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RUNOJA

NÄSINPUISTOSSA
(KAPINA, 1918)

Ilpo Mäkinen
Tamperelainen taiteilija, suunnittelija ja
puunveistäjä

Juna tulee, silta on sama,
samoin koski, vesi on eri.
Kalliokasvit, niitä en muista,
muuten paikka on kumman tuttu.
Lapsena leikin varmasti tässä,
oravaa ruokin pähkinäeväin.
Muutakin muistan, katson kuvaa.
Suljen silmäni, tuossa ne makaa,
kymmenen miestä, joukossa poika,
saattaapa olla muutama nainen,
vaikea sanoa, miesten puvussa.
Kuvassa poika sinisin silmin,
katsoo taivasta, pitkään ja hiljaa.
Häneltä kysyn, tahtoisin tietää.
Kun seisoit rivissä, lähtöä vaille.
Mietitkö jotain suurta ja pyhää?
Palaan hetkeen, kädessä lakki.
Takana kevät, jäiden lähtö.
Edessä aseet, kymmenen käskyä.
Mielessä käy lämmin päivä.
Paljaat varpaat, viileä vesi.
Huoltaja huutaa, varoppa vähän!
Anna käsi, siinä on syvää.
Näinkö sen näit ja jouduit sotiin?
Turhasta unesta turtana herään.
Missä on poika? Tuolla se menee.
Odota vähän! Juoksen perään.
Täällä on kylmä, järveltä henkii.
Anna käsi, mennään kotiin.
Taivaalta putoaa muutama tippa.
Sumussa seilaa puiston puut.
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VANHA KAUNAVERHON TAKANA
(MOSKOVA, 1993)
Sinä yönä ovet lukkoon,
lukkoon laitettiin.
Sinä yönä tuuli repi
lehtiä.
Vanha kauna verhon takaa
esiin kaivettiin,
alkoi veri kuuma
liikehtiä.
Silmästä silmään
totuus paljastui,
hampaasta hampaan
tahtoi toiseltaan.
Se vanha kauna
verhon takana,
ruma, musta
sodan jumala.
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Sinä yönä iski salama,
lapsille sanottiin.
Sinä yönä oli toinen
pakana.
Oman käden kautta vihaan
oikeutta janottiin.
Oli vanha velka
vihan takana.
Sinä aamuna ei ovet
enää auenneet.
Sinä aamuna ei mikään
liikunut.
Oli sopimukset kovin ottein,
kaikki rauenneet.
Oli ruma musta jälleen
suttunut.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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KUKA SITÄ HALUAA
Kaupunkimme takamailla
hiljaa, salaa, pilven lailla
syntyi paha lurkkikansa,
ihmiskunnan saasteansa.
Jäte saaste, kurja romu
planettaamme kaluaa,
pakokaasu, turha tomu kuka sitä haluaa?
Vielä voitti järjen valo,
professori viisas jalo
kehitteli lurkkiansan kukaks muutti jätekansan.
Jos ei lopu puiden hakku,
loppuu meiltä kermakakku,
voiton saa lurkkisakki
ja tyhjäksi jää luonnon takki.
Tampere

Kuvat: Ilpo Mäkinen
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Polina Kopylova
Prosaisti, runoilija, journalisti ja kääntäjä
Polina kirjoittaa suomen ja venäjän kielellä

***
Sormet tallaavat laitteen ruutua
kuin jalat juoksumattoa
vispaten täyttä tyhjää.
Terveessä ruumiissa – terve tyhjiö.
Kukaan ei huomannut
hengenriistoa,
joka on rikoksena ehtinyt vanhentua
jo kauan sitten.
***
Rakasta lihaasi
sen jokaisella liikkeellä
sen jokaisessa liikkeessä.
Sillä lihallasi ei ole ketään
paitsi sinua,
sen luidensa ytimiin asti
väkisin iskostunutta
henkeä.
HYYTYMÄ
Variksen mustat kämmenet vispaavat
tyhjää
ensin iltahämäräksi,
sitten siniseksi hetkeksi,
lopuksi pimeäksi hyytymäksi.
Hyytymä piilee ajatusten virrassa,
salakavalasti kasvaa,
irtoaa ja tukkii virran.
Mieli pysähtyy.
Vain sydän pumppaa tummentuvaa verta
huissuoniin
erottamatta
yläpää
alapäästä.
8
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PEIKON VALITUS
Ihminen pettää aina.
Näin oli satuajasta lähtien ollut.
Silloin
ihminen poltti ensimmäisen kaskensa
naapurikorpeen.
Kertoi, että paloi vahingossa, muka.
Että anteeksi, naapuri,
istutan uuden korven.
Naurista pellolla kasvoi.
Minkäs teet.
Ihminen pettää aina.
Silloinkin
kun uskosta puhuu.
Eräs tuli korpeen käännyttämään uuteen uskoon.
Komea päähine, painavat sanat.
Jäi yöksikin, aamulla
ryösti emännältä viimeiset muonat –
muka taivaalla maallista ruokaa ei tartte.
Piti tavoittaa kaukaa ja antaa opetusta
maan tapaan.
Ihmiset haukkuvat raakalaiseksi. Kiroavat
kirkoissaan.
Ryöväristä tuli marttyyri.
Minkäs teet.
Ihminen pettää aina.
Lapsena myötäilee aikuisia.
Nuorukaisena leikki häissään haltiaa.
Kypsänä tekee lehtolapsen.
Jospa tässä kaikki.
Pahinta, että ryöstää.
Kuten joskus vei korven pellokseen
ja muonan aamupalakseen,
pölli hän nyt Sampoa kalliimman aarteen
itselleen kunniaa jauhamaan.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Jauhakoon sitten tuhkaa ja noetta
sieraimiin,
hiekkaa hampaiden väliin,
kiviä maksaan,
hyytymän sydämen uomiin.
Näin vanha peikko itsekseen tuumii
ja lähtee kirkkoon rukoilemaan
ihmisen tapaan.
Ihminen kun pettää aina.
UNIHÄIRIÖ
Mustamaijan sykkivä laulu
leviää sinisinä renkaina,
kolisee seiniä vasten.
Se ei laannu.
Kaikuluotaimen tapaan
se raivaa sumuista mieltä
paljastaen
hämärän hahmon,
varjosi,
riivaamasi pirun
josta ei pääse pakoon.

MAAKAUPAT
Maanpalsta.
Vinottain etelästä pohjoiseen,
tai päinvastoin.
Riippuu siitä mistä katsoa,
tai pikemminkin mitata.
Ei kummempaa.
Kuin lapsen piirtämä talo:
harjakatto, kuutioporstua.
Auringonkeltainen
harmaan pilviharson alla.
Vieressä punainen lato
ja kivinavetta.
Ei kummempaa.
Ikioma lähimetsikkö:
lahoavat kelohongat,
tiheä pörrökuusikko,
valvoen torkahtava pöllö,
peuran tuore raato.
Ei kummempaa.
Hiljaiset naapurit.
Käsissään muisto
talikon varresta,
pontikkapullon kaulasta,
haulikon laukaisimesta,
vihollisen kurkusta.
Maksan pyydetyn hinnan.
Ei kummempi paikka kotimaaksi.
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Hyvät ystävät!
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LiteraruS-lehti
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Tampereen yliopiston kielten osaston kanssa
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Timo Vihavainen

Talvisodan
suuri kuva

12

Talvisota 1939-1940 kuului niihin historian
laskemattomiin yllätyksiin, jotka muuttivat
sen kulkua ennalta aavistamattomalla
tavalla.
Myös talvisodan seuraukset olivat
ennalta aavistamattomat ja ne ovat tänäkin
päivänä tärkeä osa konkreettista
todellisuuttamme.
Historiallisessa keskustelussa niistä on
kuitenkin puhuttu vähän ja sen sijaan on
keskitytty käsittelemään talvisodan
syttymistä ja sitä, olisiko se esimerkiksi
voitu välttää.
Asia on kuitenkin lähinnä triviaali. Mikäli
jollekin valtiolle luovutetaan ilman sotaa
se, mitä se vaatii, käy sota tietenkin
tarpeettomaksi eikä se syty lainkaan.
Lähellä tällaista ratkaisua ollaan silloin,
kun hyökkääjän murskaava ylivoima
tyrmää puolustajan heti henkisesti tai
fyysisesti. Silloin myös taisteluiden
vaatimat uhrit jäävät vähäisiksi ainakin
hyökkääjän puolella. Tästä on historiassa
paljon esimerkkejä. Silloin voidaan puhua
sodan sijasta vaikkapa poliisitoimesta.
Talvisodassa tällaiset vaihtoehdot eivät
toteutuneet eikä myöskään se
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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loppuratkaisu, jonka hyökkääjä eli
Neuvostoliitto oli ylivoimaansa luottaen
sille jo laatinut.
Kun kysytään, millaiseen ratkaisuun
Neuvostoliito pyrki hyökätessään
Suomeen, ei tarvitse turvautua
spekulaatioihin. Sen 2.12.1939 Kuusisen
nukkehallituksen kanssa solmima sopimus
kertoi asian koko maailmalle.
Se uusi järjestely, joka Kremlissä oli
päätetty, sisälsi Suomen puolelta tehtyjä
pienehköjä alueluovutuksia Karjalan
kannaksella ja Suomenlahdella ja Hangon
kaupungin vuokraamisen
laivastotukikohdaksi 30 vuodeksi
merkittävää rahasummaa vastaan.
Suomenlahden saaret Suomi myi
Neuvostoliitolle 300 miljoonalla markalla.
Vastineeksi luovutuksista Suomeen
yhdistettiin mainitulla sopimuksella valtava
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

alue Itä-Karjalasta. Kyseinen alue oli se,
jolla kansallisuudeltaan karjalainen väestö
pääasiassa asui.
Kyseessä ei enää suinkaan ollut sama
alue, jota syksyn neuvotteluissa luvattu
vaihtaa Kannaksen ja Suomenlahden
alueisiin. Se käsitti suurimman osan
nykyisestä Karjalan Tasavallasta ja oli
kooltaan noin kolmasosa Suomesta.
Kyseessä oli nimenomaan se SuurSuomi, josta nuorisopiirit Suomessa olivat
haaveilleet väittäen, että tuo alue
kansallisesti kuului Suomen yhteyteen.
Nyt neuvostohallitus tunnusti saman asian
puhuen sopimuksessa “Suomen ja
Karjalan kansojen vuosisataisesta toiveesta
jälleenyhdistymiseen”, joka nyt siis
toteutettiin.
Kyseessä ei ollut mikään lupaus, vaan
valtiosopimus, joka astui heti voimaan.
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Sen ratifiointi oli määrä suorittaa
Helsingissä mahdollisimman pian.
Moskova oli siis asettanut Suomeen
uuden hallituksen, jolla se oli
lahjoittanut valtavan maa-alueen. Suomen
laillinen hallitus selitettiin kansan
kannatusta nauttimattomaksi ja aluksi sen
väitettiin jopa paenneen tuntemattomaan
suuntaan.
Tämä uusi alueellinen järjestely siis oli
se, johon Stalin Suomen suunnalla ainakin
tuossa vaiheessa pyrki ja jonka hän
kuvitteli jo saavuttaneensakin. Eihän ollut
mitään syytä odottaa, että syntyisi sellaista
merkittävää vastarintaa, jota puna-armeija
ei nopeasti kykenisi tukahduttamaan.
On syytä muistaa, että juuri samaan
aikaan käytiin Neuvostoliitossa erittäin
näkyvää kampanjaa, jossa ylistettiin punaarmeijan kykyä ratkaista aseelliset
konfliktit vihollisen alueella nopeasti ja
vähällä verellä. Elokuva ja laulu “Jos
huomenna on sota” muistuttavat siitä yhä.
Joka tapauksessa Suomen suuntaa
voitiin siis pitää poliittisesti loppuun
käsiteltynä, kun aseet olivat puhuneet vain
pari päivää. Sotilaat saivat hoitaa loppuun
ne asiat, jotka heille kuuluivat. Suomessa
oli uusi hallitus, joka jatkoi maansa vuoden
1918 valankumouksen perintöä ja vei sen
nyt voittoisaan loppuun, kuten Suomen
kommunistinen puolue tuolloin
antamassaan julistuksessa selitti.
Leningradin ja Suomen välillä raja oli
siis nyt -kartalla- siirtynyt rannikolla
länteen satakunta kilometriä ja Laatokan
pohjoispuolella taas itään pari sataa
kilometriä, aina Lappiin saakka.
Suomenlahden saaret ja Hanko olivat
Neuvostoliiton hallussa, paperilla.
Huomattavaa on, että Suomi oli
niinikään paperilla jäänyt itsenäiseksi
valtioksi, kuten sopimuksessa erityisesti
todettiin. Kuusisen hallituskin selitti
olevansa väliaikainen ja hallitsevansa vain
siihen saakka, kunnes uudet vaalit yleisellä
ja yhtäläisellä äänioikeudella pidettäisiin.
14

Lienee ymmärrettävää, että suomalaiset
olivat koko asian suhteen epäluuloisia.
Suomessa ymmärrettiin hyvin, ettei
Kuusisen hallitus ollut mikään
vallankumouksen tuloksena syntynyt
hallitus, vaan naapurin nimittämä ja sen
tahdosta riippuvainen marionetti.
Suomea ei siis julistettu Neuvostoliittoon
liitetyksi, mutta oliko olemassa sellaisia
aikeita?
Sitä emme tiedä. Sangen mahdollisesti
myöskään Stalin ei vielä tiennyt, olisiko
sellaiselle järjestelylle tarvetta. Baltian maat
joka tapauksessa niin sanotusti liittyivät
Neuvostoliittoon heinäkuussa tuona
samaisena vuonna 1940 eli siis aika pian
talvisodan jälkeen.
Jälkikäteen voidaan siis todeta, että
mikäli jo sovittuja järjestelyjä ei
odottamatta ja sensaatiomaisesti olisi
peruttu, olisi Suomen valtioalue siis
muuttunut huomattavasti ja aivan
erityisesti se olisi laajentunut historiassa
ainutlaatuisen aluelahjoituksen ansiosta.
Mikäli olisi käynyt niin, että Suomesta
olisikin tullut neuvostotasavalta, olisi se
todennäköisesti joka tapauksessa pysynyt
noissa annetuissa rajoissaan ja suurella
varmuudella itsenäistynyt vuonna 1991
muiden liitontasavaltojen tapaan.
Kun Suomi jäi Puna-armeijalta
aikataulun mukaan valloittamatta, kuivui
koko joulukuun 1939 skenaario kokoon ja
Suomen laillisen hallituksen kanssa
jouduttiinkin nöyryyttävästi tekemään
rauha, vaikka ei oikeastaan pitänyt olla
sotaakaan.
Eihän Neuvostoliitto, sotilaalliseen
ratkaisuun pyrkiessään edes tunnustanut
koko hallitusta pitkään aikaan. Se, että se
tehtiin, kuuluu uudemman historian
sensaatioihin ja oli varmasti odottamaton
ja ennalta arvaamaton tapahtuma.
Rauhanteon sivutuotteena perustettiin
myös hylätylle Kuusiselle ja hänen
harvoille suomalaisilleen sitten
kansalliseksi kotimaaksi KarjalaisЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Timo Vihavainen. Stalin ja
suomalaiset (Otava, 1998);
venäjän kielellä: SPb, 2000.

suomalainen neuvostotasavalta,
Neuvostoliiton kuudestoista liitontasavalta,
jonka hauras elämäntaival jatkui vuodesta
1940 vuoteen 1956.
Se oli sodan täysin odottamaton seuraus
ja ansaitsee oman käsittelynsä, jonka
paikka ei kuitenkaan ole tässä.
Yhtä kaikki, se, että Suomelta riistettiin
Karjalan kannas, kokonainen historiallinen
maakunta ja sen johdosta karkotettiin
kodeistaan 430 000 ihmistä, ei kuulunut
sodan alkuperäiseen skenaarioon, kuten
voimme todeta.
Liioin ei ollut mitään syytä aikoinaan
odottaa, että syntyisi raju sota, jossa
kuolee parisataatuhatta ihmistä ja
vammautuu vielä useampia.
Kun Molotov Moskovan rauhan
solmimista seuranneessa puheessaan
totesi, ettei uusia rajoja määrätessä enää
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

voitu tyytyä alkuperäisiin vaatimuksiin,
koska paljon verta oli vuodatettu “ilman
meidän syytämme”, hän oli tavallaan
oikeassa. Kaikenhan piti käydä aivan
toisin.
Miksi sitten suomalaiset edes ryhtyivät
vastarintaan, jonka turhuus oli jokaiselle
tilannetta vähänkään ymmärtävälle aivan
selvää?
Tästä asiasta on paljon kirjoitettu.
Suomalaisille oli ainakin selvää, että
Neuvostoliiton hyökkäys oli
provosoimaton aggressio ja sen esittämä
propagandaskenaario täysin
totuudenvastainen.
Hyökkäystä tukeva Suomen
kommunistinen puolue, joka toimi
Neuvostoliitossa, selitti, että nyt ollaan
jatkamassa vuoden 1918 vallankumousta
ja viedään se “voittamattoman puna15
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armeijan” avulla loppuun saakka. Myös
Mannerheim ensimmäisessä
päiväkäskyssään selitti, että nyt syttynyt
sota oli vuoden 1918 vapaussodan jatkoa.
Osoittautui, että suomalaiset hyvin
suurella yksimielisyydellä kieltäytyivät
jatkamasta vuoden 1918 vallankumousta
ja sen sijaan asettuivat vapaussodan
rintamaan, ulkoista hyökkääjää vastaan.
Juuri Suomen armeijan vastarinta oli se
kriittinen tekijä, joka sekoitti koko
alkuperäisen skenaarion. Kun suomalaiset
ylipäätään ryhtyivät vastarintaan ja vieläpä
vastoin kaikkia odotuksia onnistuivat
pysäyttämään puna-armeijan
hyökkäyksen, menetti Kuusisen hallitus
ajan kanssa uskottavuutensa ja sen
mukana romahti koko skenaario Suomen
vallankumouksesta ja sen auttamisesta.
Kuusisen ja hänen kanssaan solmitun,
laajasti mainostetun valtiosopimuksen
hylkääminen olivat kova pala Stalinille. Se
merkitsi kasvojen menetystä ja sellaiseen
voitiin ryhtyä vain erittäin vakavasta
syystä.
Sellainen olikin olemassa. Stalin oli
saanut tietoja siitä, että liittoutuneiden
apuretkikunta oli jo lähdössä Suomen
avuksi. Se olisi merkinnyt sotaa Ranskaa
ja Englantia vastaan Saksan rinnalla.
Siihen Stalin ei ollut halukas.
Lisäksi se olisi merkinnyt strategisen
tilanteen muuttumista Itämerellä.
Saksalaiset joukot olisivat varmasti
pyrkineet estämään liittoutuneiden
tunkeutumisen Skandinaviaan, jossa ne
olisivat voineet katkaista Saksan
malmikuljetukset Ruotsista. Ilman niitä
Saksan sodankäynti olisi loppunut pian.
Voi tietenkin kysyä, eikö Saksan
heikentäminen myös tällä ilmansuunnalla
olisi ollut Neuvostoliiton edun mukaista,
mutta tämä menisi jo spekulaation alueelle
ja jätän tämän kysymyksen rauhaan.
Suomen suunnan aluejärjestelyt oli joka
tapauksessa sovittu Neuvostoliiton ja
Saksan välillä yhteisymmärryksessä.
16

Molotovin ja Ribbentropin elokuussa 1939
solmiman sopimuksen salaisessa
lisäpöytäkirjassa Suomi oli sovittu
jätettäväksi Neuvostoliiton etupiiriin.
Talvisodan jälkeen tilanne kuitenkin
muuttui. Kun Molotov marraskuussa 1940
vieraili Berliinissä, hän vaati Hitleriltä
vastusta siihen, oliko tuo etupiirisopimus
yhä voimassa. Hitlerin vastaus tarkoitti
käytännössä, ettei se enää ollut.
Talvisota oli saanut Hitlerin
kiinnostumaan Suomen saamisesta omana
etupiiriinsä ja suomalaiset olivat nyt tässä
tilanteessa asialle hyvin myönteisiä, vaikka
olivat ennen sitä pysytelleet poliittisesti
mahdollisimman kaukana Saksasta ja
torjuneet sen esittämät lähentelyt.
Käytännössä Talvisodan jälkeisen
elintarvikepulan ja suuren
pakolaisongelman kanssa painivalla
Suomella ei nyt ollutkaan enää muuta
mahdollisuutta kuin valita itselleen
pelastaja kahdesta suurvallasta, Saksasta
tai Neuvostoliitosta.
Valinta ei ollut nyt vaikea, mutta tämä
tilanne oli nimenomaan talvisodan seuraus
ja on myös syytä korostaa, että se oli
odottamaton kaikille osapuolille.
Suomen armeijan odottamattoman
menestyksellinen vastarinta oli tehnyt
tyhjäksi kaikki ennakkosuunnitelmat ja
sekoittanut täysin jopa suurpoliittisen
shakkilaudan. Jälkeenpäin katsoen kaikki
näyttää aivan erilaiselta kuin mitä oli
odotettu ennen itse tapahtumia.
Aina on myös syytä kysyä, miksi
talvisota syttyi ja miksi se syttyi juuri
syksyllä 1939?
Stalin tiesi tämän asian paremmin kuin
kukaan muu ja vaikka hänen omia
sanojaan ei välttämättä tarvitse ottaa aivan
täydestä, koska hän asiasta puhuessaan
puolusti huonoksi osoittautunutta
ideaansa, on syytä ottaa nekin huomioon.
Talvisodan jälkeen pidetyssä sodan
kritiikkiseminaarissa Stalin selitti, että
sodan syy oli ollut Leningradin
turvaaminen. Siis rajojen muuttaminen.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Suomeen hyökkääminen ei Stalinin
mukaan ollut huono, vaan hyvä idea. Se
oli myös ollut syytä tehdä juuri silloin kun
se tehtiin, talvella, koska suurvallat olivat
silloin toistensa kimpussa, eivätkä
päässeet sekaantumaan asiaan. Muuten
asia olisi voinut lykkääntyä vaikkapa
kahdellakymmenellä vuodella.
Se, ettei koko Suomea valloitettu, ei
taas ollut mitenkään erikoista, sotihan
myös Pietari Suuri 21 vuotta saadakseen
saman alueen, joka saatiin juuri nyt, totesi
Stalin, joka ei saanut esityksestään
merkittävää kritiikkiä ainakaan tuon meille
säilyneen pöytäkirjan mukaan.
Tosiasiassa Stalin nyt siis kokonaan
ignoroi joulukuun alussa vuonna 1939
toteutetun, mutta karille menneen
skenaarionsa ja puhui, ikään kuin tarkoitus
olisikin ollut saada aikaan juuri se
rajansiirto, joka sitten toteutettiin.
Totuudesta tinkiminen on sikäli
ymmärrettävää, että hänen vastuunsa
kunniattomasta lopputuloksesta oli hyvin
raskas.
Olipa tuon kevytmielisen ja
katastrofaalisen hyökkäyksen syynä mikä
tahansa, sen seuraukset olivat varmasti

hyökkääjän kannalta huonot joka
suhteessa. Niistä vähäisin ei ollut Suomen
joutuminen Saksan liittolaiseksi vuosina
1941-1944.
Mikäli hyökkäyksen tarkoituksena oli
Leningradin turvaaminen, ei se olisi voinut
huonommin onnistua. Hankituilla
tukikohdilla ei ollut käytännössä edes
mitään sotilaallista arvoa, minkä kai pitäisi
tehdä meidät skeptisiksi niin sanottuun
geopolitiikkaan nähden.
Mutta odottamaton, suuri rajansiirto
kohti länttä siis joka tapauksessa tapahtui
ja sen seuraukset näkyvät yhä eikä
tilanteen muuttuminen ole odotettavissa.
Suomi ei ole asiasta edes kiinnostunut,
mitä ei olekaan tarvinnut maassamme
vakavasti otettaville henkilöille erityisesti
perustella.
Toki Suomessa on paljon niitäkin, jotka
tuntevat nostalgista kaipuuta esi-isiensä
maille ja viljelevät menetetyn Karjalan
henkistä perintöä. Korostettakoon, että
Karjala tässä tapauksessa ei lainkaan
viittaa nykyiseen Karjalan tasavaltaan,
vaan siihen alueeseen, joka Moskovan
rauhaan 12.3.1940 saakka kuului
Suomelle.
Helsinki

TV
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Helsinki Biennaali 2020
järjestetään Vallisaaressa 12.6.–27.9.2020

Vallisaari. Foto Matti Pyykkö

Helsinki Biennaali esittelee yhteensä noin 35 kansainvälistä taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Suomesta
ja maailmalta.
Pääkuraattorit Pirkko Siitari ja TaruTappola: ”Helsinki Biennaalin sijainti on ainutlaatuinen ja iloitsemme
siitä, että noin 80 prosenttia teoksista on täysin uusia”.

