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Merkillinen tapahtumasarja johti minut Paul Hagun ystäväksi. Tarina alkaa 
jo jatkosodan päiviltä. Setäni Pentti Pekonen (1926–2007), sittemmin halli-
tusneuvos, palveli kenttätykistön korpraalina Kannaksen ratkaisutaisteluiden 
aikana, kun taas Matti Kuusi (1914–1998), AKS-mies ja sittemmin kuuluisa 
folkloristi, palveli ”Tyrjän rykmentin” valistusupseerina. Minulle on hieman 
epäselvää, kuuliko setäni Kuusen myyttis-patrioottista julistusta jo sodan 
aikana, mutta rauhan tultua he joka tapauksessa tutustuivat asevelitoimin-
nassa. Kuuselta setäni sai ensimmäisen kerran tietää setokaisten Pekosta eli 
suomalais-karjalaisesta Pellonpekosta, jonka toi yleiseen tietoisuuteen Martti 
Haavion (1899–1973) teos Karjalan jumalat (1959). Myytin vanhin doku-
mentaatio on Mikael Agricolan Daavidin psalttarin (1551/1987) esipuheeseen 
sisältyvä karjalaisten epäjumalten luettelo, jossa sanotaan: 

Waan Carialaisten Nämet olit Epeiumalat / quin he rucolit. 
Rongoteus / Ruista annoi / Pellonpecko / Ohran casuon soi.

Kuusi ja Haavio esittivät Pekosta ynnä muista Karjalan jumalista lennokkaita 
tulkintoja, jotka jäivät askarruttama an setääni ja monta muutakin Pekosta. 
Setäni teki elämäntyötään liikenneministeriön virkamiehenä, mutta hän seu-
rasi valppaasti folkloristista kirjallisuutta ja kävi sellaisista asioista vilkasta 
kirjeenvaihtoa minunkin kanssani.

Vuosikymmeniä myöhemmin setäni huomasi professori Leea Virtasen 
(1935–2002) toimittaman kirjan Viron veräjät (1987), johon sisältyy Paul 
Hagun artikkeli ”Setukaisten sadonjumala Peko”. Kun setä samaan aikaan 
oli mukana puuhaamassa Pekosen sukuseuran perustamista, hän sai  ajatuksen 
kutsua Paul Hagu sukuseuramme perustavan kokouksen juhlapuhujaksi, mikä 
toteutuikin Lahdessa 11. toukokuuta 1991. Hagun Peko-olentoa käsittelevä 
puhe, jonka hän osaksi esitti laulaen, oli niin lumoava, että koko  Pekosen 
sukuseura vaipui eräänlaiseen kollektiiviseen hurmioon, josta se ei ole 
 toipunut vieläkään. 

Pekosen sukuseura ry on alusta asti ollut yhteisöjäsenenä Setukaisten 
 ystävät ry:ssä. Sukuseura avusti osaltaan Anne Vabarnan laulaman Peko-
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eepoksen julkaisemista ensin alkukielellä setoksi (Snellman-instituutti, 
 Kuopio 1995) ja sitten myös itämerensuomalaisten kielten professorin Seppo 
Suhosen (1938–2010) käännöksenä suomeksi (Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura 2006). Suomenkielisen laitoksen kansikuvan piirsi taiteilija Mauno 
Pekonen, jolla oli eepokseen laajempikin kuvitussuunnitelma. Pekoset ovat 
olleet täysin rinnoin mukana, usein Aaro ja Tuula Pekosen johdolla, myös 
lukuisilla matkoilla, joita on tehty setokaisten kuningaspäiville – ovatpa 
 Pekoset joskus marssineet siellä omana kunniakomppanianaankin. Paul Hagu 
on ollut opastamassa Pekosia Setomaalla monta kertaa, aina yhtä hilpeänä.

Omalla kohdallani Peko-olento aktualisoitui heinäkuussa 1994, jolloin – 
ennalta mitään aavistamatta – olin matkalla Unkarissa. Olin silloin tuore 
matematiikan tohtori ja dosentti; erikoisalaani oli K-teoria, eräs algebral-
lisen topologian alatiede, jota olin opiskellut Pariisissa matemaatikko Max 
 Karoubin johdolla. Osallistuin Debrecenin yliopistossa pidettyyn K-teorian 
kesäkonferenssiin, joka kuitenkin alkoi minusta tuntua hieman puisevalta. 
Harhailin yliopiston käytävillä. Viereisessä salissa näytti olevan menossa 
folkloristien kokous, ja ohi kulkiessani siellä piti juuri esitelmää Oxfordin 
 yliopiston tuore tohtori, englantilainen Clive Tolley. Hämmästyksekseni 
 kuulin hänen puhuvan setokaisten Peko-olennosta, josta hän oli löytänyt yhty-
mäkohtia myös anglosaksiseen mytologiaan, nimittäin Beowulf-eepokseen. 
Silloin käännyin kannoillani, jätin K-teoreetikkojen kokouksen sikseen ja 
marssin sisään folkloristien sekaan. Esittäydyin Phil. D. Tolleylle, joka oli 
vähintäänkin  häkeltynyt tavatessaan Pekosen nimeä kantavan ilmielävän 
suoma laisen. Eipä meitä Pekosia valtavan paljon olekaan, alle 750 henkeä. 
Kävi ilmi, että Oxfordin kasvattama monipuolinen fi lologi Tolley osasi aika 
hyvin suomea, jota hän oli opiskellut muuan muassa oleskelemalla vapaa-
ehtoisena talkoolaisena Valamon luostarissa. 

Teimme sitten Tolleyn kanssa retken Egeriin. Sen aikana syntyi tärkeä 
päätös: me suomennamme Beowulf-eepoksen, vieläpä runomuodossa. Niin 
myös tapahtui, mutta siihen tarvittiin viiden vuoden työ, jota tehtiin vuoroin 
Suomessa, vuoroin Englannissa, osittain Oxfordin New Collegessa. Vierai-
limme Tolleyn kanssa myös Setomaalla ja tapasimme Paul Hagun. Valmis 
teos ilmestyi WSOY:n kustantamana vuonna 1999 ja uutena painoksena 
2007.1 Se sai erinomaiset arvostelut. Käänsimme suomeksi myös pienemmät 
muinaisanglosaksiset runoteokset Widsith (2004) ja Waldere (2005); jälkim-
mäisessä projektissa oli mukana amerikkalainen fi lologi Jonathan Himes.

1  Meidän runomuotoinen käännöksemme oli Beowulf-eepoksen ensimmäinen tulkinta suomeksi. 
Viron kielelle Beowulfin on kääntänyt Rein Sepp (1990). 
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Näin olin muuttunut matemaatikosta humanistiksi, K-teoreetikosta osa-aika-
folkloristiksi. Ensin alani oli math, sitten myth. Eihän siinä ole kuin yhden 
kirjaimen ero. Minut sertifi oitiin humanistiksi vuonna 2009, jolloin väitte-
lin tohtoriksi uudemman kerran, ohjaajanani uskontotieteen professori Juha 
Penti käinen. Jonkin aikaa toimin myös Setukaisten ystävät ry:n puheenjoh-
tajana, ja olenpa saanut Peko-kuninkaalta Setomaan kunniakonsulin arvoni-
menkin Paul Hagun avustuksella.

