
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elämäänsä joitakin varpaitaan). Kerran hän epäonnistui korokkeelle
kapuamisessa ja romahti pitkin pituuttaan. Koko sali kohahti ja
muusikot ryntäsivät auttamaan Funtekia ja heti kun ukko saatiin
pystyyn, hän kiipesi uudelleen ja aloitti konsertin kuin mitään ei
olisi tapahtunut. Brucknerin 7. sinfonian hän johti tavalla, jonka
veroista vain harvoin sai kuullakseen. Jäähyväiskonsertissaankin
vuonna 1961 Funtek johti Bruckneria: yhdeksäs sinfonia sai
vaikuttavan tulkinnan.
Funtek
oli
kuuluisa
itsekseen
puhuja
ja
verraton
huumorissaan eivätkä kirosanatkaan olleet hänelle vieraita. Hän ei
koskaan oppinut suomea virheettömästi. Sen vuoksi myös hänen
ilmaisunsa saattoivat olla kärkeviä ja vääriin tulkintoi-hinkin aihetta
antavia, koska hän ei ehkä hallinnut kaikkia vivahteita. Kun Funtek
suuttui, hän saattoi huutaa laulajalle: "Ette osaa mitään, te olette,
te olette... odottakaa, sanon huomenna mikä olette." Funtek ei
löytänyt oikeata sanaa ja katsoi sanakirjasta ja jatkoi seuraavan
päivän harjoituksissa: "Olette ketale!" Jussi Jalas kertoo
muistelmissaan jutun, kuinka Lohengrinin harjoitusten aikana
parvella ollut kuoro oli tehnyt tehtävänsä ja tiedusteltiin vieläkö
laulajia tarvitaan: ”Enkelit saa mennä helvettiin” huudahti Funtek.
Näyttelykuvat tehneet Funtekia tunnetuksi
Sinfoniakonserteissa Funtek johti suurimuotoisia romanttisia sinfonioita, Bruckneria ennen
kaikkea. Pitkälinjaisen saksalaisen myöhäisromantiikan tulkitsijana Funtek haki vertaistaan, ja
on valitettavaa, ettei hänen esityksistään ole tallella yhtään nauhoitetta.
On yllättävää, että vaikka Funtek oli Sibeliuksen aikalainen, hän ei johtanut tämän
musiikkia kuin pari kertaa. Hän ei yleensä sinfoniakonserteissa johtanut suomalaista musiikkia,
paitsi omaa sovitustaan Musorgskin Näyttelykuvista (1922). Tästä mestarillisesta sovituksesta
tuli Radion sinfoniaorkesterin paraatinumero ulkomailla 1970–80–luvuilla, ja siitä Funtek
parhaiten nykyään muistetaankin. Muita orkestraatioita ja sovituksia Funtek teki mm.
Melartinin, Oskar Merikannon ja Kilpisen sävellyksistä.
Palava musisoinnin halu
Funtekilla oli palava musisoinnin halu. On lähes käsittämätöntä, ettei hän vuosina 1911–27 ollut
poissa kuin parista kolmesta yhteensä lähes puolesta sadasta Helsingin konservatorion
virallisesta konsertista Tukholman vuosia lukuun ottamatta. Funtek oli aina mukana eri
kokoonpanoissa ja soitti käytännössä läpi koko kamarimusiikkikirjallisuuden klassismista
myöhäisromantiikkaan, kunnes hän luopui ykkösviulistin paikastaan vuonna 1927 oopperatöiden lisäännyttyä.
Funtek oli myös mainio pianisti, vaikka Suomessa ei ole täysin tiedetty missä vaiheessa
hän nämäkin taitonsa on oppinut. Legendan mukaan Funtek päätti eräänä kesänä tutustua
lähemmin pianoon ja eristäytyi tyystin ulkomaailmasta mukanaan Chopinin huippuvaikeat Etydikokoelmat – ja palasi ihmisten ilmoille erinomaisena pianistina! Äskettäin saadun slovenialaistiedon mukaan hän oli kuitenkin jo lapsesta opiskellut myös pianonsoittoa aivan täysitehoisesti.