”Ekologinen kriisi on tuonut meidät valtavien muutosten kynnykselle, ja se määrittää yhteistä tulevaisuuttamme kaikkialla. Biennaalin alaotsikko Sama
meri viittaa tähän tilanteeseen, joka koskee kaikkia,
mutta vaikuttaa eri paikoissa eri tavoin. Meren lailla se on monimutkainen, muuttuva kokonaisuus,
joka ohittaa kaikki rajat ja näyttäytyy erilaisena eri
perspektiiveistä”, kertovat kuraattorit.
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Kuraattorit ovat antaneet vuoden 2020 Helsinki
Biennaalille alaotsikon Sama meri.
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Helsinki Biennaali lisää Helsingin vetovoimaisuutta
kulttuurin ja kuvataiteen näkökulmasta esittelemällä
kaupunkilaisille ja matkailijoille kuvataiteen kansainvälisiä huippuja sekä Suomesta että maailmalta.
”Helsinki Biennaali vahvistaa entisestään Helsingin
asemaa kiinnostavana kulttuuri- ja kuvataidekaupunkina”, kertoo Helsingin kulttuurijohtaja Mari Männistö.
Gustafsson & Haapoja. Kuva Terike Haapoja
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Helsinki Biennaali on myös osa Helsingin kaupungin merellistä strategiaa, jossa kaupungin
saaristoa tehdään vetovoimaiseksi tuomalla
merellisiä palveluita entistä paremmin kaikkien ulottuville. Taidetapahtuma antaa uudenlaisen syyn tutustua kaupungin saaristoon.
Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Vallisaaresta luodaan todellinen aarresaari – omaleimainen ja vetovoimainen vierailukohde.
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Taideyliopisto järjestää kesällä 2020 taideohjelmaa samanaikaisesti Helsinki Biennaalin
kanssa viereisessä Kuninkaansaaressa.

aksa
Perttu S

Tervetuloa!
http://helsinkibiennaali.ﬁ/

Vallisaari. Kuvat Matti Pyykkö
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Igor Volovik

Nevskin näkymiä

Lähdin aivan 90-luvun alussa.
Minä, kuten kaikki opiskelukaverinikin,
olin haaveillut pääseväni ulkomaille.
Halusin nähdä, millaista heillä siellä on –
ja nähtyäni palaisin takaisin.
Elämä päätti toisin.
Astuin synnyinmaani kamaralle
seuraavan kerran tasan kaksikymmentä
vuotta myöhemmin. Tulin, koska halusin
nähdä, millaista heillä siellä on – ja
nähtyäni palaisin takaisin.
Ja palattuani kertoisin kokemuksistani
kollegoille ranskaksi.
***
Kaltaiseni Gasprom-aikakauden –
Moskovan uuden ajan – moskovalainen
kantaa kahden peräkkäisen eikolonialistisen imperiumin, Venäjän ja
Neuvostoliiton, perintöä, vaikkei sitä aina
tiedostakaan. Moskovalaisen maailman
maantieteellinen ja symbolinen keskipiste
on Kreml, maailman suurin italialaista
renessanssityyliä edustava linnoitus. Sen
ympärille, kuin renkaat veteen,
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levittäytyvät kaupungin valtaväylät:
kolmesta kadusta koostuva entinen
Marxin valtakatu, kehäbulevardi
Bulvarnoje koltso, Sadovoje, Kolmas kehä
ja MKAD-kehätie. Venäjän federaation
pääkaupunki ympyräkaavoineen edustaa
nimenomaan venäläistä mielenmaisemaa
pikemminkin kuin vaikkapa utopian tai
valistuksen filosofiaa, ja se tarjoaa
moskovalaiselle mallin ympäröivän
maailman hahmottamiseen: kehät ja
kaaret, jotka ovat kautta aikain kiehtoneet
eurooppalaisia aluetieteilijöitä ja
kaupunkimorfologian tutkijoita, jakavat
kaupungin sektoreihin, jotka muodostavat
alenevan arvojatkumon keskustasta
periferiaan. Nykypäivänä, Internetin,
avointen rajojen ja kohoavan elintason
aikakautena, moskovalaisen näköalat ovat,
paradoksaalista kyllä, kaventuneet
muistuttamaan keskiajan pitäjäläisen
yksinapaista maailmankuvaa, jossa kaiken
keskuksena toimii kirkon kellotapuli. Ja
litteän maapallon reunalta voi pudota
helvettiin. Tämän riskin ottaa
moskovalainen ylittäessään MKADkehän... Kadotuksen höttöiseen suohon
uppoamiselta moskovalaisen pelastavat
lentoreitit länteen – kuin maakaistaleet,
jotka yhdistävät Venetsian saaria soisessa
laguunissa aina mantereelle, Terra
Fermaan, asti, tai Stalinin etupiirin halki
johtanut Länsi-Berliinin ilmasilta aikanaan.
Moskova muodosti oman saarekkeensa
menneen imperiumin keskelle, se eriytyi
omaehtoisesti ympäröivästä
todellisuudesta ja vieroksui sen
sivilisaatiota etsien omaa malliaan tai jopa
uutta kulttuurista isäntää. Ajatus
saarekkeesta suon keskellä tarttui nopeasti
myös niihin miljooniin uusiin asukkaisiin,
jotka Moskovaan muutettuaan alkoivat jo
muutaman vuoden jälkeen pitää itseään
“paljasjalkaisina moskovalaisina” ja
määritellä itsensä vankkumattomasti: “Me
olemme Moskovasta.” Maailman jaottelu
pääkaupunkiseutuun ja syrjäseutuun
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

(kansankielellä sanottuna vähäpäisten
landepaukkujen asuttamaan skutsiin,
jumalan selän takaisiin alueisiin, huitsin
nevadaan) laajeni käsittämään myös
Euroopan maaseutualueet, joilla palkat
ovat “periferiatasoa” ja viihtyisiä
kohtaamispaikkoja on vaikea löytää.
Vaan on tässä imperiumin ytimessä
sykkivää metropolia ympäröivässä suossa
sentään yksi elinkelpoisena säilynyt kuivan
maan saareke, ja juuri se oli tämän
matkani kohde: Pietari.
Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.
– Mitä teillä on mukana?
– Ai minulla?
– Niin, teillä.
– No tuota… reppu, juttuja.
– Mitä pussissa on? Niin, siinä. Avatkaa
se.
– Puku.
– Mistä ostitte?
– Ranskasta.
– Laittakaa takaisin. Näyttäkää passi. Ei,
ei sitä, tuo toinen – venäläinen.
Allegron kulkusuuntaan nähden oikealla,
ikkunan takana, näkyy ruotsalaistyylinen
linna. Выборг. Viborg. Viipuri.
– Onpa kaunis suomalainen kaupunki,
totean niin, että venäläiset
kanssamatkustajani kuulevat. Jos he
olisivat olleet suomalaisia, olisin ilman
muuta sanonut ruotsalainen tai
venäläinen. Sellainen ihminen minä olen.
Raiteet ovat erillään paikallisesta
raideverkostosta, kuten Ranskassa
suurnopeusjunien raiteet. Niiden jälkeen
tulee metsää ja rakennuksia. Suomalaisia
ja venäläisiä puutaloja, mökkejä, huviloita.
Asuttuja, umpeen laudattuja, kukoistavia.
Suomalainen metsä vaihtuu venäläiseen
esihistorialliseen metsään. Pystyyn
kuolleita runkoja, lahonneita keloja,
sotkuisia risukoita. Oliko tällaista ollut
aina? Vai ehdinkö kahdessa
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vuosikymmenessä yksinkertaisesti
erkaantua tästä todellisuudesta?
Tienristeyksessä kuhisee ulkomaalaisia
autoja ja katumaastureita. Suurkaupungin
läheisyyden saattaa jo aistia. Aidat antavat
tilaa varastorakennuksille,
monikerroksisille harmaille tiilitaloille,
vihreäksi maalatuille puutaloille. Tiet
haarautuvat. Riiassa valmistettu
paikallisjuna puksuttaa eteenpäin. Se ei ole
enää vihreä enkä usko sen enää haisevan
makkaroiltakaan. Ja tehdäänkö noita junia
edes Riiassa nykyään? Allegro hidastaa, ja
ääni ilmoittaa määränpään. Oli miten oli,
tämä on Suomen asema. Petrogradin
työläisyyden ja läntisen vallankumouksen
symboli.
Asemalaituri. Sivu-uloskäynti kadulle.
– Minne haluatte?
– Tšàpyginalle.
– Tuhat viisisataa.
Jaan neljälläkymmenellä. Ja lähden
kävelemään.
– Mitä vielä, kalliimpaa kuin
Euroopassa!
– Halvempaa ette löydä.
– Menen metrolla.
– Okei, seitsemänsataa. Käykää
istumaan. Antakaa laukku.
Autonrämä pujottelee bussien ja
henkilöautojen seassa, nuoret kuljettajat
yrittävät päästä liikennevaloihin
mielivaltaisesti välittämättä
vastaantulevasta liikenteestä; pöly, sekava
liikenne. Olen vieraantunut. Eli en ole
tottunut. En tiedä. Kaikki on minulle uutta.
Ja jollain tavalla unohdettua vanhaa. Haju.
Minkä? Mikä tämä on? Kotimaa. Milloin?
Puristan penkkiä. Kuorma-auto jyrisee.
Vielä metri ja se ajaa päällemme. Mitä
helvettiä se oikein tekee? Kaikki hyvin.
Kuski väistää. Maastureita. Lisää
maastureita. Tummennettuja laseja.
Kuinka paljon niillä oikein on rahaa?
Euroopassa saat vääntää selkä vääränä
22

töitä, mutta täällä sen kuin elellään.
Rapistuneita julkisivuja. Kattohuoneistoja.
Pankki. Välinpitämätön poliisi
univormussaan risteyksessä. Toinen
pankki. Minimarketti. Lohkeillut
jalkakäytävä. Metron sisäänkäynti. TVtorni. Hotelli.
– Tässä avainkortti. Viides kerros ja
hissistä oikealle.
Missä eurooppalainen
asiakaspalveluhymy? Eikö heille opeteta
sellaista? Se hymy tarjoilijalla, kun hän tuo
suklaakakkua ja teetä Pariisin
kaksinkertaiseen hintaan.
Kylpytakki, tohvelit, suihku, puhtaus,
hutera lavuaari, näkymä Stalinin aikaisiin
uusbarokkityylisiin kerrostaloihin,
puskittuneet seinustat, vanha nainen
vastapäisessä ikkunassa. Tihkusadetta,
aivan kuten Bretagnessa. Lätäkkö
sisäänkäynnin edessä. Suomalaisesta
kivestä rakennettu kolhuinen jalkakäytävä.
Kujalla työromujensa keskellä juustoa
syöviä tadzhikkeja: ensimmäiset oikeat
hymyt. Ranskalaiseksi muuttuneen vatsani
ensimmäinen perustavanlaatuinen
ongelma: Missä syödä?
Nevski. Nevan valtakatu, kuten
ranskalaisissa teksteissä sitä kutsutaan.
Putiikkeja, aukioita, teatterin uusklassinen
pylväikkö.
– Päivää. Tännepäin, olkaa hyvä.
Tuohon pöytään. Peremmälle,
peremmälle. Mitä saisi olla? Kaalikeittoa,
valkovenäläistä munakasta. Tilaatteko
jälkiruoan myöhemmin? Mitä juotte?
Meillä on Bordeaux’ta. Lasillinen? Tässä,
olkaa hyvä.
– Ruoka on oikein hyvää. Mutta olisiko
mahdollista vaihtaa viini? Kun se ei
oikein… En voi.
– Miten niin? Se on meidän parhaita
viinejämme!
– Niin niin, mutta Ranskassa…
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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– Voi kuulkaa. Ei meillä nyt sellaisia ole.
Mutta on tämäkin hyvää, haluatteko nähdä
pullon? 2009. Voin vaihtaa chileläiseen.
– Vaihda vaikka australialaiseen. Kunhan
jotain viiniä. Ei mitään etikkaa, pyydän!

Suihkulähde. Tarjoilupöydillä lohta,
kinkkua ja maustekurkkuja. Tyylikäs nuori
ovimies ojentaa ostoskoreja asiakkaille
sisäänkäynnillä. Venäläisistä on tullut
kymmenessä vuodessa porvareita.

Nevski, kaupungin ydinjatke, taustasointu.
Nevski – sekä ilmiö että käsite samassa.
Venäläisissä klassikoissa laulettuna se
jatkaa Venäjän sivilisaation eurooppalaisten
ihailijoiden hurmaamista. Amiraliteetti,
Kazanin katedraali, Aleksanterin teatteri,
Venäläisen taiteen museo, Jelisejevskikauppa, Moskovan asema, kaupungin
duuma, Venäjän kansalliskirjasto, Gostinyi
Dvor. Pylväikköjä, portiikkeja, art
nouveauta, quadrigoja, siltoja,
pikkuputiikkeja, eurooppalaisia
merkkikauppoja, kiertoajeluita
näköalabusseilla, johdinautoja, turisteja,
huviveneitä kanaaleissa, myyntipöytiä
alikulkutunneleissa, metron raskaita ovia,
urheilevaa nuorisoa, nuorisoa
verkkahousuissa, tuuli etelästä, tuuli
etelään, länteen, koilliseen,
roomalaiskatolinen kirkko,
armenialaiskirkko, mainoksia,
rakennustyömaita. Hyvällä maulla ja
nykydesignin mukaan sisustettuja
kahviloita. Pakotetun kohteliaita
tarjoilijatyttöjä, kireitä ja yksioikoisia. Belle
époque -aikaisten vuokratalojen
keisarillisten julkisivujen takana uusia
korkeita toimistorakennuksia marmorisine
eteishalleineen, peileineen ja lasikattoineen.
Vartijat sisäänkäynneillä.
Gostinyi Dvor. Vitriinejä, merkkituotteita,
matkamuistoja. Hintoja. Puolityhjiä saleja
entisen keisarikunnan pääkaupungin
sykkivässä sydämessä. Ketkä täällä käyvät
ostoksilla? Halpa Eurooppahan on ihan
vieressä. Venäläinen nuoriso tuo
Helsingistä Sokosta ja Stockmannia.
Jelisejevski. Elegantin kauppakahvilan
pöydissä vanhuksia kahvilla. Teetä,
kahvia, suklaata. Schubertin sävellyksiä,
flyygeli, koristeelliset kohokuviot.

– Mennään, täällä on liian kallista, mutisee
keski-ikäinen englantilainen puolisolleen.
Toisen kerroksen moderni holvikäytävä
johtaa komediateatteriin. Kaksi naista
yrittää ostaa kassalla lippuja illan
näytökseen. He kinastelevat, neuvottelevat
keskenään, selvittelevät asiaansa. Lopulta
he poistuvat tyhjin käsin. Liian kallista.
Vastapäätä lakonisessa kreikkalaisessa
Aleksandrinkassa liput ovat vielä
kalliimpia. Mariinskissa, siis entisessä
Kirovin teatterissa, sekä Bolšoissa hinnat
ovat eurooppalaisten saavuttamattomissa.
Tämä maa, joka aikanaan sosialistisena
näytti mallia “turmentuneelle Lännelle”
kulttuurin demokratisoinnissa, järkyttää
nykyään eurooppalaisia yhteiskunnan
kerrostuneisuudellaan.
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Lähistöllä oleva Venäläisen taiteen museo
sitä vastoin ratkaisi tämän uusvenäläisen
yhteiskunnan ongelman suuntaamalla
kauppasuhteiden polulle. Suuret hallit
joonialaisine pylväineen varjelevat tärkeitä
kokoelmia – niin pysyviä kuin
vaihtuviakin. Tasavertaisesti voi syödä
uudessa, hyvin järjestetyssä buffetissa.
Hinnat ovat sopivia vähäisimmällekin
kansanosalle. Palvelu on miellyttävää ja
nykyaikaista. Klassinen museo löysi
tasapainon kansallisen omaisuuden ja
yksityisen pääoman välistä. Ja seuraa
aikaansa.
Venäjän kansalliskirjasto. Sivu-uloskäynti.
Kapea käytävä. Kahden viime vuosisadan
venäläistä kirjallisuutta kuluneissa
pinoissa, ahdettuina hyllyyn yhden
osaston päässä.
– Mitä pidät meidän Nevskistä?
Tykkäätkö? Joo, paljon ihmisiä, kaikilla on
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kiire. Mutta täällä meillä, päinvastoin, on
rauhallista. Kävin äsken eteishallissa
pääsisäänkäynnillä ja olin sanaton.
Yhtäkkiä kuulin kaikuja. En aiemmin
huomannut niitä, mutta nyt yhtäkkiä
huomasin. Seinät vastaavat ontosti.
Tiedätkö, milloin kaiun kuulee? Kun muita
ei ole. Kun ketään ei enää käy. Nuoret
eivät enää lue. Heillä on muuta tekemistä.
Niinhän se on. Mutta oikein hienoa, että te
tulitte! Hienoa.
Pyhän Katariinan ruotsalainen kirkko
samannimisen konsulaatin yhteydessä.
Julkisivua ei voi nähdä. Hiljaista
kävelykadun tapaista tietä pitkin meitä
kohti syöksyy musta maasturi nainen
ratissa.
– Hei! Varovasti!
Menemme aulaan ja yritämme päästä
saliin.
– Miten te tänne olette joutuneet? Mitä
te täältä haluatte? virkailijanainen huutaa
meille viereisestä kopista.
– Hyvä rouva, tulimme vain katselemaan
arkkitehtuuria.
– Vai arkkitehtuuria? Kylläpä olette
paikan löytäneet! Oikein arkkitehtuuria…
Menkää vain! Katselkaa!
Pyhä luostari muistuttaa paikkaa, jonne
voi viedä käytettyjä vaatteita vähäosaisille.
Kaikki on epäsiivoa. Arkipäiväistä.
– Minähän sanoin teille! Ei täällä ole
mitään arkkitehtuuria. Mitä te odotitte? Ei
ruotsalaisilta rahaa saa. Ei ne meistä välitä.
Näin me sitten täällä elämme.
Kulman takana on suomalainen Pyhän
Marian kirkko. Valoisa. Harmaavalkoinen
sisältä. Protestanttisia maalauksia.
Vaatimattomasti ja hyvällä maulla
pystytetty alttari. Priorinna on inkeriläinen.
Pietarissa oli aikoinaan kaupungeista
toiseksi suurin suomalaisväestö.
– Onpa täällä hienoa ja puhdasta. Me
juuri tulimme Helsingistä. Tosin vain
läpikulkumatkana.
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– Suomalaiset tukevat yhteisöämme. Ja
antavat rahaa seurakunnalle.
Amiraliteetin kohdalla Nevski on kuin
kanjoni, jossa ei tapahdu mitään. Katu
kuivuu kasaan, putiikit vaihtuvat
toimistoihin, muistomerkit ikään kuin
kumartavat tehden tilaa ja kunniaa tämän
näyttämön päätähdelle, Venäjän laivaston
symbolille, jossa on englantilaiseen tapaan
pylvään päälle pystytetty torni ja
katutasossa ranskalaistyylinen, raskas kaari.
Kaupunki kuin teatteri. Tuuli käy kasvoihin
aivan kuin millä tahansa Pohjolan Venetsian
syrjäkujalla. Astun sivummalle. Oikealle.
Vuosisadan vaihteen talon kaaren alle.
Päädyn miellyttävän keltasävyisten seinien
suojaan hiljaiselle, siistille sisäpihalle, joka
tunnelmaltaan muistuttaa Skandinaviaa ja
Baltiaa. Keskellä pihaa on jalustalla sininen
karttapallo, josta tulee mieleen äidiltä
Tanskan-tuliaiseksi 15-vuotiaana saamani
kynänteroitin. “Omistettu Leningradin
piirityksen aikana nälkään kuolleille.” Siis
myös minun isoisoisälleni. Kirjoitin
viidennellä luokalla koulussa kirjoitelman.
Moskovassa. Leningradista. Sen kunniasta.
Sankareista. Muistosta. Ylpeydestä.
Historiasta. Voitosta. Ajatuksesta.
Selviytymisestä. Kestämisestä.
Kaupungista, joka nostatti kunnioituksen
väristyksiä. Jokaisella kivellään. Ja minkä
puolesta he taistelivatkaan, nämä
kuolemattomat sankarit, henkensäkin
uhraten? Putiikkien ja klubien. Valoisan
tulevaisuuden. Jelisejevskin akvaariossa
uiskentelevan kultakalan.
Amiraliteetilta lähtee säteittäin katuja
roomalaisen mallin mukaan, kanaalit ovat
puolikuun muodossa kuten Amsterdamissa,
palatsille kuuluvat tilukset ovat kuin Saksan
kreivikuntien Versailleseita. On edullisia
berliiniläistyylisiä taloja, Riiasta ja
Hampurista muistuttavia kellotorneja,
ranskalaisittain tampuurin varassa lepääviä
kupoleita, Vatikaanin kaltaisia pylväikköjä,
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venetsialaistyylinen silta palatsien välissä.
Kaupunki kuin kokoelmateos. Kaupunki
kuin museo. Venäjän ääressä. Euroopan
portilla. Maisemaa voisi hieman ehostaa,
istuttaa puita kanaalien varrelle, avata
näkymät muistomerkeille, siistiä.
Julkisivut ovat eurooppalaiseen silmään
tavanomaisia. Kokonaisuudet hukkuvat
massaan ja näyttävät juhlavilta vain
kaavapiirustuksissa. Ahdasta. Mutta
ranskalaisia tämä kaikki miellyttää.
– Lähtisin kernaasti uudestaankin.
– Esteettisesti säväyttävä paikka.
– Minä taas haluaisin ennemmin
Moskovaan. Se on todellista Venäjää!
– Mutta Pietari on kuitenkin
eurooppalainen kaupunki, niin idealtaan
kuin varsinkin sielultaan. Moskova ei ole.
Se on vieläkin Neuvostoliittoa, vallan
keskus, myös henkiseltä ilmapiiriltään.
– Esi-isäni palvelivat tsaarin hovissa.
Kävin jokin aika sitten Pietarissa ja
ihmettelin sitä institutionaalista
rakentamista; tsaarin ratsuparaatien
kaupunki.
– Eihän Pietarissa itse asiassa ole
barokkia eikä klassismia, se on silkkaa
rokokoota ja uusklassismia.
– Kuten barokin tuntija Dominique
Fernandez toteaa Nicolas-kirjansa hahmon
suulla: Mitä järkeä on pystyttää
kreikkalaisia pylväikköjä riviin laakeaan
maastoon sen sijaan, että kasvattaisi
kaupunkia ylöspäin?
Mitä on Pietari tänään? Mikä on sen
status, rooli ja symbolinen merkitys?
Kiovalaiset ovat tarmokkaasti ja
tietäväisesti omimassa slaavilais-venäläisen
maailman tyyssijan arvonimeä
elämäntapaansa rakastuneilta
moskovalaisilta itselleen – mutta mitä
edustaa pohjoinen pääkaupunki?
Keisarillisten tanssiaisten iänikuisten
poloneesien muistoa?
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Allegron matka Pietarista Helsinkiin etenee
metsien keskellä kohti Venäjän ja Suomen
rajaa. Passintarkastusta varten ei enää
tarvita pitkää pysähdystä. Vieressäni
istuvat noin 35-vuotiaat venäläismiehet
taivastelevat, kuinka valtavasti heidän
elintasonsa onkaan noussut Suomeen
muuton myötä. Kuinka siellä onkin jääty
ajasta jälkeen. Ainakin vuosikymmenen
verran! Näinkö lähtemättömästi länsi on
istuttanut venäläiseen mieleen elintason
arvon kaiken olennaisen mittarina? Ahmin
katseellani öistä maisemaa, painan
molemmat kämmeneni ikkunaan. Siinä se
nyt on, piikkilanka kynnetyn pellon
reunassa. Valon välähdys, ja juna alkaa
taas edetä tasaisemmin.
Raja. Todellinen raja, sellainen joita ei
muualla Euroopassa ole eikä ole ollut.
Raja, jolla on pitkä historia. Venäläinen
historia. Suomalainen historia.
Vuosisataisen naapuruuden historia.
Professori Timo Vihavainen on kirjoittanut
tästä historiasta venäjänkielisessä
teoksessaan Stoletija sosedstva (NestorIstorija, St. Petersburg 2012). En ehkä ole
kaikesta kirjan sisällöstä hänen kanssaan
samaa mieltä, mutta voin hyvin samastua
hänen tuntemuksiinsa aiheesta, tosin
peilikuvana, rajan toiselta puolelta
katsottuna. Ja tämä raja on osa myös
minun historiaani. Kaksikymmentä vuotta
sitten ylitin sen samalla lailla kuin nytkin:
matkustin Helsinkiin nähdäkseni, millaista
heillä siellä rajan takana on. Ja nyt
matkaan taas samaan suuntaan, mutta tällä
kertaa olen matkalla kotiin. Eurooppaan.
Kotiin tutusta, kaukaisesta maailmasta.
Venäjältä.
Helsinki – Grenoble
Suomennos: Lauri Jokela
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Ivan Bilibin:
Ranskalaisten satujen
kuvitus. 1932.

