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Pääkirjoitus

Helmikuun 24. päivän aamu-uutiset ovat painuneet kaikkien mieleen. Vaikka 
Venäjän hyökkäystä Ukrainaan oli osattu odottaa, tuntuivat presidentti Putinin 
pelottava puhe ja sen jälkeen käynnistyneet sotatoimet vähintään järkyttäviltä. Sodan 
alussa suomalaistenkin uutisnälkä oli jatkuvaa ja kaikki yrittivät ymmärtää tilannetta 
parhaansa mukaan. Etenkin huoli sodan jaloista pakenevista tai hyökkäysalueilla tais-
televista ja sinnittelevistä ukrainalaisista oli käsinkosketeltavaa. Moni meistä Venäjän 
kielen ja kulttuurin asiantuntijoista joutui myös taas punnitsemaan omaa suhdettaan 
Venäjään ja työhönsä. Kysymys on ollut pinnalla ennenkin, siitä esimerkiksi Krimin 
miehitys ja Putinin vainot oppositiota kohtaan ovat pitäneet huolen. Nyt alkanut sota 
kuitenkin syvensi tätä ristiriitaa entisestään, ja jälleen kerran joudumme kysymään 
itseltämme, miten tutkia ja työskennellä sellaisen maan kielen ja kulttuurin parissa, 
jonka valtiollisia toimia on täysin mahdotonta hyväksyä.

Heti sodan alettua Venäläisen kirjallisuuden seura julkaisi Venäjän sotatoimet 
jyrkästi tuomitsevan julkilausuman. Varsin pian syntyi myös ajatus Ukrainalle, sen 
kirjallisuudelle ja kulttuurille omistetusta Ajan kohinan teemanumerosta. Lehti ei 
ehtinyt ilmestyä vielä keväällä, mutta aihe ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan 
kuukausienkaan kuluessa. Tätä kirjoittaessani sotaa on kestänyt 240 päivää, eikä 
loppua ole valitettavasti vieläkään näkyvissä. Ihmisten mieli turtuu sotauutisiin, eikä 
niitä seurata enää samalla intensiteetillä kuin keväällä. Emme kuitenkaan saa unohtaa 
Ukrainaa, sen sotaa käyviä kansalaisia ja Venäjän heidän maassaan tekemiä julmuuk-
sia. Järkyttävien, tuhosta ja kärsimyksestä kertovien uutisten rinnalla mieleen voi 
kuitenkin myös muistuttaa, millaista on se rikas ja itsenäinen ukrainalainen kulttuuri, 
jonka puolesta nyt myös taistellaan. Seuramme kunnioittaa ja juhlii tällä numerolla 
itsenäistä Ukrainaa ja sen kulttuuria eikä missään tapauksessa näe sitä osana venä-
läistä kulttuuria. Jotta mahdollisimman moni lukija pääsisi perehtymään aiheeseen, 
päätimme julkaista Ajan kohinan tämänkertaisen numeron poikkeuksellisesti kaikille 
avoimena verkkoversiona. 
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Lehden esseeosion alkajaisiksi Mika Pylsy tekee katsauksen ukrainalaisen kirjal-
lisuuden historiaan. Ukrainalaista kirjallisuutta on käännetty suomeksi valitettavan 
vähän, eikä maan rikas kirjallisuusperinne ole siksi maassamme kovinkaan tuttua. 
Siitä kertoo myös se, että aiemmat, vähänkään kattavammat kirjoitukset aiheesta ovat 
jo yli sadan vuoden takaisia. Nyt Ajan kohina voi onneksi osaltaan paikata tilannetta.

Mika Pylsyn kirjallisuushistoriallista katsausta seuraa Jenniliisa Salmisen ukraina-
laisten kansansatujen suomennoksia käsittelevä teksti. Aikanaan ukrainalaisia kuten 
myös muita slaavilaisia kansansatuja ilmestyi suomeksikin kohtuullisen paljon, mutta 
kuten Jenniliisa Salminen kirjoittaa, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen suomennos-
toiminta hiipui. Joko olisi aika ukrainalaisten satujen ja lastenkirjallisuuden uudelle 
renessanssille myös Suomessa? 