BEOWULF-EEPOKSEN TAUSTAA

Beowulf kuuluu vanhimpiin sellaisiin Euroopan muinaiskirjallisuuden 
teksteihin, joissa Suomi ainakin epäsuorasti mainitaan. Runoilija tosin ei 

Kuva 1. Setukaisten 
kuningas Peko. Mauno 
Pekosen kuvitusta 
Peko-eepokseen.
Jn 1. Setode kuningas 
Peko. Mauno Pekoneni 
illustratsioon eeposele 
„Peko“.
Fig. 1. The king of 
Setos, Peko. Mauno 
Pekonen’s illustration 
for the epic Peko.
Рис. 1. Король Сету 
Пеко. Иллюстрация 
Мауно Пеконена к 
эпосу «Пеко».
Pilt 1. Setodõ kuning 
Peko. Pekosõ Mauno tett 
pilt eeposõlõ „Peko“.
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kerro, missä sellainen maa kuin Finna land sijaitsee; se merkitsee hänelle 
vain  kaukaista ja tuntematonta, melkeinpä myyttistä maata merten äärillä. 
 Finneillä on voitu tarkoittaa saamelaisia, joiden maa oli ehkä etäisin eepok-
sen yleisölle tuttu pohjoinen valtakunta. Pieniä mainintoja fi nneistä on myös 
Widsith- ja Waldere-runoelmissa.

Beowulf on kiistattomasti merkittävin muinaisenglanniksi kirjoitettu 
teos. Muinaisenglannilla tarkoitetaan ennen Hastingsin taistelua (1066) ja 
sitä seurannutta normannivalloitusta puhuttua englantia, joka sisälsi vielä 
 runsaasti taivutusmuotoja eikä ollut juuri lainannut sanoja ranskasta ja lati-
nasta. Beowulf vastaa noin kymmenesosaa kaikesta meille säilyneestä mui-
naisenglantilaisesta runoudesta. Anglosaksisen – kuten myös skandinaa-
visen – muinais runouden tehokeinoja ovat säännönmukainen allitteraatio, 
kuvakieliset ilmaukset eli kenningit ja retorinen paatos.

Beowulf käsittelee aikakautensa hovikulttuurin teemoja, kuten kunniaa, 
valtaa, vaurautta, sankaruutta, ihanteellista kuninkuutta ja ihmiselämän 
katoavaisuutta. Tapahtumien näyttämönä on puoliksi historiallinen, puoliksi 
fi ktiivinen Skandinavia, jonka nummilla ja metsissä on tyyssijansa niin yli-
inhimillisillä sankareilla kuin liekkejä hönkäilevillä lohikäärmeillä. Eepok-
sessa on muutamia kiinnekohtia historiaan. Tällainen on esimerkiksi gööttien 
kuninkaan Hygelacin noin vuonna 525 tekemä ryöstöretki hetwarein maahan 
(joka on lähellä nykyistä hollantilaista Geldernin kaupunkia). Retki maini-
taan myös Gregorius Toursilaisten kirjoittamassa Frankkien historiassa. 
Myös muutamille Tanskan ja Ruotsin historian muinaiskuninkaista – muun 
muassa kahdelle niistä, jotka Ynglinga-saagan mukaan on haudattu  Vanhaan 
Upsalaan – löytyy vastine Beowulf-eepoksesta. Historiallisen aineksen lisäksi 
eepoksella on fantastisia, mytologisia ja allegorisia ulottuvuuksia, jotka 
 avaavat sille yleispäteviä tulkintamahdollisuuksia. Ne voivat puhutella myös 
fantasiakirjallisuudesta kiinnostunutta nykyihmistä.

Beowulfin maailma on kaunokirjallisessa muodossa herännyt henkiin John 
Ronald Reuel Tolkienin teoksessa Taru sormusten herrasta ja sen monissa 
rinnakkaisteoksissa, joista jotkin ovat saaneet inspiraatiota myös Kalevalasta 
(Pekonen, Tolley 2015). Tolkien oli Oxfordin yliopiston muinaisenglannin pro-
fessori, joka luennoi Beowulf-eepoksesta ja tunsi sen perin pohjin. Monille 
Tolkienin kaunokirjallisten teosten hahmoista ja tapahtumista voidaan löytää 
esikuva joko Beowulfista, Kalevalasta tai muista pohjoisista myyteistä. Tolki-
enin panos, erityisesti hänen kuuluisa esseensä ”Beowulf: The Monsters and 
the Critics” (1936), herätti osaltaan uutta kiinnostusta anglosaksiseen sanka-
rieepokseen. Hän laati eepoksesta myös oman proosakäännöksen nykyeng-
lanniksi; se julkaistiin postuumisti vuonna 2014. Beowulf in ovat proosa- tai 
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 runomuodossa nykyenglanniksi tulkinneet monet muutkin,  viimeksi muun 
muassa irlantilainen Nobel-runoilija Seamus Heaney (1999) ja virolaissyn-
tyinen fi lologi Martin Puhvel (2006). Beowulf ista on tehty myös lukuisia 
 fi lmatisointeja, viimeksi Englannissa 2015, joten taru elää voimakkaasti nyky-
kulttuurissa.

Beowulf on säilynyt vain yhtenä pergamenttisena käsikirjoituksena, British 
Library MS Cotton Vitellius A. xv, joka on peräisin noin vuodelta 1000, kuten 
paleografi nen analyysi osoittaa. Alkutekstillä ei ole otsikkoa, mutta päähen-
kilön mukainen nimi Beowulf on perinteen sanelema. Samaan tuhat vuotta 
sitten yhteen sidottuun käsikirjoituskokonaisuuteen sisältyy eräitä muitakin 
hirviötarinoita, mutta Beowulf on niistä arvokkain.

Käsialoista näkyy, että Beowulf in kirjureita on ollut kaksi. Sulkakynän 
käyttäjä vaihtuu säkeessä 1939 kesken lauseen. Käsikirjoitus koostuu 3182 
loppusoinnuttomasta säkeestä, jotka jakautuvat puolisäkeisiin; säejakoa ei 
kuitenkaan ole eksplisiittisesti merkitty. Koko teos on jaettu 43 numeroituun 
lukuun.

Beowulf in käsikirjoituksen varhaisimmista vaiheista ei tiedetä mitään. Se 
saattoi kuulua jonkin luostarikirjaston kokoelmiin, kunnes Englannin uskon-
puhdistus lakkautti luostarit 1530-luvulla. Käsikirjoituksen tiedetään kuulu-
neen ainakin Lichfi eldin tuomiorovastille Lawrence Nowellille (n. 1515 – n. 
1571) ja hänen jälkeensä vanhojen käsikirjoitusten keräilijälle Sir Robert 
Cottonille (1571–1631). Tämä keräilijä piti kirjakaappiensa päällä Rooman 
eri keisarien pystejä, ja meitä kiinnostava käsikirjoitusnivaska sai nimensä 
 keisari Vitelliuksen mukaan. Vuonna 1731 Cottonin kirjastossa syttyi tuhoisa 
tulipalo, joka vahingoitti Beowulf iakin. Ennen tulipaloa ainutlaatuisesta käsi-
kirjoituksesta oli kopioitu vain muutama säe, mutta islantilainen bibliofi ili 
Grímur Jónsson Thorkelin (1752–1829) teetti Tanskassa asuessaan tekstistä 
täydellisen kopion ja vähän myöhemmin kirjoitti vielä toisen kopion itse. Kun 
Englannin laivasto vuonna 1807 pommitti Kööpenhaminaa, paloi puolestaan 
Thorkelinin kirjasto melkein kokonaan, mutta Beowulf in kopiot pelastuivat. 