Satujen kuvittaja Ivan Bilibin
Ivan Bilibin syntyi 4. elokuuta 1876. Vuoden 1917 vallankumoukseen saakka hän asui
Pietarissa. Tärkeä tapahtuma taiteilijan elämässä oli Sergei Diaghilevin vuonna 1898
järjestämä venäläisten ja suomalaisten taiteilijoiden näyttely Pietarissa. Näyttelyssä
katsojilla oli mahdollisuus tutustua lahjakkaiden suomalaisten taiteilijoiden teoksiin.
Taidemaalareista olivat edustettuina Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Magnus Enckell,
Eero Järnefelt sekä kuvanveistäjistä Ville Vallgren.
Ivan Bilibin teki pääasiassa kuvituksia, mm. venäläisiin kansansatuihin ja Aleksandr
Pushkinin teoksiin. Bilibin suunnitteli myös lavasteet ja puvut moniin teatteri- ja
oopperaesityksin.
Vallankumouksen jälkeen Bilibin asui perheensä kanssa Venäjän ulkopuolella ja vuonna
1925 hän asettui Ranskaan. Taiteilija muisteli: “... Pariisin aikana näin paljon
mielenkiintoista ja näkemykseni laajeni.” Maailmankuulu mestari teki yhteistyötä monien
Euroopan teattereiden kanssa. Hän kaipasi kuitenkin Venäjälle. Syyskuussa 1936 taiteilija
ja hänen perheensä lähtivät Antwerpenista Laatokka-laivalla Leningradiin. Bilibin sai
Neuvostoliiton kansalaisuuden ja hän toimi jo syyskuun loppuun mennessä graafisen alan
professorina Taideakatemiassa.
9. helmikuuta 1942 Ivan Bilibin kuoli nälkään ja keuhkokuumeeseen piiritetyssä
Leningradissa, josta hän ei halunnut poistua.
Svetlana Ljashenko
26
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Marina Kienia-Mäkinen
Marina Kienia-Mäkinen on kääntäjä, joka kääntää
katalaanista ja suomesta venäjäksi, sekä kirjoittaa ruonoja
ja proosaa.

Kohtaaminen

“Kylläpäs tämä terveesti karjuu! Ja niin
potra poika. Miten sinä vasta näin
myöhemmällä iällä hänet synnytit?” kätilö
ihmetteli. Äiti hymyili ylpeänä, hän oli
saattanut kunnialla nuorimmaisensa
maailmaan. Kuusi lasta hän oli jo saanut
jaloilleen, vanhin oli mennyt naimisiin ja
kohta hänestä tulisi jo isoäiti, mutta vielä
yhden vauvan synnytti. Naapurit
hymähtelivät, mutta äiti itse oli iloinen:
vielä sitä hänessä mahlat virtasivat!
Pienokainen ei sellaisesta mitään tiennyt,
se vain parkui. Päivin ja öin vaati
huomiota, imi kahden järven välisellä
korkealla harjulla sijaitsevan puutalon koko
tilan itseensä kuin vaippaan.
*
“Vaihdokas”, huokaisi äiti surullisesti
katsahtaessaan koriin, jossa nukkui
tyytymätön kurttukasvoinen
mustatukkainen vauva. Tummaa hahtuvaa
kuhmuraisessa päässä, pienet kädet
nyrkissä, ikään kuin valmiina tappeluun.
Äidin ensimmäinen vauva, tyttö,
kirkassilmäinen naurusuu, kuoli
kurkkumätään, ja menetyksen tuskasta äiti
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kiirehti uudestaan tulemaan raskaaksi.
Yhtä aikaa raskausmahan kanssa kasvoi
toivo – hän ei halunnut toista lasta, hän
halusi synnyttää uudestaan esikoisensa.
Isäkin lapsilla näytti olevan sama… Mutta
korissa ähisikin nyt peikkomainen
vaihdokas, joka ei ollut hänelle rakas eikä
toivottu.
*
Vanha pihlaja kurotti oksansa pihan ylle,
marjat punersivat, oli elokuu. Ikkuna oli
sepposen selällään, vaikka oli jo kylmä,
uuniakin piti jo lämmittää. Ikkunan luona
istui äiti nojaten kyynärpäillään
ikkunalautaan, ja kuistin rappusilla
hyppelehti hänen nuorin poikansa.
Rappunen, toinen, kolmas, kaikki! Katso
äiti, katso, minä osaan jo, älä sulje
ikkunaa!
*
Äitiä ei ollut näkynyt muutamaan päivään
kotona. Naapuri puhui, että oli
ryypiskelemässä jonkun kanssa. Äiti tahtoi
juoda, mutta poika olisi tahtonut syödä.
Poika oli etsinyt jo käsiinsä kaiken
mahdollisen syötävän, jopa raapinut
pohjaan palaneen puuron kattilan pohjalta.
Mitään ei enää ollut jäljellä. Poika istui
parakin rappusilla ja katseli pihalle. Vanha
nainen tuli ulos talosta kulhon kanssa
aikomuksenaan antaa puluille liotettuja
leivänkuoria. Pulut parveilivat ja söivät, ja
poika oli niille kateellinen. Sitten vanhus
jostakin syystä lähti pois jättäen kulhon.
Poika hätisti linnut tiehensä ja survoi
suuhunsa hapanta leipämössöä, ja kun
eukko uudestaan ilmestyi ovensuuhun,
poika jähmettyi paikoilleen posket
pullottaen ja unohti juosta pois.
*
Ei, hän ei ollut kuten veljensä ja siskonsa,
hän oli oman tiensä kulkija, opiskeli
lyseossa. Mutta iloitsiko hän siitä onnesta?
Ei. Luokkatoverit katsoivat hänen,
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kirvesmiehen pojan, ohitse ja vältellen.
Hän saapui kotiin ja keskusteli ylevistä
aiheista, joihin vanhemmatkin vain
kohauttivat olkapäitään. “Rosenkranz ja
Guildenstern”, “Mitä sinä poikanen oikein
puhut, voiko tuollaisia sanoja lasten
kuullen sanoja puhuakaan!” Välillä hän
jopa ikään kuin häipyi tästä maailmasta, eli
ja ei elänyt, katseli maailmaa ikään kuin
samean lasin läpi. Ja sitten, yhtäkkiä,
päässä alkoi kuhina: ajatuksia, viivoja,
kuvia, kuin taikalyhdystä. Heijastaen
jotakin, mutta mitä, sitä ei voinut
ymmärtää.
*
Voi mikä onni! Jouluaatto. Mutta kotona ei
ollut kerrassaan mitään. Lastenkodissa
tietysti olisi saanut ruokaa, siellä olisi
tarjottu piparkakkuja, ja sen jälkeen olisi
täytynyt laulaa virsiä. Poika kuitenkin oli
karannut sieltä äitinsä luokse. Mutta äidin
luona oli tyhjää, kylmää, hellaa ei ollut
lämmitetty pitkään aikaan, eikä leipääkään,
tietenkään, ollut muruakaan. Äitimuori itse
oli kadonnut kuin maan nielemänä. Tai
ehkä ei kuitenkaan maan, vaan veden. No,
kun järvi sulaisi, niin sitten hänet
löydettäisiin. Mihinhän sitä voisi mennä?
Jalat olivat nälän vuoksi pettää alta. Mutta
sitten onni potkaisi. Hölmö naapuri vei
yhteiseen varastoon paistetun kanan ja
kinkun, jäähtymään muka. Mutta eivätpä
ne saaneet jäähtyä. Kanan poika söi heti
kokonaan, kinkun nappasi mukaansa ja
juoksi käpälämäkeen. Eipä ollut enää kotiin
menemistä.
*
Selvä, riittää. Kuka tai mikä hän oli itse
asiassa? Siivellä eläjäkö, loinen? Ei, hän oli
kirvesmiehen poika. Ei pulpetin takana
ollut hänen paikkansa, vaan
rakennustyömaalla. Kirjat ja vihkot pois, ja
kirves kouraan, eteenpäin!
Sekatyöläiseksikö? Sellaiseksi juuri.
Suutari pysyköön lestissään. Duunariäijät,
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totta puhuen, vieroksuivat häntä. Oudoksi
häntä sanottiin. Ehkäpä se oli totta, että
hän oli outo? Eilen esimerkiksi, päässä
jälleen kiehahti kaikki, rintaan iski polte.
Runo, runo alkoi pulputa ulos. Aivan
valmiina, elävänä ja polttavana. Mutta
missään ei ollut mitään millä eikä mitään
mihin kirjoittaa se ylös. Sitten häntä
onnisti. Hän löysi kynän ja timpurin
laudan, jolle hän tuhersi runonsa. Sen
jälkeen asetti laudan seinän viereen
nurkkaan katseilta piiloon ja aamulla tuli
hieman aikaisemmin ja jäljensi tuotoksen
vihkoon.
*
Niin hänestä tuli varas. Hän asui vanhassa
veneessä satamalaiturilla. Elämä ei ollut
kadehdittavaa varsinkaan talvella. Mutta
sitten eräs akka otti hänet hoiviinsa. Ei hän
ainoa ollut, mutta akka oli hyvä nainen.
Yhdessä joivat, kun oli jotakin mitä juoda.
Hän myi jotain varastettua, sitten tienasi
jotakin kunniallisesti, jotenkin niin
vuorotteli. Akka sanoi hänelle: “Et ole
varas. Ei jokainen, joka varastaa, ole
varas. Varkaalle varastaminen on työtä,
huvia ja intohimoa, ja muutoin varas ei
pysty elämään. Sinä varastat vain
olosuhteiden pakosta. Jos elämäsi olisi
mennyt jotenkin muuten, et varastaisi.”
Joka tapauksessa akka oli viisas.
*
Kaikki oli nyt selvää. Hän olisi runoilija.
Sillä, että hänen runojaan ei vielä ollut
painettu missään, ei ollut mitään
merkitystä. Vielä joskus painettaisiin.
Tärkeintä oli, ettei millään muulla kuin
runoilla olisi mitään merkitystä hänen
elämässään. Sillä eihän jokainen, joka
kirjoittaa runoja, ole runoilija.
Kaikenlaisesta tylsyydestä monet
riimittivät. Mikäli runous olisi hänen
kohtalonsa, hänen tulisi kaikesta muusta
päästä eroon, ja silloin hän kyllä,
todellakin, olisi runoilija. Hän kuitenkin
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salasi asian mielitietyltään, joka tarvitsi
tulevaisuuden perheen ruokkijaa eikä
mitään kynäniekkaa. Piti mitä pikimmin
ostaa sormus ja rientää juoksujalkaa
maistraattiin, sillä vielä kukaan ei
huomannut mitään.
*
Ja sitten alkoi sota. Toisen kuolema on
toisen leipä. Armeijassa hän oli kylläinen,
hänellä oli kengät ja vaatteet, eikä
tarvinnut ajatella mitään. Teki vain sen,
mitä käskettiin. Ja mahdollisesti hän
onnistuisi siellä pääsemään juopottelusta
eroon. Ei siellä ehtynyt juoda, eikä edes
ollut mitään juotavaa. Ja pääasia, että
opettivat hänet armeijassa kääntämään
rattia. Sitten kun sota päättyisi, hän palaisi
kaupunkiin todellisena maanteiden
kuninkaana. Ja jos ei palaisikaan, ei
silläkään olisi väliä. Hän ei pelännyt
kuolemaa eikä kipua, kuinka monta kertaa
hän olikaan meinannut rauhan aikana
potkaista tyhjää. Vähät hänen elämästään,
joka ei ollut minkään arvoinen.
*
Ja sitten alkoi sota. Hän meni rintamalle, ja
sydän pakahtui. Kuinka jättää kaikki ja
kenelle? Vaimo synnyttäisi ihan pian, rahaa
ei ollut pennin pyörylää. Mutta se ei ollut
pääasia. Hän pelkäsi paljon kuolemaa.
Yhtäkkiä tappaisivat, ja sen jälkeen ei tulisi
enää, ei yhtään mitään. Veli oli kerran
onkinut kalan, jonka vatsa oli täynnä
mätiä. Äiti oli iloinen, aikoi suolata sen.
Mutta runoilijan sielu ajatteli niitä kaikkia
pikkukaloja, jotka eivät koskaan tulisi
kuoriutumaan munista eivätkä kasvamaan
kaloiksi. Niin myös hänen säkeensä
jäisivät kirjoittamattomiksi, ne kuolisivat
hänen mukanaan, eikä kukaan koskaan
saisi tuntea niitä.
*
Sellaista se on, elämä. Tällä hetkellä hän ei
ollut kerjäläinen eikä pikkurikollinenkaan.
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Hän oli kunnioitettu henkilö, jolla oli
ammatti. Ja minkä vuoksi kaikki? Koska
hän oli hyväonninen. Kävi molemmat
sodat, eikä naarmuakaan tullut. Ja löysi
heti työn, kuinkas muuten. Kaupunkia piti
uudelleen rakentaa, ja ilman
autonkuljettajia se ei onnistunut. Hän
vuokrasi kunnollisen huoneen ja osti
hyvän takin. Harmi vain kun äiti ei nähnyt.
Ei nähnyt, että hänen pojastaan oli tullut
kunnon ihminen. Kun hän ryyppäsi, hän
usein mietti äitiään. Äitikin oli viinaan
menevä, ja hän oli tullut äitiinsä.
*
Kulje omaa tietäsi ympärille vilkuilematta
ja silloin kaikki onnistuu. Onnistui jo. Siinä
se on, ensimmäinen kokoelma, ja kunniaa.
Hänellä on nyt kaikki toisin, talo, perhe ja
ystävät. Tie vei kotikaupunginosasta yhä
kauemmaksi, ihan pääkaupunkiin saakka.
Puhutaanko jostakin muusasta? Ei ole
mitään muusaa, vaan sammumaton liekki,
joka loimuaa päivin ja öin. Tuliset kielet
syöksevät säkeitä ulos, ja jos niitä ei
kirjoita ylös, ne polttavat. Runoilijakollegat
elävät kirjoittaakseen, mutta hän kirjoittaa,
jotta pysyisi elossa. Äitinsä hautajaisiin ei
mennyt, koska ei pystynyt pakottamaan
itseään siihen. Sillä jos näkee ihmisen
ruumisarkussa, hän on todellakin kuollut.
Mutta täten voi ajatella, että kaikki on vain
järjetöntä kuulopuhetta.
*
Siinä se on, viheriäinen. Niin pieni, mutta
paha. Istuu lieden luona, lämmittelee.
Kapuaa liedeltä ja menee seiniä pitkin.
Nukahtaminen pelottaa. Se riiviö istuu
rinnan päällä ja painaa jonkin verran.
Selvin päin ollessaan hän ymmärtää, että
kaikki johtuu viinasta, ja silloin hän ei
pelkää. Ja kun hän juo, vihreä ilmestyy
taas, niin outoa, niin outoa. Työstään hän
on lähtemässä, sillä mitä työtä hän voisi
tehdä, kun ryyppyputki seuraa toistaan.
Sanotaan, että Kellokoskella olisi sairaala,
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jossa sellaisia kuin hän hoidetaan, mutta
ei, hän ei lähde hullujenhuoneelle, pärjäilee
itsekseen.
*
Hänelle on tullut kerta kerran jälkeen
vaikeamammaksi hillitä tuon tumman
veden vyöryä. Ja jo kerran se murtautui
läpi. Purskahti ja upotti järjen, toi pelkoja
ja pakkoajatuksia. Hän oli sairas, ja tiesi
sen itse. Vain yksi saareke pysyi paikallaan
näissä kummallisissa pyörteissä, nimittäin
onnellinen lapsuus. Hänellä oli vain yksi
pelastuslautta, luova työ. Totta kai sekään
ei ollut täydellinen pelastus. Kriitikot
kirjoittivat kaikkea roskaa, eivät edes
yrittäneet ymmärtää. Mutta, mitä hyötyä
olisi ollutkaan yrittää, kun runoilija oli
hourupäinen. Hän tuotti pettymyksiä myös
naisilleen. Ensimmäinen heistä meni
naimisiin kirvesmiehen kanssa mutta erosi
kirjailijasta. Toinen meni naimisiin neron
kanssa mutta sai asua mielisairaan kanssa.
Tietysti häntä hoidettiin Kellokoskella ja
yritettiin auttaa. Kunpa eivät olisi liikaa
yrittäneet ja heittäneet samalla lasta
pesuveden mukana eli tuhonneet
persoonallisuutta yrittäessään parantaa
sairautta.
*
Hyvä, että kutsuttiin aivan joulun alla.
Istumme, juttelemme. / Aivan joulun alla
löytyi taas keikkaa, oikein hyvä homma. /
Otan taksin, kuinka sinne vielä pääsee, en
jaksa körötellä linja-autossa. / Ei huono
kuorma-auto, luotettava. Sellaisia autoja
pääsi rintamalla ajamaan. / Joulu, toivon
juhla, kaikki vielä järjestyy. / Oi, taas ei
tullut oikealla tavalla loivenneltua,
ennemminkin meni ryyppäämiseksi. / Uusi
romaani on miltei valmis. He saavat vielä
nähdä! / Mitä, onko tie liukas? Jokin vain
alkaa viedä autoa. / Taksinkuljettaja
osoittautui hieman puhumattomaksi, vielä
voi hieman torkahtaa. / Yhtäkkiä
vetäistään uneen. Kun putki on päällä, on
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nukkuminen kummallista, ja tänne se
vihreä ei pääse, unta… / Pamahdus. Valo.
Kipu! Kuinka tekeekään kipeää. Kylkiluut
murtuivat varmaankin, vaikeaa hengittää.
No pääasia, että on hengissä, Pahin on
takana. / Nukahti, nukahti rattiin! Ajoi
vastaantulevien kaistalle, ja siellä oli taksi.
Kuljettaja ja matkustaja ilmeisesti kuitenkin
oli saatu elävinä ulos. No nyt hän joutuu
lusimaan. Varastelun takia ei joutunut,
mutta nyt sitten joutuu. Ei se mitään, voi
vankilassakin elää.

