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                                                                                                                                                    RUNOJA

Hamdam Zakirov

TIE

Menimme ulos haukkaamaan ilmaa.
Auto oli tyhjä. Sen
tunsin myös tuulisella niityllä.
Olimme kuin väärässä paikassa:
vaatteiden ja liikkeiden kahleissa,
meidät äkisti yllättäneiden ja muistot
herättäneiden,
kun jokin usvainen, kuin
lempeä jazzsävelmäketju, missä rondo –
vero tottumuksille –
on rasahdus sormin tai loinen sana. Niin,
puhuit useasti veljestä,
joka ryhtyi kiivaaksi kristityksi, tuskin
kaksi riviä luettuaan.
Kannat niitä mukanasi –
puhelinmuistion puoliksi revitty lehti
(Boriksen ja Iljan nimien välissä) – toivossa,
että sinäkin saat avun. Vihdoin
istuimme, lähdimme liikkeelle ja vaikenimme,
kuin ympäristö tai pari kolme fraasia
olisi saanut meidät mietteliäiksi...
Muistan yhä sen matkan kanssasi
ja rivit: “Syntynyt
kuolee väistämättä, kuollut
syntyy väistämättä”
(Bhagavad-Gita, 2.27).

KAUKANA  MERELTÄ

Aurinkoni hellii toista rantaa,
kuivattaa vesiheiniä, nilviäisten
jäänteitä kuorissa,
kultaa rantojen hiekan aurinkoni.
Mistä puhua tuulten kanssa, lumipyryjen,
                                             kylmyyden?
Tunnetta täynnä – sydämenlyönnit, hengitys,
                                                    huulet.
Niillä – kosteilla suudelmilla – merkitsit päivät,
ohentaen muutenkin
ohutta rakoa sanan ja henkäyksen välillä.
Riitti kun vain
koski vettä sormella, vakuuttuakseen
jälleen, miten ihanaa
on elämä ja ohimenevää
kärsimys; kipu uppoaa, kuin naarmu,
joka silmissä kasvaa umpeen punaiseen
lääkemaahan, iloni, rakkauteesi.
Menetän järkeni. Kesän silmäkuopissa –
heijastuksesi ja vielä jokunen
mielle, joita ei voi välittää;
etelä, puron solina, sinä, aprikoosi,
pudotessaan litistynyt, arominsa lahjoittava –
sokealle mehukkaalle savelle –
meille huokailijoille, mielettömästi
sinuun rakastuneille: ranta, vaahtoinen sarastus.

Suom. Jukka Mallinen
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RUNOJA

Polina Kopylova

1.

Kun luin osanottoja sinusta yhtäkkiä tyhjentyneessä Facebook -profiilissasi, tajusin, että
kohta näen sinutkin Kontulassa, tällä rähjäisellä seisakkeella maan ja maanalaisen sekä
unohtuneen ja ei-tapahtuneen välissä.

Sinä takuulla tykkäät tästä tienoosta. Täällä maailmojen rajat tuntuvat ilmassa jäntevinä
miltei näkyvinä kalvoina, jotka eivät päästä toisia toisten luo – tai sittenkin päästävät. Kun
alan tallustaa alas loivaa loputonta mäkeä huoltoasemalta päin kotia kohti, läpäisen yhden
kalvoista, sen, joka jakaa täällä lähiön taajamasta, asukkaat ihmisistä, tilastot tarinoista ja
aikomukset toivosta.

Täällä on muitakin kalvoja, mutta sinulla ei varmaan olisi ongelmaa läpäistä niitä: sinähän
olet jo läpäissyt yhden, joten

kohta näen sinutkin Kontulassa, jonka oikea nimi on Tuonela, mutta siitä ei kailoteta,
koska kaikki tietää sen.

Istun saunan jälkeen aamutakissa tölkki kädessä kuistilla ja katson miten kävelet
kotikatuani – hitaasti ja epäröivin askelin, vielä täynnä tottumusta edellisen elämän
heikkouteesi, vielä tajuamatta, että edellinen elämäsi on loppunut uneen jota näet tässä ja
nyt.

Rakkaat vainajani
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Helsinki

2.

Meidän kylässämme ei saa kuvitella liikoja.
Vaikka rakennettiin uusi kauppa ja kirkkokin merkittiin tiekirkoksi,
vaikka kesäkahvilassa on valkoisia tuoleja,
ja entinen navetta komistelee galleriana,
vaikka meillä on jopa yksi vihreä kunnanvaltuutettu – ainakin tukan väristä päätellen.
Silti kylässämme ei saa kuvitella liikoja – ei kylästä, eikä itsestä.
Etenkin itsestä.
Meillä asuu kylässä hiljainen kansa.
Perjantaina ehkä vähemmän hiljainen. Muuten – on hiljaista.
Mutta jos joku kuvittelee liikoja, melua nousee tapulin ylle taivaaseen asti.
Kyllä voit ihmetellä sitä meidän harmaata kirkkoamme ja lukea hautuumaan kivistä
kulmikkaita ruotsalaisia nimiä.
Kyllä voit istahtaa valkoiseen tuoliin, ja sinulle piirretään kahviin maidonvaahdolla sydämen
kuva – ihan Instagrammin arvoinen.
Kyllä voi käväistä galleriassa, jonka nimi on – yllätys! yllätys! – Nâvètté,
ja ostaa sieltä jonkun hassun grafiikan.
Vihertukkainen kaupunginvaltuutettu on siellä museotätinä kesäduunissa – voi vaikka
jutella.
Mutta älä kuvittele liikoja. Se on vaan kylä.
Täällä ei siedetä palavia silmiä, palavia sanoja eikä muuta helposti sytyttävää – jospa
tulipalo?
Mutta oikeastaan se on tekosyy.
Oikea syy on se, että täällä asuu elävältä kuolleita. Meidän ikuisuutemme on vaan niin
mukavaa tiekirkkoineen, valkoisine tuoleineen, Navette -gallerioineen ja vihertukkaisine
likkoineen, ettemme halua kuulla kuvitelmista – kuvitella voi kuolevainen, eikä kuollut,
kuvitelmat kuuluvat elämään, eikä ikuisuuteen.
Meidän kylämme nimi on Ikuinen.
Ikuisissa vietetään ikuisuutta.
Älkää kuvitelko liikoja.
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Ljudmila Kol

Omistettu Zinaida Lindenille

– Oletko lähdössä Kiinaan? Muista tuoda
sieltä teetä.

– Miksi sieltä asti? Saahan sitä täältäkin.
– Se on ihan eri juttu. Kiinalainen tee on

mahtavaa.

Kello oli jo varttia vaille kahdeksan ja
valmistauduimme sulkemaan. Katumme
pikkuliikkeet menivät aina iltakahdeksalta
kiinni. Kun kävelin iltaisin kotiin, ilma
tuntui hyväilevän viileältä. Kadulta
huuhdottiin päivän roskat, vesi valui
viemäreihin ja asfaltista lähti virkistävä
kosteuden haju.

Minulla oli aina kiire kotiin, koska siellä
minua odotti pieni Ley Ley. Kuljin
pikkukauppojen näyteikkunoiden ohi ja
näin kuinka niissä sammuivat valot. Ohitin
suuren kävelykadun, jossa kaikki talot oli
kauniisti valaistu, ulkoseinillä hohtivat
valtavat mainosjulisteet ja suuret liikkeet
olivat yömyöhään auki. Kävelykadulle

Kiinalainen tee
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tultiin viettämään iltaa ja syömään
ravintoloissa. Kaikkialta kuului musiikkia.
Kuljin tavallisesti kahden suuren hotellin ja
uusien asuinrakennusten ohi. Kortteli oli
rakennettu vain viisi vuotta sitten, siinä oli
moderneja huoneistoja ja kauniita
sisäpihoja, joissa oli kukkaistutuksia ja
lasten leikkikenttiä. Näissä taloissa asuivat
ne, jotka olivat töissä suurissa yrityksissä.
Minä kävelin korttelin ohi, kauemmaksi
keskustasta, sinne missä oli pimeitä
kapeita katuja. Asuimme siellä
kaksikerroksisessa talossa vuokralla.

Zhao Hong oli lopettelemassa
lattianpesua myyntisalissa ja minä asettelin
keraamisia teemaljoja hyllylle. Ne olivat
asiakkaiden jäljiltä sekaisin. Venäläiset
asiakkaat, kaksi naista ja mies, olivat
tutkineet tarkkaan kaupan tavaroita. He
pyörittivät niitä kauan käsissään ja yrittivät
tinkiä. Lopulta he valitsivat punaisen
teekannun, jossa oli kultainen
lohikäärmeen kuva. Settiin kuului myös
muutama teemalja, mutta niihin he eivät
edes vilkaisseet. Zhao Hong sanoi, että
myymme illalla puoleen hintaan ja
teekannu maksaa vain 90 eikä 180 juania,
mutta he yrittivät tinkiä siitäkin. Minä
olisin kyllä myynyt halvemmallakin, koska
sinä päivänä ne olivat ainoat asiakkaat.
Edes jonkin verran myyntituloja, mutta
Zhao Hong sanoi happamasti:

– Emme me voi myydä niin halvalla, se
olisi jo melkein ilmaiseksi.
Hän pudisti tyytymättömänä päätään ja
katosi varastotilaan. Serkkuni Zhao Hong
oli minua vanhempi. Hän oli kaupan
omistaja ja jos asiakkaat tinkivät kovasti,
jouduin aina kysymään häneltä, voisiko
hintaa alentaa. Rupesin esittelemän
venäläisille erilaisia teelaatuja ja he
kysyivät jokaisen kohdalla:

– How much for fifty grams?
Kun otin seuraavan rasian esiin, yritin

osoittaa osaavani venäjää ja toistin heidän
kysymyksensä venäjäksi:

– Ñêîðüêî ñòîèò ïÿòüäåñÿò ãëàì?

He alkoivat nauraa ja toinen naisista
sanoi:

– Äännät väärin, pitää sanoa ñêîëüêî ja
ãðàìì.

Toistin sanat, mutta hän alkoi nauraa
taas. Minusta ääntämisessämme ei ollut
mitään eroa. Olin oppinut tämän
kysymyksen jo ajat sitten, koska kaupassa
kävi aika paljon venäläisiä. Tavallisesti he
piipahtivat muutaman hengen ryhminä,
kiertelivät kauppaa, pyörittelivät käsissään
esineitä ja teepakkauksia ja esittivät aina
tämän saman kysymyksen. Eivät
kuitenkaan ostaneet paljon mitään.

Katumme sisäänheittäjä Chang Guo teki
tunnollisesti työtään ja sai myynnistä
oman osuutensa. Tosin kilpailu oli kovaa.
Kadun molemmin puolin oli lukematon
määrä pikkukauppoja ja kaikki yrittivät
myydä mahdollisimman tehokkaasti.
Lisäksi länsimaiset matkailijat tekivät
ostoksensa mieluummin pääkadun
kauppakeskuksissa.

Leveä pääkatu vei rannalle. Rantakadulla
oli aina paljon väkeä, turistit ottivat kuvia
kauniisti valaistuista pikkulaivoista ja
vastakkaisella rannalla välkkyvistä
iltavaloista, ne ulottuivat miltei taivaaseen
asti. Minäkin kävin joskus vapaapäivinä
rantakadulla aviomieheni Vay Minin ja
pikku Ley Leyn kanssa. Poika juoksenteli
iloisena ja leikki rannalla muiden lasten
kanssa. Kauniissa puvussaan hän oli
todella soma. Paikalliset asukkaat tulivat
rantaan viettämään vapaata aikaa ja
lepäämään, rannalla oli rento ilmapiiri ja
turistitkin viihtyivät siellä.

Pikkukatu, jossa kauppamme sijaitsi, oli
kuitenkin aika lähellä keskustaa, joten
siinäkin kävi turisteja, enimmäkseen
venäläisiä. He uskaltautuivat jopa iltaisin
heikosti valaistuille pikkukaduille,
tungeksivat siinä jalankulkijoita taitavasti
kiertävien pyöräilijöiden ja mopoilijoiden
keskellä ja ostivat katutiskeillä kiinalaista
ruokaa. Joskus kadullamme tapeltiin ja
näpisteltiin. Se ei ollut mikään turvallinen
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paikka, varsinkaan turisteille, mutta heitä
kiinnosti vilkas paikallinen elämä. He
ottivat kuvia ylilastatuista kärryistä,
osoittelivat niitä hassusti toisilleen ja
ihmettelivät, kuinka ne pysyivät pystyssä.
Turistit kuvasivat mielellään myös
syrjäkujia. Siellä ei ollut kauppoja lainkaan,
oli vain kerjäläisiä, joka ikkunalla oli
pyykkejä kuivumassa ja kodittomat
nukkuivat pimeissä nurkissa. Sinne ei
päässyt bussilla, vaan asukkaat käyttivät
vanhoja ruosteisia polkupyöriä. Niitäkin
turistit kuvasivat mielellään.