Thorkelinin kopiot ovat osoittautuneet tärkeiksi myöhemmälle tutkimuk-
selle, mutta kärventymisestä ja haurastumisesta huolimatta myös British 
Libraryssa säilytettävä alkuperäinen pergamentti on edelleen varsin luku-
kelpoinen. Englannin kirjallisuuden tuhatvuotinen perusteos oli vuonna 2000 
millenniumin kunniaksi jonkin aikaa vitriinissä panssarilasin alla yleisön 
nähtävänä, jolloin myös tämän kirjoittaja sai sen nähdä.

Beowulf-eepos valaisee koko Pohjolan muinaisuutta, mutta epäilemättä 
suurin merkitys sillä on ollut Tanskan ja Ruotsin kansalliselle historian-
kirjoitukselle. Thorkelinin aloittamaa tanskalaista Beowulf-tutkimusta  jatkoi 
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osaltaan Tanskan kansallishumanisti Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783–
1872). Ruotsalainen Birger Nerman (1888–1971) puolestaan tulkitsi eepoksen 
kuvausta gööttien ja svealaisten sodasta – joka päättyi jälkimmäisten voittoon – 
klassisessa teoksessaan Det svenska rikets uppkomst (1925).  Pohjimmiltaan 
Beowulf on kuitenkin satu, joten vanhan kansallisromanttisen historiankirjoi-
tuksen liian suoraviivaisia tulkintoja on myöhemmin loivennettu.

PAKANUUDEN JA KRISTINUSKON MURROSAIKA

Englannin evankelioimisen katsotaan alkaneen siitä, kun paavi Gregorius 
Suuri vuonna 596 lähetti benediktiinimunkki Augustinuksen johtaman mis-
sion matkaan Brittein saarille. Jo seuraavana vuonna Kentin kuningas Æthel-
berht otti kasteen ja Augustinuksesta tuli ensimmäinen Canterburyn piispa. 
Gregoriuksen lausumat profeetalliset sanat ”non Angli, sed angeli” kävivät 
siis toteen.

Eräänä ehtoona joskus 600-luvun lopulla Northumbrian kuningaskunnassa 
harppu kiersi illanistujaisissa mieheltä miehelle. Muuan vanhus, nimeltään 
Cædmon, pujahti ulos salista, koska hän piti itseään laulutaidottomana. Hän 
lymysi talliin ja nukahti pahnoille. Unessa häntä lähestyi mies, joka pyysi 
häntä laulamaan. Cædmon selitti lähteneensä salista nimenomaan välttyäk-
seen laulamasta, mutta muukalainen vaatimalla vaati häntä laulamaan luotu-
jen synnystä. Cædmon puhkesi lauluun, ja siitä pitäen hänellä oli lahja vei-
sata Raamatun aiheista englannin kielellä. Kunnianarvoisa Beda (673–735) 
on kääntänyt Cædmon-bardin virren myös latinaksi, mutta pahoittelee, ”ettei 
runoutta voi kääntää kielestä toiseen sen kauneuden ja arvon kärsimättä”.

Samoihin aikoihin myös eteläenglantilainen oppinut Aldhelm (noin 639–
709) asettui harppuineen Malmesburyn sillalle ja lauloi kristillisiä säkeitä 
perinteiseen runotyyliin. Tämä oli hänen mielestään tehokas tapa levittää 
ilosanomaa. Valitettavasti Aldhelmilta on säilynyt vain joitakin latinaksi 
 kirjoitettuja runoja.

Jo 600-luvulla englantilaiset runoilijat siis sovelsivat perinteistä allitte-
roivaa runomittaa uuden uskonnon palvelukseen. Beowulf ei varmaankaan 
ole runona aivan yhtä vanha. Se ei julista evankeliumia avoimesti kuten 
edellä mainitut varhaisemmat runot. Beowulf pikemminkin sijoittuu jännittä-
vällä tavalla pakanuuden ja kristinuskon vedenjakajalle: se on pakanallisen 
 kohtalouskon ja kristillisen kaitselmususkon tasapainoinen synteesi. Runon 
on täytynyt syntyä aikana, jolloin kristinusko oli jo omaksuttu – teksti sisältää 
joitakin kirkkolatinasta lainattuja sanojakin – mutta pakanallisen menneisyy-
den sankari-ihanteet eivät olleet vielä kokonaan unohtuneet. Beowulf in tenho 
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on sen luoneen runoilijan kyvyssä sovittaa yhteen kaksi erilaista elämän-
katsomusta: väistyvä pakanuus ja vielä tuore kristinusko, joista molemmat 
vaikuttavat eepoksen maailmassa.

Eepoksen kristillisyyttä, suurta kertomusta hyvän ja pahan taistelusta, 
 heijastaa osaltaan sen kuvakieli. Daanien kuninkaan Hrothgarin rakentama 
Heorotin sali (”simasali suurin”) runon keskeisenä metaforana saa edustaa 
koko maailmaa ja symbolisoida ihmisen paikkaa maailmankaikkeudessa. 
Kunnianarvoisa Beda kertoo Northumbrian kuninkaan Edwinin salissa noin 
vuonna 625 järjestetystä neuvonpidosta, jonka lopputuloksena oli kunin-
kaan kääntyminen kristityksi. Yksi neuvonantajista puhui kristinuskon puo-
lesta seura avasti (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum II:13, suom. Osmo 
 Pekonen):

Majesteetti, kun vertaamme ihmisen maanpäällistä elämää siihen aikaan, 
josta emme mitään tiedä, se vaikuttaa minusta kuin varpusen pyrähdykseltä 
juhlasalin poikki, kun talvipäivänä istut päivällispöydässä urhojesi ja neu-
vosmiestesi kanssa. Salin keskellä lämmittää miellyttävä tuli, mutta ulkona 
raivoaa talvinen sade tai lumimyrsky. Varpunen lentää salin yhdestä ovesta 
sisään ja katoaa toisesta ulos. Kun se on sisällä, se on turvassa talven myrs-
kyiltä; mutta muutaman miellyttävän hetken jälkeen se katoaa talven maa-
ilmaan, josta se oli tullutkin. Samalla tavoin ihminen on maan päällä vain 
hetken; mutta siitä mitä oli ennen tätä elämää tai mitä tulee tämän elämän 
jälkeen, me emme tiedä. Jos siis tämä uusi oppi tuo meille yhtään varmempaa 
tietoa, minusta näyttää oikealta, että me noudattaisimme sitä.

Simasali on ihmisen maailmaksi luodun kosmoksen kuva, kun taas eepoksen 
paholaismaiset hahmot, Heorotin salia vastaan hyökkäävä Grendel ja hänen 
yhtä kammottava äitinsä, kuvaavat ihmiselle tuhoisia kaaoksen voimia: ajan 
hammasta, kohtalon koettelemuksia, kuolemaa ja kadotusta. Hirviöitä vas-
taan taisteleva sankari, gööttien kuningas Beowulf puolestaan on eräänlainen 
Kristus-hahmo, joskin tämä vertaus ilmaistaan vain viitteellisesti.