Vaikka ukrainalaista kirjallisuutta on ilmestynyt suomeksi viime aikoina lähes 
olematon määrä, ovat suomalaiset kaunokirjallisuuden lukijat päässeet tutustumaan 
Ukrainaan ainakin Sofi Oksasen Koirapuisto-romaanin kautta. Esseeosion päättävässä 
tekstissä Viola Parente-Čapková kirjoittaa Oksasen romaanin vastaanotosta sekä 
Suomessa että Ukrainassa.

Ajan kohinalla on kunnia julkaista tässä numerossa myös käännökset kahdesta 
sotakevään keskellä kirjoitetusta näytelmätekstistä. Riku Toivola ja Elli Salo ovat 
kääntäneet Ljudmila Timošenkon monologin ”Minun Tarani” ja Oleg Mihailovin 
näytelmän ”Meri jää jäljelle” alun perin Talo horjahti -lukudraamaa varten, joka piti 
sisällään myös muiden ukrainalaisten ja venäläisten toisinajattelijoiden tekstejä.

Kiinnostus Ukrainaa kohtaan on alkanut näkyä hiljalleen myös kirjankustanta-
moiden valikoimassa, ja uusia käännöksiä syntyy silläkin saralla. Lehden arvostelu- 
osiossa pääsemme tutustumaan aivan hiljattain ilmestyneeseen Jevhenija Kuznjetsovan 
romaaniin Kysykää Mialta sekä Larysa Denysenkon kirjoittamaan ja Marija Fojan 
kuvittamaan lastenkirjaan Maja ja ystävät, joka puolestaan ilmestyi jo keväällä.

Henna Keränen

Pääkirjoitus



ESSEET
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Lyhyt  
ukrainalaisen  
kirjallisuuden  
historia

Lyhyt  
ukrainalaisen  
kirjallisuuden  
historia
Mika Pylsy

Venäjän hyökättyä Ukrainaan hel-

mikuussa 2022 myös Suomessa havah-

duttiin pohtimaan, mikä on oikeastaan 

se kulttuuri, joka käy tätä kirjoittaessa 

kamppailua olemassaolostaan. 

Kysymystä yrittivät pahimpaan tiedon-

nälkään valaista niin Yle (Gustafsson 

2022) kuin Helsingin Sanomat (Sillan-

pää 2022, 16) keskittyen suurelta osin 

kirjallisuuteen. Koska ukrainalainen 

kirjallisuus on jäänyt kansainvälisesti 

Ukrainalaisia kirjailijoita Kotljarevskin patsaanpaljastamistilaisuudessa vuonna 1903. Alarivissä Myh’ailo 
Kotsjubynskyi, Lesja Ukrajinka ja Hnat H’otkevytš. Ylärivissä Vasyl Stefanyk, Olena Ptšilka, Myh’ailo Starytskyi 
ja Volodymyr Samyilenko. © Wikimedia Commons.
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valitettavan tuntemattomaksi maailmankirjallisuuden osa-alueeksi, ja sitä on myös käännetty 

varsin satunnaisesti, on suomalainen uutisointi suurelta osin tyytynyt kertomaan tunnettujen 

venäläiskirjailijoiden ukrainalaisista taustoista, vaikka nämä olisivat olleet Mihail Bulgakovin 

tapaan isovenäläisiä sovinisteja.1 Toisin kuin Suomessa, jossa maan kansalaista tai maassa 

syntynyttä voidaan lähtökohtaisesti pitää suomalaisena, määräytyi etnisyys Venäjän moni-

kansallisessa sisämaaimperiumissa monimutkaisemmin.2 Venäläisen valtakulttuurin edustajia 

asui runsain mitoin kaikissa keisarikunnan kaupungeissa, kuten vaikkapa Bulgakovien perhe 

Kiovassa, mutta näiden lukeminen paikallisen kansalliskulttuurin edustajiksi on suunnilleen 

sama kuin pitäisi Bobrikovia suomalaisena.3 Niin tai näin, median keskustelu yksittäisten 

venäjäksi kirjoittaneiden kirjailijoiden kansallisesta kuulumisesta on jättänyt täysin varjoonsa 

Ukrainan oman rikkaan ja monipuolisen kirjallisuusperinteen.