Venäläiset matkailijat hankkivat katumme
pikkuliikkeistä silkkipeittoja ja tyynyjä,
vuodevaatteita rypytetystä silkistä ja
raakasilkkiverhoja. Turistit kävivät
matkansa ensimmäisenä päivänä myös
silkkikutomoissa, joissa oli myytävänä niin
paljon kaikkea, että heillä meni pää
pyörälle. Matkatoimistot ilmoittivat jo
ennen matkaa silkkikutomoiden osoitteita
ja venäläiset naiset ostivat sieltä shaaleja,
pääliinoja, kaulaliinoja, puseroita, liivejä ja
hameita. Sieltä sai viidellä juanilla
pikkuhuiveja ja venäläisnaiset ostivat niitä
kassikaupalla. Joskus niitä sai yhdelläkin
juanilla, koska kutomoiden oli saatava
varastot tyhjäksi. Halvoista huiveista lähti
väri heti ensimmäisessä pesussa.

Sen päivän venäläiset asiakkaat eivät
ostaneet edes teetä. Heti kun he olivat
lähteneet, Zhao Hong rupesi pesemään
lattioita. Yritin estää, mutta hän sanoi
vihaisesti, ettei tänään tule enää asiakkaita
eikä hän halua olla täällä pitkään. Hänellä
oli aina synkkä äänensävy. Minä taas
pidän siitä että puhutaan iloisesti ja
hymyillään. Silloin on paljon hauskempaa.

Asettelin teekuppeja hyllylle ja kuvittelin
kuinka tulen kotiin ja rupeamme
sähkölampun valossa syömään riisiä,
vihanneksia ja paistettuja katkarapuja. Sen
jälkeen panen Ley Leyn nukkumaan.

Juuri silloin he ilmestyivät ovelle. Heitä
oli viisi. Zhao Hong lakkasi heti
pyörimästä siinä ämpärinsä ja lattiarättinsä

kanssa ja häipyi varastotilaan. Osa lattiasta
jäi pesemättä. Asiakkaat empivät
oviaukossa. Viittoilin heidät peremmälle:

– Tulkaa vain sisään, emme me vielä
sulje.

Hekin alkoivat koskea kaikkea. Niin kuin
edelliset asiakkaat he ottivat tiskiltä ja
hyllyiltä esineitä ja pyörittelivät niitä
käsissään. Yksi nainen katseli vain
teepakkauksia. Vaistosin aina, jos
kauppaan tuli kunnon asiakas. Sen näki
silmistä, niissä oli määrätietoinen ilme. Jos
vaistosin että asiakas oli tullut ostoksille
eikä muuten vain katselemaan, en hevin
päästänyt häntä menemään. Ymmärsin,
että naisella oli tosiaikeet ja hän ostaisi
teetä.

– Mitä teetä saisi olla: vihreätä, keltaista,
valkoista, jasmiini- vai hedelmäteetä?

– Onko teillä oolong-teetä? nainen kysyi.
Hän siis tiesi, mitkä teelaadut olivat

voimakkaan tuoksuisia ja lisäksi
terveellisiä.

Yritin osoittaa, että puhun myös venäjää
ja sanoin:

– Ñêîðüêî ñòîèò ïÿòüäåñÿò ãëàì?
Nainen alkoi nauraa, kohotti peukalonsa

ylös, mikä venäläisillä tarkoittaa
“erinomaista” ja sanoi englanniksi:

– Osaat hienosti venäjää! Ottaisin kyllä
enemmän kuin 50 grammaa.

Otin esiin suuren metallirasian, jossa oli
oolongia ja avasin sen.

– Tuossa on kyllä liikaa, nainen sanoi.
– Paljonko ottaisitte?
– Kolmesataa grammaa.
Rupesimme neuvotteleman hinnasta.

Hän halusi puolta halvemmalla, mutta
minä sanoin, ettei tuohon hintaan saisi
kuin 50 grammaa.

Hän naurahti taas:
– Ei se riitä, ostaisin itselleni ja

ystävilleni.
– Tämä on jo alennettu hinta, sanoin ja

hymyilin kauniisti.
Hän rupesi taas tinkimään. Loppujen

lopuksi hän sanoi, että ottaisi paljon ja eri
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laatuja, kunhan sovimme hinnasta.
– Paljonko ottaisitte?
– Kilon.
– Kilo ei ole kovinkaan paljon, sanoin.
Tosin jos hän ostaisi, meillä olisi tänään

kunnon tulot, joten alensin hintaa vielä 20
juanilla.

– Hyvä on, hän suostui vihdoin.
– Meillä on oolong-teetä valmiiksi

pakattuna pienempiin ilmatiiviisiin
pakkauksiin.

– Haluaisin kylläkin nähdä mitä otan.
– Voihan sen punnita myös, mutta nämä

ovat ilmatiiviitä pakkauksia.
– Voisitteko punnita irtoteetä.
Kutsuin Zhao Hongin.
– Haluan että hän näyttää, mitä laittaa

pakkaukseen, haluan nähdä selvästi.
– On se oolongia.
Minua alkoi naurattaa, kun hän ei

luottanut meihin. Jos olisimme halunneet
huijata, olisimme voineet tehdä sen
monella eri tavalla eikä hän olisi
huomannut mitään.

Zhao Hong otti pienen bambukauhan ja
alkoi laittaa teetä pusseihin. Hän oli vaiti
niin kuin aina.

– Mitä muuta teetä ottaisitte? kysyin.
Nainen luki purkeista teelaatujen nimiä

eikä vastannut.
– Millaisesta pidätte?
– En oikein tiedä, hän sanoi vihdoin.
– Jos hauduttaisin teetä, voisitte maistaa

ja valita.
Osoitin heille pöytää, jossa tarjoilimme

asiakkaille teetä. Se oli hyvin vanha puinen
pöytä, meidän ylpeytemme. Zhao Hong
hankki sen joltakin kirpputorilta ja
nykyään se komeili sisäänkäynnin
vasemmalla puolella ikkunan vieressä.
Zhao Hong laittoi pöydän ympärille
jakkarat ja venäläiset istuutuivat. Laitoin
pöydälle kaksi lohikäärmettä.

– Mihin näitä lohikäärmeitä tarvitaan, he
ihmettelivät.

– Tämä on aviopari, se edistää kodin
sopua ja hyvinvointia. Lisäksi niillä

mitataan teeveden lämpötila, koska eri
teelaadut vaativat erilaista
haudutuslämpötilaa. Nyt sen pitää olla
98,5 astetta.

Kun vesi alkoi kiehua, kaasin sitä
lohikäärmeisiin. Naislohikäärme muuttui
heti keltaiseksi ja mieslohikäärme
kirkkaanvihreäksi, mutta sen tassut jäivät
punaisiksi.

Asiakkaat alkoivat taputtaa käsiään.
– Onpa mielenkiintoista!
Minua nauratti heidän ihastuksensa ja

ihmetyksensä.
– Vesi ei ole vielä tarpeeksi kuumaa, sitä

pitää keittää lisää, sanoin.
Kun kaasin veden toiseen kertaan

mieslohikäärmeeseen, siitä tuli kokonaan
vihreä. Silloin aloin hauduttaa oolong-
teetä. Se piti tehdä muutaman kerran. Kun
tee oli valmis, kaasin sitä teemaljoihin. He
haistelivat ensin teen tuoksua ja alkoivat
sitten hymyillen hörppiä.

– Seuraavaksi haudutan valkoista teetä.
Maistetaan sitä.

Haudutin ensin valkoista ja sen jälkeen
jasmiiniteetä. Lopuksi ehdotin että
maistaisivat vielä hedelmäteetä.

– Ostaisin valkoista teetä, jasmiiniteetä ja
oolongia, nainen sanoi.

Hän nousi ja meni tiskille, jossa Zhao
Hong oli odottanut koko tämän ajan.

– Otan vain irtoteetä, nainen sanoi.
Zhao Hong alkoi availla purkkeja, hän

laittoi teetä pusseihin ja punnitsi.
– Onpa hienostunut ja ihmeellinen

tuoksu! nainen huudahti kun Zhao Hong
avasi purkin, jossa oli valkoista teetä.

– Valkoinen tee on minun lempiteeni,
sanoin ja aloin nauraa.

– Vien sen Moskovaan, hyvin kauas
täältä, juon sitä lasteni kanssa ja muistelen
sinua. Nainenkin alkoi nauraa. – Kerron
kaupastasi myös ystävilleni, sanon että
ostaisivat teetä vain tästä kaupasta. Sinulla
on parasta teetä.

– Ystäväsi alkavat kysellä venäjäksi,
paljonko maksaa 50 grammaa?
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– Ehdottomasti, hän vastasi.
Kun he olivat lähteneet, Zhao Hong sulki

kiireesti kaupan.
– No niin, ja sinä sanoit, ettei enää tule

ketään. Saatiin myytyä noin paljon, sanoin
tyytyväisenä. – Tosin jouduttiin laskemaan
hintaa melkein puolella.

Zhao Hong mutisi jotain sen tapaista,
etten osaa hieroa kauppoja, menen vielä
joskus konkurssiin ja joudun muuttamaan
jonnekin syrjäiselle kujalle. Hän oli täysin
väärässä, mutta minä olin hiljaa. Hänen
itsensä oli turha odottaa menestystä,
koska hän oli aina nyrpeä, kuka nyt
tuollaiselta ostaisi mitään. Sen takia minä
hoidin asiakassuhteita.

Asuin nytkin mieheni ja poikani kanssa
huonosti valaistulla alueella, siellä oli reikiä
asfaltissa eivätkä bussit kulkeneet. Meillä
oli kaksi pientä huonetta ja niissä vain
kaksi ikkunaa. Iltaisin niistä näkyi
kodikasta valoa, niin kuin monissa
muissakin alueemme ikkunoissa. Emme
voineet vielä asua talossa, jossa olisi
kaunis sisäpiha, kukkaistutuksia ja lasten
leikkikenttä, koska mieheni ei ollut isossa
yrityksessä töissä, mutta olin varma, että
muuttaisimme vielä jonakin päivänä
sellaiseen taloon.

Suljimme kassan ja menimme aputilaan
laskemaan rahoja.

Kuljin nopein askelin tornitalojen ohi.
Ley Ley varmaankin odotti minua ja pelasi
naapurilasten kanssa kortteja. Hyvä ettei
satanut ja he voivat leikkiä ulkona. He
pelasivat tavallisesti suoraan asfaltilla, siinä
valokeilassa, joka tuli pikkukaupan
ikkunasta. Siinä kaupassa mieheni myi
lasikoristeita ja halpoja nefriittikoruja,
mutta kukaan ei uskonut, että se oli aitoa
nefriittiä, vaikka Vay Min raapi korun
reunaa ja valaisi sitä sytyttimellä. Niitä oli
myynnissä kaikkialla ja päivän aikana hän
sai myytyä vain pari kaulakorua. Oli
kaupassa paljon muutakin:
pikkuveistoksia, posliinimaljakoita ja
lamppuja. Mieheni vei aina ulko-oven

eteen kokopuusta veistetyn Buddhan. Jos
kadullemme tuli turisteja, he huomasivat
Buddhan, koskettelivat ja katselivat sitä,
mutta eivät kovinkaan usein poikenneet
kauppaan. Vay Min sulki liikkeen
kymmeneltä illalla. Hän kantoi Buddhan
sisään, laski rahat ja tarkasti tavarat. Vasta
sen jälkeen hän lähti kotiin. Sen takia Ley
Ley odotti minua eikä häntä. Kun palasin
töistä, menimme hänen kanssaan heti
kotiin.

Kun nyt lähestyin taloamme, kutsuin
poikaa jo kaukaa, vaikka hän ei vielä
nähnyt minua pimeässä:

– Ley Ley!
Hän juoksi heti luokseni. Pieni poikani,

pikku Ley Ley, yhtä iloinen ja onnellinen
kuin minä.

Shanghai 20.5.2014

Suom. Galina Pronin
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Hyvät ystävät!