Ennen pitkää yhä useampi solisti oppi turvautumaan häneen tarvitessaan itselleen luotettavaa
partneria (esim. Anja Ignatius ja Lea Piltti ensikonserteissaan).
Kapellimestarikoulutuksen uranuurtaja
Vaikka Funtek oli viulisti, instrumentalistina hänet opittiin tuntemaan pianistina. Kuitenkin
hänellä oli Sibelius-Akatemiassa hallussaan viulunsoiton professorin oppituoli vuosina 1939–55,
minkä lisäksi hän opetti yhtye-esiintymistä ja soitinnusta sekä kapellimestariluokkaa. Jos
jotakin vähemmän mairittelevaa Funtekista pitäisi sanoa, lienee oikeutettua todeta, ettei hän
tällä alueella luonut varsinaista koulukuntaa. Itse asiassa hän onkin jäänyt pedagogina elämään
ennen kaikkea nuorten kapellimestareiden opettajana: kaikki kunnioittavat ammattitaitoa ja
ammattitaidon opetusta.
Kapellimestariluokalla kasvoi ensimmäinen todellinen suomalainen johtajapolvi, 1920- ja
30–lukujen taitteessa syntyneistä muusikoista esimerkkeinä Aarre Hemming ja Paavo Berglund
sekä Jorma Panula ja Onni Kelo. Jokainen sai Funtekilta lujan tuntuman siihen, mitä todellinen
ammattitaito partituurinlukua myöten merkitsee, eikä liene perusteetonta väittää, että ihme-
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kouluttajan maineen sittemmin saanut Jorma Panula levittää juuri Funtekilta saamiaan vaikutteita myös nykyhetken nuorille tulokkaille, eikä yksin kotimaassa vaan kaikkialla maailmassa.
Hyväntahtoinen dinosaurus
Funtekin yksityiselämästä voi mainita sen, että hän oli kaksi kertaa naimisissa ja että
molemmat liitot päättyivät eroon. Toisaalta Funtek oli harras katolilainen: hän tapasi käydä jo
aamukuudelta messussa Kaivopuiston katolisessa kirkossa. Funtek oli kodin perinnön kasvattamana intohimoinen kirjallisuuden ystävä, mutta ei hänelle liikoja iltoja varmasti jäänyt
loputtoman ooppera- ja konserttijonon keskellä.
Dinosaurus – kuten eräs kriitikko Funtekia Karttusen mukaan kuvasi – sopii mainiosti
ilmentämään Funtekin persoonaa: hieman pelottava, ärhäkän tuntuinen, kömpelöliikkeinen,
irvistelevä, mutta työtovereitten todistusten mukaan äärimmäisen lempeä ja hyväntahtoinen,
huumoria viljelevä mies, joka sai aivan oman värinsä huonosta suomenkielestä. Nuoria muusikoita hän pyrki aina kannustamaan ja rohkaisemaan – jos hän näki heissä ainesta ja huomasi,
että he rehellisesti halusivat oppia. Päinvastaisessa tapauksessa hän saattoi todella irvistää!
Vaikka Funtek monen ulkopuolisen silmin saattoi vaikuttaa jopa äreältä, hän oli pohjimmiltaan sydämellinen, avulias ja ennen kaikkea suuri muusikko ja asiantuntija. Karttusen
haastattelema Doris Laine, oopperamme prima ballerina sittemmin, totesi, että aina kun hänellä oli yhteistyötä Funtekin kanssa, ei tanssijalla ollut hädän päivää – mikäli hätä johtajasta oli
kiinni. Ulf Söderblom sai puolestaan nuorena aloittelevana kapellimestarina suurta tukea vanhemmalta kollegaltaan, ja pitkälti yli 40 vuoden ikäerosta huolimatta heistä tuli hyviä ystäviä.
Kaikesta päätellen tämä kirjallisuuteen syvästi perehtynyt muusikko oli dinosauruksena
kasvissyöjä, ei tuhoava raivopeto!