***
Kaksi elämää alkaa eri paikoissa ja eri
olosuhteissa. Kuin kaksi junaa, jotka
kumpikin lähtevät omilta asemiltaan,
kulkevat kohti toisiaan ja törmäävät
yhdessä kohtalokkaassa paikassa. Lauri
Arvi Viita kuoli järjettömällä tavalla:
kuorma-autoa ajanut rattijuoppo törmäsi
taksiin, jonka kyydissä runoilija oli.
Tampere
Suomennos: Terhi Saarenoja
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Likka ja lohikäärme
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Olipa kerran sammakko, joka tiesi oikeasti
olevansa... no, ei prinsessa, mutta
tavallinen tyttö kuitenkin.
– Hei sammakko, haepa vettä, sytytä
hella, keitä keittoa! patisteli emäntä.
– Sammakko kiltti, autapa marjojen
perkaamisessa! pyyteli isäntä.
Ja sammakko kantoi vettä, lämmitti
hellaa, keitti keittoa ja perkasi marjoja,
mutta itsekseen se ajatteli: “En minä ole
sammakko, olen tyttö, mutta kukaan ei
vain tiedä sitä eikä varmaan koskaan
saakaan tietää.”
Ruoakseen sammakko sai tattaripuuroa
– sitä se söi joka ilta padallisen – ja
yöpaikkana sillä oli pikkuinen rasia.
Sammakon aarre oli pieni sininen
lasinpalanen. Iltaisin, tehtyään kaikki
askareensa, sammakko otti lasinpalan
esiliinansa taskusta ja ihasteli sitä.
Eräänä päivänä emäntä antoi
sammakolle pölyisen maton ja sanoi:
– Mene joelle pesemään tämä matto.
Mutta ole varovainen, ettei se karkaa
virran mukana!
Sammakko kääri maton rullalle, meni
joelle, kyykistyi veden ääreen ja alkoi
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huljutella mattoa. Joki virtasi kovaa, kylmä
vesi pyörteili kivien ympärillä. Sammakon
ote matosta irtosi. “Voi ei, se karkaa virran
mukana! Mitä emäntä nyt sanoo?!”
Sammakko säntäsi maton perään, juoksi ja
loikki, ja melkein saikin maton kulmasta
kiinni. Mutta ei, joki oli ovelampi,
nopeampi, se suorastaan härnäsi
sammakkoa: toi välillä maton ihan lähelle
rantaa – “Nyt minä sen nappaan!” – mutta
tempaisi sen sitten taas kauemmas. Lopen
uupuneena, läpimärkänä ja kolhiintuneena
sammakko tuumi: “En minä saa sitä ikinä
kiinni.” Mutta lopulta joen ajatukset
virtasivat toisaalle, se kiepautti maton
tyyneen poukamaan ja irrotti otteensa
siitä. “Saanpas sen sittenkin”, ajatteli
sammakko.
Matto lipui joessa keinuvan
hopeanvärisen veneen viereen. “Huh,
vihdoin se on taas minulla!” Sammakko
kiersi mattoa kuivemmaksi ja valmistautui
palaamaan kotiin. Kilpajuoksu joen kanssa
oli vain vaatinut veronsa: takajalkoja
kolotti, etujalat tärisivät, voimat olivat
aivan lopussa. Sammakko päätti levätä
hetken. Mutta mihin voisi käydä
pitkäkseen? Rannassa oli liejua ja kiviä...
Mutta venehän oli hyvä lepopaikka! Siellä
oli verkkojakin, lämpimiä ja kuivia.
Sammakko kiipesi veneeseen ja otti
mukavan asennon matto kainalossaan.
Siinä oli niin hyvä ja rauhallinen olla, ettei
sammakko halunnut ollenkaan lähteä siitä
pois. Kyllä emäntä odottaisi. Vene kiikkui
laineilla, joen yllä leijui usvaa. Sammakko
torkahti. Vaan venepä irtosi rannasta ja
lähti lipumaan yhä kauemmas ja
kauemmas. Sammakko vain uinui autuaan
tietämättömänä koivet ristissä pehmeiden
verkkojen keskellä. Laineet keinuttivat
venettä kuin kehtoa, usva verhosi
maisemaa. Ihanaa!
Kauanko sammakko nukkui, sitä ei tiedä
kukaan. Lopulta vene kuitenkin päätyi
johonkin rantaan, keula töksähti hiekkaan
ja sammakko säpsähti hereille. “Oi, nyt
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täytyy juosta, emäntä suuttuu!”
Sammakko nappasi maton, ponkaisi
rannalle ja lähti hyppimään tietämättä
kuitenkaan minne. Top tykkänään,
mihinkäs matka? Rantahan oli ihan vieras.
“Oi voi sentään, missähän minä olen?”
huokaisi sammakko. Hän kääntyi takaisin
rantaa kohti, mutta vene ei enää ollut
siellä. Voi kauhistuksen kanahäkki, miten
täältä nyt pääsisi takaisin kotiin emännän
ja isännän luo? Sammakko päätti: “Menen
rantaa pitkin, johonkinhan siitä päädyn.
Ehkä eteen tulee vaikka silta.”
Sammakko kulki ja kulki, alkoi jo tulla
ilta. Sammakko hytisi kylmissään, märkä
matto painoi kamalasti, nälkäkin oli
(“Missä on puurokattilani?!”). Äkkiä
sammakko huomasi pienen kumpareen,
jonka juuressa oli punainen ovi,
seinämässä pikkuinen ikkuna ja laella
savupiippu, josta tuli savua. Ehkä siellä
keitettiin puuroa? Varovasti sammakko
meni lähemmäs kumparetaloa ja näki
ikkunasta kaksi pientä vihreää valoa.
Lyhtyjä? Sammakko nousi varpailleen,
kurkisti sisään ja säikähti niin, että kaatui
selälleen. Talossa istui valtava lisko, joka
katsoi häntä vihreillä silmillään. Vai vielä
puuroa! Pikemminkin tässä taitaisi itse
päätyä liskon illalliseksi. Sammakko puristi
silmänsä tiukasti kiinni ja makasi
paikallaan hievahtamatta, hengitystä
pidätellen, mattoa tiukasti puristaen.
Kuului avautuvan oven narinaa ja ruohikon
kahinaa (“Häntä siellä kiemurtaa”). Sitten
jostain ylhäältä kuului ääni:
– Älä pelkää, tyttönen!
Mikä tyttönen muka? Kuka täällä tyttö
oli? Sammakko avasi ensin toisen
silmänsä, sitten toisen, ja näki yllään
hymyilevän liskon, jonka sieraimista tuli
hieman savua. “No niin, se siitä, nyt minut
syödään”, sammakko tuumi. “Syököön
sitten, mutta mattoa en anna, se on
emännän!” Mutta lisko ei hyökännytkään,
siristi vain vihreitä silmiään ikään kuin
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myhäillen. Sitten se tuhautti nenästään
hieman savua ja sanoi:
– Nouse ylös, tyttö hyvä, mitäs siinä
maassa istut!
Sammakko pudisti päätään.
– En minä ole mikään tyttö, olen
sammakko, ja isäntä ja emäntä odottavat
minua kotona, minun pitää viedä heille
matto.
– Älä hassuttele! hymähti lohikäärme, –
Katso nyt itseäsi!
Lohikäärme nosti ruohikosta pienen
peilinpalan ja vei sen sammakon kasvojen
eteen. Säröilleestä pinnasta heijastui
vaaleiden kasvojen kuvajainen, terävä
pikku nenä, harmaat silmät, korvasta
korvaan hymyilevä suu... Tyttö!

*
“Minä siis olen kuin olenkin tyttö... tyttö!”
ajatteli entinen sammakko, joka edelleen
istui maassa. Kaiken muun unohtaen hän
ihasteli uusia käsiään, jalkojaan ja vihreää
pilkullista mekkoaan. Hän oli niin
hämmästynyt ja iloinen, että lakkasi
tyystin pelkäämästä. Sitten hänelle tuli
mieleen, että kannattaisi varmaan
tervehtiä, joten hän pompahti pystyyn
(vanhasta muistista sammakkomaisesti) ja
sanoi:
– Hyvää päivää, setä Lisko!
– En minä ole lisko, vastasi lisko, –
minä olen Lohikäärme. Mikä sinun nimesi
on?
Tyttö hämmentyi.
– En tiedä. Ei minulla ole nimeä. Isäntä
ja emäntä kutsuvat minua sammakoksi.
– No jos ei ennen ole ollut niin nyt on!
Minä annan sinulle nimeksi Likka!
– Likka... tyttö toisti uuden nimensä
hitaasti, pyöritellen sitä suussaan kuin
karamellia.
Silloin Lohikäärme tokaisi:
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– Mutta nyt riittää tässä seisoskelu,
mennään sisään luolaan.
Lohikäärme avasi punaisen oven, taivutti
suomuisen olemuksensa
hovikumarrukseen ja päästi tytön
kohteliaasti sisään. Oi! Mikä sotku.
Luolassa oli kaikkea mahdollista: levyjä,
vanhoja silitysrautoja, ämpäreitä, saha,
kirves, painaumille kulunut sohva ja sen
päällä raidallinen matto (ai niin, emäntä
varmasti odotti mattoaan jo tosi
kärsimättömänä!), huteria jakkaroita...
Seinillä oli puuhyllyjä, joilla lojui
kaikenlaisia laatikoita, rasioita ja purkkeja
sekä pulloja, joissa oli jotain keltaista
nestettä. Nurkassa oli hella ja sen päällä
kattila ja paistinpannu. Lattialla oli iso
pesuvati täynnä likaisia lautasia. Olipas se
melkoinen paikka! Likka seisoi suu auki ja
mietti, mitä sanoisi, kun hellan takaa äkkiä
syöksähti karvainen otus: hörökorvat,
pörheä häntä, isot tassut ja keltaiset
silmät. Kynnet vain rapisivat lattialla, kun
otus säntäili ympäriinsä ja tuli nuuskimaan
tyttöä. “No nyt minut sitten syödään!”
Likka ajatteli kauhusta kankeana, mutta
Lohikäärme hymähti:
– Älä pelkää, se on koirani Helmi, se on
ihan kiltti.
– Koira? hämmästeli Likka, – en ole
koskaan nähnyt oikeaa koiraa. Isännällä ja
emännällä on kyllä kissa, joka raapii ja
puree.
Helmi-koira työnsi lerpattavan kielensä
ulos suustaan ja lipaisi vierasta. Sen häntä
viuhtoi riemusta. Tyttö pysyi hädin tuskin
seisaallaan mutta rohkaistui sitten
silittämään sormillaan paksua punertavaa
turkkia ja rapsuttamaan olentoa korvan
takaa. Koira tuhisi tyytyväisenä ja puski
lämmintä poskeaan tytön kättä vasten.
Ikuiset ystävät, kuinka ihanaa!
Sillä välin Lohikäärme sytytti lampun
(oli tullut jo aivan pimeää) ja sanoi:
– No niin, rauhoitu nyt ja lepää, olet
varmasti väsynyt.
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*
Niin, väsynyt. Voi kuinka väsynyt tyttö
olikaan! Mutta ennen kaikkea hän oli
nälkäinen.
– Setä Lohikäärme, minulla on kova
nälkä! hän sanoi.
– Ai niin, totta kai! Annan sinulle ruokaa
ja napostelen samalla itsekin vähän,
Lohikäärme totesi ja alkoi kolistella
vadissa olevia lautasia puhdasta etsien.
Sellaista ei kuitenkaan löytynyt.
– No eipä mitään, voihan kalaa syödä
suoraan pannustakin.
– Kalaa? hämmästeli Likka, – En minä
syö kalaa, tykkään tattarista.
– Mitä se sellainen tattari on?
– No sellaisia ruskeita jyväsiä, joita
keitetään padassa ja sitten syödään.
– Enpä ole koskaan kokeillut, täytyy
joskus maistaa. Minä syön aina kalaa
illalliseksi. Ja aamiaiseksi, ja lounaaksikin.
Ota palanen, pidät siitä varmasti.
Lohikäärme otti hellalta paistinpannun,
jolla oli kolme pulleaa kalaa paistettuina
suomuineen, päineen, pyrstöineen
kaikkineen. Likka perääntyi epäröiden;
sameat kalansilmät katsoivat häntä
syyttävästi.
– Älä arkaile, maista nyt vain! rohkaisi
Lohikäärme, leikkasi kynnellään palasen
punertavaa kalankylkeä ja ojensi sen
tytölle. Likka otti palan kohteliaasti
vastaan ja puraisi sitä varovasti.
Herkullista! Tosi herkullista! Ensimmäisen
palan jälkeen hän söi toisen, sitten
kolmannen. Likka söi ja söi, ahmi kalaa,
kunnes oli aivan täynnä. Sitten hänen
silmänsä alkoivat painua umpeen ja hän
haukotteli. Lohikäärme huomasi sen ja
sanoi:
– No niin, uniaika. Hörppään vielä tilkan
kerosiinia ja sitten käydään nukkumaan.
– Kerosiinia? Miksi?
– Minulla on sellainen tapa: joka ilta otan
lasillisen kerosiinia, jotta saan paremmin
nukuttua.
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Tyttö muisti sammakon elämästään, että
emäntä kaatoi kerosiinia
priimuskeittimeen, sytytti sen ja paistoi
tulella blinejä. Uni karisi saman tien
silmistä: jos Lohikäärme joisi paljon
kerosiinia, alkaisiko se sitten sylkeä
lieskoja? Aivan kuin arvaten tytön
ajatukset Lohikäärme rauhoitteli:
– Ei hätää, minä en sylje tulta.
Puhaltelen vain vähän savua nenästä, siinä
kaikki.
Lohikäärme otti hyllystä pullon, avasi
sen ja otti muutaman pitkän kulauksen.
Kas niin! Sen nenästä alkoi nousta pieni
savunkiehkura ja vihreisiin silmiin tuli
raukean tyytyväinen katse. “Selvä sitten”,
ajatteli Likka, “Lohikäärme on lohikäärme
eikä muuksi muutu. Minä kyllä hieman
siivoan ennen nukkumaanmenoa.” Hän
otti luudan ja lakaisi oven edestä kuivuneet
lehdet ja koirankarvat pois ja tiskasi
vadissa odottavan lautasvuoren, ja heti
hänelle tuli rauhallinen, kotoisa olo.
Lohikäärme katseli hyväntahtoisesti hänen
touhuaan ja lausahti sitten:
– Oletpas sinä ahkera! Varsinainen pikku
emäntä!
– Mitä sinä nyt, en minä ole mikään
emäntä, olen vain sam... tyttö. Minulla on
sellainen tapa: ennen nukkumaanmenoa
siivoan, varsinkin jos on näin sotkuista
kuin täällä.
Likka käänsi katseensa arasti maahan:
Tulikohan sanottua liikaa? Entä jos
Lohikäärme suuttuisi? Mutta Lohikäärme
vastasi rauhallisesti:
– Mikä sotku täällä muka on? Kaikki on
ihan järjestyksessä, minun omassa
järjestyksessäni. Katsopas, minä olen
kiireinen lohikäärme, puuhastelen
jatkuvasti kaikenlaista. Ja kaiken pitää
silloin olla käden ulottuvilla. Vasara? Heti
tuossa pöydällä. Saha? Sohvalla. Nauloja?
Missä naulani ovat? Tuossahan ne,
sokeripurkissa. Mutta eiköhän tämä
rupattelu nyt jo ala riittää, käydään
nukkumaan.
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Lohikäärme paneutui pitkäkseen suurelle
patjalle, veti päälleen tilkkutäkin ja alkoi
saman tien kuorsata. Likka kuulosteli
hetken aikaa kaikkia vieraita ääniä, mutta
lopulta väsymys vei voiton, hänkin
käpertyi patjalle ja vajosi oitis uneen. Hän
näki unta, että isäntäväen matto heräsi
eloon, lähti ryömimään kuin märkä
jättiläistoukka ja puski hänen poskeaan.
Hän hätisteli sitä pois – “Hus, mene kotiin
siitä!” – mutta se ei luovuttanut vaan
jatkoi puskemistaan. Oli pakko herätä.
Likka avasi silmänsä ja näki koiraotuksen,
joka seisoi patjan vieressä ja tökki häntä
kostealla kuonollaan kuin sanoen: siirry
nyt vähän, minäkin haluan patjalle! Mikä
neuvoksi? Silloin Lohikäärme kääntyi
kyljelleen, avasi toisen silmänsä ja mutisi
unisesti:
– Ai joo, Helmi... Se on tottunut
nukkumaan vieressäni patjalla. Mutta nyt
se saa maata lattialla, sellaista se on,
koiran elämä.
Lohikäärme jatkoi uniaan tasaisesti
tuhisten. Niin myös Likka nukahti ja
nukkui sikeästi koko yön. Kun hän heräsi,
oli jo aamu, auringonsäde leikitteli ikkunan
edessä leijailevilla pölyhiukkasilla.
Lohikäärmettä ei näkynyt missään.

*
“Missä Lohikäärme oikein on?” Likka
ihmetteli. Oliko kaikki sittenkin ollut vain
unta? Mutta ei. Hän ei ollut nukkunut
omassa rasiassaan vaan patjalla luolassa.
Helmi-koira nukkui edelleen lattialla pitkät
tassut oikosenaan, hiljaa kuorsaten. “No
kun kerran olen hereillä, niin nousenpa
sitten ylös”, hän tuumi. Hän otti korista
pilkkeitä, lämmitti hellan ja laittoi vettä
kiehumaan kuparipannuun. Olisipa sitten
Lohikäärmeelle teetä juotavaksi, kun tämä
palaisi. Mutta Lohikäärmettä ei kuulunut.
Likka odotti ja odotti, mutta lopulta hän
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rohkaistui avaamaan punaisen oven ja
katsomaan pihalle. Ja siellähän
Lohikäärme oli ripustamassa kalaverkkoja
kuivumaan. Tytön nähdessään se hymyili
herttaisesti ja sanoi:
– No, nukuitko hyvin? Minä olen jo
huuhdellut verkot, illalla sitten lasketaan ne
veteen.
Likka hämmästyi:
– Miksi verkkoja pitää huuhdella, nehän
ovat aina vedessä!
– Niin, mutta kaloillakin on silmät
päässä, Lohikäärme selitti, – ja jos
verkkoihin on tarttunut liejua, kalat
näkevät ne vedessä ja osaavat kiertää ne
eivätkä tartu kiinni. Jaa, mutta nyt kyllä
maistuisi tee!
– Olen jo keittänyt veden, tyttö kertoi
iloisena.
He menivät sisään luolaan ja istuutuivat
pöydän ääreen. Lohikäärme otti
palttinapussista leipää, voiteli sen voilla ja
ojensi tytölle mutta kysyi vielä varmuuden
vuoksi:
– Vai ehkä sittenkin kalaa?
Tyttö vain pudisti päätään; hänen suunsa
oli aivan täynnä leipää. Se oli varmaan
herkullisinta, mitä hän oli koskaan syönyt.
Lohikäärmekin mutusteli leipää ja joi teetä,
mutta sitten se haki kaapista kulhollisen
paistettuja kaloja ja alkoi hyvällä
ruokahalulla syödä niitä – kokonaisina,
päineen ja silmineen kaikkineen! Likka
katsoi ihmetellen, mutta ei tohtinut sanoa
mitään. Sitten hän ehdotti:
– Minä voisin leipoa herkullisen takun!
Lohikäärme kohotti kulmiaan niin, että
ne nousivat aivan suomuiseen päälakeen
asti.
– Takun? Miksi sinä takun leipoisit?
Onhan niitä Helmillä turkissa, mutta eivät
ne syötäväksi sovi.
Tarkoitit varmaan, että leipoisit kakun?
Näin kävi ilmi, että Likka ei osannut
vielä kovin hyvin puhua, hän sekoitti
sanoja. Sammakkona hän ei ollut juuri
puhellut, lähinnä hän vain kurnutti
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hiljaksiin ja nyökytteli myönnellen isännän
ja emännän puheita. Tietenkin hän itse
itselleen kertoili satuja, mutta vain iltaisin
yksin ollessaan, ja itse hän kyllä ymmärsi
itseään täydellisesti. Voi kuinka noloa!
Likka punastui häpeästä, mutta
Lohikäärme kiirehti lohduttamaan häntä:
– Älä ole milläsikään, opit kyllä vielä.
Kuuntele vain minua tarkasti, minä
tykkään lörpötellä. Istuskelemme kuistilla
ja keskustelemme! Minä olen pitkään
asustellut ihan yksikseni ilman
minkäänlaista juttukaveria. Mutta tule nyt,
näytän sinulle aarteeni!
– Aarteet? Likka henkäisi ihmeissään,
mutta sitten hän muisti: – Kun olin vielä
pieni, pyöreä nuijapää ja asuin
lasipurkissa, emäntä luki minulle kirjaa
lohikäärmeistä. Heillä on aina kultaa,
hopeaa ja jalokiviä, mutta he eivät itse
käytä niitä, heräävät vain.
– Tarkoitit varmaan, että keräävät,
korjasi Lohikäärme hienovaraisesti. Sitten
se sulki paksut silmäluomensa ja pudisti
päätään:
– Minulla ei ole kultaa eikä jalokiviä.
Mutta minäkin olen keräilijä, se on meille
lohikäärmeille tyypillistä.
– Mitä sinä sitten keräät? kysyi Likka.
– Minä kerään aikaa.
– Aikaa? Kuinka sitä muka voi her...
kerätä? Aikaa voi säästää, hukata, tuhlata
tai jopa tappaa, mutta kerätä sitä ei voi,
sehän kulkee koko ajan eikä koskaan
palaa, aivan kuin vesi joessa.
– Ei nyt niinkään, Lohikäärme vastasi, –
Katsohan, mitä minulla on tuossa pöydän
yllä seinällä.
– Kello, vastasi Likka vuorostaan
kulmiaan kohottaen, – tavallinen kello!
– Ei mikään tavallinen kello. Sehän on
sellainen kone, joka muuttaa tulevaisuuden
nykyhetkeksi ja nykyhetken
menneisyydeksi. Näetkö tuon ison
viisarin? Kaikki, mikä on sen edessä, on
tulevaa, kaikki sen takana on mennyttä, ja
se kohta, jota se osoittaa, on tämä
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nykyhetki. Kun tulevaisuus muuttuu
menneisyydeksi, ymmärtämättömät
ihmiset sanovat, että se aika on mennyttä.
Mutta ei se mennyttä ole, sehän säilyy
muistoissamme. Otetaanpa esimerkiksi
vaikka tämä laatikko. Isoäitini sai sen
säilytettäväkseen ritarilta, joka lähti sotaan.
“Pitäkää tätä luolassanne, haen sen sitten
takaisin, kun palaan sodasta”, hän pyysi.
Mutta hän ei koskaan palannut.
– Mitä laatikossa on? kysyi Likka
uteliaana.
– En tiedä, vastasi Lohikäärme, – Ei se
ole minun menneisyyttäni, minä vain
säilytän sitä, en halua kajota siihen.
Minulla on omiakin muistojani, katsotaan
niitä.
Lohikäärme otti hyllyltä peltirasian,
loksautti pitkällä kynnellään sen ruosteisen
kannen auki ja otti esiin kolme puista
hahmoa: hirven, karhun ja jäniksen.
– Katso, olen itse veistänyt ne, kun olin
vielä pieni vaaleanvihreä
lohikäärmeenpoikanen.
– Onko niissä taikinaa?
– Tarkoitatko taikaa? Ei, ne ovat ihan
tavallisia. Mutta niissä asuu se nuori,
kömpelö poikanen, joka joskus olin.
Näetkö tuon läiskän hirven päässä? Sen
sohaisin siihen vahingossa veistäessäni. Ja
tässä posliinikulhossa ovat isäni ja äitini...
– Ovatko isäsi ja äitisi kulhossa? Likka
äimisteli.
– Ei ei, eivät tietenkään he itse, mutta
heidän muistonsa on. Äiti tarjoili tässä
kulhossa aina kalasoppaa, isä jakoi sen
lautasille isolla kauhalla. Mutta heidän
aikansa on mennyt jo ohitse, heidän
nykyhetkestään on tullut menneisyyttä,
mutta minä vaalin sitä. Kuule, haluaisitko
jäädä luokseni? Kuluttaisimme aikaa
yhdessä.
– Oi, en tiedä... tyttö empi, – Entä
isäntäni ja emäntäni?
– Ei heillä ole hätää, Lohikäärme
vakuutti, – he löytävät kyllä uuden
sammakon.
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Ja niin Likka jäi asumaan Lohikäärmeen
luo, ja siitä lähtien heille oli kaikki yhteistä,
myös aika. Ja aikaahan riitti yllin kyllin.