23. – 24.3.2018

LiteraruS-lehti
järjestää yhteistyössä

Helsingin yliopiston venäjän kääntämisen
sekä venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineiden kanssa

venäjänkielisen kirjallisuusseminaarin

Seminaarin teema:

Kääntäminen kulttuurienvälisen dialogin välineenä

Mukana tukemassa: Raija Rymin-Nevalinnan rahasto

Seminaarin kieli: venäjä

Seminaari on kaikille avoin.
Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja Internetistä:

www.literarus.org
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Timo Vihavainen

Venäläiset tulivat Àëåêñåé Øêâàðîâ. Êîãäà ïðèøëèÀëåêñåé Øêâàðîâ. Êîãäà ïðèøëèÀëåêñåé Øêâàðîâ. Êîãäà ïðèøëèÀëåêñåé Øêâàðîâ. Êîãäà ïðèøëèÀëåêñåé Øêâàðîâ. Êîãäà ïðèøëè
ðóññêèå... (ðóññêèå... (ðóññêèå... (ðóññêèå... (ðóññêèå... (Sen jälkeen kun ryssä

maahan tuli) ) ) ) ) Ñòàòèñòè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå ñåìåé ðóññêèõ âîåííûõ

÷èíîâ è ôèíëÿíäñêèõ æåíùèí â
ãàðíèçîíàõ Ñâåàáîðãà è Ãåëüñèíãôîðñà

â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â.: ïî
ìàòåðèàëàì Íàöèîíàëüíîãî àðõèâà
Ôèíëÿíäèè. Âûïóñê I,  309 s.. RME

Group Oy, Helsinki 2016
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Aleksei Shkvarov on Helsingin
yliopistossa väitellyt historian tohtori ja
entinen Venäjän armeijan eversti, joka
tuntee erinomaisesti Venäjän 1700- ja
1800-luvun armeijan ja laivaston rakenteen
ja toiminnan.

Siksi hän on erityisen sopiva henkilö
tekemään sitä kauan kaivattua
tutkimustyötä, jota venäläisten Suomessa
sijainneiden varuskuntien historia tarjoaa.

Yleensähän noiden yksiköiden oleskelu
paikkakunnalla on sivuutettu historiassa
varsin lakonisesti, mikä on valitettava
puute, sillä ne ovat jättäneet jälkeensä
valtavasti materiaalia, joka yksin Suomen
Kansallisarkistossa on useita satoja
hyllymetrejä (VeSa –kokoelma).

Sen ohella tulevat kirkonkirjat eli
metrikat ja tietenkin noiden yksiköiden
omat ja niitä komentavien instanssien
arkistot, jotka sijaitsevat Venäjällä,
jalkaväen osalta paljolti Moskovassa.

Venäjän armeija oli aika omalaatuinen
laitos, jossa palvelua määrittivät
omalaatuiset instituutiot ja säädökset.
Paitsi varsinaista sotilaallista koulutusta ja
palvelusta, rykmentit huolehtivat pitkälti
myös huollostaan sekä ruoan että

vaatetuksen suhteen ja sotilaiden arttelit
toimivat alimmalla tasolla
suoritusportaana.

Monikansallisessa imperiumissa oli
myös eri uskontokuntia. Ortodoksisen
kirkon jäsenten ja balttilaisten luterilaisten
ohella löytyi enimmäkseen puolalaisia
katolisia, ukrainalaisia uniaatteja ja ei-
kristillisten uskontojen tunnustajia kuten
juutalaisia ja muslimeita. Lisäksi oli
buddhalaisia (kalmukit ja burjaatit) ja
löytyipä Suomestakin maininta jostakin
pakanallisesta ugrista.

Asiaan kuului, että periaatteessa 25-
vuotista sotapalvelusta koskevat säädökset
muuttuivat aina silloin tällöin ja sama koski
esimerkiksi juutalaisten oikeuksia,
suuriruhtinaskunnan kansalaisuutta, seka-
avioliittoja ja monia muita asioita. Näin
tapahtui jo Shkvarovin käsittelemänä
aikana, joka tässä kirjassa rajoittuu
Aleksanteri I:n hallituskauden toiseen
puoliskoon ja Nikolai I:n aikaan.

Myöhemmin, Aleksanteri II:n aikana
tietenkin myös sotilaselämä mullistui,
etenkin sotaministeri Miljutinin reformien
ja Suomen oman sotalaitoksen luomisen
johdosta.

Venäjän joukot
Senaatintorilla
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Tapahtumahistorian kannalta Shkvarovin
käsittelemään periodiin kuuluvat Puolan
kapinan rauhoittaminen ja Krimin sota.
Jälkimmäinen vaikutti suoranaisesti
Suomessa oleviin venäläisiin joukkoihin.

Erityisesti Englantilais-ranskalaisen
laivaston suorittama Bomarsundin
valloitus päättyi varuskunnan
antautumiseen, minkä takia sitä
puolustaneen rykmentin lippu poltettiin ja
yksikkö hajotettiin. Samassa yhteydessä
siirtyi joukko juutalaisia vihollisen puolelle,
mikä aiheutti muutoksia heitä koskeviin
säädöksiin.

Shkvarov ei keskity
tapahtumahistoriaan, vaan arkielämää
koskeviin tilastoihin. Kirjassa on kuitenkin
kiinnostavia tietoja esimerkiksi viinan
kulutuksesta Viaporissa.

On sanottu, että humala oli aikoinaan
köyhän miehen Rolex. Se oli sen verran
kallista huvia, että sitä oli komeaa näyttää
muillekin.

Kiinnostavaa kyllä, Venäjän armeijassa,
kuten yleensä kaikissa muissakin, oli
viinan jakamin en aika avokätistä ja
säännöllistä. Siitähän katsottiin olevan

terveydellistäkin hyötyä, ainakin
juomaveteen sekoitettuna.  Englannin
laivastossa jaettiin rommiannos vielä
kauan toisen maailmansodan jälkeen.

Kruunun annos sotilasta kohti oli
Venäjän armeijassa neljä sarkkaa (tšarka,
123 g.) eli siis noin pullollinen viikossa.
Sen lisäksi kuitenkin juotiin1810-1811
muutaman tuhannen miehen Viaporissa
93000 litraa viinaa, mikä luultavasti
jakaantui epätasaisesti, kuten normaalia
on. Joka tapauksessa vuonna 1812 kuoli
“vodjankaan” eli maksakirroosiin sata
Viaporin sotilasta.

Kirjoittaja ei kerro, maksettiinko
vodkasta viinavero, joka oli valtion suurin
tulonlähde. Luultavasti rutiköyhillä
sotilailla ei olisi ollut siihen varaa.

Armeijahan puolestaan oli jokaisen
valtion suurin menoerä ja siinä piti myös
säästää. Sotilaan mainitaan saaneen
ampumaharjoituksia varten tuhon aikaan
kuusi kovaa panosta ja neljäkymmentä
paukkupanosta vuodessa.

Ehkäpä tässäkin näkyy vanha
“suvorovilainen” usko pistimen
ensisijaisuuteen sotilaan aseena. Säästöjä

Venäjän joukot
Senaatintorilla
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ainakin syntyi, lieneekö sitten ollut
tehokkuuden kustannuksella.

Shkvarovin kirjan avulla voidaan seurata
Suomeen sijoitettujen yksiköiden
vaihtumista ja niiden liikkeitä –muun
muassa suomenmaalainen armeijakunta
lähetettiin vuonna 1812 Liivinmaalle
auttamaan Wittgensteinin joukkoja Pietaria
uhkaavan Napoleonin hyökkäyksen
torjumisessa.

Alun perin tarkoituksena oli muuten ollut
siirtyä Ruotsin puolelle auttamaan
taistelussa Norjan valtaamiseksi. Sehän oli
uuden kruununperillisen, Bernadotten alias
Kaarle Juhanan ideana hänen solmittuaan
Aleksanterin kanssa Turun sopimuksen
1812.

Shkvarovin kirjan varsinainen pihvi on
kuitenkin suomalais-venäläisten
avioliittojen tarkastelu ja tilastollinen
analyysi.

Asiaa valaisevat kirkonkirjat eli metrikat
ovat osittain puutteellisia, mutta tutkija on
voinut todeta, että tällaisia avioliittoja oli
kyseisenä aikana eli vuosina 1812-1855
ainakin 977 ja ilmeisesti paljon tätä
enemmänkin.

Käytettävissä olevien tietojen pohjalta
kirjoittaja on laatinut tilastoja ja aikasarjoja
ja luonut kuvan muun muassa
suomalaisten naisten preferensseistä.

Kuten arvata saattaa, myös lemmen
asioissa naisen on syytä ottaa huomioon
aviomiehen kyky vastata perheestään.
Tässä suhteessa varsin hyviä valintoja
saattoivat olla aliupseerit, joilla oli
mahdollisuus kohota myös tšin-
järjestelmään eli upseereiksi ja siis
“jalosukuisuuksiksi”. Lisäksi monet,
etenkin kenttäpalveluksen ulkopuolelle
jääneet ammatit saattoivat auttaa
hankkimaan lisätuloja.

Myös armeija maksoi perheellisten
lapsille avustuksia ja eläkkeitä, vaikka itse
avioliiton solmimista eri tavoin rajoitettiin.
Sulhaset olivatkin esimerkiksi useita
vuosia morsiamia vanhempia, mikä toki
on muutenkin yleinen ilmiö.

Shkvarov on epäilemättä tuonut
saataville varsin merkittävää uutta tietoa
venäläisten sotilaiden ja suomalaisten
suhteista. En ryhdy sitä tässä
yksityiskohtaisesti selostamaan. Hänen
tarkoituksenaan on luoda asiaa koskeva

Nainen lapsensa
kanssa venäläisen
kasarmin edessä
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TV

elektroninen tietokanta, mikä on
erinomainen idea. Sinänsä kiinnostavan
kirjan potentiaalinen lukijakunta
maassamme saattaa näet olla niin pieni,
ettei sen käännättäminen ole realistista.
Toki säätiöt rahoittavat paljon
turhempiakin hankkeita.

Joka tapauksessa Shkvarovin kirja
runsaine hakemistoineen ja luetteloineen
(muun muassa avioliiton solmineet
suomalais-venäläiset pariskunnat) on

erittäin käyttökelpoinen väline
sukututkijoille ja kiintoisa muillekin
aihepiiristä kiinnostuneille.

Venäläisten varuskuntien materiaaleissa
olisi vielä valtavasti aineksia historiamme
eukkopaikkojen paikkaamiseen. On
erinomaista, että löytyy tutkijoita, jotka
haluavat ja kykenevät tätä toimintaa
harjoittamaan.

KUVAT: Helsingin kaupunginmuseo.



Silta-näyttely Virka-galleriassa Helsingin 
kaupungintalolla juhlistaa Suomen ja Viron 
satavuotispäiviä, joilla on ajallisesti eroa vain 
muutama kuukausi. Maat itsenäistyivät Venäjän 
vallankumouksen jälkimainingeissa – Suomi 
6.12.1917 ja Viro 24.2.2018. Neuvostoliiton 
luhistuessa Viro palautti itsenäisyytensä 20.8.1991.
Näyttely tarkastelee Suomen ja Viron välistä 
kanssakäymistä, kansallista identiteettiä ja 
itsenäisyyden merkitystä tavallisten ihmisten 
näkökulmasta.

TALSINKI-matkustajaterminaali on 
näyttelyn huomioita herättävin elementti, 
jossa yhdistyvät maitten väliset henkiset, 
kulttuuriset ja taloudelliset siteet. 

Näyttelyssä ovat mukana nykytaiteilijat: 
Alexei Gordin, Marja Helander, Flo Kasearu, 
Johanna Ketola, Karel Koplimets, Tatjana 
Muravskaja, Sepideh Rahaa ja Sanni Seppo.

 Silta-näyttely Virka-galleriassa on 

osa 

Silta − Terveisiä kahdesta tasavallasta

13.10.2017 – 25.2.2018
Virka-galleria Helsingin kaupungintalo,
So� ankatu 1, 00170 Helsinki
Avoinna: ma-pe 9–19 la-su 10–16
Ilmainen sisäänpääsy
www.virka.� 

Suomi 100-juhlavuoden sekä Eesti Vabariik 100-ohjelmistoa.

Tervetuloa!

Tunnetko Helsingin?Tunnetko Helsingin?Tunnetko Helsingin?

Kuvat: LiteraruS
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Kirjoitelmat on käännetty Tampereen yliopiston
Monikielisen viestinnän maisteriopintoihin

kuuluvalla kurssilla.

KÄÄNTÄJÄOPISKELIJAT:

Elena Alakomi
Anni Annunen

Katariina Lehtola
Eva Kursu

Rimma Novikova
Henri Takkinen

Pia Tiainen

OPETTAJAT:
Miia Santalahti, yliopisto-opettaja

Mikhail Mikhailov, professori

Hyvät lukijat!

LiteraruS-lehti julisti Suomen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä
maahanmuuttoaiheisen kirjoituskilpailun.

Toimitukseen tuli 29 venäjänkielistä kirjoitusta
Suomesta, Australiasta, Saksasta, Israelista, USA:sta ja Ranskasta.

Ne julkaistiin vuoden 2017 ensimmäisessä numerossa.
Kirjoittajat ovat lähestyneet aihetta erittäin monipuolisesti ja kiinnostavasti.

Julkaisemme tässä numerossa Suomessa asuvien kirjoittajien tekstien
suomennoksia.