Syvällinen kartoitus tarpeen
On kummallista, että Funtekin elämää ei ole kartoitettu koskaan perusteellisesti. Hänestä ei ole
edes kokoavia artikkeleita kuten kaikista muista samalle tasolle nousevista taiteilijoistamme,
lukuun ottamatta Martti Haapakosken artikkelia vuodelta 1993 Finnish Music Quarterlyssä,
jonka päätoimittajana Karttunen tuolloin toimi. Idean tähän artikkeliin Karttunen sai, kun
Slovenian edustaja kansainvälisissä radiokokouksissa tiedusteli häneltä, kuka oikein oli tämä
Suomessa vaikuttanut maanmiehensä.
Jostakin syystä Funtek näyttää jääneen sittenkin sivulliseksi, ulkomaalaiseksi, vaikka
Karttunen ei ole kuullut mistään suoranaisesta syrjinnästä sinänsä: kaikki Funtekin aikalaiset
joutuivat myöntämään ällistyttävän ammattitaidon, mutta eikö häntä sittenkään haluttu ottaa
uuden kotimaan jäseneksi? Toisaalta hänen ulkomaalaisuuttaankaan ei korostettu, Karttusellekin selvisi Funtekin sloveeniperäisyys suhteellisen myöhään.
Funtekista olisi piirrettävissä värikäs ja ehkäpä perinteisestä suomalaisnäkemyksestä
hieman poikkeavakin läpileikkaus suomalaisesta esittävästä säveltaiteilijasta. Työ on valtava,
mutta kiinnostava.
Antero Karttusta mukaellen Kari Vase

Pitkään Yleisradion musiikkiosastoa johtanut Antero Karttunen kertoi Funtekista Lyceumklubilla
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Uusia tietoja Leo Funtekin muusikkouran alkuvaiheista
Leo (tai Leon) Funtek oli Anton Funtekin ja Pavla Pfeiferin ainoa poika. Anton Funtek (Ljubljana
30.10.1862 – 21.10.1932) meni myöhemmin uudestaan naimisiin, mutta tästä avioliitosta
hänellä ei ollut lapsia. Anton Funtek oli kirjailija ja kääntäjä. Lisäksi hän työskenteli opettajana
ja toimitti muutaman vuoden Ljubljanski zvon ja Laibacher Zeitung -lehtiä. Hän julkaisi vuonna
1894 runokokoelman Izbrane pesmi (Valitut runot, joitakin niistä on sävelletty). Hän kirjoitti
myös novelleja ja librettoja mm. Benjamin Ipavecin oopperoihin.
Anton Funtek käänsi sloveeniksi useita oopperalibrettoja, mm. Kind–Weberin Taikaampujan, Sabina–Smetanan Myydyn morsiamen sekä Piave–Verdin Ernanin. Hän sloveeninsi
myös Shakespearen näytelmän Kuningas Lear ja ensimmäisen osan Goethen Faustista.
Koulunkäynti Ljubljanassa
Leo Funtek opiskeli ensin pianonsoittoa Ljubljanan musiikkikoulussa (Glasbena matica) Karl
Hoffmeisterin (1892–1898) oppilaana. Hoffmeister oli konserttipianisti, säveltäjä ja musiikkiarvostelija, joka kasvatti monta erinomaista pianistia. Filharmonisen Seuran (Philharmonische
Gesellschaft) koulussa Hans Gerstner opetti Funtekille viulunsoittoa ja Joseph Zöhrer pianonoittoa ja myöhemmin harmoninsoittoa.
Hans Gerstner (1851–1939) oli opiskellut Prahassa ja soittanut kuuluisassa Bennewitzjousikvartetissa. Gerstner opetti viulunsoittoa ja teoreettisia aineita useissa Ljubljanan
oppilaitoksissa. Filharmonisen Seuran koulussa hänellä ehti olla tuhat oppilasta. Lisäksi hän
esiintyi solistina Filharmonisen Seuran jäsenkonserteissa ja kamarikonserteissa. Ensimmäisen
maailmansodan alussa Gerstner nimitettiin Filharmonisen Seuran johtajaksi.