Paleografi a osoittaa, että Beowulf in säilyneen käsikirjoituksen edeltäjinä 
on täytynyt olla kokonainen hävinneiden kopioiden sarja. Eräät kirjurien 
tekemät virheet voidaan näet ymmärtää vain kopiointivirheinä. Yhden teo-
rian mukaan runo tuskin on voinut syntyä myöhemmin kuin noin 725, koska 
se tekee vielä selvän eron pitkien ja lyhyiden painottomien vokaalien välillä, 
mikä tapa oli noihin aikoihin häviämässä ainakin eteläisessä Englannissa. 
Eepoksessa kuvattu yhteiskunta, jonka kulttuuriin esimerkiksi polttohautaus 
ja villikarjun kuvilla koristetut kypärät kuuluivat, lienee niin ikään hävinnyt 
jo 700-luvulla. Päälliköilleen uskolliset soturien seurueet muuttuivat sään-
nölliseksi armeijaksi viimeistään kuningas Alfred Suuren (849–899) aikana.
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Eepoksen syntymäseutu on yhtä arvoituksellinen kuin sen tarkka 
 kir joitusajankohtakin. Sen runokielessä on sekalaisia murteellisia vivahteita, 
mutta tämä johtunee käsikirjoituksen kopiointivaiheista. Murre saattaisi olla 
alun perin anglilainen eli Thamesin pohjoispuolinen. Tarina sai nykyisen 
muotonsa kenties Itä-Anglian kuningaskunnassa, jolla oli läheiset yhteydet 
Skandinaviaan. Esimerkiksi vuonna 1939 esiin kaivettu Sutton Hoon kuu-
luisa laivahauta (noin vuodelta 625) todistaa selvistä kulttuuriyhteyksistä 
muinaiseen Ruotsiin, jossa lienee itäanglilaisen dynastian alkuperä. Vuonna 
2009 löytyi Lichfi eldin läheltä Staffordshiresta uusi valtava koruaarre, joka 
on peräisin 600-luvulta tai 700-luvulta Mercian kuningaskunnasta ja jonka 
tutkimus tullee muuttamaan käsityksiämme Englannin muinaisuudesta.

Beowulf in runoilija oli epäilemättä oppinut, lukutaitoinen mies, kenties 
munkki. Runossa voidaan tunnistaa lausutun lyriikan piirteitä, mutta se ei 
selvästikään ole pelkästään suullista alkuperää. Voimme otaksua tekstin 
syntyneen siirtymäaikana, jolloin suullinen perinne oli vielä elävää ja kir-
jallinen kulttuuri nuorta. Yhden teorian mukaan tarina olisi saattanut keh-
keytyä  Malmesburyn luostarikirjaston vaikutuspiirissä. Tekijän viehtymys 
luksusesineiden kuvailemiseen ei välttämättä ole ristiriidassa oletetun hengel-
lisen säädyn kanssa. Monet jalosukuiset näet liittyivät munkkikuntiin, mutta 
säilyttivät ylellisen elämäntyylinsä, johon kuului Beowulf-eepoksen kaltainen 
puolipakanallinen hovirunouskin. Esimerkiksi suosittu Ingeldin taru, jonka 
aineksia myös Beowulf in runoilija omaperäisesti soveltaa, saattoi ärsyttää 
puhdasoppisimpia kirkonmiehiä. Aikakauden suurin oppinut Alkuin kirjoit-
taa vuonna 797 nuhtelevasti Lindisfarnen luostarin piispalle: ”Mitä Ingeldillä 
on tekemistä Kristuksen kanssa? Talo on kapea, molemmille ei riitä sijaa.”

Beowulf in lukija voi tuntea huimausta ajan kaivon äärellä. Sen välittämä 
ajantaju on monikerroksinen kuin räppänäjärvi. Beowulf on nyt yli tuhat 
vuotta vanha eepos, jossa kuitenkin viitataan vielä vanhempiin myyttisiin 
tapahtumiin – kuten Lohikäärmeen kultaan, joka oli uinunut syvällä maan 
povessa ”kolmesataa talvea”, ennen kuin Lohikäärme heräsi ja kohtalokkaat 
viimeiset tapahtumat käynnistyivät.

BEOWULFIN ARVOITUKSELLINEN ESILAULU

Beowulf on eepos, ei kronikka. Sen näyttämönä on muinainen Skandinavia, 
eritoten Tanska ja Ruotsi, mutta tekijän päätarkoituksena ei ole raportoida 
historiallisista tapahtumista eikä opettaa maantiedettä. Tekijän käsitykset daa-
nien, gööttien, svealaisten ja monien muidenkin pohjoisten kansojen asuinsi-
joista ja kohtaloista ovat pääpiirteittäin johdonmukaisia ja yhtäpitäviä muista 
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lähteistä saamiemme niukkojen tietojen kanssa. Ei kuitenkaan ole toden-
näköistä, että runoilija tai hänen yleisönsä olisivat henkilökohtaisesti tunte-
neet kaikkia näiden kansojen asuttamia maita. Emme voi pitää Beowulf in 
runoilijaa historiallisten yksityiskohtien luotettavana lähteenä. Hänen tarkoi-
tuksenaan on ollut vain lisätä fi ktionsa uskottavuutta luomalla sen taustaksi 
historiallinen aika ja paikka sekä punomalla todellisia ja mielikuvituksellisia 
tapahtumia yhtenäiseksi kudokseksi.

Beowulfi n nimeä ei tunneta mistään muusta muinaisesta kuningasluette-
losta. Hän lienee runoilijan luomus, kansantaruille luonteenomainen yliluon-
nollisiin suorituksiin kykenevä sankarihahmo, eräänlainen gööttien ”ikuinen 
kuningas”, jonka hahmossa ruumiillistui aikakauden soturi-ihanne. Arvoi-
tuksellinen nimi ’Beo-wulf’ voisi yhden teorian mukaan tarkoittaa ’mehiläis-
sutta’. Siinä tapauksessa kyseessä olisi germaaniselle runoudelle tyypillinen 
kuva-arvoitus eli kenning. Mehiläisiä, tai oikeammin hunajaa, jahtaavan 
suden voisimme edelleen tulkita mesikämmeneksi eli karhuksi, onhan mui-
naisenglannin alun perin karhua tarkoittavalla sanalla beorn aikakauden kir-
jallisuudessa soturin metaforinen merkitys. Muinaisskandinaavisesta kirjalli-
suudesta tunnemme hurjat berserkit, jotka taistelun tuoksinassa saivat karhun 
voimat. Beowulf on siis arkkityyppinen Soturi, jonka viisikymmentätalvinen 
kuninkuus päättyy vasta hänen kamppailuunsa Lohikäärmeen kanssa.

Kuitenkaan koko Beowulf-eepos ei välttämättä kerro samasta Soturista. 
Eepokseen sisältyy 52 säkeen mittainen esilaulu, jonka säilyneessä käsikir-
joituksessa Beowulfi n nimi kyllä mainitaan, mutta jossa puhe ei lainkaan ole 
gööteistä, joiden kuningas hänen pitäisi olla, vaan daaneista. Onkin vakiintu-
nut käsitys, ettei kyseinen esilaulu oikeastaan kuulu Beowulfi n tarinaan, vaan 
se on säilynyt jäänteenä jostakin vielä arkaaisemmasta tarusta. Kirjurille on 
joko sattunut lapsus hänen kirjoittaessaan esilaulun 18. säkeessä ’Beowulf’ tai 
sitten hän on omavaltaisesti ryhtynyt yhdenmukaistamaan nimistöä. Kysei-
sessä säkeessä daanien kuninkaana pitäisi pikemminkin mainita ’Beow’, 
jonka tunnemme muistakin lähteistä. Annan seuraavassa Beowulfin esilaulun 
käännöksen käyttäen tätä emendaatiota, jonka useimmat muutkin editorit ovat 
omaksuneet (suom. Pekonen, Tolley 1999):

Kuulkaa! Keihäsdaanien  kansankuninkaitten
muinaisesta maineesta  meille on kerrottu,
kuinka valtiaat ammoin  tekivät urotöitä.

Scyld Scefi ng  vihollislaumoilta,
monilta heimoilta  simapenkit ryösti,
kauhistutti sotijalot.  Hylättynä lapsena
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hänet oli löydetty;  hän sai hyvityksen:
hän varttui kunniassa  pilvien alla,
kunnes hän alisti  jokaisen naapurin,
valastien kulkijan  käskyjä kuulemaan,
veroja maksamaan.  Hän oli hyvä kuningas!