Toivon mukaan nämä kirjoitelmat avartavat näkemystämme
maahanmuuttajista ja auttavat meitä ymmärtämään paremmin toisiamme.
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Elena Belle

Helsinki

Aika haalistaa

Olin 34-vuotias, kun muutin Suomeen.
Riittävän vanha siis, etten enää kulkenut
pää pilvissä. Siitä huolimatta
katsahtaessani menneisyyteen tajuan, etten
ollutkaan aivan valmis elämän
realiteetteihin uudessa kotimaassani.
Miksikö? Muistini piinasi minua...

Mitä sitten on syöpynyt muistiini
ensimmäisistä muutonjälkeisistä
vuosistani? Venäjälle jääneiden läheisten
ikävöinti, šokki siitä, että kaikki täällä
toimii toisin, alun euforian ja
neuvottomuuden sekamelska, jonka
jälkeen iski paniikki. “Onko paikkani
täällä? Tulenko ikinä osaksi tätä
yhteiskuntaa? Kuinka kauan kellun näiden
kahden maailman välillä, joista
kumpaakaan en tunne omakseni?” Vasta
tämän kaiken jälkeen saapui toivo ja
myöhemmin tyyni itsevarmuus.

En ollut koskaan asunut pitkiä aikoja
Venäjän ulkopuolella opiskeluiden tai
muidenkaan syiden takia. Vain eläminen
Venäjällä oli minulle tuttua, ja muuton
jälkeen törmäsinkin tilanteisiin, joissa
ajattelin: “Meillä tämä tehdään aivan
toisella tavalla...” Meillä voit ostaa
tarvitsemaasi lääkettä apteekista ilman
reseptiä – täällä tarvitset lääkärin
kirjoittaman reseptin. Meillä on aivan
normaalia pistäytyä naapurissa
lainaamassa suolaa tai sipuleita – täällä niin

ei tehdä. Meillä työpaikoilla ystävystytään
varsin mutkattomasti – täällä ei... Meillä
voit hakeutua omakustanteisesti haluamasi
lääkärin vastaanotolle – täällä palvelu on
maksuton, mutta et koskaan tiedä, kenen
vastaanotolle päädyt... Meillä
työpaikkailmoituksissa kerrotaan tehtävän
palkkaus – täällä työntekijän on
neuvoteltava palkkansa... Meillä sitä,
meillä tätä...

Muistini kuiskutteli minulle elämän
Venäjällä olleen jollakin tapaa
yksinkertaisempaa. Ymmärrettävää
sinänsä, sillä tunnen siellä vallitsevat
lainalaisuudet sekä tiedän, miten kussakin
tilanteessa tulee toimia. Täällä Suomessa
kaikki on niin järjestelmällistä ja kaikelle on
vakiintuneet toimintatavat. En silti aina
tiedä, miten minun tulisi menetellä. Tämä
vaivaa minua. Hyvänä esimerkkinä tästä
on työpaikasta irtisanoutuminen. Venäjällä
itsensä irtisanominen on aivan normaalia,
kun taas täällä sitä pidetään
työhaluttomuutena. Tämä oli ensimmäinen
vastoinkäymiseni ilmoittautuaessani
työttömäksi pari viikkoa muuttoni jälkeen.
Ihmettelin, miten muuten olisin voinut
muuttaa mieheni luo – sain lakonisen
vastauksen: “Säännöt ovat sellaiset.”
Meillä on jotenkin... jotenkin paljon
inhimillisempi ote kaikkeen. Kuitenkin
asuttuani Suomessa jonkin aikaa aloin
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sisäistää näitä uusia sääntöjä. Miksi
turhaan muistella normeja, jotka eivät
kuitenkaan päde täällä?

Muistini syövereissä on kaihertanut
myös venäjän kielen kaipuu. Aluksi kaikki
kommunikointini tapahtui englanniksi ja
myöhemmin suomeksi. Joskus tuntui, että
unohdan tyystin, kuinka venäjää puhutaan.
Tiiviin opiskelun takia näin jopa unia
suomeksi, ja englannin kieli puolestaan
täytti koko hereilläoloaikani. Joskus oli
noloa myöntää, että unohtelin venäjän
sanoja, mutta muistin ne kuitenkin
englanniksi tai suomeksi. Muistini tarjosi
minulle näin avuliaasti tarpeellisempina
pitämiään vaihtoehtoja. “Miten ihmeessä
se sanotaan venäjäksi?” En suinkaan
yrittänyt teeskennellä paljasjalkaista
eurooppalaista, mutta useammin käytetyt
vieraskieliset sanat vain banaalisti
syrjäyttivät äidinkieleni. Eurooppalaista
miestäni – joka myös muutti 20 vuotta
sitten kotimaastaan – ihmetytti, miksi en
lakannut ahmimasta venäläisiä elokuvia ja
kirjoja. “Keskittyisit, Lena, suomen
opiskeluun. Se olisi sinulle paljon
hyödyllisempää.” No mitenpä sen venäjän
kielen kaipuun kanssa olisi ollut? En ollut
aiemmin järin puhelias, mutta muutto
Suomeen muutti senkin. Tartuin mihin
tahansa tilanteeseen, jossa pääsin
käyttämään edes vähänkin venäjän kieltä.
En ollut enää tunnistaa itseäni. Tällainen
suupalttiko minusta on tullut? Miten
kummassa? Avainasemassa hysteerisen
venäjän kaipuuni laantumisessa oli venäjää
puhuva suomalainen työtoverini, joka
halusi harjoittaa omaa kielitaitoaan.
Rauhoituin, kun tajusin, että mahdollisuus
puhua venäjää oli aivan vieressäni. Kohta
sainkin jo lisää venäjänkielisiä ystäviä.
Blogin kirjoittaminen on uusin keinoni
ylläpitää äidinkielentaitoani. Jokin aika
sitten löysin myös Sellon kirjaston
järjestämät venäjänkieliset
kirjallisuustorstait. Venäjän kielen kaipuu ei
vaivaa minua enää, mutta muisto siitä jäi.

Kuinka pitkäksi aikaa – sitä en tiedä...
Kerron teille, miten muistot kotimaastani

ja äidinkielestäni toisaalta haittasivat
työtehtävissäni, mutta toisaalta samaan
aikaan myös auttoivat minua niissä.
Venäjällä olin varsin pedantti työntekijä, ja
tämän ominaisuuteni ansiosta suoriuduin
tylsistäkin rutiinitehtävistä varsin
mallikkaasti. Nämä muistot osoittautuivat
tarpeellisiksi työskennellessäni Venäjään
liittyvien asioiden parissa Suomessa.

Olin ensimmäistä viikkoa töissä
Suomessa. Yritykseemme saapui Venäjältä
joukko johtotason henkilöitä vierailulle.
“Kuka maksaa heidän matkalippunsa?
Jospas tarkastaisin vielä kerran, että
molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet
asian samalla lailla”, pyysin pomoltani.
Pedanttius. Erinomaisen tärkeä
ominaisuus. Venäläinen osapuoli oletti
suomalaisten maksavan liput ja
suomalainen vastaavasti päin vastoin.
Olimme tämän jälkeen laatimassa
tapahtuman aikataulua. “Ei kannata
suunnitella deadlinea liian tiukaksi.
Laitetaan väliin 3–4 päivää varmuuden
vuoksi”, ehdotin pomolleni. Näin sitten
tehtiin, ja venäläinen osapuoli lähetti kuin
lähettikin ennakkomateriaalinsa kaksi
päivää myöhässä. “Venäläisillä vierailla on
mukanaan työmatkatodistukset, ja he
tarvitsevat niihin meidän yrityksemme
leiman. Muussa tapauksessa heille tulee
ongelmia palattuaan takaisin Venäjälle”,
kerroin pomolleni. Hyvä, että toin asian
esiin: johtaja olisi ollut vierailun aikaan
työmatkalla, ja leimasin olisi ollut hänen
mukanaan. “Aikatauluun on varattava 15
minuuttia ryhmäkuvan ottamista varten tai
muuten kuvat pitää ottaa lennosta ja
vieraat myöhästyvät seuraavasta
tilaisuudesta”, neuvoin pomoani. Me
venäläiset näet todella rakastamme
ryhmäkuvia. “Meidän kannattaa kirjoittaa
kaikki venäläisten kanssa sopimamme ylös
ja lähettää se heille kirjallisesti. He voivat
sitten tarkastaa, ovatko he asioista samaa
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mieltä”, ehdotin pomolleni, sillä pelkkä
suullinen sopimus unohtuu helposti, eikä
sillä ole minkäänlaista lainvoimaa Venäjällä.

Voi kuinka monta kertaa muistini pelasti
minut näissä kulttuurienvälisissä
vuorovaikutustilanteissa! Mutta ei
muistikaan kaikkeen sentään pysty.
Kotimaassani olin aikanaan venäläisen
työlainsäädännön asiantuntija, mutta enää
lakiosaamistani tai edes koko lakia –
sellaisena kuin sen opettelin – ei enää ole.
Aika haalistaa muistia... ja lakipykäliä.

Mitä sitten vaalin muistoissani? Muistoja
synnyinkaupungistani. Pidän kyllä
seesteisestä Helsingistä, johon edelleen
jatkan tutustumista, mutta kaupunki, jolla
on erityinen paikka sydämessäni, on
Pietari. Minun Pietarini. Siellä vietin
nuoruuteni, ja siellä kuluivat Pietarin
valtiollisen kulttuuri- ja taideyliopiston
opiskeluvuoteni. Siellä asuvat myös
pitkäaikaisimmat, rakkaimmat ystäväni.
Pietarissa elin monta iloista vuotta, siellä
kartutin elämänkokemustani ja kasvoin
aikuiseksi. Tämän kaiken muistan, ja
hyvin muistankin. Ikävöin Fontankan
varrella olevaa lempiantikvariaattiani
Iskatelia, Bolšaja Konjušennaja ulitsalla
olevan munkkikahvilan munkkeja,
Anitškovin siltaa, Kesäpuistoa ja
Iisakinkirkkoa, Mars-kentän keväisten
syreenien huumaavaa tuoksua,
kirkuvanvärisiä lehtikasoja syksyisissä
Puškinin puistoissa, unohtumattomia
tapaamisia kirjailijoiden kanssa Bukvojedin
kirjakaupassa, Jevgeni Djatlovin ja Oleg
Pogudinin konserttien sydäntä särkeviä
lauluja, Pietarhovissa olevaa Simsonin
suihkulähdettä, Venäläisen taiteen museon
tuttuja ja kotoisia maalauksia, tulvaa
pakenevan pronssisen jäniksen patsasta
Pietari-Paavalin linnoituksessa,
Gribojedovin kanavaa ja Verikirkkoa, jonka
ohitse kuljin aina yliopistolle... Voi kuinka
hyvin nämä kaikki muistankin!

Tiedän, että muistikuvani Pietarista ovat
kuin turistilla. Sen sijaan silloin, kun vielä

asuin siellä, olin tympääntynyt
ihmismassoihin, ikuiseen istumiseen
julkisissa kulkuvälineissä, ruuhkiin,
kuraiseen helmikuuhun, pitkiin työpäiviin
ja vähäiseen vapaa-aikaan. Muistan nämä
vain silloin, kun satun harvakseltaan
käymään siellä. Arkipäivän murheet
unohtuvat. Pietari tulee olemaan minulle
aina lempipaikkojen, lämpimien muistojen,
suurien tunteiden ja rakkaiden ihmisten
kaupunki.

Tajusin muutama vuosi sitten lyhyen
Pietarin-matkani aikana, että en enää
osannut arvioida ajankäyttöä siellä.
Työskentelin aikanaan kolme vuotta
toimistossa Furažnyi pereulokilla
metroasema Ploštšad Vosstanijan
läheisyydessä. Koko tuon ajan kuljin tuolla
tienoolla minuutintarkalla aikataululla.
Muutaman vuoden kuluttua en enää
kyennyt arvioimaan, paljonko aikaa kuluu
Ligovski prospektin ja Nesvki prospektin
ylittämiseen matkalla Oktjabrski-
konserttitalolle. En ottanut huomioon
pitkiä punaisia valoja ja ihmispaljoutta.
Päästäni oli hävinnyt tieto, jota en ollut
aikoihin käyttänyt. Aika haalistaa muistia...

Aika haalistaa muistoja, mutta en ole
huolissani. Muistojeni albumissa on
pelkästään värillisiä valokuvia edellisestä
elämästäni. Nykyisen elämäni albumissa
valokuvat ovat värillisiä, mustavalkoisia ja
seepian värisiä... Kuitenkin joka kerta, kun
raotan Suomessa vietetyn ajan albumia,
mustavalkoiset kuvat alkavat saada väriä.
Aika haalistaa mustavalkoisia muistoja
samalla värittäen värillisiä yhä
kirkkaammiksi. Aivan kuten elämääkin.