Leo Funtekin esiintymiset Filharmonisen Seuran konserteissa
– 30.1.1898 (jäsenkonsertti): Beethoven: Romanssi F-duuri, Aleksander Zarzycki: Masurkka
– 29.10.1899 (jäsenkonsertti): H. Vieuxtemps: Viulukonsertto E-duuri op. 10
– 1.12.1901 (kamarimusiikki-ilta): Mendelssohn: Jousikvartetto D-duuri op 14, J. S. Bach:
Triosonaatti C-duuri
– 23.2.1902 (jäsenkonsertti): Tšaikovski: Viulukonsertto D-duuri (ensi-esitys Ljubljanassa)
– 6.1.1903 (kamarimusiikki-ilta): Brahms: Sekstetto kahdelle viululle, kahdelle alttoviululle ja
kahdelle sellolle op. 18
– 8.2.1903 (jäsenkonsertti): Beethoven: Viulukonsertto D-duuri (Joachimin kadenssit)
– 22.3.1903 (jäähyväiskonsertti yhdessä opettajan kanssa) Bach: Konsertto kahdelle viululle ja
jousiorkesterille d-molli, Saint-Saëns: Johdanto ja rondo capriccioso, Wagner Wihelm: Albumblatt
– 28.3.1903 (kamarimusiikki-ilta): Bruckner: Jousikvintetto F-duuri
Arvosteluja:
"30. tammikuuta 1898 esiintyi Filharmonisen Seuran konsertissa 12-vuotias Leo Funtek. Hän
ihastutti kuulijat teknisellä valmiudellaan ja musikaalisilla taidoillaan. Hän soitti Beethovenin
Romanssin F-duuri ja Aleksandr Zarzyckin Masurkan. Yhdistyksen johto lahjoitti hänelle palkinnoksi onnistuneesta esiintymisestä Neumannin teoksen Teatterin historia."
Arvostelijat kiinnittivät Filharmonisen Seuran konserttikauden 1899/1900 ensimmäisestä
konsertista kirjoittaessaan päähuomionsa nuoreen ja lahjakkaaseen Funtekiin. Eräs kriitikko oli
innostunut hänen kehittyneisyydestään, kypsyydestään ja teknisestä taitavuudestaan: "...hän
onnistui puhaltamaan pölyt H. Vieuxtempsin kovin vanhanaikaisesta viulukonsertosta, joka
sisältää kaikenlaisia mahdollisia teknisiä temppuja, mutta tarjoaa samalla tilaisuuden
yksilöllisen soittotaidon kaikinpuolista ja täydellistä kehittämistä varten." (Laibacher Zeitung
4.11.1899)
Kaudella 1901/02, 1. joulukuuta pidetyssä ensimmäisessä kamarimusiikkikonsertissa
esiintyi Leo Funtek, Gerstnerin koulun suuri lupaus ja lahjakkuus. Kriitikko iloitsi Funtekin
kehityksestä ja korosti erityisesti hänen "poikkeuksellisia musiikillisia kykyjään, puhdasta
sävyään ja musikaalista soittoaan". (Laibacher Zeitung 7.12.1901)
Konsertissa 23. helmikuuta 1902 Funtek esitti Pjotr Tšaikovskin viulukonserton. Arvostelija
kirjoitti: "Funtek todisti erinomaisellä esityksellään ainutlaatuisen lahjakkuutensa ja ihailua
herättävän määrätietoisuutensa, joka hänen nuoresta iästään huolimatta näkyy myös korkeana
taiteellisuutena." Myös yleisö innostui, niin että Funtek esitti ylimääräisenä osan Bachin
sonaatista. (Laibacher Zeitung 28.12.1901?)