Tyttöhän oli vielä aivan nuori, ja
Lohikäärme puolestaan... no, lohikäärmeet
ovat ajattomia.
Tampere
Suomennos: Miia Santalahti

MK-M
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Keskustan ostoskeskukseen ruuhka-ajan
määrätietoinen läpikulku. Kuka lähtisi
kiertämään, kun läpikin pääsee. Nainen
astui rakennukseen pelkästä
uteliaisuudesta. Hän tahtoi samalla ottaa
selvää, mitä tavaratalossa tänään tapahtui.
Alhaalla odotti ihmisistä, huiveista,
koruista ja kosmetiikasta koostuva
sekamelska. Väistäen väentungoksen
nainen käveli liukuportaille noustakseen
vaateosastolle.
Kerrokset osoittavan infotaulun luona
hänen huomionsa kiinnitti nainen hienossa
housupuvussa. “Ulkomaalainen,
todennäköisesti espanjalainen, ehkä
latino.” Hän ihmetteli: Eihän sellainen väki
matkusta tänne. Tai ainakaan kovin usein.
Samalla hän vilkaisi laiskasti ja
välinpitämättömästi naisen vieressä olevaa
miehen hahmoa. Hän ajatteli miehen
olevan äskeisen naisen aviomies. He ovat
todennäköisesti turisteja. Kaikki tämä tieto
meni heti yhteen tiedostoon aivojen
kovalevyllä.
Väkijoukko tönäisi häntä ja jalka astui
liukuportaille. Mies, niin, juuri se edustava
mies kauniine harmaantuvine hiuksineen,
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johon hän juuri vilkaisi. Missä hän on?
Hän tunsi, kuinka mies kääntyi ja katsoi
hänen peräänsä. Hän myös kääntyi miehen
suuntaan. Ei voi olla totta, siitähän on
kulunut jo monta vuotta. Hän ei edes
osannut kuvitella miltä mies nykyään
näyttää. Internetistä ei löytynyt miehen
valokuvia eikä mitään osumia hänen
nimellään. Mihin se mies olikaan päätynyt?
Joskus kauan sitten hän vaati, ettei hänen
tarvitsisi nähdä tai kuulla tätä miestä enää
koskaan, ja pyyntö toteutui. Eihän tämä
ole mahdollista? Hän oli kysynyt itseltään
monta kertaa, että entä jos he joskus
tapaisivat. Voisiko sellainen tapahtua
sattumalta? Kaikkeahan voi tapahtua!
Missä se mies on? Hän katsoi alas,
ihmisten päiden lomitse, pyrkien
löytämään miehen. Ehkä hän vain kuvitteli
kaiken...
Tämä tapahtui keskustan tavaratalossa,
johon he poikkesivat uteliaisuudesta.
Kauan sitten, kun mies opiskeli
Moskovassa, talvilomalla monet opiskelijat
lähtivät Skandinaviaan. Aluksi junalla
Helsinkiin ja sitten laivalla Tukholmaan.
Jotkut menivät vielä kauemmaksi, Osloon
saakka. Kuinka kauan niistä ajoista jo
olikaan! Ja nyt he olivat taas täällä.
Mies kuljeskeli puolisonsa kanssa pitkin
katuja kertoen, millainen paikka oli ennen.
He kävivät tavaratalossa, koska niissä
käyminen ja tavaroiden katseleminen oli
vaimon rituaali. Puoliso löysi infotaulun, ja
mies pysyi juuri ja juuri perässä. Väen
määrä oli suuri ruuhka-ajan takia, ja mies
työnnettiin hetkeksi syrjään. Hänen
ohitseen käveli nainen liukuportaille. Mies
totesi hänen olevan ulkomaalainen, ei
lainkaan skandinaavisen näköinen.
Ulkomaalainen. Ei, ei voi olla totta. Mies
seurasi häntä katseellaan. Kyllä, ihan
äskettäin, naisen valokuva Internetissä.
Hän oli katsonut sitä pitkään, nainen oli
esiintynyt jossain konferenssissa. Mies oli
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näiden vuosien aikana tutkinut tarkkaan
kaikki naisen valokuvat, joita oli lisätty eri
sivustoille, ja oli jopa löytänyt tämän
puhelinnumeron. Mies ei kuitenkaan
koskaan soittanut. Nainen oli hyvin paljon
muuttunut niistä ajoista, sillä siitähän oli
kulunut jo monta vuotta! Ja kampauskin
oli erilainen. Mutta se oli todellakin hän.
Mies oli kuullut joitain huhuja, että nainen
olisi lähtenyt Venäjältä ja muuttanut tänne.
Mahdollisuus tavata hänet ensimmäisenä
päivänä oli minimaalinen. Hän katsoi
naisen perään eikä kuunnellut sillä hetkellä
vaimoaan. Nainen vilahti taas jo
liukuportailla. Portaat veivät häntä ylös.
Miehen katse seurasi häntä. Nainen saattoi
katsoa taakseen. Ihmiset kiirehtivät,
työnsivät toisiaan tieltään, ihmiset,
ihmiset, ihmiset. Ruuhka-aika oli
alkamassa ja miehen katse kadotti naisen.
Missä hän on? Mies astui sivuun
yrittääkseen lähteä naisen perään, mutta
samalla vaimo veti miestä hihasta.
– Emme ole tuonne menossa.
Hän pysähtyi. Joo, ei, ei voi olla totta.
Kuvittelin varmaan kaiken.
Helsinki
Suomennos: Raimo Eronen
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Tavallinen tarina
Yhtäkkiä miestä ei ollut. Hän ei
herännytkään nukutuksesta. Häntä
elvytettiin, mutta hän ei herännyt. Ympärillä alkoi tapahtua: laitteita kytkettiin päälle
ja hänet avattiin jälleen. Ilmeisesti tutkivat
sisäelimiä taas. Siitä huolimatta hän ei enää
herännyt. Naiselle selitettiin pitkään, miksi
tällaista tapahtuu ja miksi lääkärit eivät
voineet tehdä asialle mitään. Vaan mitä
merkitystä tällä kaikella oli naiselle?
Kuoleman jälkeen tapahtui kaikenlaista
asiaankuuluvaa. Töistä tultuaan nainen
istui tunteettomasti avarassa asunnossa
poltellen tupakan toisensa perään,
totuttaen vielä nuorta kehoaan yksinäisyyteen. Televisio loi läsnäolon illuusion.
Joskus hän siirteli tavaroita luodakseen
illuusion tavallisesta arjesta. Joskus hän
soitti jollekin tai vastasi puheluihin luodakseen illuusion sosiaalisesta kanssakäymisestä.
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Kerran saapui työmatkalle muuan mies,
jonka kanssa nainen ei aikoinaan mennyt
naimisiin. Aikoi kyllä, vaan ei mennyt.
Nainen totesi, ettei mies jollain tapaa ollut
sopiva hänen myöhempään elämäänsä.
Niin se silloin meni.
Mies järjesteli tavaroita työhuoneessa ja
sytytti lampun, jota ei ollut pitkään aikaan
sytytetty. Jos katsoi ulkoapäin, ikkunasta
näki kirkkaan valon.
Myöhemmin he istuivat keittiössä.
Nainen jälleen poltti tupakan toisensa
perään ja kertoi pitkään lääkäreistä ja
muusta sellaisesta. Mies kuunteli.
Niin se sitten meni. Nykyäänkin iltaisin
pöytälamppu valaisee kirkkaasti, jos
katselee ulkoa päin.
Helsinki
Suomennos: Pia Tiainen
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Etsin jälkiä…
Essee

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

Frankfurtin päärautatieasemalta Mainziin
pääsee junalla 20 minuutissa hieman yli
neljän euron hintaan. Tämä tietenkin, jos
matkan aikana ei tapahdu mitään poikkeavaa. Jos jotain tapahtuu, niin näytölle
ilmestyy saman tien myöhässä kolme
minuuttia, neljä minuuttia, viisi minuuttia… Ja vihdoin yhdeksän minuutin
odottelun jälkeen juna saapuu. Juna matkaa
seuraavalle pysähdyspaikalleen ja pysähtyy.
Pysyy paikallaan. Matkustajat istuvat.
Hiljaa. Kukaan ei ilmaise mitään. Ei
kärsimättömyyttä, ei kiinnostusta tapahtuneeseen, ei suuttumusta – tämä tästä vielä
puuttuikin! – ei minkäänlaista ilmettä
kasvoilla. Jokainen puuhaa omiaan: joku
puhuu puhelimessa, joku puuhaa tietokoneella, joku muuten vain katselee ikkunasta
ulos… Kuitenkin lähdemme liikkeelle.
Kuljemme. Pysähdymme. Jatkamme.
Toiseksi viimeinen asema ennen Mainzia
on nimeltään Mainz Römisches Theater.
Ikkunan takana lipuvat ohi Pyhän saksalaisroomalaisen keisarikunnan aikaiset kiviset
rauniot. No, tulipa nähtyä nekin. Mutta
tärkeintä on, mitä seuraavaksi?
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Vihdoin ja viimein, vain tunnin kuluttua
(jopa!) saavumme Mainziin. Se sijaitsee
Alppien pohjoispuolella ja on aiemmin ollut
latinankieliseltä nimeltään Mogontiacum.
Mainz on 2000 vuotta vanha ja oli aikoinaan
yksi alueen suurimmista hallinto-, kauppaja kulttuurikeskuksista. Tämä kaikki on
kuitenkin kaukana menneisyydessä, vaikka
jotkin historialliset tapahtumat
kuulostavatkin täysin nykyaikaan sopivilta.
Mainzin tasavallan aikaan 1700-luvulla
tapahtui jotain odottamatonta: vallankumouksen innoittamat ranskalaiset etenivät
Pyhään saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan vapauttaakseen “oikeudettoman
kansan”. Tuloksena liittyminen Ranskaan,
tulitaistelu ja Mainzin tasavallan hävittäminen. Mutta turha mennä sen tarkemmin
yksityiskohtiin alueen historiallisista tapahtumista, Internetistä löytyy lisää tietoa.
Nämä muistot kamalista tapahtumista ovat
jääneet historiankirjoihin. Nykyään Mainz ei
ole Saksan suurimpia kaupunkeja, asukkaita
on alle 200 000.
Lukuisista sodista ja vallankumouksesta
huolimatta Eurooppa osasi integroida
rikkaan kulttuuriperintönsä. Mainz on
Rheinland-Pfaltzin osavaltion pääkaupunki,
joka tunnetaan viininvalmistuksen pääkaupunkina ja erityisesti Rheinhessenin viinistä.
Kaupunki tunnetaan myös tieteestä.
Lisäksi Mainzissa on kuuluisa tuhatvuotinen Mainzin katedraali. Se hämmästyttää
massiivisella koollaan ja muistuttaa minua
tahattomasti Toursin Pyhän Martinuksen
kirkon pitkästä ja surullisesta historiasta.
Kirkko rakennettiin välittömästi Pyhän
Martinuksen kuoleman jälkeen tämän
kotikaupunkiin Toursiin. Kirkko paloi
useaan otteeseen ja sitä korjattiin, mutta se
ei kuitenkaan säilynyt. Viime vuosisadan
alussa se rakennettiin täysin uudelleen.
Mainzissa katedraali on koruttomasti
nimeltään Dom, ja tarkemmat tiedot on
kirjattu matkaesitteisiin.
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Reinin varrella oleva kaupunki on
rakennettu tiheään jylhiä porvaristaloja
(no, oikeastaan kauniita barokkityylisiä
taloja).
Rein… ei aallon aaltoa, peilityyni veden
pinta. Kuuluisa Wiesbadeniin johtava
Theodor Heuss -silta. Wiesbaden on
joskus ollut suosittu venäläisten keskuudessa. Toisella puolella taas on silta, joka
yhdistää Hessenin osavaltion ja Mainzin.
Kahvilassa istuvat ihmiset… perjantaiset
markkinat toriaukiolla… herkkuja huokuvat näyteikkunat… puistonpenkeillä
nukkuvat pakolaiset, jotka ovat nykyään
osa kaupunkikuvaa... suihkulähteet….
Kaikki tämä, kuten kaikkialla.
Ruotsalaisesta marmorista tehty uusi
kaupungintalo, jossa Urban sketchers näyttely on täysin samanlainen kuin meillä
Helsingin kaupungintalolla: ensimmäisessä
kerroksessa ja kaikille avoin. Grafiikka,
vesiväri, pastelli, värikynä.
Vaan ei pidä unohtaa, että Mainz on
modernin tieteen keskus. Yksi paikoista,
jossa järjestetään maineikkaita kongresseja
ja konferensseja, on Schloß Waldthausen.
Se sijaitsee kaupungin lähistöllä ja sitä
ympäröäi lähes koskematon,
taianomaimen kaupunkimetsä, joka
muistuttaa saksalaisen romantiikan ajasta.
Yhteen punoutuneet ja muratin kietomat
ikivanhat lehmukset, tammet,
plataanipuut, vaahterat, pyökit ja männyt.
Martin Wilhelm von Waldthausenin viime
vuosisadan alussa rakennuttama linna
edustaa historismin arkkitehtuurityylisuuntaa. Waldthausen tulee perheestä,
joka omistaa Ruhrin alueen hiilikaivokset,
mutta hän ei kauan ehtinyt iloinnut linnan
isäntänä, sillä ensimmäisen ja toisen
maailmansodan aikana linna koki kovia.
Vuonna 1914 Waldthausen muutti Sveitsiin. Linnaa asuttivat eri aikoina niin
armeijan joukot kuin kodittomat perheet.
Schloß Waldthausen kadotti kunniansa
eikä ylellisistä tiloista tai sisustuksesta
jäänyt jälkeäkään. Mennyttä rikkautta voi
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arvioida vain valokuvista. Sittemmin
1980-luvulla sisätilat rakennettiin uudelleen
ja yläkertaan sisustettiin tiloja tieteentekijöille. Alakerrassa sen sijaan on baari,
biljardisali ja keilarata.
– Pääseekö sinne torniin, josta
Waldthausen kiikareilla ihasteli Reiniä?
– Ehei, ei tietenkään! Täällä ei ole enää
mitään, ei minkäänlaisia turistien retkikohteita, vain auditorioita ja saleja. Mutta
Rein avautuu puiden takaa, tuolla kaukana.
Tuo juuri ja juuri erottuva vaaleansininen
vesiviiva. Näettekö?
– Auringossa kimalteleva?
– Niin, se on juuri se Rein.
Puistossa sarakasvein umpeenkasvaneen
lammen äärellä istuessa pääsee kuuntelemaan sammakkokonserttia. Se on jotain
kerrassaan hämmästyttävää ja sitä jaksaisi
kuunnella tuntikausia. Viisaat elämää
kokeneet bassoääniset sammakot suosivat
tiheitä rämeikköjä. Kimakkaääniset
hurjapäiset nuoret sammakot uiskentelevat
voimainsa tunnossa keskelle lampea.
Jokaisessa kurnutuksessa on
tonaliteettinsa ja oma äänialansa, ja teos
etenee laiskanuneliaasta pianissimosta
korviasärkevään crescendoon kuoron
esiintyessä yhtä aikaa. Tämän jälkeen
seuraa musiikissa pieni tauko, jonka
aikana näyttämöllä esiintyy hitaasti liikkuvia karppeja. Sitten seuraa toinen osa,
mikäli innokkaasti tarkkaileva haikara ei
nappaa jotain uhkarohkeaa yksilöä, jolloin
kaikki kaikkoavat veden syvyyksiin. Ja
tämä jatkuu loputtomiin. Tällainen idylli on
tarjolla tutkijoille. Ihmeellisen rauhoittavaa
ja työvirettä nostattavaa.
Täällä käyvät ulkoilemassa koululaiset
opettajineen ja joskus rouvat ulkoiluttavat
lemmikkejään.
Mainzissa ei voi olla törmäämättä entisen
Itäblokin edustajiin, jotka ovat hajaantuneet ympäri maailmaa venäläisten tavoin.
Joka kerta, kun huomaa kyseisen joukon
edustajan, nousee ajatus: mistäköhän?
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Kokeneet bulgarialaiset nostalgisoivat
vanhaa hittikappaletta Dunai, Dunai… He
etsivät jotain järkevää työtä:
– Vaimoni tekee käännöksiä yötä päivää.
Olen valmis mihin tahansa, vaan mistä
kaltaiseni taiteilija voisi löytää työtä?
Ammatillani ei tuoda enää leipää pöytään.
Puolalaiset Internet-sukupolven hoikat,
sirot Zosiat, Jadwigat, Justynat, joita eivät
muistot kuormita, työskentelevät
siivoojina:
– Kymmenen vuotta Saksassa jo, he
kertovat puolivenäjäksi.
Entisen sosialistileirin edustajat tienaavat
rakennustyömailla, ahtaajina ja sekatyöläisinä…
Entäpä me venäläiset?
Meikäläisiä on kaikkialla: Saksassa,
tietenkin, enemmän kuin muualla. Isä, äiti,
Nataša, tule tänne. Ihan kuin olisi yhä
Moskovassa. Ulkoilevat rattaita työntäen,
istuvat baareissa, penkovat alennusmyynneissä… Kahvilassakin palvelu on venäjäksi. St. Stephanin kirkossa on Marc
Chagallin lasimaalauksia, joita muualla
Saksassa ei muuten ole.
Mainz on kaupunki, josta voi löytää
paljon mielenkiintoista. Vaan tärkein on
Gutenbergin museo, jossa kannattaa
ehdottomasti vierailla. Museon edessä
olevalla aukiolla sijaitsee pronssinen
rintakuva kirjapainon perustajasta Euroopassa, Johannes Gutenbergistä. Jalustassa
on kyltti. Luen: “Johannes Gutenberg.
Pronssinen rintakuva. Tekijä prof. Wäinö
Aaltonen. Helsinki.”
No niin. Löysin omani. Tähän päätän
tämän.
Mainz – Helsinki – Moskova, 2017
Suomennos: Pia Tiainen
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Polina Kopylova
Polina Kopylova on prosaisti, runoilija, journalisti ja kääntäjä.