Helsingissä lokakuussa 2016

Suomennos: Henri Takkinen
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Vitali Chapkovich

Oulu

Ihminen ja työ

LiteraruS-palkinnon saaja

Tulin ensi kerran Suomeen 1990-luvun
Venäjältä, Karjalan maakunnasta. Minut oli
kutsuttu Ouluun pitämään taidenäyttelyä, ja
näin puolessatoista kuukaudessa enemmän
kuin tavallinen turisti. Olin aivan ällistynyt.

Miten heillä on tällainen maa! Ajatus on
typerä ja käsittämätön, mutta sellainen iski
mieleeni. Päättelin loogisesti, että kun
vessat ovat puhtaita niin huoltoasemilla kuin
Lapin erämaassa, niin joku niitä siivoaa ja
pitää huolta niiden puhtaudesta. Ja että tämä
joku on selvästi kiinnostunut omasta
työstään.

Kysyin siivoojapojalta hänen palkastaan,
vaikka ymmärsinkin kysymyksen
tahdittomuuden. Osoittautui, että hän tienaa
Suomessa tuplasti enemmän kuin minä
Venäjällä, vaikka olin operoiva kirurgi ja tein
kuukausittain päivätöiden lisäksi vielä
kolmesta neljään yöpäivystysvuoroa!
Puolessatoista vuodessa hänet oli koulutettu
alalle ja perehdytetty kemiallisiin
pesuaineiin, koneiden toimintaan sekä
ekologian ja toksikologian perusteisiin.
Tämä esimerkki kuvaa työn paikkaa
yhteiskunnassa, sen alimmilta tasoilta aina
organisaatiotasolle, tuloksiin ja palkkaan.

Nyt olen jälleen Suomessa, mutta en enää
vieraana. Kerron pienen vitsin, joka
kuvastaa muutosta asemassani: Päätyipä
henkilö paratiisiin, mutta käyskenneltyään
aikansa puutarhoissa kylläisenä ja

toimettomana hän pitkästyi ja pyysi vierailua
helvettiin. Asia järjestyi. Enkeli saattoi hänet
perille. Helvetti avautui hänen eteensä
valaistun salin muodossa: pöydillä oli ruokia
ja juomia, oli iloinen väkijoukko, musiikkia,
korttipelejä ja naisia. Vieras jäi ihmettelemään
näkemäänsä suu auki.

– Onko minun mahdollista jäädä
helvettiin?
– On, mutta palatkaa vielä paratiisiin
täyttämään muuttoasiakirjoja.
Henkilö täytti asiakirjat, hyvästeli ja palasi
helvettiin, mutta siellä olikin tervakattiloita,
paholaisia, tulikuumia paistinpannuja...

– Kuinka!? Vastahan minä...
Paholainen keskeyttää:

– Aiemmin olit vieraana, mutta nyt sinulla on
pysyvä oleskelulupa. Joten nyt saat kokea,
millaista täällä todella on.

Täytyy sanoa, etten muuttanut tänne
köyhyyden takia. Tienasin hyvin ja Venäjän
mittapuulla olin varakas henkilö. Aluksi en
tehnyt Suomessa mitään kolmella
tutkinnollani. Kuitenkin jo lapsuudessa opin
itsenäisyyden ja työnteon tärkeyden.
Menetin äitini nuorena, joten jo
kouluikäisenä tein töitä missä pystyin.
Tienasin leipäni jo ennen armeijaa. Armeijan
jälkeen, kun pääsin lääketieteelliseen, ilmoitin
mummolleni, että jätän musiikkiopiston.
Soitan bajan-harmonikkaa hyvin ja pärjään
muutenkin, pystyn elättämään itseni.
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”Katsos poikaa… Hätiköity päätös”, sanoi
mummo, “Kyllä hullu saa olla vaan ei
tyhmä. Opiskele etänä, ei oppi ojaan kaada!
Lukeminen kannattaa!” Kuten arvata
saattaa, niin myös tein.

“Minua ei lähettänyt tänne oma vaan
vaimoni tahto” (sanonta Ilfin ja Petrovin
teoksesta Kaksitoista tuolia). Saavuin
koulun vanhempainiltaan, joka alkoi
opettajien orkesteriesityksellä. Lavalle astui
kunnianarvoisia opettajia soittimien kera.
Kielisoittimista olivat edustettuina kitarat,
kantele, viulu ja kontrabasso. Puhaltimissa
oli huiluja, pajupillejä ja nokkahuiluja.
Vaikuttavimpia olivat lyömäsoittimet, joiden
kokoonpanossa oli muun muassa suuria
kattiloita, sinkkiämpäreitä, tarjottimia ja
apinarumpuja. Etuosassa, syntetisaattorin
takana, istui kapeanenäinen kapellimestari,
jolla oli tukka sekaisin. Hän oli ilmeisesti
musiikinopettaja.

Kumarrus. Aplodit.
– Seuraavaksi sinfoninen runoelma

nimeltään Arkielämä! ilmoitti sievä juontaja
juhlallisesti. Tämä taiteellinen esitys, jossa
jokainen teki sen minkä osasi, johti salissa
meteliin, vihellyksiin ja kiljahduksiin.
Kakofonisen esityksen taustalla kuului
suomalainen polkka. Hupailu ei kestänyt
kauaa.

Ennen luokkiin jakautumista minua
pyydettiin soittamaan. Joko aiempi esitys
jäi oman esitykseni varjoon tai sitten
romanialaismelodian eksotiikka upposi
yleisöön, sillä minulle annettiin aplodit
seisten. Kävi ilmi, että minun oli kuin olikin
kannattanut lähteä vanhempainiltaan:
esityksen jälkeen kunnianarvoinen mies,
joka esittäytyi ravintolan johtajaksi, pyysi
minua illalla esiintymään ravintolassaan.
Ehdot olivat selkeät: kaksi puolentoista
tunnin esitystä, juomat ja aski tupakkaa
työnantajan piikkiin. Palkka oli sellainen,
jolla sai ostettua esiintymisasun. Ehdotus
tuntui oudolta, en ollut tottunut moiseen.
Miten minä, henkilö, jolla on sekä lääkärin
että muusikon tutkinto, voisin esiintyä

jossain kapakissa? Asiakkaat istuvat, juovat,
polttavat, juttelevat, nauravat… Tulipa
mieleeni, että Šostakovitškin esiintyi
elokuvateattereissa, ja sitä paitsi, kuka
minua täällä tuntee? Suostuin. Lopputulos
oli sellainen, mistä opiskeluaikoinani
ravintolamuusikkoystävieni kanssa
käytimme ilmaisua “pantiin paikat sekaisin”
– esitykseni sai hurjan suosion, ja paikan
pomo hyvästellessään vihjaili, että siitä olisi
varmaan pitänyt maksaa enemmän…
Vastasin, että mehän sovimme jo. (Tällaisia
olemme.)

Täytyi minun myös miettiä vakituista
työtä. Yritin läpäistä lääkärin kokeen ja olin
yliopistollisessa sairaalassa harjoittelijana
puoli vuotta. Ensivaikutelmani: rennompi
työrytmi ja hyvät laitteistot. Tutustuin
johtavaan tähystyslääkäriin. Hän oli tehnyt
lähes 7000 tutkimusta Pentax ja Olympus-
laitteilla. Minulla taas oli takana yli 11 000
tutkimusta, joista puolet alkeellisella
Krasnogvardejets -laitteella, jossa ei ole
edes näyttöä. Laitteiden ja hoitojen upeat
mahdollisuudet kuitenkin vieraannuttavat
potilaat lääkäreistä, toisin sanoen voi antaa
diagnoosin näkemättä potilasta. Potilaan ja
lääkärin välisten luottamuksellisten
keskustelujen puute on suuri menetys. Olin
onnekas saadessani oppini vanhoilta
professoreilta, jotka olivat säilyttäneet
ikiaikaisen venäläisen maaseudun
lääketieteen hengen. Meidät opetettiin
näkemään potilas eikä vain sairaita elimiä.
Valmistuimme ammattiin sillä mielellä, että
hoidamme ihmisiä emmekä vain tarjoa
väestölle terveydenhoitoa. Meidän
sukupolvemme lääkärit jo neuvostoajoilta
ovat saaneet perusteellisen koulutuksen, ja
tämä on hyvin tiedossa.

Tuomitkaa minut, olen rikollinen! Eräässä
Ukrainan suuressa sairaalassa, jossa olin
töissä, tehtiin laitteiden poistoa. Typerien
ohjeiden mukaan laitteet jouduttiin
hävittämään. Kolme virkaintoista
järjestyksenvalvojaa repi keskittyneesti
riekaleiksi kylpytakkeja, lakanoita, liinoja ja
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lasten pyjamia. Aikansa työskenneltyään he
päättivät jatkaa seuraavana päivänä.
Yövuorossa ollessani muistin Japanista
lähetetyn, vuoripelastusryhmälle tarkoitetun
paketin, jota ei ollut kirjattu ja joka oli vain
tungettu johonkin. Löysin sen laatikosta,
jonne oli laitettu laboratorioastiat ja vanhat
lasiruiskut hävittämistä odottamaan.
Paketista löytyi ohuita kertakäyttöisiä
kirurgin erityisneuloja. Varastin ne! Jo
Karjalassa sain niillä tehtyä ihonsisäiset
ompeleet kasvojen haavoihin ilman
puudutusaineita, eikä tarvinnut pelätä
kosmeettisia vikoja ja komplikaatioita,
esimerkiksi kyynelkanavien tukkeutumista.
Tuomitkaa minut myös siitä, että pelastin
varastetuilla laitteilla nuoren miehen
vintturiin juuttuneen ranteen amputaatiolta.

En kuitenkaan koskaan työskennellyt
lääkärinä Suomessa. Sanavarastoni ei ollut
alussa kovin laaja. Tiesin suomeksi
ainoastaan neljä sanaa: “koira, hau, hau,
hau”. Edes intensiivinen suomen kielen
opiskelu Suomessa oleskeluni ensimmäisinä
kuukausina ei antanut minulle mitään toivoa
läpäistä koetta, johon sisältyivät kaikki
mahdolliset terveydenhuoltoalaan liittyvät
asiat, kuten uusi laki vaati. Taakse jäivät
niin leikkaussalit ja palaverit kuin potilaiden
hoitokin. Mutta edelleenkin ikävöin sairaalan
tuoksua.

Muutto Suomeen ei tuntunut minusta
Rubikonjoen, ehdottoman rajan,
ylittämiseltä. Nykymaailma on hyvin
integroitunut, meillä on erinomaiset
kommunikointimahdollisuudet ja ihmiset
ovat vapaita liikkumaan paikasta toiseen,
toisin kuin nelisenkymmentä vuotta sitten,
jolloin muutto ulkomaille merkitsi sitä, että
arpa oli heitetty.

Kaikkien maiden ja aikojen suuret
ajattelijat ja filosofit ovat aina olleet
yksimielisiä yhdestä asiasta: maan
asukkaiden työteliäisyys määrittelee heidän
hyvinvointinsa. Se ei tarkoita mitään tiettyä
tekemistä, vaan sitä, miten paljon työ
merkitsee kyseisessä yhteisössä.  Eivätkö

venäläiset sitten osaa tehdä työtä? Osaavat
toki ja vieläpä kekseliäästi ja
mielikuvituksellisesti! Mutta mikä se
puuttuva palanen on? Puuttuu erilaisten
olosuhteiden lisäksi elämän tärkein oppi,
jonka tyttärenikin on jo omaksunut:  työn
tuoma ilo. Lomalla koululaiset siivosivat
julkisia paikkoja, toreja ja kirkon pihaa.
Työvaatteet koostuivat tyylikkäistä
haalarista, lenkkitossuista ja
merkkilippalakista. Varusteisiin kuuluivat
roskapihti ja roskakori. Koulutuksessa
kerrottiin työturvallisuudesta ja hygieniasta.
Liikkua sai ainoastaan pareittain. Ei saanut
vastata puhelimeen eikä pitää kuulokkeita
päässä. Puolituntinen ruokatauko pidettiin
yhdentoista maissa. Työpäivä alkoi
kahdeksalta ja loppui kolmelta.

Jos joku kysyi:
“Entä jos myöhästyn kymmenen

minuuttia?”
Vastaus oli:
“Työpäivä alkaa kahdeksalta.”
“Entä jos kuitenkin myöhästyn kym…”
“Työpäivä alkaa kahdeksalta.”
Ohjaaja ei edes tajunnut kysymystä! Tai ei

ainakaan ollut tajuavinaan…

Jo viikon päästä tyttäreni oli innostuksesta
soikeana kertomassa minulle, että osaa
käyttää ruohonleikkuria, ettei heidän
työalueeltaan löydetty edes yhtä
karkkipaperia ja että hänen pitäisi avata oma
pankkitili, johon hän saisi palkkansa verotta.
Työn ja ensimmäisen palkan tuoma onni…
Kerroin hänelle erään esimerkillisen tarinan:
Vihastuneet senaattorit muistuttivat
aikoinaan Amerikan silloista presidenttiä,
että hän oli ollut siivoja. “Kyllä, minä
keräilin roskia. Mutta olin siinä hommassa
paras”, vastasi Abraham Lincoln.