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Helmikuun 8. päivänä 1903 järjestetyssä neljännessä filharmonisessa konsertissa kiintyi
päähuomio nuoreen viulistiin Leon Funtekiin, joka soitti Beethovenin viulukonserton: "Funtekilla
on erittäin kehittynyt tekniikka, järkevä fraseeraus, lempeä cantilena sekä kepeä ja puhdas
soittotapa. Yleisö osoitti hänelle lakkaamattomia suosionosoituksia, niin että hän joutui
esittämään ylimääräisenä Bachin gavotin." (Laibacher Zeitung 12.2.1903)
17. kesäkuuta 1903 Funtek esiintyi koulun päätöskonsertissa ja esitti H. Hessen duon
kahdelle viululle.
Opiskelu Leipzigissa
23. syyskuuta 1903 Leo Funtek osallistui Leipzigin konservatorion pääsykuulusteluun. Gerstner
oli kirjoittanut hänelle poikkeuksellisen hyvän suosituksen, jossa hän kuvasi Funtekin
tähänastisia opintoja, musikaalista lahjakkuutta, pitkäjänteisyyttä, ahkeruutta ja edistymistä
soitonopiskelussa. Hän antoi kaikesta erinomaisen arvosanan. Solistiluokalla Funtekin
viuluopettajana toimi Hans Sitt, piano-opettajana Karl Wendling. Musiikkiaineiden lisäksi Funtek
opiskeli estetiikkaa, taidehistoriaa ja kirjallisuutta. Konservatorion johtaja järjesti hänelle tukea
opintoihin, sillä koulussa ei ollut aikaisemmin ollut yhtä lahjakasta oppilasta. Hänen opintojaan
rahoitti Kranjska hranilnica (Krainin pankki). Funtek valmistui erinomaisin arvosanoin 13.
heinäkuuta 1906.
Funtekin esiintymiset Ljubljanassa Leipzigin-vuosina
– 22.9.1905 (resitaali): Franck: Sonaatti viululle ja pianolle, Brahms: Viulukonsertto D-duuri,
Dvořák: Waldesruhe, Rondo, Tšaikovski: Serenadi
– 4.3.1906 (Filharmonisen Seuran jäsenkonsertti): Dvořák: Viulukonsertto a-molli op. 53
– 10.3.1906 (kamarimusiikki-ilta): Bach: Chaconne sooloviululle, Bruckner: Kvintetto F-duuri
Esiintyessään Ljubljanassa maaliskuun 1906 alussa Leo Funtek soitti ensi kerran Dvořákin
viulukonserton. Laibacher Zeitungin arvostelija kirjoitti: "Taiteilija on valinnut uupumattoman
työskentelyn ja sen vaikeuksien täyttämän polun, mutta osoittaa loistavaa kehitystä, nousu
Parnassolle on ollut ohdakkeinen, mutta nyt hän on päässyt huipulle eikä mikään voi enää
suistaa häntä sieltä alas... Funtek käyttää tekniikkaansa rauhallisesti ja luotettavasti, kuuntelijat
tuskin osaavat aavistaa, millaisia vaikeuksia hän hallitsee soittaessaan juoksutuksia, kaksoisotteita, kaikkein korkeimpia moniäänisiä sointuja, lyhyesti sanottuna nykyaikaisen virtuoosin
koko repertuaari on hänelle mitä arkisinta, tavanomaisinta..." (Laibacher Zeitung 7.3.1906)
Opintonsa päätettyään Funtek ei enää esiintynyt Ljubljanassa.
Gerstnerin jäämistössä on kaksi Tukholmassa vuonna 1918 kirjoitettua kirjettä, jotka
Funtek on osoittanut entiselle opettajalleen Ljubljanaan. Niissä hän kertoo työstään ja pyytää
Gerstneriä toimimaan välittäjänä hänen etsiessään itselleen virkaa.