Kertomuksia
Suomalaista todellisuutta, 2004–2010
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JOTAIN YHTEISTÄ
On mentävä pankkiin. Tehtävän luulisi
olevan helppo: kullekin tilille on laitettava
tarvittava määrä käteistä ja sillä selvä.
Pitää mennä virkailijan luo ja sanoa: “Näin
paljon tälle tilille ja noin paljon tuolle.”
Sitten täytyy allekirjoittaa pari lappua, ja
asia on käsitelty. Ongelma on siinä, että
tämä kaikki pitäisi sanoa suomeksi.
Lisäksi pitää varautua kysymykseen
“Mistä rahat ovat peräisin?”, sillä mukana
on todennäköisesti liikaa käteistä.
Samalla tavalla kuin muillekin alle kolme
vuotta maassa asuneille maahanmuuttajille
minulle on kehittynyt “syndrooma”. En
varsinaisesti pelkää puhua, mutta en pidä
siitä. On kiusallista, kun aikuinen ihminen
sekoittaa sisä- ja ulkopaikallissijat. Yritäpä
siinä vakuutella itsellesi, että tärkeintä on
ymmärtää, mitä sinulle sanotaan, ja tulla
ymmärretyksi. Jos sattuu sekoittamaan
kaiken todella pahasti, ei välttämättä edes
tule ymmärretyksi. Ja sitten on vielä niitä,
jotka ovat asuneet Suomessa jo pidempään ja kertovat mielellään, kuinka suomaЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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laiset eivät pidä venäläisistä. Olen saanut
kuulla muutaman tarinan pankkivirkailijoista.
Täytyy silti mennä.
Pankissa jono liikkuu vuoronumeroilla.
Edelläni on viisi hienoa rouvaa, jotka
käyttävät voimakkaita hajuvesiä. Heille
laskujen maksaminen on melkein yhtä
tärkeää kuin jumalanpalveluksessa käyminen. Jokainen rouva näkee
velvollisuudekseen keskustella kassaneidin
kanssa. “Minun vuorollani kaikki sujuu
varmasti nopeammin”, päässäni takoo.
Pitelen kädessäni käteistä rahaa ja, kuin
tulista hiiltä, lappua johon on kirjattu
tilinumeroni. Päässäni on tarkoin muodostettu lause, jota yritän hokea mielessäni.
Kävelen suoraan tiskille, hymyilevän
kassaneidin luo. “Minun pitää laittaa rahaa
kahdella eri tilillä”, soperran sekoittaen
sijamuotoja. “…?”, kysyy kassaneiti. En
ymmärrä. Tässä se nyt on. Tätä aina
pelkään. Kerran jouduin kysymään kolmesti. Se tosin tapahtui matkalippua
ostaessa. “Mitä?” kysyn epätoivoisesti.
Hän toistaa hieman hitaammin, ja minä
ymmärrän hänen kysymyksensä:
“Henkilökohtaisille tileillekö?” “Kyllä,
kyllä, minun ja mieheni”, vastaan ja
unohdan sijamuotohuolet. Keskustelu
alkaa sujua. En ymmärrä kaikkea, mutta
tarpeeksi vastatakseni oikein. “Mistä olet
kotoisin?” kysyy kassaneiti. “Venäjältä”,
vastaan. Kassaneiti kertoo opiskelleensa
koulussa venäjän kieltä: “Hirveän vaikea
kieli, en ikinä muistanut miten verbit
taipuvat!” “Et ole ainoa”, ajattelen. Olenhan minäkin opiskellut koulussa venäjää.
Meillä on jotain yhteistä. Puhuessaan hän
ojentaa minulle tositteita. Pitää lopettaa.
Enhän minä ole vielä iäkäs rouva, joten en
voi käydä kokonaista keskustelua. Ennen
lähtöäni sanon kassaneidille vielä yhden
lauseen: “Kun aloin opiskella suomea,
ymmärsin venäjän kielen vaikeuden.”
Suomennos: Maria Ivanova
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

ENNAKKOLUULOJA
Samassa junan hytissä kanssani matkustaa
kaksi keski-ikäistä suomalaista. He keskustelevat vilkkaasti. Molemmat työskentelevät Pietarissa; nainen konsulaatissa ja
mies Nesteellä. He keskustelevat tästä
Nevan rannalla sijaitsevasta kauniista
kaupungista mielestäni neutraaliin sävyyn.
Sillä aikaa mies ottaa esille tulliselvityslomakkeen ja silittää sen suoraksi
polvellaan. Hän kääntyy minuun päin ja
kysyy venäjäksi: “Onko kynää?” Mies
näyttää olettavan, etten osaa edes suomen
kielen alkeita. Annan kuulakärkikynän.
“Kiitos”, hän ilmeisesti sopertaa vastaukseksi.
Jatkamme matkaa. Saavumme Suomen
rajalle. Nolostun, kun täyteen leimattua
passiani aletaan tarkastaa. Eihän siitä
helposti löydy voimassa olevaa oleskelulupaa. “Ihan passin keskellä”, neuvon
suomeksi.
Samassa hytissä matkustava mies
tuijottaa minua. Ja kysyy suomeksi, mihin
aikaan ravintolavaunu avautuu. Ihan kuin
hän matkustaisi ensimmäistä kertaa
junalla. Mihin aikaan? No tietysti Kouvolan
jälkeen. Vaihdamme vielä pari lausetta.
Tietenkin hän liittyy seuraani juuri
avattuun ravintolavaunuun ja yrittää tarjota
ruoan. Samalla hän ilmiselvästi pohtii,
olenko minä lintu vai kala. Tyydymme
olueen. Keskustelemme minun
aviomiehestäni, hänen vaimostaan, kirjoista, ikkunan takana näkyvistä paikoista,
Helsingin baareista ja kielitaidostani. Kaikki
tämä muistuttaa kummasti kielikurssien
harjoituksia, mutta sillä erolla, että parini
vastaa ilman aksenttia. Keskustelun
mennessä haastavammaksi vaihdamme
kieleksi englannin. Tunnin verran puhumme siitä, milloin venäläiset teitittelevät ja
milloin sinuttelevat. Matkakumppanini
Niilo vaihtaa kuitenkin sitten puheenaihetta, kehuu englannintaitoani ja
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johdattelevilla kysymyksillä kysyy minulta
rakkaudesta ja sen eri muodoista. Ja
kaiken päätteeksi ihmettelee, miksi venäläisten naisten rakkaus kestää vain pysyvän oleskeluluvan saamiseen asti.
Yhtäkkiä tunnen, kuinka sisälläni alkaa
heräillä suuri venäläinen sielu. “Minun on
vaikea sanoa siihen mitään. Perheessäni ei
ole avioeroja harrastettu. Se on se geeniperimä. Genetics, sir”, vastaan. Tämän
jälkeen keskustelukumppanini hiljenee.
Ollessamme jo Helsingin lähellä hän
mutisee vaivautuneesti: “ Niin… noh…
pidemmittä puheitta… vaimo hakee minut
asemalta.” “Ja minut hakee mieheni”,
vastaan hymyillen.
Mieheni tulee hakemaan minut asemalta.
Kävelemme laiturilla vetäen laukkuja
perässämme. Yhtäkkiä näen ravintolavaunussa kanssani olleen miehen kävelevän
ohitsemme… yksin.
Suomennos: Maria Ivanova

YSTÄVÄTÄR
Ystävättäreni oli pyöreä, epäonnisen
pyöreä. Hänellä oli pömppömaha, tukevat
jalat ja littana takamus, palloposket ja
niiden välissä koukkunenä. (Iso vatsa sai
tuttavat joskus luulemaan hänen olevan
raskaana, mutta siitä hän loukkaantui ja
sanoi: “Olen lihava.”) Hän oli lihonut
mielialalääkkeiden takia, mutta ennen
niiden käytön aloittamista hän oli näyttänyt
Björkiltä. Häntä ilahdutti, kun yhdennäköisyys huomattiin hänen vanhoista
valokuvistaan.
Muutaman kerran hän aloitti dieetin,
muttei jaksanut loppuun saakka, joten hän
päätti hyväksyä itsensä sellaisena kuin oli.
Lihavana.
50

Meidät ystävystytti Jumala. Minä
puhelin hänen yllätyksekseen tuosta
aiheesta, Jumalasta, aivan vapaasti. Yhtä
vapaasti kuin hän puhui seksistä. Yllätyin
itsekin, kun selvisi, että keskustelin tuosta
aiheesta todella mielelläni. Hän tunsi aiheen
kuin teologi ja pastori (joka hänestä oli
tulossa, kun tutustuimme kesällä 2001
Ilosaarirockissa).
Hän oli erään ystävämme heila, ja pian
hänestäkin tuli ystävä eikä pelkkä ystävän
naisystävä. Hän tutustui henkilökohtaisesti
jokaiseen pienen piirimme jäseneen.
Keskustelimme yleensä Jumalasta, tosin
joskus hän vaihtoi aihetta. Kerran lähdimme piknikille Suomenlinnaan ostettuamme
eväät ja kaksi pulloa valkoviiniä. Siellä hän
kertoi mielialalääkkeistä.
Hän oli kokenut suuren rakkauden.
Nuori mies oli ilmeisesti naimisissa, mutta
vain paperilla, ja liehitteli häntä taitavasti,
eikä hän ollut koskaan muistuttanut niin
kovasti Björkiä. Mies vei häntä ravintoloihin, keskusteli älykkäästi ja oli kerrassaan
erinomainen rakastaja. Tämän miehen
kanssa kaikki tuntui niin selvältä ja
kiihkeältä. Tuntui kuin olisi kokenut
kaiken ensimmäistä kertaa, vaikka mies ei
ollutkaan hänen ensimmäisensä eikä edes
toisensa. Ystävättäreni oli varma, että
hänestä tulisi sen miehen vaimo. Mutta
miehen avioeroa ei vain tullut, ja tämä
väitti sen johtuvan puolisostaan. Kun
ystävättäreni soitti miehen vaimolle,
kävikin ilmi, ettei avioeroa ollut lainkaan
tekeillä. Sillä miehen puoliso ei ollut
kuullutkaan mistään avioerosta. Että
sellaista.
Mies olikin peluri. Leikki tunteilla,
omillaan ja toisten. Siinä kaikki. Ystävättäreni hävisi tämän erän. Ja sai sen johdosta
hermoromahduksen. Siksi hän joutui
käyttämään lääkkeitä ja lihoi niiden takia.
Ja tunsi, että hänen elämänsä oli loppu.
Ellei olisi ollut Tinoa (ystäväämme). Sillä
Tino oli niin huolehtivainen. Ja hellä. Ja
rakastava. Ja jollei häntä olisi ollut…
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Sen jälkeen ystävättäreni lopetti lääkkeet. Tinon tähden. Hän oli syönyt pillereitä vuosien ajan ja lopetettuaan niiden
käytön kärsi jonkinlaisista
vieroitusoireista. Ajan kanssa ne menivät
ohi.
Oli ihanaa, että toisella oli yhtä onnellista
kuin minulla.
Sitten vietettiin häitä, muistaakseni
joulukuussa 2003. Eräs ystävättäreni
entinen miesystävä (ei tietenkään se peluri,
vaan eräs toinen) teki nuorelleparille
lahjaksi himmelin, keveästi riippuvan
olkipyramidin, joka symboloi taivasten
valtakuntaa.
Ne olivat suuret ja hienot kirkkohäät, ja
parin vihki morsiamen liikuttunut isä, joka
oli myös pappi.
Tyttären ja isän suhde oli hankala. Siitä
ystävättäreni oli myös kertonut, omasta
kapinastaan vanhempiensa rajoituksia
vastaan (papin perhe ei voinut julkisesti
rikkoa normeja). Isä ei juuri kiitoksia
jaellut, mutta muisti nuhdella senkin
edestä; äiti puolestaan oli epäluuloinen ja
kova paasaamaan. Vanhemmat pitivät
tärkeänä siveellistä ja kunniallista ulkokuorta, varsinkin tyttäressään. Ystävättäreni lähti kotoa 16-vuotiaana. Kun hänen
isänsä ilmoitti halunsa vihkiä hänet ja
Tinon avioliittoon ja pitää häissä saarnan,
hän tuskasteli pitkään yrittäessään keksiä,
kuinka kieltäytyä isänsä tarjouksesta,
muttei lopulta keksinyt. Isän saarna oli
kuitenkin hyvin koskettava ja sydämellinen, eikä siinä ollut mitään typeryyksiä ja
latteuksia, joita tytär oli pelännyt.
Siitä huolimatta hän ryhtyi monesti
kertaamaan minulle vanhoja ikäviä muistoja isästään.
Pieni kiitoskortti hääkuvineen on minulla
edelleen tallessa.
Noin vuoden kuluttua häistä ystävättäreni nimitettiin virkaan. Pian pariskunta osti
kaukaa esikaupungista suuren, lapsiperheelle sopivan asunnon. Tapasimme
harvemmin, mutta Jumalasta keskustelimЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

me edelleen yhtä innokkaasti. Ja kaikesta
muustakin.
Hän piti pitkistä keskusteluista viinilasin
äärellä. Hän rakasti viiniä kainostelematta.
Niin kuin minäkin.
Oli kuitenkin joitakin asioita, joita en
voinut ymmärtää.
Esimerkiksi seksileluja. Hän ja hänen
miehensä ostelivat niitä alituiseen. Eikä se
sopinut minun käsitykseeni
ystävättärestäni ja hänen sisäisestä
olemuksestaan.
Sen lisäksi ihmettelin elokuvia. Hän
rakasti katsoa yhä uudelleen Tarua
sormusten herrasta, jossa hän piti
Legolasista (niin, hassua kyllä), ja Tuulen
viemää (hän piti Rhett Butlerista, hassua
sekin).
Sekään ei sopinut käsitykseeni.
Sitten sattui eräs tapaus. Kerran suurten
illanistujaisten jälkeen hän alkoi humalassa
vauhkota lapsista, joita he eivät olleet
saaneet. Ja se olisi ollut ymmärrettävää,
mutta he olivat tuohon aikaan vasta
aloittaneet yrittämisen eli lopettaneet
ehkäisyn. Minä olin jo käynyt lapsettomuuden vuoksi sairaalassa ja ollut leikkauksessa. Puhumattakaan kaikista niistä
tiputusneuloista, joita verisuoneni pakenivat kuin käärmeet niin, että jouduin
houkuttelemaan niitä paikalleen
hepariinivoiteen avulla.
Ja niin edelleen, enkä vauhkoillut siitä.
Tämä tapaus ei sopinut lainkaan käsitykseeni siitä, kuinka pappisvirassa olevan
naisen tulee käyttäytyä.
Yritin unohtaa sen.
Sitten sattui toinen tapaus. Ystävättäreni
tunnusti, että oli platonisesti rakastunut
itseään vanhempaan mieheen, pappiin,
joka oli ollut hänen ohjaajansa rippileirillä
ja ties missä. Hän näytti sanomalehdestä
leikatun valokuvan, jota säilytti piilossa
lompakossaan, sekä
muotokuvahahmotelmia
luonnoskansiostaan.
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Maalata hän ei osannut. Kuitenkin hän
sotki itsepintaisesti öljyvärejä suurille,
karkeille symbolisille kankaille. Enhän
minäkään tosin osaa laulaa, ja silti joskus
pienessä sievässä innostun
lauleskelemaan. Miksei hän siis saisi
sotkea maalilla?
Jostain syystä tämä tapaus, tämä
tunnustus, sopikin minun käsitykseeni
hänestä ja säilyi muistissani lämpimänä
luottamuksen merkkinä. Sillä kyseessähän
oli platoninen ihastus. Melkein kuin
kirjoissa. Ja kaikki ymmärsivät, että
platonisena se pysyisikin.
Tämä tapahtui kesällä 2006.
Sen jälkeisenä talvena pariskunta päätti
käydä lääkärin luona lapsettomuuden
takia. Heille tehtiin inseminaatio, joka on
hyvin yksinkertaisen toimenpide, ikään
kuin taksi hitaille siittiöille, jotka
ruiskutetaan keinotekoisesti perille.
Talvi oli musta, pimeä ja vetinen. Tuntui
siltä, että sään lisäksi kaikki mahdollinen
maailmassa oli
joutumassa epäsointuun.
Epäsointu tuli myös ystävättäreni ja
Tinon väliin. Se tapahtui yhtäkkiä, kuin
elokuvissa. Illalla inseminaation jälkeen
hän oli alkanut puhua avioerosta ja siitä,
ettei Tino voinut häntä täysin ymmärtää,
heidän erilaisuudestaan… Heidän täytyisi
siis elää erillään, oli hän sanonut.
Myöhään saman päivän iltana Tino
kertoi tapahtuneesta baarissa, jossa ulvoi
surkea karaoke. Hän kertoi, että heiltä oli
loppunut läheisyys jo kuukausia sitten.
Että viime aikoina vaimo oli chattaillut
innokkaasti jonkun nuoren miehen kanssa,
joka oli myöskin uskovainen vaimon
piireistä, miehen, joka kaikesta päätellen
ymmärsi häntä täysin.
Muistan, kuinka synkässä hurmiossa
join ensin oluen ja sitten epäonnisten
onnen – hailakan, shampoonhajuisen
lonkeron, jossa kilisivät jääpalat.
En ollut pitkiin aikoihin ollut yhtä
synkällä päällä enkä totta puhuen yhtä
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humalassa, en sen koommin kun kauan
aikaa sitten soitin Zemfiran Sozrelahittikappaletta repeatilla.
Lähtiessään ystävättäreni vei palan
minun maailmaani, enkä silloin vielä
tiennyt, kuinka tärkeän. Ensi katsomalta
minulla ei vain ollut enää kenen kanssa
keskustella Jumalasta. Siinä kaikki. Ilman
sitäkin pärjäisi.
Hän ei soittanut minulle eikä kirjoittanut
sanaakaan siitä, mitä oli tapahtunut.
Ystäväni, jotka olivat häntä tavanneet,
kertoivat (hieman yllättyneinä), että hän
käyttäytyi kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Myöhemmin selvisi, että inseminaatio
onnistui ja hän tuli raskaaksi.
Hänellä ei ollut munasarjatulehdusta, ja
Luoja varjelkoonkin siltä jokaista.
Eräänä kauniina päivänä tapasimme
Tinon luona tämän uudessa asunnossa.
Vanha ystävättäreni tosiaan käyttäytyi kuin
mitään ei olisi tapahtunut. Minulla vain ei
ollut hänen kanssaan mitään keskusteltavaa. Kävi niin, että en ollut ainoa, joka ei
keksinyt sanottavaa. Se helpotti hieman,
muttei lähentänyt meitä.
Hänen entinen aviomiehensäkin käyttäytyi niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
En voinut käsittää sitä.
Sanoin Tinolle, etten haluaisi enää tavata
hänen entistä puolisoaan. Hän nyökkäsi
katkerasti.
Ja kuitenkin Tino kävi edelleen tämän
kanssa katsomassa kaikki uudet elokuvat
mukaan lukien Harry Potterin.
Kun tuli synnytyksen aika, entinen
aviomies ja uusi rakastaja olivat molemmat
läsnä
synnytyssalissa. Kuten Tino sanoi, “he
olivat hyvä tiimi”.
Minun olisi tehnyt kovasti mieli kutsua
häntä tossukaksi, mutta Jumala ei olisi
varmasti katsonut sitä hyvällä.
Oli vielä kysymys siitä, kuka oli lapsen
isä. Me luonnollisestikin laskimme
raskausviikkoja. Niissä oli pientä heittoa.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Oli myös pari gynekologista seikkaa, joista
olin tietoinen mutta joita Tino ei miehenä
osannut ottaa huomioon. Mutta minä voin
kertoa kynä ja kalenteri kädessä, mitä
tarkoittaa esimerkiksi epäsäännöllinen
kierto.
Mutta Tino ei halua esittää kysymystä
isyydestä. Hän on hyvin lauhkealuontoinen
ihminen.
Vanha ystävättäreni ei ole tehnyt minulle
henkilökohtaisesti mitään väärää. Varmaankin hän keskustelisi kanssani mielellään Jumalasta, synnistä, rakkaudesta ja
anteeksiannosta. Kaikesta siitä, mikä on
sallinut hänen elää niin kuin hän on elänyt:
kahden miehen kanssa kasvattaen lasta,
jonka isä (kuka tietää) voi hyvinkin olla se
kolmas, platonisesti rakastunut ohjaaja
harmaine viiksineen ja ankarine
piispallisine kasvonpiirteineen (vaikka hän
ei toistaiseksi ole piispa).
Mutten silti halua minulla olevan entisen
ystävättäreni kanssaan mitään yhteistä.
Toivon mukaan ymmärrätte.
Suomennos: Elena Alakomi

MUISTELUA, LUISTELUA
Elämässäni moni asia on tapahtunut jonkin
verran myöhässä.
Otetaan esimerkiksi luistelu.
Ollessani kuuden vanha minua yrettiin
opettaa luistelemaan.
Vanhempani löysivät jostain luistimien
terät, jotka kiinnitettiin rautalangalla
huopikkaiden ympärille (mistähän moinen
harvinaisuus edes löytyi?). Vanhempani
taluttivat minua edestakaisin ja totesivat
nilkkojeni olevan heikot. Tämän jälkeen
unohdimme luistelun seuraaviksi neljäksi
vuodeksi.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

Kun olin kymmenen, yritimme
uudestaan. Tällä kertaa sain jalkaani äidin
vanhat kaunoluistimet, jotka olivat
aikoinaan nähneet Neuvostoliitossa
järjestettyjä luistelukisoja. Tällä kertaa
nilkkani pitivät. Samoin vanhempani.
Mutta jää oli silti pirullisen liukas, enkä
ymmärtänyt, miten sen päällä voi pysyä
pystyssä ja lisäksi tehdä hienoja piruetteja
ja hyppyjä. Ilokseni vanhempani jaksoivat
taluttaa minua kokonaiset kaksi tuntia, ja
seuraavalla kerralla minut pistettiin
luistelemaan isän kanssa.
Ensimmäiselläkään kerralla isä ei ollut
kovin innostunut olemaan minun ja äitini
vieressä ja näyttäytyi siinä vain aika ajoin.
Hän muisteli nuoruuttaan (he nimittäin
tapasivat äidin kanssa erään puiston
luistelukentällä). Tälläkin kerralla hänen
olisi tehnyt mieli muistella nuoruuttaan,
mutta minä en valitettavasti muistuttanut
ollenkaan silloista nuorta äitiäni. Kävelin
ensin muovimatolla teränsuojusten kanssa,
sitten lumihangessa ilman suojuksia, ja
vihdoin jäälle päästyäni olin juuri
ottamassa kiinni isän hihasta, kun hän
tokaisi jotain tyyliin “koita nyt luistella,
tulen pian takaisin” ja luisteli pois luotani
muistelemaan nuoruuttaan.
Jäin yksin. Liukkaalle jäälle. Ohitseni
luisteli isojen poikien porukka
supermuodikkailla luistimillaan. He olisivat
voineet kaataa minut hetkessä. Ää-ä-ä-ää-ä! Köpöttelin jäällä käyttäen luistimieni
kärkipiikkejä (näytin varmaan aivan
vuorikiipeilijältä) ja pikkuhiljaa pääsin pois
vaarallisesta kohdasta. Yritin etsiä
katseellani isää. En löytänyt. Jäällä oli
paljon ihmisiä, taustalla soi Modern
Talking, jää rapisi. Minulla oli palava halu
oppia luistelemaan. Vähitellen aloin luistella
paremmin, mutta pysyttelin ihan kentän
reunalla. Samalla opettelin jarruttamista.
Aloin kiertää kenttää ympäri.
Ensimmäinen kierros… toinen… kolmas
oli jo helpompi, opin jo hieman liukumaan
ja jarruttamaan. Parin tunnin päätteeksi
53