Tämän takia siis Suomi on tällainen!
Järjestelmällisyys, laatu, hyvä palkkaus.
Eihän tämä mikään uusi oivallus ole. Miten
nämä periaatteet sitten toteutetaan
käytännössä? Samaan aiheeseen liittyy
myös vakituinen työni Suomessa. Erään
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melko suuren ortopedia-alan yrityksen
omistaja näki minun tekemäni kirjahyllyt ja
kysyi vaimoltani, olenko minä puuseppä.
“Ei, hän on lääkäri”, vaimoni vastasi.

Minut kutsuttiin katsomaan ortopediaan
erikoistunutta osastoa. Siellä oli
monimutkaisia erikoisvarusteita
kengänpohjallisista raajaproteeseihin. Kun
minulta kysyttiin, milloin voin aloittaa työn,
vastasin, että huomenna. Tällä kertaa alan
“haltuunotto” ei ollutkaan vaikein vaihe.
Sain ohjaajan ja työskentelin vapaaehtoisesti
kokonaisia työpäiviä; en saanut palkkaa,
ainoastaan päivärahaa matkoja ja lounasta
varten. Puolen vuoden koeajan kuluttua
minut joko erotettaisiin tai otettaisiin töihin
vakituisesti. Paljon vaikeammaksi
osoittautui sulautuminen nuorten ja taitavien
miesten työporukkaan. Aluksi minut jätettiin
huomiotta ja koeteltiin, kuinka “kova” olen.
Kahden vuoden aikana saavutin
“korkeimman taidon”: osasin valita oikean
paikan vastakkaisten lihasten
sähköimpulssien vastaanottimille, muotoilin
kipsistä proteesin holkin, vahvistin ja
asensin käsiterän paikoilleen.

Tällaisella käsiproteesilla ihminen pystyy
tarttumaan esineisiin, juomaan mukista ja
syömään lusikalla! Proteesin hinta on
verrattavissa auton hintaan ja valtio maksaa
sen. Yhtä vaikeita ovat lonkan ja lantion
proteesit, ja niiden tekeminen käsittää lähes
kaikki lääketieteellisen ortopedian vaiheet
aina oikean tuen valinnasta jalkaterän
kulmien sekä säären ja selän lihasten
tasapainottamiseen.

Kerran näin kaupassa yhden potilaistani.
Hän käveli tekemälläni proteesilla ja kantoi
samalla laatikkoa. Arviointikomissio tuli
käymään Helsingistä, ja minulle annettiin
suomalainen todistus proteesitekniikan
osaamisesta ottaen huomioon, että minulla
oli venäläiset lääkärinpaperit. Luokseni
alettiin lähettää harjoittelijoita. Mutta
parhaiten jäi mieleen se, kun työkaverini
alkoivat kutsua minua “mestariksi” tai
omalla nimelläni ja meidän välillemme

muodostui kaverisuhteita. Venäjällä minulta
kysytään usein, millaisia suomalaiset oikein
ovat. Vastaan suomalaisella sanonnalla:
“Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan”.

Työskennellessäni invalidien kanssa
arvoni ovat muuttuneet. Ajoittain, kun pidin
kädessäni lapsen proteesia, kysyin itseltäni,
onko minulla muka todellisia ongelmia.

“Ei ole, ei! Luojan kiitos!” Kaikki
materialistiset päänvaivamme eivät ole
mitään ongelmia tai murheita! Pitää iloita
siitä, mitä on, jokaisesta uudesta päivästä ja
jokaisesta hyvästä teosta! Tämäkään ei ole
mikään ennenkuulumaton juttu…

Kuten jokaisen tavallisen ihmisen
elämässä, työni on määritellyt
psykososiaalista identeettiäni riippumatta
asuinpaikasta. Jos mietitään, miten voisi
parantaa elämää missä tahansa maassa,
Venäjälläkin, pitää ennen kaikkea puhua
lakien noudattamisesta ja järjestyksen
palauttamisesta. Venäläisillä
televisiokanavilla nähdään usein kaikenlaisia
selittelyjä, joiden avulla pyritään
peittelemään virkamiesten varastelua
sellaisin termein kuin “talouskurin
rikkominen” tai “varojen väärinkäyttö”. On
myös viittauksia lahjontaan. “Harmittaa
maan puolesta”, kuten eräässä venäläisessä
elokuvassa sanotaan.

En halua mitään vastakkaisasettelua,
mutta Suomessa tuntuu olevan
rationaalisempi työjärjestelmä ihmisten
suhteen kuin Venäjällä. Suomessa
kenellekään ei tulisi mieleen lahjoa
katsastusmiestä tai lääkäriä. Eräs tuntemani
suomalainen miljardööri maksaa 70 %
veroja! Tämän takia jokaisella invalidilla on
hyvä proteesi. Ruokakaupan omistaja, joka
työskentelee ostoskeskuksessa ja jonka
henkilökunta koostuu kolmesta ihmisestä,
siivoaa kauppansa itse. Hänen kaksi lastaan
työskentelevät kassalla.

...Niin, mitenhän heillä on tällainen maa…

                                           Suomennos:
            Pia Tiainen ja Rimma Novikova
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William Hall

Pori

Venäjä ei ole äidinkieleni, sillä sekä äitini
että isäni ovat suomalaisia, mutta
synnyinmaani on kuitenkin Venäjä ja
kaiken koulutukseni olen hankkinut
Venäjällä. Sukunimestäni puolestaan
huomaa amerikkalaisen sivumaun.

Isäni nimi oli Väinö Halttunen, kun hän
asui kotimaassaan Suomessa lähellä
Jyväskylää. Muutettuaan Amerikan
mantereelle kaksikymmentäluvulla hän
vaihtoi sukunimensä paikallisen tyyliseksi.
Sieltä siis tulee nimi Hall. Äitini taas syntyi
Laitilassa, ja hänen tyttönimensä oli
Saario. Kanadassa hän tutustui Väinöön,
he menivät naimisiin, ja niin hänestäkin tuli
Hall. Tämä nimi on hakattu heidän
hautakiveensä, joka seisoo Petroskoin
hautausmaalla Venäjällä. Minä itse synnyin
Petroskoissa ja kävin korkeakoulun
Leningradissa.

Otin itselleni leningradilaisen vaimon,
venäläisen. Elimme yhdessä 55 vuotta.
Hänen hautakivessään on sama sukunimi
kuin minulla ja äidilläni, mutta hautakivi
sijaitsee Suomessa, Kouvolassa. Vaimoni
vanhemmat on haudattu Pietariin

Piskarjovkan hautausmaalle, joka on suuri
toisen maailmansodan uhrien hautausmaa.
Tässä vähän taustaa!

Tärkeintä minulle entisessä elämässäni
Venäjällä oli Venäjän
vallankumouksellisuus, mikäpä muukaan!
Vanhempieni työläis- ja
talonpoikaisperheissä muistettiin yhä
sisällissota ja vallankumousvuodet. Entä
suomalaisten kohtalot Amerikassa?  Se
onkin jo ihan oma tarinansa. Tärkeä on
myös Leningradissa saamani
korkeakoulututkinto teatterin alalta.
Leningrad on suuri kulttuurikaupunki!

Niin kauan kuin elän, säilytän
muistoissani työni Valtion suomalaisessa
draamateatterissa Petroskoissa.
Näyttelimme sekä suomeksi että
venäjäksi. Mieleeni ovat jääneet Lassilan ja
Kiven, Ahon ja Pakkalan, Väinö Linnan
sekä Leena Härmän tekstit. Ja tietenkin
myös Kalevala. Pitkää ikää Petroskoin
Kansalliselle teatterille, kuten sitä nykyään
kutsutaan. Pitkää ikää myös
kansanmusiikkiyhtye Kanteleelle, jossa
työskentelin!

Uusi Kotimaa, uudet arvot,
Jotain jäi taakse, vähemmän on edessä,
Kuin kiskoisi jalkoja köyhyyden juoksuhiekasta
Sylkäisisi myrkkypalan suustaan… Herää!
Herätkää, rakkaat

Nimetön
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Haluaisin unohtaa ne kaksoisstandardit,
jotka kukoistivat Neuvostoliitossa. Muistot
menneisyydestä ovat auttaneet minua
kaikki nämä kaksikymmentä Suomessa
elettyä vuotta. Muistot ovat auttaneet, kun
olen törmännyt paikallisiin ongelmiin…
Runoilin jo vuonna 2001 äidinkielelläni:

Ei toista Synnyinmaata olla voi!
Mutt miksi sitten on niin hyvä  olla ?
Ja nimenomaan täällä kellot soi –
Mun sielussani, herättyään yöllä ?

(Runon kirjoittanut suomeksi
William Hall)

Kaksi poikaani syntyivät myös
Petroskoissa, mutta nyt he asuvat

Kaikki uneni painajaisina
Kaikissa unissani Synnyinmaa viimeisillään raskaana,
Niissä olemme kimpassa, minä ja kaunis narttuni,
Siksi hän iski minua vyön alle.
Se koskee, emoseni – Miksi oikein kuljin kanssasi? *

perheineen täällä Suomessa.
Parahimmassa Porin kaupungissa asuvat
lapsenlapseni ja lapsenlapsenlapseni, jotka
käyvät katsomassa minua vanhainkodissa
osoitteessa Kasvihuoneenkatu 1–3 F 45.

Oi Suomi, minun vanhempien maani!
Mun uusi sukupolvi syntyy täällä, nyt!
Ja Venäjältä saadut geenit vaanii,
Ett‘ sinä, poikamme, ois toteuttanut.

(Runon kirjoittanut suomeksi
William Hall)

Suomennos: Anni Annunen
(Julkaistu kokoelmassa Runoja

maahanmuuttajilta 2001 – Lahti.

*Venäjänkielisen runon suomentanut Anni
Annunen)
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Helsinki

Ljudmila Jakovleva

Maahanmuuttajan
elämää

Toinen elämäni alkoi silloin, kun minä –
Leningradin lääketieteellisen
tutkimusinstituutin isotooppilaboratorion
johtava tutkija – otin vuonna 1991
vuosiloman jatkoksi ylimääräistä vapaata
yhteensä kahdeksi kuukaudeksi ja tulin
mieheni ja poikani perässä Helsinkiin.
Mieheni on inkerinsuomalainen eli hän
edustaa nykyään jo lähes tuntematonta
vähemmistökansanryhmää, jonka
neuvostovalta hävitti suurelta osin.
Lopulta kävi niin, että jäin Suomeen
pitkäksi aikaa: olen asunut täällä jo 25
vuotta. Toiseen maahan muuttaminen ei
koskaan edes ollut käynyt mielessäni enkä
ollut henkisesti valmis siihen. Se ei ole
helppo prosessi kenellekään.

 Täytyy sanoa, että vaikka elämä
Neuvostoliitossa oli kurjaa eikä sitä voi
kuvailla positiivisin sanoin, onnellisuudesta
puhumattakaan, olin sopeutunut siihen
hyvin ja minulla oli hyvä sosiaalinen
asema. Muutettuani Suomeen putosin
ikään kuin pohjalle, sulauduin elämän
virtaan, lakkasin olemasta enkä voinut
tulla näkyväksi enää. Nyt minusta tuntuu
siltä kuin minua ei enää olisikaan.

Yli kahdenkymmenen
maahanmuuttajavuoden aikana olen
tottunut tähän epätavalliseen tilaan. Se

antaa minulle jopa jonkinlaista helpotusta
ja vapautta tietyistä rajoituksista, kuten
asian itse näen. Lisäksi voin sallia itselleni
paljon sellaista, jota en voinut tehdä
aiemmassa elämässäni, toki maan tapojen
ja lakien rajoissa kuitenkin. Tavallaan olen
vapautunut ja lennän ihmisten sekä
tavallisten elämää koskevien käsitysten
yläpuolella. Minua eivät sido sosiaaliset
normit. Keskustelen niiden kanssa, joiden
kanssa haluan, enkä keskustele niiden
kanssa, joiden kanssa en halua. Lisäksi
voin pukeutua niin kuin haluan enkä tunne
itseäni naurettavaksi tai oudoksi. Minä
olen kuin aave tai Bulgakovin luoma
hahmo – elän ja liikun muiden ihmisten
ulottumattomissa neljännessä
ulottuvuudessa. Siellä ei ole ketään keneen
törmätä, eikä ketään ketä häiritä tai
loukata. Olen kaiken ulkopuolella. Se on
minun paikkani, jonka olen itse itselleni
hankkinut ja josta en luovu. Vaikka minua
ei olekaan, kukaan ei voi ottaa paikkaani…
Joskus, kun joudun hoitamaan tärkeitä
asioita ja keskustelemaan viranomaisten
kanssa, laskeudun alas muiden joukkoon.
Sitten palaan takaisin omaan päänsisäiseen
maailmaani.