Nataša Cigoj Krstulovičin yhteenvedosta suomentanut Kari Klemelä

Nova Gorican kirjastossa esiteltiin marraskuussa suomalaista kirjallisuutta. Vas. kuvassa pöydän takana
kirjaston työntekijä, suomen harrastaja Sašo Bizjak ja pöydän oikealla puolella kääntäjä Jelka Ovaska
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Maila Talvio ja J. J. Mikkola Sloveniassa sata vuotta sitten
Aloitteleva kirjailija Maila Talvio (oik. Winter, 1871–1951) ja
hänen miehensä, slavisti Jooseppi Julius Mikkola (1866–1946)
tekivät nuoruudessaan aikansa sivistyneistön tavan mukaan
pitkiä Euroopan-matkoja. Heidän ensimmäinen, koko kesän
1895 kestänyt matkansa suuntautui Venäjälle, Saksaan,
Itävalta-Unkariin ja Italiaan. (Yhteisessä kirjassaan Kukkaset
ja rukkaset pariskunta muistelee Etelä-Euroopan matkan
tapahtuneen 1901, mutta elämäkertakirjoittaja Tyyni Tuulio
ajoittaa sen Talvion lehtikirjoitusten perusteella kuutta vuotta
aiemmaksi. Myös mahdolliset tapaamiset sloveenikirjailijoiden
kanssa sijoittuvat myöhempään aikaan.)
He kävivät Königsbergin ja Krakovan yliopistojen syntymäpäiväjuhlilla sekä viipyivät liettualaisten ja puolalaisten
luona molemmin puolin Venäjän ja Saksan rajaa ja Talvion
ihaileman puolalaiskirjailija Elza Orzeszkowan luona nykyisen
Valko-Venäjän alueella. Prahan, Wienin ja Varsovan jälkeen
matka vei Budapestiin, missä heillä oli ruotsalainen tuttava.
Loppumatkan reitti oli Budapest – Fiume (Rijeka Kroatiassa) – Venetsia – München – Berliini –
Helsinki. Fiumesta Mikkolat tekivät laivamatkan Itävallan eteläisimpään kolkkaan Cattaron
(Kotorin) lahdelle. Koska matka oli ollut myrskyisä, nuoripari jatkoikin matkaa kapearaiteisella
vuoristorautatiellä lähiseutujen pääkaupunkeihin: Herzegovinan Mostariin, Bosnian Sarajevoon,
Kroatian Zagrebiin (Agramiin) ja Slovenian Ljubljanaan (Laibachiin). Jo Zagrebissa he huomasivat siirtyneensä orientista länteen, eikä Balkan tullut Sloveniassa enää lainkaan mieleen.
Ohessa koko Sloveniaa käsittelevä katkelma kirjasta Kukkaset ja rukkaset, jonka Talvio on
Mikkolan sanelusta merkinnyt muistiin puoli vuosisataa ja kaksi maailmansotaa myöhemmin.
Vielä teki mieleni tutustua sloveenien kansaan, joka on pienin slaavilaisista kansoista, mutta
kansanvalistuksensa puolesta tšekkiläisten rinnalla kaikkein etevämpiä. Sloveenit eivät koskaan
ole muodostaneet itsenäistä valtakuntaa. Uskonpuhdistuksen levitessä Itävaltaan, he olivat
tulemaisillaan protestanteiksi, niinkuin muutamat näiltä ajoilta säilyneet kirjatkin osoittavat.