Hänelle sitten  perillinen syntyi,
hoviinsa lapsukainen,  Jumalan lahjoittama,
lohduksi kansalle,  jonka kauan kestetyn
karvaan tuskan  vailla johtajaa
Jumala näki.  Elämän Valtias,
kunnian Hallitsija  antoi kuuluisuutta:

Scyldin perillisen  Beowin maine
kiiri kauas  Scedemaiden piirissä.

Hyviä tekoja  mies tehköön nuorena,
rohkein rahalahjoin  isänsä kodissa,
jotta jäisi jäljelle  vielä vanhuudessa
tuimaan taistoon  valmiita tovereita,
sankarien seurue;  mahtitöistä miehelle
kunniaa on koituva  rahvaalta runsaasti.

Scyld lähti täältä,  mahtavin matkasi
määrätyllä hetkellä  Herran huomaan.
Kalliit kumppanit  kantoivat hänet
meren aalloille;  niin hän oli käskenyt
saadessaan vielä  kuuluviin sanansa,
Scyldingein ystävä,  kauan maata hallinnut.

Satamassa jäisenä  lähtöä ikävöi
käyräranka haaksi,  ylhäisen venhe.
Laivan syliin  uroot laskivat
renkaiden jakelijan,  rakkaan päällikkönsä
purjepuun viereen.  Talkapohjaan heitettiin
kahmaloittain koruja  ääristä maiden.
Koskaan en ole kuullut  purtta kauniimmin
koristetun asein,  sotaisin taminein,
miekoin ja haarniskoin;  hän sai rinnalleen
paljon kalleuksia  koottuina kulkemaan
maininkien mukana  loitolle maista.
Eivät he vähemmän  lahjoja varustaneet,
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kansansa aarteita,  kuin ammoin ne,
jotka hänet lapsena  ulapalle laskivat,
tyrskyille yksin,  vastasyntyneenä.
He nostivat mastoon  kultaisen vaatteen
valtiaan ylle;  antoivat hänet
aavoille vesille  sydänten surressa,
kaivatessa mielten.  Ei yksikään uroista,
mielevistä miehistä  taivaan alla tiedä,
ei kertoa taida,  missä valkaman sai haaksi.

Tässä puhutaan siis ainoastaan daaneista, joiden isänmaa on eepoksessa 
 Scedeland. Samaa kantaa ovat nykysanat Skandinavia ja Skoone. Ptole-
maioksen mukaan Skandia koostuu ”neljästä saaresta”; Scedemaa lienee 
 tarkoittanut daanien koko aluetta, johon kuuluivat vanhastaan niin Skoone 
kuin Tanskan saaret. Heorotin hovin esikuvaksi voisimme kuvitella esimer-
kiksi nykyisessä Lejressä Roskilden lähellä esiin kaivetun 600-luvun linnan 
jäännöksiä. Esilaulu kuvaa daaneja muinoin hallinnutta, kenties historiallista 
Scyldingien dynastiaa, joka esilaulun mukaan saa alkunsa Scyld Scefi ngistä 
(eli ’Kilpi Lyhteenpojasta’). ”Vailla johtajaa” eläneet daanit löytävät  Scyldin 
pienokaisena mereltä ja saavat hänestä mahtavan kuninkaan, joka vaalii 
”keihäsdaanien” suuruutta, kunnes hän elämänsä lopussa lähtee laivallaan 
takaisin tuntemattomille vesille: tapahtuu laivahautaus. Scyldin pojan  Beowin 
(eli ’Ohran’) maine puolestaan kiirii kauas Scedemaiden piirissä. Kaiken 
 kaikkiaan esilaulu siis tuntee kolme polvea Scyldingien dynastian hallitsi-
joista: Scef (’Lyhde’), Scyld (’Kilpi’) ja Beow (’Ohra’). Sama sukuluettelo 
sisältyy osana myös 900-luvulla kirjoitettuun munkki Æthelweardin laati-
maan saksikuningas Cedricin sukuluetteloon, samoin kuin pari vuosisataa 
myöhemmin (n. 1125) kirjoitettuun William Malmesburyläisen kronikkaan. 

YHTEYS SETOKAISTEN MYTOLOGIAAN

Scyld Scefi ngin tarussa kuvastuu hedelmällisyyden jumalan syklinen myytti, 
jossa jumala keväällä saapuu vetten takaa, herättää Pohjolan luonnon, kyp-
syttää sadon ja matkaa jälleen mailleen vuodenkierron päättyessä syksyyn.

Tuntemattoman runoilijan lähtökohtana lienee ollut jokin Itämeren  alueella 
tunnettu kasvillisuudenhaltijan kultti. Englantilainen Raymond Wilson 
Chambers (1874–1942) kiinnitti vuonna 1921 ensimmäisenä huomiota Scyld 
Scefi ngin ja suomalaisen Sämpsä Pellervoisen mahdolliseen yhteyteen. Kysy-
mystä valaisevaa muinaisenglantilaista todistusaineistoa – jota on muissakin 
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 lähteissä kuin Beowulf issa – on analysoinut Clive Tolley Oxfordin väitös-
kirjassaan 1993 (tiivistelmä Arv-vuosikirjassa 1996) ja myös Harvardin pro-
fessori Joseph Harris (Arv-vuosikirjassa 1999).

Sämpsä on nuori kasvillisuudenhaltija, joka nukkuu ja joka on keväällä 
herätettävä tai noudettava meren saaresta (Suomen kansan vanhat runot 
VI:1:3537, 3–5):

Minä olen Sämsän noutanna
soaresta merellisestä,
luotoisesta puutteesta (lue: puuttomasta).

Sämpsän läsnäolon aika on sadon kypsymisen ja korjuun aika, suvi ja vuo-
dentulo. Syksyllä Sämpsä taas palaa kuolleeseen, karuun saareen. Beowulf in 
johdantorunossa ajatus ihmepojasta Scyld Scefi ngistä, joka tuo tullessaan 
hyvinvoinnin ja vaurauden, yhdistetään poliittiseen dynastiaan, ja maan-
viljelyyn liittyvä motiivi jää syrjään. Scyldin saapuminen ja lähtö ovat muis-
tumaa arkaaisesta agraarisesta myytistä, jonka alkuperäinen päähenkilö on 
pikemminkin Scyldin isä, nimeksi Scef personifi oitu Lyhde. Lyhteenpoika 
Scyld tuo poliittisen menestyksen aivan niin kuin hänen isänsä antoi runsaan 
sadon. Hänen nimensäkin (’Kilpi’) kertoo poliittisen, sotilaallisen ja hallin-
nollisen järjestyksen synnystä.

Monilla pohjoisilla kansoilla, niin myös englantilaisilla, on ollut usko-
muksia ja perinteitä viljavainion viimeisestä lyhteestä. Koko sadon voima 
keskittyi viimeiseksi leikattavaan lyhteeseen ja siirtyi sen kautta seuraavan 
vuoden kylvöön ja leikkuuseen. Elonkorjuun viimeinen lyhde kuvattiin usein 
pieneksi pojaksi, jota oli talven yli säilytettävä uskotun miehen – nimittäin 
viimeisen lyhteen leikkaajan – talossa ja joka keväällä palasi uutta hyvää satoa 
tuoden. Suomalaista Sämpsää tosin ei ole kuvattu lyhteeksi, mutta hedelmälli-
syyden sykli on muulla tapaa läsnä hänestä kertovassa runsaassa runoaineis-
tossa. Beowin eli Ohran mukanaolo Beowulf in esilaulussa vahvistaa osaltaan 
tarun agraarisen taustan. Myös setokaisten Peko-patsaan yksi mahdollinen 
selitys on viimeisen lyhteen tai ylipäänsä ohranhaltian personifi kaatio pojaksi. 
Beow ja Peko lienevät pohjimmiltaan sama olento.