TARINA

luistelin jo vauhdikkaasti pitkin
luistelukentän laitaa ja onnistuin
pysyttelemään pystyssä. Yhtäkkiä isäni
ilmestyi ihmisjoukon keskeltä ja ilmoitti,
että nyt olisi aika mennä kotiin.
On varmasti kulunut jo kymmenen
vuotta viimeisestä luistelukerrastani.
Vähän aikaa sitten jouduin käymään
paikallisessa suomalaisessa pukukopissa,
joka on lähellä kotiani. Teräksen kolina
puuta vasten, ahtaus, innostus, kirkkaat
valot ja lasten kiljuminen palauttivat minut
hetkessä menneisyyteen. Pitäisi hankkia
luistimet. En mielelläni ota luistimia
lainaan, vaikka ne olisivat uudet, sillä olen
tottunut omistamaan omat, jotka ovat
kokoa isommat ja joissa on itse tehdyt
pehmusteet, jotta luistimen kova kieli ei
tuntuisi ikävältä.
Suomennos: Maria Ivanova

KÄRPÄNEN MUSTEPULLOSSA
Muistan säästöpankin. Raskaat ovet.
Koristeellisen silmiinpistävän
marmorilattian, jossa oli harmaata,
valkoista, mustaa, valkoista, harmaata,
mustaa, puun lehti. Kuivunut puun lehti.
Säästöpankissa ei ollut mitään
mielenkiintoista nähtävää. Ei yhtään
mitään. Ei edes ruukkukasvia, jota
sanottiin kliiviaksi, jolla oli vinot lehdet ja
jota vuosia aivan turhaan odotettiin
kukkivaksi.
Monta kuutiometriä kuivaa tylsyyttä
pölyiseen kattoon asti. Harvakseltaan
kuului pankkiautomaatin naksahtelua.
Trrrrrr. Trrrrrrr. Kronks. Kronks.
Kolmionmuotoinen pöytä, jossa on
pyöristetyt kulmat ja päällä punainen
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muovi (nykyään sanottaisiin “laminoitu”).
Yksi pöydän kulma oli lohjennut, aivan
kuin sitä olisi järsitty. Joku oli varmaan
pureskellut sitä odottamisen tylsyydessä,
vetänyt hampaillaan pöytälevyn
reunanauhaa ja sitten jauhanut lastulevyn
tummentuneita pintakerroksia narisevaksi
märäksi massaksi.
Pöydällä oli laatikko, jossa oli paperia.
Nämä olivat kiellettyjä papereita. Katsoin
harmaalle paperille printattuja pieniä
ruutuja. Kirjassa, jota kirjailijat lukivat
radiossa, sanottiin, että nämä paperit olivat
harmaita, mutta eiväthän ne olleet. Minun
mielestäni ne olivat kellertäviä. Näihin
papereihin minä en saanut koskea. Ne
eivät olleet mitään tavallisia vihkoja vaan
“tositteita”.
Aikuisten elämä, aikuisten maailma,
jossa pidetään saketteja, pikkutakkeja,
huopakenkiä ja sandaaleja, joissa on isot
tai pienet aukot, on kuin pyramidi.
Pyramidi, joka koostuu kuutiometreistä
tylsyyttä. Kuutiometri toisensa päällä
taivaaseen saakka. Tämä pyramidi peitti
koko maailman. Ja ne tositteet putosivat
pyramidin huipulta tänne, ja ne täytyi
palauttaa takaisin täytettyinä, ja mikä
tärkeintä, ne piti täyttää huolellisesti, ilman
tahroja, sulkakynällä. Koska jos tulisi
tahroja, sitten ei olisi vain “tylsää”, vaan
ikävyys kasvaisi tyytymättömyydeksi ja
sitten tulisi huutoa ja valittamista.
Tositteiden vieressä pöydällä oli
mustepullo.
Oikeasti se ei ollut mustepullo. Se oli
aikakone. Ei, vaan aikasuppilo. Musta
aukko, kuin kirveellä veistetty paksuun
kristalliin ja täytetty samean punertavalla
musteella.
Oletan, että ensimmäiset kuivuneet
mustetahrat sen pinnalle olivat tulleet
silloin, kun isäni nuorena poikana kävi
koulua harmaassa koulupuvussaan.
Hänestä on sellainen valokuva. Hänellä oli
myös samanlainen lakki kuin vanhojen
kirjojen kuvissa. En ole koskaan saanut
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sovitettua yhteen näitä kuvia: Aikuinen isä
töissä lauantaisin ja myöhään yöhön
saakka, valokuvan poika ja sarjakuvien
vähemmän menestyksekkäät kovikset
koppalakeissaan, ikäviä tyyppejä, yhh.
Mustepullo vetää puoleensa
menneisyyttä, minä istun sen
vaikutuspiirissä, koska minulla ei ole
muutakaan tekemistä. Menneisyys kulkee
minun kauttani, tekee muistoni
todentuntuisiksi… mummoni kertomat
tarinat neuletakista, kakusta, joka
varastettiin ikkunasta, joistakin matkoista
sanatorioihin. Näen valko-turkooseja
mosaiikkeja auringonvalossa, saman
auringon, joka läpäisee ikkunat seiniin
saakka. Huonosti painetut ruusukekuviot
auringon lämmittämillä tapeteilla siinä
asunnossa, jossa isäni valokuvattiin
otsatukkaisena poikana sandaalit jalassa.
Haluan sinne kylään. Siellä oli isän ainoa
metallinen rakennussarja, jossa oli kiiltäviä
painavia osasia, “kunnollisia, eikä niitä,
mitä nykyään tehdään”. Isän
rakennussarjasta sai rakennettua mitä
tahansa, olisinpa halunnut nähdä, mitä
kaikkea. Voi saisinpa nähdä vielä jotain,
minkä aika on pyyhkäissyt. Ei mitään äidin
mustaa plyysistä pehmonallea, jolla oli

ommeltu nuhruinen nenä ja jonka hän sai
kolmevuotiaana, kun oli kipeänä (se nalle
on vieläkin olemassa).
Mustepullo vetää esiin menneisyyden,
jossa minua ei vielä ollut, pudottaen sen
paperikassiin, ja yhtäkkiä olenkin siellä.
Olen ulkopuolinen, kukaan tutuistani tai
sukulaisistani ei vielä tunne minua (vaikka
olenkin läheinen heille, he eivät vain tiedä
sitä vielä), en vielä kuulu tähän elämään,
jossa äitini nuorena luisteli puistossa ja
isäni oli myös siellä jossakin, ja Gagarin oli
vielä elossa ja joku muukin minulle tärkeä
vielä eli, Tšukovski, kenties. Minä itse en
ole vielä siellä, mutta kuitenkin jossakin
siellä minä jo olen.
Jostain syystä siellä on kesä, hiljaisuus,
pölyinen asfaltti, kliivian tummat lehdet
näkyvät pitsiverhoja vasten ja tylsyys, sen
aikainen tylsyys, täysin muuttumaton.
Tylsyys, joka on pysynyt samana,
sanotaan, 15. huhtikuuta 1984 asti näissä
säästöpankeissa, kuin kolmilitraisissa
lasipurkeissa, kuin mustepullon suulla. Ja
minä ryömin mustepullon suulla kuin
kärpänen, hieroen käsilläni pullon
mattapintaa, enkä ajattele tulevaisuutta,
koska sitä ei yksinkertaisesti ole.
Helsinki
Suomennos: Anna-Liisa Hakala
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Polina Zherebtsova
Polina Zherebtsova on dokumentaarikirjailija, toimittaja ja runoilija, joka on
syntynyt Groznyissä, Tšetšeniassa 20.3.1985 ja asunut siellä 20-vuotiaaksi
asti. Hänen teoksiaan on käännetty useille eri kielille, ja hän on saanut
kansainvälisiä kirjallisuuspalkintoja

Kuollut kaupunki
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Kävelimme rinnakkain kuolleen kaupungin
läpi. Palaneiden talojen rauniot piilottivat
allensa ihmisruumiita, ahneet rakkikoirat
etsivät itsellensä saalista.
Yhtäkkiä joulukuisen pakkasilman lävitse
kuului vertahyytävä koiran ulvonta.
Kajahti yksinäinen laukaus ja kaikki hiljeni.
Kaikki, paitsi etäinen kukkuloiden takaa
kuuluva tykkitulen kumu, joka oli kuin
musiikkia korville.
Kävelimme pitkin tietä, jonka ympärillä
oli pommituksen jälkiä. Humanistit olivat
kieltäneet tällaisten pommien käytön
kaupungeissa, joissa asui siviiliväestöä.
Hitto vieköön ne humanistit ja ne, jotka
olivat keksineet nuo pommit ja ne, jotka
olivat tehneet elämästämme helvetin.
– Minulla on ikävä… sanoin.
– Minä katson Sieluasi, hän vastasi
surullisesti.
Tähdet heijastuivat lätäköissä, niissä
paikoissa, joissa lumi oli jo vähän sulanut.
– Milloin me voimme olla taas yhdessä?
– Siellä, missä minä olen, ajalla on
erilainen muoto, eli pian! Mutta teidän
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kylmien reaktioiden maailmassanne täytyy
odottaa vuosia. Odota.
– En pysty! huusin. – En halua odottaa
enää!
Hän nyökkäsi:
– Olet niin pieni, kuin muistoissanikin
Hänen sormessansa oli hopeinen
akaattisormus. Se sama, kuolemaan
lähetettyjen pataljoonasta.
…Eikä kukaan saa tietää, mikä meidät
toi yhteen:
Nämä oudot merkit, nämä sormukset
sormissa.
Lumi narisi kenkiemme alla, ja kaikki
ympärillä tuntui niin todelliselta, etten
pystynyt enää hillitsemään itseäni ja otin
häntä kädestä kiinni.
Siinä hetkessä näytti siltä, että meitä
ympäröivä tila muutti olomuotoaan.
Seuralaiseni muuttui osittain
läpinäkyväksi, ja hänen lävitseen alkoivat
näkyä sortuneiden talojen rauniot.
Päästin irti hänen kädestään.
Uneni kuva selkeytyi taas, ja hän, joka
käveli vieressäni, hymyili minulle:
– Energiat eivät täsmää! Sen vuoksi et
voi koskea Lähteneisiin. Minähän olen jo
sanonut tästä.
Olin valmis purskahtamaan itkuun,
mutta hillitsin tunteeni.
– Käyt luonani niin harvoin! livahti
suustani. – Taivaassa on varmaan kauniita
huureja?
– Älä viitsi, hän hymyili. – Olen aina
kanssasi.
Tie päättyi jyrkänteeseen, jonka takana
oli metsä. Siellä alhaalla, aivan pohjalla, oli
ylösalaisin kääntynyt auto, tai oikeastaan
sen palanut runko, sekä ääriviivat, jotka
muistuttivat ihmisen siluettia.
–…Sinun on aika herätä! Hänen
äänessään kuului turhautuneisuus siitä,
että hän ei voinut näpäyttää minua nenälle.
Jäin yksin seisomaan. Katsoin
pimeydessä loistavia tähtiä. Aluksi ne
olivat järjestyksessä, mutta sitten ne
alkoivat pyöriä ympäri hallitsemattomasti.
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Ne pyörivät koko ajan yhä nopeammin ja
minuakin alkoi pyörryttää.
Avasin silmäni. Aamunkoitto. Oli
huhtikuinen synkkä aamu.
Vieressäni oli pehmolelu. Se oli iso
onnellisen näköinen jänis, jonka olin
saanut tammikuussa vuonna 2000
venäläissotilaalta. Hän oli kirjoittanut
risulla meidän groznyilaiseen lumeemme
“Meidän on aika lähteä kotiin!”
Jänikselle kaikki on helppoa.
Se katsoo maailmaa iloisesti.
Suomennos: Anna-Liisa Hakala
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Vanha Idris
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Muistan hänet, hintelän ja vaatimattoman
inguušivanhuksen istumassa kirkkaan
sinisessä suutarin kopissaan. Koppi näkyi
jo kaukaa. Se oli kuin pieni välkehtivä
majakka suurten kolhojen talojen
mainingeissa.
Äitini kanssa veimme usein vanhukselle
korjattavaksi puhki kuluneet saappaamme
ja kenkämme.
–Anteeksi, äidilläni oli tapana pyydellä
kumarrellen, – ettekö voisi korjata velaksi,
kunnes palkka tulee? Ovat täysin
kulahtaneet.
–Korjaan, vanha Idris nyökkäsi
hymyillen. – Olkaa huoleti, Lena. Ja rahan
kanssa ei tarvitse kiirehtiä. Koko ikäni olen
saappaita korjaillut ja niin se vain on, että
Allah on minulle suuren lahjan suonut.
Kyllä ihmisiä tulee auttaa, eikä siitä sen
suurempaa numeroa tehdä.
–Olette varsinainen pelastaja, äiti sanoi ja
paljasti pussista saappaat. Niiden
ulkomuoto oli paljon puhuva: kengän
pohjat olivat irtoamaisillaan ja irvistivät
kita ammollaan, kuin nälästä kiljuen…
–Oi oi oi, Idris pudisti harmaata päätään,
mutta huomattuaan äidin surullisen
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katseen hän nyökkäsi. – Ompelen uudet
pohjat. Korjaan kyllä.
Minä en tohtinut lähteä liian kauaksi
kopilta, sillä tiesin entuudestaan, että
kaikki lapset saavat häneltä aina karkkia.
Synkkinä perestroikan aikoina minulle
oli iso juttu saada keneltä tahansa
aikuiselta pala toffeeta tai vaikkapa
karamelli.
Kaivoin mekkoni taskusta vaalean liidun,
jonka olin vaihtanut toisen lapsen kanssa
palaan patonkia. Aloin piirtää asfalttiin
kuvia pitäen edelleen tarkkaan silmällä
vanhusta.
Aluksi asfalttiin ilmestyi aurinko
kaarevine säteineen sekä kissa, joka
mietteliäänä katseli kruunupäistä hiirtä.
Hiirestä tuli suuri, paljon aurinkoa
suurempi, ja jotta olisin saanut piirrettyä
hiiren valmiiksi, minun olisi pitänyt ulottua
piirtämään sinisen kopin kulman taakse.
Kuusivuotiaaksi piirsin melko hyvin ja
olin kovin ylpeä siitä, että liidustani oli
asfaltille piirtynyt kokonainen tarina
kuvineen.
Mutta työn jatkamiselle ei ollut tilaa, sillä
toinen, vielä etevämpi taiteilija oli jo
piirtänyt suutarin kopin takaisen asfaltin
täyteen, vähän jopa kopin seinustaankin…
–Polina! Polina, missä olet? kuulin
aikuisten huhuilevan.
–Olen täällä! huusin vastaukseksi.
Paikalle ilmestyi väsynyt äiti tyhjine
kenkäpusseineen sekä Idris. Hän ontui ja
kulki vaivalloisesti keppiinsä nojaten. “Oli
sodassa Saksaa vastaan. Sankari…”
muistin jonkun naapureista sanoneen.
–Mitäs täällä juoksentelet? hän kysyi.
–Tuossa… osoitin vieraita piirustuksia,
– katsokaa!
–Niinpä näkyy, vanha Idris kurtisti
kulmiaan. – Taas nuo kelvottomat klopit
ovat piirtäneet kuvia sodasta.
Minä tuijotin tuota vierasta taidetta.
Sinisen kopin seinään oli piirretty
valkoisella liidulla palava talo. Siitä kohosi
vaaleita liekkejä. Pienet hahmot ampuivat
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toisiaan, ja heidän aseistaan lähti pitkiä
katkoviivoja osuen toisia hahmoja päähän
ja sydämeen. Ja aivan suoraan jalkojeni
juureen asfalttiin oli piirretty suuri pistooli.
Se oli samanlainen kuin minun
vesipyssyni, jolla kavereiden kanssa
kuumana kesäpäivänä ruiskimme
ohikulkijoita. Mutta tämä oli aivan oikea
ase! Sellainen, jolla saattoi leikkiä sotaa!
–Pitää taas pestä ja puhdistaa… Idris oli
selvästi tolaltaan.
– Autanko? äiti kysyi. – Voin pestä sen
pois.
–Ei. Kiitos, Lena, pesen itse. Nämä
klopit ovat paikallisia huligaaneja. Huonoja
piirustuksia, todella huonoja.
–Miten niin huonoja? ihmettelin. –
Hienosti piirretty, osaisinpa minäkin piirtää
noin…
–Ei, Idris kumartui puoleeni. – Muista,
ei missään tapauksessa saa piirtää sotaa.
Sodassa tapetaan ihmisiä: naisia, lapsia ja
vanhuksia. Kun lapset alkavat piirtämään
sotaa tai leikkimään sitä, se tietää pahaa.
Silloin syttyy oikea sota, se on varma!
–Siis, ei saa? kysyin kuiskaten.
–Ei saa. Näin kertoo ikivanha legenda!
Lupaathan, ettet koskaan piirrä sotaa?
–Lupaan!
Idris naurahti, silitti kahta päästäni
törröttävää saparoa ja antoi minulle
purukumin, ihka oikean purukumin!
Se oli ennen kuulumatonta ylellisyyttä.
Olin niin onnellinen, että unohdin aivan
kiittää häntä. Päästin riemun valloilleen ja
hyppelin kuin jänis sinisen kopin
ympärillä. Painoin tiukasti rintaani vasten
aarretta, joka oli kääritty vaaleansiniseen
paperiin. Paperissa luki Love is…
–Antakaa hänelle anteeksi, äiti sanoi, –
hän on vielä pieni.
Kului muutama vuosi.
Kotikaupunkiimme oli tullut sota, ja sen
aiheuttamista yhtäkkisistä järjettömistä
kuolemista tuli erottamaton osa ihmisten
elämää.
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Nelikerroksinen talo Zavety Iljitša kadulla paloi jo ties kuinka monetta kertaa,
ja me hautasimme sen asukkaita. Minun
isoisäni räjähti sairaalan pommituksessa.
Hän oli 72-vuotias. Suuren isänmaallisen
sodan sankari. Hän makasi
pommitushetkellä
vatsahaavaleikkauksessa.
Emme voineet haudata häntä viikkoon,
sillä taistelut olivat käynnissä.
–Enää on niin vaikeaa laittaa ruumista…
äiti itki.
Kyynelet valuivat, mutta hän ei
pyyhkinyt niitä.
Siihen mennessä olimme jo haudanneet
isoäitini ja hänen äitinsä.
Mutta naapurirapussa asuva Idrisvanhus edelleen, pommituksista
huolimatta, vitsaili ja antoi lapsille ja
teineille suškeja lupaillen:
–Kyllä sota vielä varmasti päättyy!
Eiväthän kunnon ihmiset tahdo sotia…
Ylimmässä kerroksessa asuva
kahdeksanvuotias poika sai osumia
sirpaleista. Ja me kaikki menimme
katsomaan, millaista on olla sillä tavalla
sirpaleista haavoittunut.
Hänen kätensä ja jalkansa turposivat
mädäten niiltä kohdin mihin rauta oli
tunkeutunut.
Silti hän yritti hymyillä meille ja sanoi:
–Minä kestän enkä itke!
Myöhemmin saimme tietää, että hänet
onnistuttiin viemään sairaalaan ja
pelastamaan.
Monia naapureitamme haudattiin
kasvimaahan. Sain selville, että parhaiten
hautaaminen kävisi vastikään ammuksen
räjäyttämään kuoppaan. Maa on sillä
kohtaa kuohkeaa ja pehmeää, talvesta
huolimatta, eikä tarvitse kauan kaivaa.
Eikä hirvitä.
Kaikista kammottavinta on se, kun
ihmiset eivät kuole. Kun he vain huutavat
tuskissaan sellaisten vammojen
aiheuttamaa kipua, mihin aikuisten
mielestä ihmisen kuuluisi kuolla…
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Elokuun 6. päivänä 1996
kaupunginosassamme alkoivat taistelut
uudella voimalla.
Tuolloin ajattelin olevani jo iso. Olin 11vuotias.
Kysyin aikuisilta:
–Mitä ulkona tapahtuu?
Nastasja-emäntä piipahti meillä
roskaämpäreineen ja ilmoitti:
–Venäläiset sotajoukot lähtevät!
Hylkäävät Groznyin ja lähtevät! Ja sissit
ajavat heitä takaa. Antoivat 48 tuntia…
Ammunnasta päätellen niin myös oli.
Alkoi kesäsota.
Vaikka siitä ei puhuta historian
oppikirjoissa, niin se vei suurimman osan
Groznyin kaupungin asukkaista manan
majoille.
Pelkästään meidän alaovemme
läheisyydessä kuoli yli kymmenen ihmistä
yhtäkkisessä räjähdyksessä.
Minä olin juuri tuomassa kaivosta vettä,
kun ovi sulkeutui takanani. Siinä
silmänräpäyksessä jymähti…
Nuori tyttö haavoittui vatsaan, hän
kalpeni ja putosi porrastasanteelle.
Hänen veljeltään repeytyi pää.
Ihmisruumiin osista rapussa saattoi
opiskella anatomiaa.
Naapurin Adamilta irtosi jalka. Hän
kieriskeli ulko-ovellamme ja huusi:
–Antakaa minun kuolla! En halua elää
rampana!
Mutta minun äitini sitoi hänen tynkänsä
ja komensi:
–Sinun täytyy elää! Sinulla on kolme
pientä lasta ja vaimo raskaana. Sinun on
pakko elää! Kestä…
Mutta, kaikista tapahtumista huolimatta,
en päästänyt Idris-vanhusta silmistäni.
Hän näytti vanhentuneen valtavasti eikä
enää luvannut, että sota pian loppuisi.
Toisinaan hän istui penkillä ja katseli
taivaalla raskaasti humisevia lentokoneita.
Ajattelin, että hän varmaan yrittää
ymmärtää, miksi aurinko paistaa, kissat
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kirmailevat keskenään, ja meitä tapetaan,
eikä Jumala tee mitään…
–Sisälle sieltä, Idris! hänen vanha
muorinsa huusi. – Heti, nyt voi alkaa
tulitus… Sinut tapetaan! Tapetaan!!!
Mutta harmaa Idris ei kiinnittänyt
häneen huomiota eikä tehnyt elettäkään
kumartuakseen siltä varalta, että
tulitaistelu alkaisi. Hän vain istui puun alla
hienokseltaan keinahdellen sirpaleiden
runtelemien oksien tahtiin.
Ensimmäisen sodan jälkeen venäläisiä
asukkaita oli vähän: osa oli tapettu, osa oli
itse paennut Venäjälle vaeltamaan ja
kerjäämään.
Mutta meidän nelikerroksisessa
talossamme edelleen kyhjötti muutamia
perheitä.
Idristä vastapäisessä asunnossa asui
Valja-täti Aljonkan kanssa. Aljonka oli
minua nuorempi. Me leikimme usein
yhdessä Valja-tädin ja äidin seurustellessa
keskenään.
Heidän perheensä oli epäonnen
ravisuttama. Ensin Aljonkan isä kuoli
syöksyessään sammuttamaan tulipaloa,
tukehtui savuun. Sitten, talvella -95, hänen
isoäitinsä Rimma nääntyi nälkään ja
kylmään…
Tšetšeeninaapurit ihastelivat heidän
hienosti sisustettua kolmen huoneen
asuntoaan mutta eivät kajonneet siihen. He
jopa ehdottivat, että Valja myisi asuntonsa
huokeaan hintaan, mutta Valja ei halunnut:
–Tänne on haudattu koko suku, ja
minne minä edes menisin?
Elokuun lopussa, kun aseiden pauhu oli
hiljentynyt ja aloimme varovasti toivoa
jonkinlaista rauhaa, tapahtui jotain
odottamatonta.
Aseistetut miehet tulivat tappaakseen
Valja-tädin.
He olivat tšetšeenisissejä. Heitä oli neljä.
Kuten myöhemmin naapurit kertoivat,
heillä oli mukanaan Basajevin
allekirjoittama määräys, jossa komeili
armeijan virallinen susileima.
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“…Valentina on tuomittu Tšetšenian
kansan viholliseksi petoksesta ja
liittovaltion joukkojen auttamisesta…” luki
naapurin Roza, joka oli tullut rappuun
kuultuaan oven murtamisesta
kantautuneen metelin.
–Perhe on määrätty kokonaan
tuhottavaksi! ilmoitti rikollisjoukon johtaja
yhteen kokoontuneille naapureille. – Ja
asianomistajalle, veljellemme Adamille,
luovutetaan vahingonkorvauksena perheen
asunto kalusteineen…
–Adamille? joku kysyi. – Viereisestä
rapusta?
–Kyllä, hän menetti jalkansa venäläisten
tappajien suodatusleirillä! Julman
kidutuksen seurauksena! Hänet ilmiantoi
Valentina. Adam on kertonut asiasta
totuuden!
–Hänhän haavoittui rappukäytävässä sen
jälkeen, kun oli ensin juonut vodkaa ja
aikansa soitellut harmonikkaa… ihmetteli
Roza. – Eikä hän ole mikään taistelija,
vaan kusinen juoppo… Lena
ensimmäisestä rapusta sitoi hänen
tynkänsä, muuten olisi kuollut kuin koira.
Ja millä ihmeen suodatusleirillä?!
–Hiljaa, älkää häiritkö täytäntöönpanoa!
Meillä on kantelu ja määräys!
Ovi alkoi antaa myöden raskaiden
potkujen seurauksena, naapurit
hajaantuivat suuntiinsa.
Valja-täti ja Aljona säntäilivät
asunnossaan ymmärtäen, ettei heillä olisi
elinaikaa kuin korkeintaan muutama
minuutti.
Sitten rappuun tuli Idris.
Hän tukki tien Valentinan asuntoon ja
kysyi aseistetuilta miehiltä:
–Miten voitte tuhota perheen, jossa on
vain onneton leski ja lapsi?
–Ampumalla! huusivat kiihtyneet
miehet. – Kaikki venäläiset helvettiin
Tšetšeniasta!
–Olen muslimi, niin kuin tekin, vanhus
jatkoi rauhallisena. – Pyydän teitä,
ymmärtäkää, älkää tehkö häpeää ja pahaa!
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Valja-täti kuuli jokaisen sanan, ja
käyttäen tätä välikohtausta hyödykseen he
alkoivat Aljonkan kanssa sitoa lakanoita
yhteen laskeutuakseen niitä pitkin alas
parvekkeelta.
Roistot alkoivat lyödä vanhusta
aseidensa perillä. Hän lyyhistyi maahan.
Mutta viimeisillä voimillaan hän tarrautui
oveen ja huusi:
–Mitä te teette! Siellä on nainen ja lapsi!