Heidän kielellään on kirjoitettu yksi slaavilais-kristillisen kirjallisuuden vanhimpia muistomerkkejä. Sloveeneja asui silloin myöskin Unkarissa, Balaton-järven rannalla, missä muodostivat pienen ruhtinaskunnan. Todennäköisesti heillä on ollut yhteyttä johonkin pohjoisempaankin heimoon, joka sitten tšekkiläisten naapuruudessa kehittyi länsislaavilaiseksi. Tarkoitan
slovakkeja, joiden nimi slovēne ehdottomasti on sama kuin eteläisten Itävallan alppimaissa
asuvien sloveenien. Ainoastaan pieni jäännös heitä on säilynyt Unkarin puolella. Pääosa
sloveeneja asuu Steiermarkissa, toinen osa Krainissa ja kolmas kansallisesti vainottuna
Italiassa, Venetsian maakunnassa. Sloveenien henkinen keskusta on Laibach, Ljubljana. Täällä
heillä oli kirjallisuuden seura ja oma näyttämö, joka esitti myös oopperoita ja jota johti
kimnaasinopettaja ja kirjailija Funtek. Kielentutkimuksenkin alalla oli sloveeneilla kuuluisia
nimiä. Itse Franz Miklosich, slaavilaisen kielentutkimuksen isä, oli sloveeni. Franz Prešeren, yksi
slaavilaisen lyriikan suurimpia mestareja, on hänkin sloveeni – hänen säkeittensä sointuvuutta
ei kukaan slaavilainen runoilija ole voittanut. Uudemmista kirjailijoista mainitsen Ivan Cankarin,
jonka romaanin "Martin Kačur" yhdessä vaimoni kanssa suomensimme. Pietarin slavistikongressissa olimme tutustuneet Wienin hovikirjaston virkailijaan, nuoreen kirjallisuudentutkijaan Ivan Prijateliin. Hänen avullaan aukeni meille sloveenien kirjallinen maailma, missä
pian seurustelimme kuin kotonamme. Oton Zupančičissa opimme tuntemaan runoilijan suurta
mittaa. Häntä oli mm. käännetty ranskaksi.
Sloveenilainen maaseutu teki varakkaan vaikutuksen. Viinin ja hedelmien viljelys oli
yleistä. Runollisuuden hohteen antaa maisemalle pieni syvä alppijärvi "Bled", matkailijoille
tunnetumpi saksalaisessa muodossaan "Veldes", n. viisikymmentä kilometriä Laibachista
luoteeseen. Tässä ihastuttavassa alppijärvessä on pieni toivioretkeläisten kirkko, jonka kellon
köyttä vetämällä saa toivoa mitä hartaimmin haluaa. Paljon on hartaita toivojia matkailijoiden
joukossa, päättäen siitä, että usein kuulee tämän heleän kellon soittavan saarellaan.
Jugoslavian kuningaskunnassa muodostivat sloveenit nimellisesti osan, mutta heidän
kansallinen omalaatuisuutensa ei saanut mitenkään tulla näkyviin. Ljubljanaan perustettiin kyllä
pieni yliopistokin, mutta siellä opiskelleet eivät saaneet tointa oman kansansa keskuudessa,
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vaan lähetettiin heidät tavallisesti kaukaiseen Makedoniaan. Krainin sloveeneja näimme
Klagenfurtissa, kauniin Wörterseen rannalla ja heitä on vielä Istriassa sekä melkoinen määrä
itse Triestin kaupungissa – jonka tosiasian perustuksella Jugoslavia onkin vaatinut itselleen tätä
italialaisille niin tärkeää satamaa. (S. 261–263)
– Lähteet: Maila Talvio: Kukkaset ja rukkaset. Muistinäkyjä. WSOY: Porvoo – Helsinki 1947. S. 261—263.
Tyyni Tuulio: Maila Talvion vuosikymmenet. Edellinen osa (1871–1911). WSOY: Porvoo – Helsinki 1963
– Huomautuksia: Sloveenit eivät ole pienin slaavilainen kansa, sorbeja ja kašubeja on vielä heitäkin
vähemmän, kuten kirjassa toisaalla todetaan. – Slovakkien oma nimi on "slováci", Slovakia taas on
slovakiksi "Slovensko".

Eero Balk

Uutisia Sloveniasta (Yrjö Lautela ja Antti Kyro)
Slovenialaiset myönteisimpiä EU:n laajenemiselle
Joulukuussa julkaistun Eurobarometrin mukaan slovenialaiset ja kreikkalaiset suhtautuvat
myönteisimmin siihen, että EU laajenisi edelleen. Molemmissa maissa 74% kansalaisista
kannattaa laajentumisen jatkamista. Keskimäärin nykyisissä EU-maissa kannatti laajentumista
49%. Sloveniassakin kannatus on vähentynyt viisi prosenttiyksikköä kevääseen -05 verrattuna.