J. Harris (1999) on lisännyt lyhdeteoriaan vielä yhden näkökulman: Hänen 
mukaansa perinteinen Beowulf-nimen selitys ”mehiläis-sutena” ei ole uskot-
tava, koska muinaisenglantilaiset henkilönnimet eivät tavallisesti ole ken-
ningejä. (Tosin Beowulf-nimi tavataan yhden kerran eepoksen ulkopuolella 
eräässä northumbrialaisessa lähteessä muodossa Biuulf, joka tuntuisi sopi-
van yhteen mehiläis-suden kanssa.) Harris puolestaan ehdottaa vaihtoehtoista 
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etymologiaa Beow + wulf, joka entisestään vahvistaa esilaulun mainitseman 
Beowin merkitystä tarinassa. Mikäli tämä etymologia on oikea, ei esilaulua 
sittenkään pidä ajatella irrallisena, vaan sillä on vankka paikkansa eepoksen 
kokonaisuudessa.

Sceafi n ja Beowin tai yhtä hyvin Sämpsän ja Pekon myytit ovat  syklisiä 
hedelmällisyysmyyttejä: pohjoisen luonnon ikuisessa kierrossa talven 
 hämäryys, kylmyys ja martous vaihtuu kevään kirkkauteen ja kesän vihan-
nointiin, kun hedelmällisyyttä personifi oiva olento herätetään unestaan. 
Sämpsän herättämiseen – kuten myös varhaiskantaiseen Scefi n myyttiin – 
saattoi liittyä hieros gamos -tyyppinen eroottinen kevätriitti, jollaista Agri-
colakin on kuvannut. Martti Haavio omisti Sämpsä Pellervoisen dionyysisen 
puolen tutkimukselle kokonaisen teoksen Kuolematonten lehdot (1961).

Scyldin pojan, ohran eponyymin Beowin maine ”kiiri kauas Scede maiden 
piirissä”. Ohra oli tärkeä muun muassa oluen raaka-aineena. Muinaisger-
maanisessa yhteiskunnassa ohraan on saattanut liittyä erityinen kultti, jonka 
yksityiskohtia emme tunne, mutta itämerensuomalaisessa perinteessä,  eri toten 

Kuva 2. Peko-kuninkaan sotaanlähtö. Mauno Pekosen kuvitusta Peko-eepokseen.
Jn 2. Kuningas Peko sõttaminek. Mauno Pekose illustratsioon eeposele Peko.
Fig. 2. King Peko departing for war. Mauno Pekonen’s illustration for the epic Peko.
Рис. 2. Поход короля Сету на войну. Иллюстрация Мауно Пеконена к эпосу «Пеко».
Pilt 2. Kuning Peko sõttaminek. Pekosõ Mauno pilt eeposõlõ „Peko“.
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Setomaalla, kultin rippeet ovat säilyneet lähelle nykyaikaa asti. Sigfrid  Aronus 
Forsius (n. 1560–1624) määrittelee Agricolan mainitseman Pellonpekon epi-
teetillä zythifer deus, olutta tuottava jumala. Itämerensuomalaisilla olut – aivan 
niin kuin skandinaaveilla sima – on kuitenkin myös runouden metonyymi. 
Uno Harva (1948) kommentoi: ”Oluen tehtävä oli näet ennen kaikkea luoda 
juhlamieltä harmaaseen arkeen, olla ilon antaja pidoissa ja lauluun innoit-
taja, niin kuin jo Porthan sanoo. […] Näin tuo Forsiuksen mainit sema zythifer 
deus, Pellon Pekko, ei ollut vain ohran ja ohrajuoman, vaan myös muinais-
suomalaisten laulun ja runouden jumala.” Myös  Christfrid  Ganander (Mytho-
logia Fennica 1789/2003) tiesi Pekon olleen ohrajumala (”korn-gud”), joka 
edistää kevätkylvöä ja antaa hyvän vierteen, jota sanottiin pellon maidoksi ja 
jota juotaessa sanotaan: ”maistaa pellon pekkoa eli juoda”. Juha  Pentikäinen 
(2007) on korostanut, että Pellonpekon lisäksi suomalaisilla on ollut myös 
Metsänpekko eli karhu. Luultavasti Pellonpekko on näistä  kahdesta kuiten-
kin vanhempi, onhan siihen liittynyt hämärtynyt muistuma Pekon kultista, 
kun taas nimitys Metsänpekko lienee syntynyt Pellonpekon vastakohtana 
yhdeksi karhun lukemattomista eufemismeista. Kriittisen synteesin erilaisista 
 Pellonpekon tulkinnoista esittää Anna-Leena Siikala (1943–2016) teoksessaan 
 Itämerensuomalaisten mytologia (2014).

LOKIN RIITA

Samanlainen ohran- ja oluenhaltija kuin Beow / Peko tavataan myös islanti-
laisessa Lokasenna-laulussa (suom. Lokin riita) jumalten juomanlaskijan, 
Freyrin apulaisen Byggvirin hahmossa. Tanskalainen Axel Olrik (1864–1917) 
ja norjalainen Magnus Olsen (1878–1963) esittivät nimien Byggvir/ Beyggvir 
ja Peko/Pekko olevan samaa kantaa ja palautunevan ohraa tarkoittavaan 
 muinaisskandinaaviseen sanaan bygg (nykyruotsin bjugg), jonka pohjoisger-
maaninen kantamuoto olisi ollut *beggwa- (Olrik 1910, Olsen 1915).

 Noin tuhat vuotta vanha ”Lokin riita” (suom. Aale Tynni 1982, jolta kaikki 
seuraavan referaatin suomennossitaatit) kertoo olutpidoista, jotka meren-
jumala Ægir järjestää sydäntalvella aasoille, pohjolan jumalille. Jumalten 
juominkeihin on kutsuttu ylijumala Odinn, hänen puolisonsa Frigg ja heidän 
poikansa Vidar, runouden jumala Bragi ja hänen puolisonsa nuoruuden juma-
latar Idunn, vaanisukuinen jumala Njördr ja hänen vaimonsa Skadi, hedel-
mällisyyden jumala Freyr ja hänen puolisonsa rakkauden jumalatar Freyja 
sekä paljon muita jumalia, haltioita ja näiden seuruetta – onpa mukana myös 
paholaismainen Loki, joka on tullut mukaan kylvääkseen tapansa mukaan 
eripuraa, riitaa ja kaunaa jumalten välille. Loki ei pelkää muita jumalia kuin 
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Thorria, ukkosen jumalaa, joka voi iskeä jättiläisvasarallaan, mutta Thorr on 
kaukana idässä sotimassa jättiläisten kanssa.