Pian kirjoitettuani nämä rivit luin
seuraavan kohdan Marina Tsvetajevan
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kirjeistä hänen elämästään
maahanmuuttajana Berliinissä vuonna
1922: “Voi olla melkein ilman ihmisiä. Kuin
olisi helvetissä.” En voi verrata Marina
Ivanovna Tsvetajevan kiihkoa ja intohimon
voimakkuutta omaani, mutta
maahanmuuttajilla on kaikilla jotakin
yhteistä – tarpeettomuus, irrallisuus,
rauhattomuus ja yksinäisyys ihmisten
keskellä.

Saavuin tänne Helsinkiin tyhjänä tauluna.
En osannut kieltä, lakeja enkä maan
tapoja, ja kaikki vyöryi päälleni kuin
maanvyöry, lakaisten tieltään kaiken.
Minut mukaan lukien. Oli tuskallisen
vaikeaa kasata itsensä uudelleen, opetella
kieltä ja elää uutta elämää. Sitä on vaikea
kuvailla, sillä sen ymmärtää ainoastaan se,
joka on itse kokenut tämän saman. Olin
nainen parhaassa iässä, mutta taannuin
lapseksi. Olin masentunut ja mietin jo
lopullista ratkaisua päästäkseni pois
vaikeuksista. Kaikki olisi ollut ohi heti,
yhdessä hetkessä.

Hytisen kylmästä sängyssä
Soi pumpulikello hiljaisuudessa
Mieli myrskyn pyörteissä
Sielun rauhattomuudessa

Migreeni yöllä herättää
Tunti tunnilta lasken elämää
Varjot parvena leikkivät tyynyllä
Sydämen kipu ei hellitä

Oli unettomuutta, kyyneleitä ja
vaikeuksia. Tällä hetkellä voin oikein
hyvin. Paras ystäväni on tietokone. Sillä
olen kirjoittanut kuusi kirjaa, joissa
keskeisiä teemoja ovat kokemukseni,
tunteeni ja vaikeuteni, se, mitä minulle
tapahtui – toisin sanoen minä itse. Nyt sitä
kutsutaan asiaproosaksi. Joku voisi sanoa,
ettei se ole oikeaa kirjallisuutta ja joku
väittää, että se on nykypäivän hapatusta.
Minua eivät heidän sanansa kiinnosta. En
tarvitse muiden kunniaa tai tunnustuksia,
palkintoja tai rohkaisua. Olen sellainen
kuin olen. Olen tyytyväinen siihen, että
muutin Suomeen. Minulla on kaikki
hyvin… Olen onnellinen…

Myönnän kuitenkin, että olen kuin
kieroon kasvanut puu, joka kasvaa ja
kukoistaa uudessa maaperässä, mutta
koko sen olemus, runko ja elämän juuret
ovat muualla.

Suomennos: Katariina Lehtola
(myös runon suomennos:

Katariina Lehtola)
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Ennen ja jälkeen

Helsinki

Neuvostoliitto. Yhteensä 21 miljoonaa
neliökilometriä! 15 neuvostotasavaltaa.
Yksi niistä oli pienenpieni Viro, jossa
synnyin eräänä kauniina päivänä tähän
maailmaan. Elämäni aikana olen saanut
elää, opiskella ja työskennellä erilaisissa
maailman kolkissa, esimerkiksi Minskissä,
Kiovassa, Tjumenin alueella Siperiassa,
Murmanskissa, Leningradissa eli
Pietarissa, ja lopulta olen päätynyt
Suomeen. Hyvät muistot entisestä
elämästä jäävät hyvin mieleen, ja minulla
niitä on paljon. On muistoja ihmisistä,
luonnosta, asuinpaikoista, töistä. On
muistoja mitä erilaisimmista käänteistä
elämässä. On muistoja ihmisten
mentaliteeteista ja asenteista itseään ja
maailmaa kohtaan.

Ajattelen, että jos ihminen elää
harmoniassa itsensä kanssa eivätkä
menneisyyden “väärät teot” kalva häntä,
on kaikki silloin aika hyvin. Silloin uskaltaa
rohkeasti mennä eteenpäin elämässä ja
muuttaa uuteen maahan, uuteen
ympäristöön, jossa on uudet vuoret
valloitettavina. Tai sitten voi jäädä.
Täällähän ihmiset elävät normaalisti ja
pärjäävät myös työttöminä.
Sosiaalipalvelut toimivat ja riittävä elintaso
on taattu. Tämä on yksi ero verrattuna
muihin maihin, joissa olen asunut.

Ankarat luonnonolosuhteet yhdistettynä
yhteiskunnan historiaan ovat synnyttäneet
niin kutsutun sisun – suomalaisen
luonteen. Suomalainen on hiljainen,
syvämietteinen, työteliäs, usein
humoristinen ja sitkeä taistelija, joka
joutuu selviytymään melko ankarassa
todellisuudessa.

Helsinki on juhlallinen veden ja kiven,
arkkitehtuurin ja luonnon sekä valkoisen
lumen ja sinisten vesien ja taivaan liitto.
Kaupungin värikylläisyys on ylittänyt
kaikki odotukseni ja kuvitelmani.

Seison Tuomiokirkon porrastasanteella ja
katseeni osuu Senaatintoriin ja sillä
seisovaan Aleksanteri II:n patsaaseen,
vanhoihin taloihin ja niiden takana
avautuvaan Suomenlahteen laivoineen.
Laivat saapuvat… ja lähtevät. Niin
minäkin kerran saavuin yhdellä noista
laivoista tänne Helsinkiin. Sitä päivää en
kadu. Katselen merelle.

“Navigare necesse est”, kukaan ei tiedä,
mitä on merten takana…

Helsinki 2016

Suomennos: Anni Annunen
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Zinaida Lindén

Turku

Yritän elää
kahdessa maassa

Pidän elämästäni Suomessa, minulla on
täällä paljon ystäviä ja työtovereita.
Kuitenkin jos mainitaan sanat “taakse
jätetty maa”, “entinen elämä” tai
“maastamuutto”, minua alkaa itkettää.
Ulkopuolelta katsottuna sekä perhe- että
työelämäni ovat siirtyneet Suomeen eli
olen siirtolainen, mutta henkilökohtaisesti
minusta ei tunnu siltä. Irrottautuminen,
lopullisuus ja kiinni paiskattu ovi eivät ole
minun juttujani. Viime vuosina, kun
lapseni ovat jo kasvaneet aikuisiksi, olen
viettänyt paljon aikaa Pietarissa. Siellä
luonani ovat vierailleet mieheni ja lapseni
Suomesta.

Olen ollut vuodesta 2001 lähtien
jäsenenä Finlands svenska
författareförening -liitossa (Suomen
ruotsinkielisten kirjailijoiden liitossa), ja
vuonna 2015 pääsin myös Pietarin
kirjailijoiden liittoon. Julkaisen kirjoja sekä
Venäjällä että Suomessa, teen joskus kirja-
arvosteluja ja osallistun Pietarin
kirjailijoiden liiton toimintaan. Vastikään
tutustuin mitä mielenkiintoisimpiin nuoriin
prosaisteihin ja kirjoitin eräästä heistä
artikkelin Suomessa. Pyrin käymään
uusien kirjojen julkistustilaisuuksissa ja
kirjallisuusilloissa. Jos se olisi mahdollista,
viettäisin puolet loppuelämästäni
Pietarissa. Kirjailijana, kääntäjänä ja

toimittajana voi toimia missä tahansa, sillä
tietokone kulkee aina mukana.

Kaikki eivät hyväksy tilannettani. Jotkut
syntyperältään suomalaiset ystäväni
pitävät minua “lopullisena”
maahanmuuttajana ja ovat melkeinpä
pettyneitä minuun. Luettuaan viimeaikaisia
tekstejäni he tosin lauhtuvat ja sanovat:
“Olet edelleen yksi meistä.” Kyllä, olen
tietenkin myös yksi heistä, mutta olen
myös pietarilainen. Nuoruudessani
työskentelin oppaana, ja siitä lähtien olen
kovasti halunnut yhdistää eri maista ja
kulttuureista tulevia ihmisiä. Näen oman
elämäntapani voimavarana, josta on
minulle hyötyä. Pidän siitä, että voin
tavata ystäviäni ja kollegoitani Pietarissa,
ja siellä asuu myös äitini. Puhumattakaan
kulttuurista, kielestä ja juurista. Muutama
sukupolvi esi-isiäni on asunut siellä. En
halua haastaa riitaa, en julistaa mitään enkä
satuttaa ketään asemani kautta. Tällaista
vain on elämäni. Niin kauan kuin on
mahdollista, aion jatkaa sitä.

Suomennos: Anni Annunen
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Marina Kostik

Migraation Muisti –
Muistin Migraatio

Helsinki

Kaikki sai alkunsa Neuvostoliitossa
vuonna 1985. Tutustuin tulevaan
suomalaiseen aviomieheeni eräässä
konsertissani Tallinnassa, missä asuin
tyttäreni kanssa. Rakastuimme, menimme
parin vuoden kuluttua naimisiin, ja vuotta
myöhemmin minä ja tyttäreni muutimme
mieheni luokse Helsinkiin.

Lähtöpäivämme oli aurinkoinen, lämmin
ja jotenkin erityisen keveä, vaikka
tekemistä olikin suunnattomasti.
Arvoesineemme eli flyygeli, kirjat, taulut ja
tyttären lempilelut oli pakattu huolellisesti,
ja ne odottivat juhlallisesti lähtöä. Totta
puhuen en vielä ymmärtänyt, että olin
jättämässä synnyinmaahani kaikkein
suurimman aarteen: äitini, siskoni ja tämän
lapset.

Olemme vihdoin laivassa. Hytissä on
valoisaa ja hiljaista. Ikkunan takana on
kotikaupungin siluetti, tuttu jopa niille,
jotka eivät koskaan ole käyneet
Tallinnassa. Ja vasta tuolla hetkellä,
nähdessäni etääntyvän rannan, minussa
alkoi hitaasti ja hellittämättä nousta
absoluuttisen, peruuttamattoman lopun
tunne. Samanlainen tunne on silloin, kun
hyppää korkealta veteen ja ilmassa
ollessaan ymmärtää, ettei takaisin ole

kääntymistä. Sillä erotuksella, että silloin
näkee, minne on hyppäämässä. Mutta me
matkustimme, kuten venäläisessä sadussa,
“tuonne, en tiedä, kunne”. Kurkkua
kuristi. Kyyneleet estivät ahmimasta
silmilläni vääjäämättä loittonevaa rantaa,
entistä kotia. Entinen elämä haihtui.
Vähitellen rauhoitin itseäni ajatuksella
edessä häämöttävästä, kauan odotetusta
perheonnesta ja uusista raikkaista tuulista,
asetuin nelivuotiaan tyttäreni viereen ja me
nukahdimme.

Ensimmäinen asia, jonka näin
herätessäni, olivat aivan nenäni edessä
hytin ikkunan takana ohitse lipuvat vahvat,
jykevät kalliot, suuret männyt ja lokkien
sekamelska. Kaiken tämän ympärille
kietoutui mereen sekoittuva
auringonlasku. En ollut koskaan nähnyt
niin paljon kauneutta kerralla ja mykistyin.
Yhtäkkiä puhkesi ajatus: “Perillä!”
Adrenaliini antoi voimia, ja me astuimme
onnellisesti rannalle. Silloin oli huhtikuun
29. päivä.

Ensikohtaaminen Suomen pääkaupungin
kanssa ei ollut aivan tavallinen. Tulimme
kaupunkiin vappuaattona. Se oli šokki!
Minusta tuntui kuin olisin joutunut
surrealistisen elokuvan kuvauksiin.
Päihtyneet ihmisjoukot mellastivat
ympäriinsä sekopäisinä, sanan
varsinaisessa merkityksessä. Muistan,
kuinka kauhistelin eteeni avautuvaa
todellisuutta: “Täälläkö me joudumme
asumaan?!”

Myöhemmin sain tietää, että meno on
sellaista vain kerran vuodessa, ja
huokaisin helpotuksesta. Toki Virossakin
vietettiin vappua varsin railakkaasti, mutta
se tapahtui salassa kotien kätköissä eikä
siksi järkyttänyt.

Kuulin myös tarinan eräästä Suomeen
muuttaneesta amerikkalaisesta, joka saapui
Helsingin keskustaan ensi kertaa
juhannusaattona. Nähdessään täysin tyhjät
kadut hän tuumi kauhuissaan
amerikkalaiseen ihmispaljouteen
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tottuneena: “Täälläkö joudun asumaan?!”
Kuten tiedetään, lähes kaikki suomalaiset
viettävät juhannuksen korvessa järven
rannalla, polttavat kokkoa ja käyvät
sydämellisiä saunakeskusteluja. Tätäkin
tapahtuu vain kerran vuodessa.