Sitten hänet potkaistiin pois, lukko
murrettiin ja asuntoon tunkeuduttiin.
Mutta Valentina ja Aljonka olivat ehtineet
jo paeta ja piiloutua taloja ympäröiville
pimeille kujille…
Idris-vanhus kuoli vanhan muorinsa
käsivarsille.
Helsinki
Suomennos: Outi Viitanen

PZh

LiteraruS-lehti
kiittää Tampereen Yliopiston
opiskelijoita ja opettajia
tämän numeron
suomennoksista
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18.1.2019
Helsingissä pidettiin
kansainvälinen seminaari
Lastenkirjallisuus kulttuurienvälisen
dialogin välineenä

Seminaarin järjesti
aikakauslehti LiteraruS yhteistyössä
Helsingin ylopiston venäjän kielen
opettajien kanssa.
Seminaari oli osa Cultura-säätiön
rahoittamaa hanketta.
Seminaariin osallistuivat edustajat eri
maista: Suomesta, Venäjältä,
Espanjasta, Ruotsista,
Saksasta, Virosta ja Latviasta.
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Seminaarin
avauspuheenvuorossa
lehden päätoimittaja
Lyudmila Kol korosti, että
työllä on suuri merkitys
venäjänkielisille lapsille,
joiden on toisaalta
ylläpidettävä omaa
kulttuuriaan ja toisaalta
integroiduttava uuteen
elämään ja sopeuduttava
asuinmaan kulttuuriin.
Kulttuurirahaston
edustaja Irma Kettunen
antoi korkean arvion
työryhmän toiminnalle
CRESTOMATYhankkeessa.
Projektin alullepanija,
tunnettu suomalainen
toimittaja, runoilija ja
kääntäjä Polina Kopylova
esitteli hankkeen tavoitteet
ja kertoi, että se on
tarkoitettu lisäaineistoksi
lapsille, jotka opiskelevat
koulussa venäjää
äidinkielenä (2 tuntia
viikossa). Aineistoa
käytetään suomalaisen
lastenkirjallisuuden
lukemiseen venäjännöksinä.
Puheenvuorot koskivat
lasten lukemista sinänsä,
lastenkirjallisuuden kieltä,
nykylasten tapaa omaksua
tekstejä, kääntämistä ym.
Helsingin yliopiston
kielten osaston lehtori Päivi
Pasanen kertoi kulttuurien
yhdentymistä edistävästä
suomalaisesta
lastenkirjallisuudesta.
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Suomalaisen
lastenkirjallisuuden
helmiä lapsille ja
lapsenmielisille
Koonnut: Päivi Pasanen
(Helsingin yliopisto, kielten osasto)

1) Sinikka Nopola & Tiina Nopola:
Risto Räppääjä -sarja (Tammi)
Risto Räppääjä on ollut Suomen
suosituimpia lastenkirjahahmoja jo 20
vuoden ajan. Kirjojen lisäksi Risto
seikkailee elokuvissa ja teatteriesityksissä.
Nokkela huumori ja hauskat hahmot
viihdyttävät sekä lapsia että aikuisia.
2) Marjatta Kurenniemi: Onneli ja
Anneli -sarja (WSOY)
Onneli ja Anneli ovat tavallisia
pikkutyttöjä, mutta ehkä vähän
onnellisempia kuin useimmat muut.
Näiden tyttöjen maailma on täynnä
ystävyyttä, iloa ja kihelmöivää jännitystä.
Eräänä kesäpäivänä he pääsevät
muuttamaan ikiomaan taloonsa
Tingelstiinan ja Tangelstiinan naapuriin ja
tästä alkavat seikkailut.
3) Tuula Kallioniemi: Reuhurinnesarja (Otava)
Reuhurinteen alakoulu on siitä erikoinen,
että kaikki oppilaat sopivat yhteen
luokkaan. Koulussa on vain yksi opettaja,
Aapeli Käki, jonka sukunimi kuvaa hyvin
hänen luonnettaan. Ei ihme, että opettaja
Aapeli Käen hiukset harvenevat, sillä
Reuhurinteen alakoulussa oppilaina on
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veijareita toimeliaista koulutulokkaista
kuutosluokan kitarasankareihin.
4) Linda Liukas: Hello Ruby – robotti
koulussa (Otava 2018)
Tässä teoksessa lukija pääsee Rubyn
matkassa tekoälyn maailmaan. Kirjassa
seurataan, miten robotilta sujuu
oppiminen. Hauskat tehtävät johdattavat
tutkimaan koneen ja ihmisen eroja sekä
tekoälyn toimintaa.
5) Annika Sandelin: Yokon yökirja
(Teos 2015)
Yokon yökirja on kasvutarina
kouluikäisille. Se kertoo 10-vuotiaasta
tytöstä, jonka kanssa nuorilla lukijoilla on
paljon yhteistä. Yökirjaan Yoko on
kirjoittanut kaiken sen, mikä on tärkeää ja
salaista. Kirjassa käsitellään yksinäisyyttä,
ihmissuhteiden vaikeutta ja
suvaitsemattomuutta. Vaikka teemat ovat
vakavia, löytyy kirjasta myös huumoria.
Ruotsiksi kirjoittava Annika Sandelin toimii
kirjastonhoitajana Helsingissä.

ympäri ja kitata jääkaappikylmää Pepsiä,
mutta unelmaelämän esteenä on äiti ja
koulu. Haaveiden toteutumista odotellessa
tallentuvat teinielämän käänteet
päiväkirjaan.
7) Taru Anttonen ja Milla Kauppinen
(toim.): Sankaritarinoita tytöille (ja
kaikille muille) (Into Kustannus 2018)
Sankaritarinoita tytöille on kirja rohkeista
suomalaisista naisista eri
vuosikymmeniltä. He kaikki ovat
erinomaisia esikuvia meille ¬muille.
Värikäs ja kiehtova teos ilahduttaa kaikkia
lukijoita nuorimmista vanhimpiin.
Satumuotoon kirjoitetut tarinat rohkaisevat
uskomaan itseensä ja tavoittelemaan
unelmia.
Kirjaan on valittu yhteensä 60 lukijoiden
ehdottamaa sankaria. Joukkovoimalla
tehdyn teoksen tarinoiden tuottamiseen on
osallistunut 24 kirjoittajaa ja 41 kuvittajaa.

Lähteet:
6) Aleksi Delikouras: Nörtti-sarja
(Otava)
Dragonslayer 666 haaveilee elämästä,
jossa saisi edes kerran pelata kellon

Kirjastojen Kirjasampo.fi -internetsivusto
osoitteessa: https://www.kirjasampo.fi/
Kustantajien Tammi, WSOY, Otava, Teos
ja Into Kustannus kotisivut.

Seminaari
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

67

FOORUMI

XX Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi
26.–29.9.2019, Tula

Kuva: Visit Tula

Kulttuuridiplomatia yhteistyön edistäjänä
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Foorumin
avajaiset

Kuva:
Tulan alueen
kuvernöörin lehdistöpalvelu

Suomalais-venäläinen
museodialogi,
26.09.2019, Tula
Turun kaupungin
museopalvelujohtaja Kimmo Levä:
Museo määrittyy uudelleen –
menestys on verkostoissa
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Ennen syyskuussa Tulassa järjestetyn
20. Suomalais-venäläisen
kulttuurifoorumin alkua järjestettiin
maiden välinen museoalan seminaari, joka
kokosi yhteen Suomen ja Venäjän
merkittävimpien museoiden johtajia.
Museodialogi-seminaariin ottivat osaa
muun muassa Eremitaasin, Tretjakovin
gallerian, Venäläisen taiteen museon,
Pushkinin taidemuseon sekä Pietarhovin,
Pushkinin kaupungin (ven. Tsarskoje
Selo), Pavlovskin palatsin, Gatchinan,
Tsaritsynon, Kizhin, Novgorodin ja
Jasnaja Poljanan ulkoilmamuseoiden
edustajat. Suomalaista museoalaa
edustivat Suomen Kansallismuseon,
Ateneumin, Designmuseon, Nykytaiteen
museo Kiasman, Suomenlinnan, Turun
museokeskuksen sekä muiden kulttuuriinstituutioiden edustajat.
Seminaarin puheenjohtajina toimivat
Venäjän varakulttuuriministeri Alla
Manilova, Venäjän museoliiton
puheenjohtaja Mihail Piotrovski sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurija taidepolitiikan osaston ylijohtaja Riitta
Kaivosoja.
Kansainvälinen yhteistyö, maiden
johtavien museoiden näkökulmat alaan,
näyttelystrategiat, museoiden uudet
tehtävät ja roolit muuttuvassa maailmassa
– muun muassa näistä aiheista osallistujilla
riitti puhuttavaa tässä merkittävässä
seminaarissa.
Turun kaupungin museopalvelujohtaja
Kimmo Levä puhui seminaarissa
aiheenaan “Museo määrittyy uudelleen –
menestys on verkostoissa”.
Puheenvuorossa Levä toi esille
näkökulmiaan museoalan globaaliin
kasvuun.
Kulttuurifoorumin venäjänkielinen
tiedottaja Natalia Erchova haastatteli Levää
museoseminaaria edeltävä päivänä.
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Kimmo Levä:
Puheenvuoroni käsittelee aihetta ennen
muuta koko museotoiminnan kehittämisen
näkökulmasta. Nostan esiin seuraavat
näkökulmat:
1.Museon yhteiskunnalliset tehtävät
laajenevat kulttuurisektorilta
elinkeinotoimintaan, sosiaalisektorille ja
opetustoimeen. Lisäksi museon merkitys
mediana vahvistuu. Tästä seuraa tarve
osaamisen laajentamiseen.
2.Museon on toimittava tasaveroisesti
kolmessa kanavassa: kivijalkarakennus,
verkko ja mobiili. Tästä seuraa tarve
kanavien laajentamiseen.
3.Museon on säilytettävä ytimensä
kulttuuriperinnön tallentajana, tutkijana ja
esittäjänä monikulttuurisuuden
vahvistuessa ja elämäntapojen
monipuolistuessa. Tästä seuraa tarve
painopisteiden valintaan.
Kaikki edellä mainittu luo museoille
toimintaympäristön, jossa museoiden
palvelujen käyttäjien vaatimustaso nousee
ja vaatimusten täyttäminen edellyttää
museoilta nykyistä suurempia resursseja,
jotka saavutetaan joko museoyksikköjen
kokoa kasvattamalla tai tuottamalla
palveluja verkostona. Suosittelen
jälkimmäistä ja tuon esiin muutaman
hyvän esimerkin Suomesta: Tallennus- ja
kokoelmayhteistyö (TAKO-verosto) ja
Museokortti (Museoiden yhteinen
vuosilippu).
– Olet siteerannut Twitterissä lausetta
“alueet, joilla on vilkas kulttuurielämä,
ihmiset ovat suvaitsevaisempia ja he
luottavat demokraattiseen järjestelmään
passiivisten alueiden väestöä
vahvemmin”. Olisiko mahdollista antaa
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Kimmo Levä
esiintyy
museoalan
seminaarissa
Tulassa

Kuva: Kizhi.Karelia.ru

muutama kyseistä teesiä tukeva
esimerkki?
Kimmo Levä:
Tähän näkemykseen törmäsin
ensimmäisen kerran jo vuonna 2011,
jolloin englantilainen tulevaisuudentutkija ja
informaatioteknologian asiantuntija Ben
Hammersley (muistaakseni Tony Blairin
entinen avustaja) totesi, että kulttuuri on
hyvä diplomaatti, sillä ihmiset arvostavat
niitä yhteisöjä ja toimijoita, jotka tuottavat
kiinnostavaa kulttuuritarjontaa. Tämän
jälkeen kyseinen näkemys on esitetty
monissa yhteyksissä. Se heijastuu myös
Suomen uuteen museolakiin (tullut
voimaan 3/2019), jossa museoiden
tehtäväksi määritellään demokratian
edistäminen.
– Monien museoiden aarteet ja kokoelmat
ovat nyt helposti saatavilla
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

virtuaalimuodossa. Siinä on paljon
positiivisia puolia, mutta tietenkin
varsinainen käynti museossa,
ainutlaatuinen historian tuoksu, syvä
kulttuuritunnelma, – tämä on aivan eri
asia, eikö niin?
Kimmo Levä:
Aito esine tai muu objekti tulee olemaan
aina museon tärkein vahvuus ja kanava,
mutta yhä useammin museot käyttävät
ensisijaisena kanavanaan mobiili- tai
verkkotarjontaa. Tämä edellyttää, että
näiden on oltava kanavina yhtä hyvässä
kunnossa kuin museon “kivijalkapalvelu”.
– Muistan, kuinka ainutlaatuisen
kulttuurifoorumin vietimme vuonna 2004
Turussa ja mm. Turun linnassa! Onko
suomalaisilla museoilla edelleen
samanlainen tavoite – saada yleisö
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käymään museossa? Miten sitä
toteutetaan käytännössä?

kokoelmatietoja digitaalisiksi, mutta emme
ole laittaneet niitä saataville verkon kautta
– puhumattakaan siitä, että tarjoaisimme
kokoelmia verkon kautta käyttöön.

Kimmo Levä:
Museoiden kävijämäärät ovat Suomessa
olleet vahvassa kasvussa niin Turussa
kuin muuallakin. Tähän ovat vaikuttaneet
Museokortti, lisääntyneet viestintä- ja
markkinointitoimenpiteet ja vahvempi
panostaminen sisältöihin.
Tulan Museoseminaarissa kiinnitettiin
eritysesti huomiota suomalaiseen
Museokorttiin, jonka valmistelussa ja
käyttöönotossa Kimmo Levä on ollut
merkittävissä määrin mukana.
Museokortti on pääsylippu, joka
oikeuttaa vierailemaan Suomen
museoissa vuoden ajan ensimmäisestä
käyttöpäivästä lähtien.
Henkilökohtainen museokortti
maksaa 69 euroa ja se toimii
pääsylippuna yli 280 museoon koko
maassa. Venäjän
varakulttuuriministeri Alla Manilovan
mukaan vastaavaa toimintatapaa
voitaisiin kokeilla tulevaisuudessa
myös Venäjällä.
– Kun sanoitte, että “2010-luvulla
(suomalaiset) museot ovat onnistuneesti
hyödyntäneet digitalisaation
mahdollisuuksia näyttelytoiminnassa,
mutta kokoelmatyössä ollaan jääty
lähtökuoppiin”, niin millaiset muutokset
näette välttämättöminä tässä
kontekstissa?
Kimmo Levä:
Kokoelmien osalta olemme jääneet liian
paljon skannauksen/digitoinnin asteelle eli
olemme muuttaneet kokoelmia ja
72

– Minkälaisia venäläisessä yhteistyössä
toteutettuja museoprojekteja teille tulee
mieleen, kun puhutaan kansainvälisestä
yhteistyöstä Turun alueella? Onko Turun
museokeskuksen suunnitelmissa tutkimus-,
näyttely-, tai yhteistyöhankkeita
venäläisten museoiden kanssa
lähitulevaisuudessa?
Kimmo Levä:
Vuosien mittaan yhteistyöhankkeita on
ollut useita sekä näyttelyjen että
tiedonvaihdon merkeissä. Erityisen
läheistä toimintaa on ollut Turun
ystävyyskaupungin Pietarin kanssa.
20. Suomalais-venäläisessä
kulttuurifoorumissa Turun
Museokeskus neuvotteli Novgorodin
valtiollisen yhdistetyn museon ja
luonnonpuiston sekä Kizhin
valtiollisen historiallisarkkitehtuurisen ja etnografisen
museo-luonnonpuiston kanssa
kahdesta projektista.
Novgorodin valtiollinen yhdistetty
museo ja luonnonpuisto ehdotti
foorumissa Turun Museokeskukselle
viime vuonna alkaneen yhteistyön
jatkamista. Partnereilla on monia
ideoita siitä, mitä yhteistyö voisi pitää
sisällään: viikinkien ja hansaliiton
alkuaika, arkeologiset kaivaukset ja
Novgorodin tuohikirjeet,
muinaiskulttuurin patsaiden
restaurointi ja kulttuuriperinnön
objektien moderni hyödyntäminen.
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Turun Museokeskus otti ilomielin
vastaan kutsun osallistua lokakuun
puolivälissä järjestettävään
novgorodilaiseen seminaariin.
Novgorodin valtiollisen yhdistetyn
museon ja luonnonpuiston kehityksen
ja viestinnän varajohtaja Olga
Sobolevan mukaan seuraavana
yhteistyön askeleena suomalaisen
partnerin kanssa voisi toimia yhteinen
näyttely tai muu vastaava museoiden
välinen projekti.
Turun museokeskuksen ja Kizhin museon
hanke pitää sisällään laajan kirjon erilaisia
yhteistyömahdollisuuksia yhteisten
näyttelyiden järjestämisestä ja

kulttuurireittien suunnittelusta museoiden
asiantuntijoiden osallistumiseen
arkkitehtonisten elementtien
suunnittelukilpailuihin ja museoalueiden
korjaushankkeisiin, festivaaleihin sekä
perinteisen käsityön markkinoihin.
Museodialogi jatkuu.
Natalia Erchova,
venäjänkielinen tiedottaja
Media Comnatel Oy
Suomentaneet:
korkeakouluharjoittelijät
Saana Sallinen ja
Paula Järvilehto

Kuva: Visit Tula
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INFO

KÄRPÄNEN
MUSTEPULLOSSA
Venäjänkielisten
kirjailijoiden
novelleja

Toimitus:
Ljudmila Kol
Miia Santalahti
ISBN
Tekstit: LiteraruS
Kansi ja taitto: Tanja Varonen
LiteraruS
Helsinki 2020

Vuonna 2020:

KÄRPÄNEN MUSTEPULLOSSA
Venäjänkielisten kirjailijoiden novelleja

Kärpänen mustepullossa on kokoelma
Suomessa asuvien venäläiskirjoittajien
lyhytproosaa. Tämä teos täydentää LiteraruSkustantamon trilogian, jonka aiemmat osat
ovat
Missä hongat humisevat (2006) ja Huhupuheita
(2013).
Kokoelma edustaa kirjallista moniäänisyyttä.
Mukana on novelleja, kertomuksia,
pienoiskuvaelmia ja esseitä; nykyaikaisia
tarinoita, lyyrisiä miniatyyrejä, kaikuja
edellisestä elämästä.
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