Juomingit alkavat hilpeissä tunnelmissa: oluen jumala tekee taikojaan 
ja olut kantautuu itsestään esiin. Tulenvalon sijasta ylhäistä salia valaisee 
 korujen ja sotisopien kullankimallus. Simahaarikoiden ääressä muistellaan 
menneen purjehduskauden sotia ja seikkailuja. Merenjumalan oivalliset hovi-
mestarit Fimafengr ja Eldir saavat kestityksestä paljon kiitosta osakseen. Vain 
Loki hautoo pahoja ajatuksia mielessään: ”valmistan aasoille vihaa ja riitaa, 
sekoitan sappea simaan”. Äkkiarvaamatta hän lyö Fimafengrin kuoliaaksi. 
Synkkä tunnelma laskeutuu saliin, juhlarauha on rikottu. Jumalat ja haltiat 
tapailevat miekkojaan ja kalistelevat kilpiään, mutta pidättävät kätensä uusista 
 veriteoista, koska ollaan aasojen juhlassa, vieraina Ægirin hovissa. Ylijumala 
Odinnia taas sitoo hänen Lokille ammoin tekemänsä verivala olla kajoamatta 
häneen. Valapatto Loki yltyy parjaamaan kaikkia jumalia ja pilkkaamaan 
näiden heikkouksia. Eipä hän kunnioita naisiakaan, vaan avaa ”ilkeät riimut” 
ja haukkuu rakkauden jumalatarta Freijaa huoraksi. Freijan hyvänahkainen 
puoliso Freyr nielee loukkauksen vaiti.

Silloin astuu juhlaväen keskeltä esiin arvoituksellinen pieni olento, joka on 
tullut pitoihin Freyrin saattueessa: Byggvir. Hän ei voi hyväntahtoisen Freyrin 
tapaan sulattaa kuulemiaan loukkauksia, vaan lausuu Lokille: 

Jos sukuni olisi 
kuin Ingmar-Freyrin
ja istuimeni yhtä ylhä,
murskaisin tuon turmanlinnun
ydinluihin asti
ja pilkkoisin paloiksi ruumiin.

Nimeni on Byggvir
olen pikainen,
sen sanovat ihmiset ja aasat.
Olen ylpeä, kun täällä
Hroptrin urhot
yhdessä olutta juovat.

Byggvirin puoliso Beyla varoittaa hänkin Lokia kaiken kohtuuden ylittämi-
sestä. Hän kuulee jo ukkosen jylisevän – Thorr eli Hlorridi on tulossa idästä:

Tunturit järkkyvät,
Hlorridi taitaa
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olla jo tulossa tänne.
Hän hiljentää sen,
joka häpäisee täällä
kaikki ihmiset ja aasat.

Pian Thorr jättiläisvasaroineen saapuukin paikalle, ja paha saa palkkansa. 
Loki ajetaan ulos Ægirin salista, hänet otetaan kiinni ja hänelle määrätään 
 hirvittävä rangaistus. Hänet sidotaan maanalaiseen luolaan ja hänen kasvo-
jensa yläpuolelle ripustetaan myrkkykäärme, jonka suusta myrkky tippuu 
hänen silmilleen. Viimeiseen asti uskollisena Lokin vaimo Sigyn seuraa kui-
tenkin miestään tämän rangaistuspaikkaan. Hän pitelee tippuvan myrkyn alla 
vatia. Mutta milloin vati täyttyy, hänen on mentävä tyhjentämään se. Silloin 
myrkky tippuu Lokin kasvoille ja hän rimpuilee maan alla tuskissaan. Ihmiset 
sanovat sitä maanjäristykseksi.

IKUINEN MAINE

Näin olemme tuhatvuotista runotietä montakin reittiä purjehtien päätyneet 
Paul Hagulle sangen tuttuun ja rakkaaseen aiheeseen: setokaisten Pekoon, 
josta hän ensimmäisen kerran julkaisi tutkielman jo vuonna 1975. Peko-
myytin tutkijoiden komein kokous oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa 
14. toukokuuta 2010 pidetty seminaari ”Pellonpekon jäljillä”, jossa myytin 
kultaista oksaa kannattelivat Paul Hagu, Juha Pentikäinen, Seppo Suhonen 
ja Clive Tolley tämän kirjoittajan toimiessa puheenjohtajana. Pekosen suku-
seuran jäseniä oli runsaasti paikalla. Oli kevään ensimmäinen kaunis päivä, 
joten seminaari oli osanottajilleen kuin Sämpsän herättäminen talviunestaan.

Sankari Beowulf hallitsi gööttejä viidenkymmenen onnellisen talven ajan. 
Lopulta hänen kohtalokseen kuitenkin koitui vuosisataisesta unestaan havah-
tunut tultasyöksevä Lohikäärme. Beowulf surmasi sen, mutta menehtyi vii-
meisessä kamppailussa itsekin. Hänen ruumiinsa poltettiin roviolla ja hänen 
muistokseen pystytettiin kauas merelle näkyvä kuningaskumpu. Pian kukistui 
gööttien valtakunta, jonka viimeiseksi kuninkaaksi Beowulf jäi. 

Eepos siis päättyy sankarin tappioon ja hänen kansansa surulliseen 
 häviöön. Runon perussävy on eleginen. Sen lopussa itketään ja valitetaan 
ihmiselämän katoavaisuutta: lif is læne, ʻelämä on haihtuva’. Eepoksen hirviöt 
symboloivat kohtalon (wyrd) vääjäämättömiä voimia, jotka lopulta voittavat 
jokaisen ihmisen tässä maailmassa.

Kuitenkin Beowulf-eepoksen viimeinen sana, jolla sen sankaria yliste-
tään, on lofgeornost, ʻkunniastaan kiivain’. Eepos julistaa sankarietiikkaa: 
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Kuva 3. Pellonpekon tutkijat koolla 14.5.2010 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. 
 Vasemmalta Clive Tolley, Juha Pentikäinen, Paul Hagu ja Osmo Pekonen. 
Taustalla Pekosen sukuseuran viiri, jossa siinäkin on kuvattuna ohrantähkä.
Jn 3. Pellonpekko uurijad koosolekul 14. mail 2010 Soome Kirjanduse Seltsis. 
Vasakult Clive Tolley, Juha Pentikäinen, Paul Hagu ja Osmo Pekonen. Taustal Pekose 
suguseltsi lipp (viir), millel on samuti kujutatud odrapea. 
Fig. 3. The investigators of Pellonpekko at a meeting on 14 May 2010 at the Finnish 
 Literature Society. From left: Clive Tolley, Juha Pentikäinen, Paul Hagu and Osmo Pekonen. 
In the background is the (pennant) fl ag of the Pekonen family, depicting an ear of barley. 
Рис. 3. Исследователи Пеллонпекко на собрании 14 мая 2010 года в Общество финской 
литературы. Слева Клив Толли, Юха Пентикяйнен, Пауль Хагу и Осмо Пеконен. 
На заднем плане флаг рода Пеконен, на котором также изображен колос ячменя.
Pilt 3. Pellonpekko uurja’ kuuholõkil 14. mail 2010 Soomõ Kirändüse Seldsih. Kuralt 
puult Tolley Clive, Pentikäineni Juha, Hao Paali ja Pekoneni Osmo. Takah Pekosõ hõimu 
 kesväpääga lipp. 
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hyvän miehen on uhmattava kohtalon voimia ja elettävä kunniakas elämä. 
Kuolemanjälkeisen ikimaineen voi saavuttaa laulajamiesten välityksellä, jos 
elää niin kuin eepoksen esilaulussa sanotaan: jo nuorena mainetekoja tehden 
ja anteliaisuutta sankarien seurueelle osoittaen. Runon lupauksen mukaan 
 ”mahtitöistä miehelle / kunniaa on koituva / rahvaalta runsaasti”.