Näin ensivaikutelma voi joskus hämätä!
Jonkin aikaa saapumisemme jälkeen

minusta alkoi tuntua, että suomalainen
kulttuuri on minulle jotenkin tuttu.
Myöhemmin ymmärsin miksi. Suomen
kieli muistuttaa vanhaa viroa sekä
saaristolaisten kieltä, jota puhuttiin myös
Muhun saarella, missä vietin useita
kesälomia lapsuudessani. Se oli äitini ja
isoäitini kieli. Suomalaisissa lauluissa on
puolestaan venäläistä henkeä. Itse olen
puoliksi virolainen ja puoliksi venäläinen,
ja niinpä Suomessa yhdistyivätkin
molemmat juuret.

Pitkään kaipasin jokapäiväisiä tapaamisia
sukulaisten ja ystävien kanssa sekä entisen
elämäni huolettomuutta. Käsitin kuitenkin
vilpittömän myötätunnon, ymmärryksen ja
ympärilläni olleiden ihmisten tuen arvon
eron jälkeen, kun elin yksinäni kolmen
pienen lapsen kanssa ja kaikki voimani
kuluivat epätoivoiseen selviytymiseen.
Minua auttoi silloin myös suomalainen
sosiaaliturva. En olekaan varma, olisinko
kyennyt silloisessa Virossa selviytymään
sen kaltaisessa hankalassa asemassa
yksinhuoltajaäitinä.

Tänä päivänä olen kiitollinen kohtalolle
muutosta Suomeen. Se sai minut
pohtimaan elämän tarkoitusta. Arvot, jotka
olivat Tallinnassa olleet
itsestäänselvyyksiä, kääntyivät päälaelleen
uudessa maassa: Perhesuhteet,
suhtautuminen rahaan sekä lastenhoitoon.
Kaikki aikaisemmat käsitykset hyvästä ja
huonosta murentuivat tomuksi. Entisessä
elämässäni muodostunut identiteettini
ikään kuin lakkasi olemasta. Mutta juuri
silloin minussa syntyi halu ottaa selvää:
kuka olen ja mitä oikeasti tahdon? Monta
vuotta kului totuutta etsiessä.

Nykyään olen onnellinen toisen
aviomieheni kanssa. Lapseni ovat
lentäneet pesästä ja minulla on jopa
lapsenlapsia. Olen kohtalolle kiitollinen
myös mahdollisuudesta olla
ammattimuusikko. Flyygelin soittaminen
ja säveltäminen ovat ehtymätön
elinvoiman lähde, joka antaa iloa
kosketuksessa jumalalliseen ja varmuutta
siitä, että olen oikealla polulla.

Sittemmin on muuttunut myös
virolainen elämänmeno. Pääpiirteiltään siitä
on tullut samankaltaista kuin Suomessa.
Ihmisistä on tullut vastuullisempia mutta
huoleton huumori on vähentynyt.
Kauppoihin on ilmestynyt tavarapaljous
mutta konserteista on tullut helposti
sulatettavaa showta. Kaikesta huolimatta
se on se sama maa, josta aikoinaan
lähdimme. Sen kansallinen henki ja
virolainen sisin ovat pysyneet ennallaan.
Myös perheeni ja ystäväni ovat kaikki
pysyneet samoina.

Nyt kun jälleen kerran lähestyn Tallinnaa
ja näen kaupungin viimeistä piirtoa myöten
tutun siluetin, minut valtaa lempeys entistä
itseäni kohtaan, joka lähti rohkeasti
tuntemattomaan, toisenlaiseen,
tulevaisuudentäyteiseen elämään. Nyt
tiedän, että muuttaessa mikään ei pääty.
Kaikki entinen jää elämään muistoissa ja
sydämessä. Vaikka olosuhteet, joihin
joudumme, muuttuisivat, tärkeimmät asiat
jäävät. Ne ovat rakkaus, jota saamme
läheisiltämme ja jota he saavat meiltä,
toivo, että saamme ymmärrystä ja olemme
tärkeitä, ja usko siihen, että kaikki kääntyy
aina parhain päin.

                   Suomennos: Elena Alakomi
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Lidija Orlova

Kotisirkan soitto

Lahti

Kun aikuisena näin kuvan “kotisirkasta”,
koin pettymyksen: sehän oli vain tavallinen
heinäsirkka! Lapsena kuvittelin sen olevan
tonttu, joka soittaa pikkuruisella
puuhuilullaan melodiaa, jonka kuulin
tulevan uunin takaa Manja-tädin
hirsituvassa pitkinä talvi-iltoina. Melodia
oli tyyni, yksinkertainen ja väsymätön, ja
se viihdytti meitä. Välillä ulkoa kantautui
muitakin ääniä: autojen ja traktoreiden
melua, hirnuntaa, ammuntaa, kiekumista
tai kotkotusta. Radiota meillä ei ollut kuten
ei sähköäkään. Iltaisin istuskelimme
kotona kerosiinilampun valossa eikä meillä
ollut tylsää, kumpikin näet teki omia
juttujaan: minä luin ja tutkiskelin vanhan
repaleisen kirjan kuvia, täti valmisti
illallista ja puuhasteli käsitöidensä parissa
ommellen, kutoen, paikaten ja kirjoen – ja
minusta marmattaen. Joskus majoitimme
tupaan vastasyntyneitä kilejä tai tipuja, ja
ne liittyivät iltaiseen äänimaailmaamme
hennoin äänin. Lopulta ulkona ja tuvassa
hiljeni, ja nukahdin kotisirkan soittoon. Se
ei ollut niinkään soittoa vaan hienoista
siritystä, joka teki jokaisesta illasta
kotoisan. Kotisirkka ylisti soitollaan
lämpöä ja muita kotimme mukavuuksia.
Päivisin sitten kiidimme naapurilasten
kanssa joelle tai eläintiloille, ja huonolla
säällä kökötimme jonkun kotona – yleensä
ilman aikuisten valvovaa silmää.

Huomenna minua odotettaisiin joen
laidalla, missä laskisimme puukelkoilla
korkealta rantapenkereeltä. Mutta nyt
keskittyisin katselemaan lempikuvaani
seinällä. Siellä, kuun hohteessa, väki
kävelee kohti kirkkoa, joka näyttää
minusta epätavalliselta: sillä on ylöspäin
kapeneva ja terävä katto. Suuret
lumihiutaleet ympäröivät tätä hiljaista,
juhlallista kulkuetta. Manja-täti selitti
minulle, että kuva kertoo suomalaisten
joulun vietosta. Minua käytettiin kuitenkin
venäläisessä kirkossa, joka näyttää
erilaiselta.

Joskus tätini lauloi toisella kielellä. Hän
sanoi, että laulut olivat hänen kansansa,
paikallisten suomalaisten, rukouksia. Hän
ei juurikaan opettanut kieltään minulle.
Kun äiti tuli käymään maalla, hänkin lauloi
tädin mukana. Äiti sanoi, että olen
venäläinen isäni kautta ja toistaiseksi
minulle riittää yksikin kieli, ja että kuvan
suomalaisessa kirkossa ei ole vuosiin
kukaan rukoillut.

Kului vielä kolmekymmentä vuotta,
ennen kuin Puškinin kaupungissa avattiin
Leningradin alueen ensimmäinen
sodanjälkeinen suomalainen seurakunta ja
ennen kuin monet asiat kääntyivät taas
parempaan suuntaan inkeriläisille, näiden
maiden aivan ensimmäisille asukkaille,
sellaiselle tolalle kuin oli ennen
vallankumousta, kun kaikki kansallisuudet
elivät täällä samanvertaisina, kun
inkeriläiset viljelivät täällä maata ja loihtivat
vaikka ja mitä arjessaan, ammateissaan ja
taiteessaan: he eivät olleet mitään
laiskureita. Myöhemmin maassa avattiin
vielä monia luterilaisia seurakuntia, mutta
tämän muinaisen suomalais-ugrilaisen
kansan historian kulku oli jo
peruuttamattomasti järkkynyt: kansan
määrä jatkoi hupenemistaan ja kulttuuri
köyhtymistään katastrofaalisella vauhdilla,
vaikka myötätuntoiset kotimaassa ja
ulkomailla – kuten luterilaiset, suomalaiset
ja kotinsa jättäneet inkeriläiset – yrittivät
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kaikenlaisin keinoin pysäyttää tätä
prosessia. He perustivat kansallisia ja
uskonnollisia liikkeitä, järjestivät juhlia ja
pyrkivät kaikin mahdollisin tavoin
elvyttämään Inkerinmaata, sen kyliä,
kirkkoja, kirjallisuutta, lehdistöä...

Lapsuudessa en tietenkään ottanut näitä
asioita huolekseni, ja kaiken sen, mitä
minulle ehkä kerrottiin entisten omistajien
paluusta vanhoihin kylätaloihin, samoin
kun sen, mitä kuulin mummolta tai tädiltä
suomalaisen ukkini “katoamisesta” ennen
sotaa, siirsin maailmankuvassani sellaisten
elämän asioiden joukkoon, joille ei vain
löydy selitystä.

Koska onnekseni sain olla pitkiä aikoja
kotikylässäni Manja-tädin vieraana,
ymmärsin ja tunsin ympäröivän luonnon
hyvin, sen metsän, pellot, suot, joen,
eläimet... Kukaan ei juurikaan tehnyt
minulle selkoa aikuisten elämän laeista ja
käänteistä, kuten siitä, minne tyhjänä
seisovien, entisten talonpoikien tonttien
asukkaat olivat kadonneet, miksi kukaan ei
korjannut vanhaa tietä suon yli, ja monista
muista sen aikaisen elämän auki jätetyistä
kysymyksistä. En oppinut ajattelemaan
syvällisesti ja nojauduin enemmän
tunteisiin ja vaistoon, mikä totta kai tuli
myöhemmin vaikuttamaan koko elämääni.
Läheiseni kutsuvat minua vieläkin joskus
“luonnonlapseksi”, kiitos suoran ja
hiomattoman luonteeni.

Oli miten oli, näiden luonteenpiirteideni
takia elin hyvinkin vaikean elämän, niin
henkilökohtaisella kuin
yhteiskunnallisellakin tasolla. Elämäni ilta-
auringossa tukeuduin viimeinkin
inkeriläisiin juuriini – uskonnossa.
Käännyttyäni luterilaiseksi vaihdoin myös
asuinpaikkani ja muutin Pietarista
Suomeen, missä sukukansaan
suhtaudutaan ymmärtäväisesti ja
myötätuntoisesti.

Jouluaattona katselin uuden, varsin
hyvin varustetun asuntoni ikkunasta ja
näin sen saman talvisen kuumaiseman ja

ihmiset kulkemassa teräväkattoiseen
kirkkoon – sen saman kuvan kaukaisesta
lapsuudestani, jota pidin silloin jonakin
saavuttamattomissa olevana,
mahdottomana, satumaisena. Mutta nytpä
se olikin totta! Jäsentymätön, hatara
toiveeni ihmeellisestä illasta ihmeellisessä
paikassa oli nyt toteutunut. Otin sen
vastaan korvauksena kaikista kestämistäni
vaikeista koettelemuksista, joita ihmiset ja
taivaat olivat tielleni asettaneet, ja liityin
hiljaiseen ja valoisaan joukkoon, joka oli
menossa myöhäiseen
jumalanpalvelukseen. Kohotin palavan
kiitollisuuden ja joulurukouksen sanat
Herralle.

Kotisirkan soittoa en ole kuullut aikoihin,
sitä hirsitupaa kiviuuneineen ei enää ole
eikä siellä kuulu hiljainen naisen iltalaulu.
Mutta se aarteena vaalimani niinipuukuva
on muuttunut aivan oikeaksi
todellisuudeksi – siinähän se on, ikkunani
takana!

Samaistun siihen kotisirkkaan, joka
soittaa lapsuudenkodin lämmössä. Tässä
väsään vaatimattomia laulujani omaksi
ilokseni ja tuttujen viihdykkeeksi.
Sanotaan, että kesän tullessa kotisirkat
muuttavat luontoon, niityille ja ruohikoille,
ja palaavat jälleen soittopuuhiin vasta
talven tultua. Toivon, toivon vielä, että
saisin jälleen kuulla kotisirkan siritystä
Inkerin kansan synnyinmaassa ja katsoa
kuvan sijaan elävää ihmistulvaa, joka on
varma oikeutensa takaisin saaneesta
Isänmaastaan ja kulkee
jumalanpalvelukseen ylistämään sen
kunniaa.

Suomennos: Eva Kursu