Kuten jo vuosikaudet kaikkialla EU:ssa, Sveitsi ja Norja otettaisiin Sloveniassakin avosylin
unioniin. Kroatian jäsenyyttä kannattaa 59%, Turkin 49% ja Albanian 48% slovenialaisista.
Voi kuulostaa hieman epäjohdonmukaiselta, että maan omaa EU-jäsenyyttä pitää nyt
hyvänä asiana vain 43% slovenialaisista. Samankaltaisia tuloksia tosin löytää monista muistakin
EU-maista. Jäsenyyden kannatus samoin kuin luottamus EU:n instituutioihin on Sloveniassa
hiipunut puolessa vuodessa useita prosenttiyksikköjä. (YL)
Tasavero kiistan aiheena
Marraskuun 26. päivänä 40 000 ihmistä osoitti lumisessa Ljubljanassa mieltään hallituksen
talousuudistussuunnitelmia vastaan. Ammattiliittojen järjestämä mielenilmaisu oli suurin
yleisötapahtuma sitten maan itsenäisyysjulistuksen vuonna 1991.
Esitys mm. Viron ja Slovakian verojärjestelmien kaltaisesta tasaverosta, jossa veroprosentti ei kasvaisi tulojen noustessa, on aiheuttanut eniten vastalauseita. Arvostelijat
epäilevät, että sillä ei kerättäisi tarpeeksi veroja sosiaaliturvan ylläpitämiseen.
Uudistusten kannattajat vetoavat verotuksen yksinkertaistamiseen ja työkustannusten
alentamiseen, joka vapauttaisi varoja investointeihin ja tutkimukseen. He huomauttavat myös,
että yksinkertaisempi ja kevyempi verotus vähentäisi harmaata taloutta, ja toteavat, että
nopeampi taloudellinen kasvu on välttämätöntä, jotta Slovenia saavuttaisi joskus maassa
yleisesti esimerkkinä pidettävien Pohjoismaiden tason. (YL)
Sloveeneille mm-kultaa voimistelussa
Slovenialaisten alppihiihtäjien suksi on luistanut melko heikosti alkukaudesta, mutta voimistelijat menestyivät MM-kisoissa Australiassa.
Mitja Petkovšek voitti nojapuut ja Aljaž Pegan rekin. Molemmat ovat keskittyneet lähinnä
omiin telineisiinsä eivätkä ole tavoitelleet yleismestaruuksia.
Sloveniassa on vahvoja voimisteluperinteitä. Satavuotiaana kuollut Leon Štukelj, Paavo
Nurmen aikalainen, voitti aikoinaan mm. kolme olympiakultaa, ja Miroslav Cerar saalisti yhteensä 15 voittoa olympialaisissa sekä MM- ja EM-kisoissa. (YL)
Koripallo. Suomalainen huippukoripalloilija Teemu Rannikko pelaa Sloveniassa Union Olympia
Ljubljanassa. Hän on kehittynyt siellä ja hänen markkina-arvonsa on noussut huomattavasti.
Hän on saanut hyvin peliaikaa ja paljon vastuuta. Turkulaisen takamiehen joukkue kuitenkin
putosi jatkosta alkulohkon jälkeen Euroopan Liigassa (vastaa jalkapallon Champions Leaguea),
ja vaikeuksia on ollut myös Adrianmeren Liigassa.
Sunnuntaina 19.2. Union Olympia Ljubljana voitti Slovenian Cupin kukistamalla Pivovarna
Laškon finaalissa 78–71. Rannikko teki 12 koripistettä.
Käsipallo. Naisten MM 5.–18.12.2005 St. Petersburg (Pietari) Venäjä: 1. Venäjä......14.
Slovenia. Slovenian osalta suuri pettymys. Slovenia kärsi viimeisessä ottelussa turhan häviön
27–28 Angolalle, jonka seurauksena jäi alkulohkossa 4:nneksi. Kaiken järjen mukaan tästä
viimeiseksi jääneesta ottelusta olisi pitänyt ottaa voitto, jolloin alkulohkosijoitus olisi ollut 2. ja
mukava lähtötilanne myöhempiin otteluihin. (AK)
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