Beowulf kaikkinensa on elegia elämän epävakaisuudesta ja kunnian kato-
avaisuudesta. Suuren runoelman tuntematon tekijä on saavuttanut voiton 
ajasta ja jättänyt vuosituhantisen esikuvan muillekin laulajamiehille (suom. 
 Pekonen, Tolley 1999):

Aikojen loppuun  tekojesi tähden
ihmiset ylistävät  sinua sankariksi
laajalti kuin meri,  tuulispäiden tarha,
töyräitä saartaa.
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Kokkuvõte

PEKO JA BEOWULF

Osmo Pekonen

Paul Hagu avaldas juba 1975. aastal ajakirjas Keel ja Kirjandus oma esimese uurimuse 
setude viljakusiidolist Pekost. Uurimisteema on teda paelunud üle nelja aastakümne. 
Vanadest aegadest tuntakse setude Peko sidemeid soomekarjala uskumusolendi 
Pellonpekko ja skandinaavlaste Byggviriga. Seevastu on vähem tähelepanu pälvi-
nud Peko sidemed anglosaksi mütoloogia vanima teose, eeposega „Beowulf“, mille 
sündmused asetuvad Läänemere piirkonda. Peamiselt viidatakse artiklis Clive Tolley 
Oxfordis kaitstud väitekirja (1993) uurimistulemustele. Tolley järgi on „Beowulfi “ 
esimesest 52 värsist koosnevas eelloos tegemist Beow-nimelise taimehaldjaga, kellel 
näib olevat seos läänemeresoome Pekoga. Beowi isaisana mainitud Scefi l on vasta-
valt seos soome viljakushaldja Sämpsä Pellervoisega. Nii Pekot, Pellonpekkot, Bygg-
viri kui Beowi – kes põhimõtteliselt võivad olla sama olend – on seostatud odra- ja 
selle virrest valmistatava õlle kultusega. Kuna õlu omakorda on laulu ja luule meto-
nüüm, on meil tõenäoliselt tegemist põhjamaise luulehaldjaga. Artikli autor (kelle 
oma nimigi tundub mõneti seostuvat Pekoga) räägib ka oma vanast sõprusest Paul 
Haguga ja tegevusest rühmituses Setude sõbrad, mõned aastad ka selle esimehena. 
Ta on populariseerinud Peko müüti ja muuhulgas tõlkinud koos Clive Tolleyga soome 
keelde (1999) eepose „Beowulf“. 
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Summary

PEKO AND BEOWULF

Osmo Pekonen

Paul Hagu published his fi rst study on the Seto fertility god Peko back in 1975 in 
the journal Keel ja Kirjandus. This research theme has fascinated him for over forty 
years. For much of the history Peko has been linked to the Finnish-Karelian mytho-
logical god Pellonpekko and the Scandinavian Byggvir. However, less attention has 
been paid to Peko’s links with the oldest work of Anglo-Saxon mythology, the epic 
Beowulf, whose plot is set in the Baltic Sea area. The article mainly refers to the 
results presented by Clive Tolley in his 1993 doctoral dissertation from Oxford Uni-
versity. As pointed out by Tolley, the prologue of the epic poem Beowulf, consisting of 
the fi rst 52 verses, concerns a plant fairy called Beow, who might be connected with 
the Finnic Peko. The grandfather of Beow, Scef, has in his turn a connection with the 
Finnish god of fertility Sämpsä Pellervoinen. Peko, Pellonpekko, Byggvir and Beow, 
who in principle can be the same being, have been linked to barley and the cult of 
beer made from barley. As beer in its turn is the metonym of song and poetry, we 
most probably have to do with the Nordic god of poetry. The present author (whose 
name seems to be related to that of Peko) also writes about his long-time friendship 
with Paul Hagu and activities in the group called the Friends of the Setos, where he 
served as chairman for several years. He has taken part in publicising the myth of 
Peko, translating among other things Beowulf into Finnish together with Clive Tolley 
(1999). 

Резюме

ПЕКО И БЕОВУЛЬФ

Осмо Пеконен

Пауль Хагу опубликовал уже в 1975 году в журнале «Keel ja Kirjandus» свое 
первое исследование об идоле плодородия сету Пеко. Тема исследования при-
влекала его более четырех десятилетий. С давних времен известны связи сету-
ского Пеко с финнокарельским религиозным существом Пеллонпекко и скан-
динавским Бюггвиром. Зато меньшего внимания были удостоены связи Пеко 
со старейшим произведением англосаксонской мифологии эпосом «Беовульф», 
события которого происходят в регионе Балтийского моря. В статье в основ-
ном делаются ссылки на результаты исследований представленной в Оксфорде 
диссертации Клива Толлей. По Толлею в состоящей из 52 стихов предыстории 
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эпоса «Беофульф» стоит вопрос о духе-покровителе растений по имени Беов, у 
которого как бы существует связь с прибалтийско-финским Пеко. У упомяну-
того в качестве деда по отцу Скефа имеется соответствующая связь с финским 
духом-покровителем плодородия Сямпся Пеллервойнен. Пеко, Пеллонпекко, 
Бюггвир и Беов, которые в принципе могут быть одним тем же существом, 
объединяет культ ячменя и изготовляемого из его сусла пива. Поскольку пиво, 
в свою очередь является метонимией песни и поэзии, то вероятно мы имеем 
дело с северным духом-покровителем поэзии. Автор статьи (кажется, что его 
имя некоторым образом связано с Пеко) рассказывает о своей давней дружбе с 
Паулем Хагу и деятельности в объединении «Setukaisten ystävät» (Друзья сету), 
будучи в течение нескольких лет его председателем. Он принимал участие в 
рекламе  мифа Пеко, переводя среди прочего вместе с Кливом Толлей на фин-
ский язык (1999) эпос «Беовульф».

Kokkovõtõh

PEKO JA BEOWULF

Pekoneni Osmo

Hao Paali  ilmut´ jo 1975. aastagal aokiräh Keel ja Kirjandus uma edimädse  uurmisõ 
setodõ viläkusjumalast Pekost. S óo uurmisteema om tedä köütnü’ päält nelä aastaga-
kümne. Vanast aost tundas setodõ Peko köüdüssit soomõkar ála uskmisi tegeläse 
Pellonpekko ja skandinaavlaisi Byggviriga. Veidemb om tähele pant Peko köüdüssit 
anglos áksi müüte kõgõ vanõmba teossõga, eeposõga „Beowulf“, mink tegemise’ 
veevä’ vällä Õdagumere kanti. Kirätüüh näüdätäs ingläse Tolley Clive’i Oxfordi 
väütekiräh 1993. aastagal tuud uurmistulõmuisi. Tolley perrä om eeposõ „Beowulf“ 
edimädse 52 värsiga edejutuh tegemist Beow-nimelidse hainahaldjaga, kel olõsi’ nigu 
köüdüs õdagumeresoomõ Pekoga. Beowi esäesäl Scefi l olõs jal’ köüdüs soomõ vilä-
kushaldja Sämpsä Pellervoisõga. Pekot, Pellonpekkot, Byggviri ja Beowi, kiä’ põhi-
mõttõlidsõlt võiva’ olla’ üts ja tuusama tegeläne, om köütnü’ kesvä ja tuust tettävä 
ollõ avvustaminõ. Ollõkõnõ ummakõrda tähendäs laulu ja luulõt, tuuperäst om meil 
arvada’ tegemist põh ámaa luulõhaldjaga. Kirotaja (kink uma nimigi tunnus kuigi 
Pekoga kokko minevät) kõnõlõs ka umast vanast sõprusõst Hao Paaliga ja tegemisist 
rühmitüseh Setodõ sõbra’, mink päämiis tä veid ó aigu om olnu’. Tä om avitanu’ kuul-
sast tetä’ Peko müüti ja pääle tuu pandnu’ üteh Clive Tolleyga soomõ kiilde ümbre 
(1999) eeposõ „Beowulf“. 