Niin kuin suuressa osassa Euroopan maita, myös Ukrainan kansallinen hanke rakentui 

suuressa määrin oman kielen ja kirjallisuuden varaan. Ukrainalaisesta kirjallisuudesta puhut-

taessa onkin tarkoitettu juuri ukrainankielistä kirjallisuutta, vaikka jatkossa ukrainalaiseen 

kirjallisuuteen tulee mitä ilmeisimmin kuulumaan myös esimerkiksi Ukrainan venäjänkie-

linen kirjallisuus, eritoten kun puhutaan maan uudelleenitsenäistymisen (1991) jälkeisestä 

ajasta. Tämän hyvin yleisluontoisen katsauksen tarkoitus ei ole kuitenkaan problematisoida 

kansalliskirjallisuuden luonnetta tämän enempää, vaan tehdä tiettäväksi Ukrainan oma 

kiehtova kirjallisuusperinne kotimaiselle yleisölle ja parhaassa tapauksessa viitoittaa tietä 

tulevalle tutkimukselle ja suomennostyölle. Noudatan esityksessäni pääpiirteissään Dmytro 

Tšyzevskin klassisen, alun perin 1970-luvulla ilmestyneen ukrainalaisen kirjallisuuden his-

torian englanninkielistä, George S. N. Luckyjn täydentämää laitosta vuodelta 1997. Kattavin 

silmiini osunut suomenkielinen esitys ukrainalaisesta kirjallisuudesta on J. J. Mikkolan 

asiantunteva artikkeli ”Vähävenäläinen kirjallisuus” osana Yleinen kirjallisuuden historia 

-kirjasarjaa vuodelta 1905. Aihetta sivutaan lyhyesti myös muun muassa Valvojassa vuonna 

1898 julkaistussa laajassa artikkelissa ”Ukrainilaisista kansallisuuspyrinnöistä”4, tiettävästi 

1 Asiaa puitiin jo Bulgakovin elinaikana. Esimerkiksi Neuvostoliiton kommunistisen puolueen painovastaava Sergei Gusev 
(1927, 3–4) kirjoitti asiasta seuraavasti: ”Näytelmä Turbinien päivät sai marxilaisten kriitikoiden yksimielisen tuomion, mutta 
heiltä kaikilta jäi huomaamatta näytelmän keskeinen piirre – isovenäläinen sovinismi. […] Yrittäkääpä esittää Turbinien päivät 
Ukrainassa, niin heti alkavat syytökset isovenäläisestä sovinismista. Eikä yksikään teatterikriitikkomme pannut tätä merkille.”
2 Esimerkiksi alkujaan Odessan juutalaisen venäjänkielisen kirjailijan Vladimir (Zeev) Žabotinskin tunnettu romaani Pjatero 
(”Viisi”) vuodelta 1936 esittelee viisi erilaista juutalaisille mahdollista elämänpolkua 1900-luvun alun Venäjällä assimilaatiosta 
aseelliseen vastarintaan.
3 Näin esimerkiksi ukrainalaisen kansanliikkeen keskeinen hahmo, Suomessakin piilotellut Evgen Tšykalenko (2004, 47–48, 
281–282) valitti päiväkirjassaan vuonna 1909 ukrainalaisten kaupunkien venäläistymistä.
4  Valvoja nro 3 1898. Artikkeli on suomennos erään Bielousenkon Valvojaa varten laatimasta käsikirjoituksesta. Nimimerk-
kiä Bielousenko käytti mm. ukrainalainen lehtimies Oleksandr Lototskyi (1870–1939), mutta artikkelin kirjoittajasta ei ole 
varmuutta.

Lyhyt ukrainalaisen kirjallisuuden historia
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ensimmäisessä suomenkielisessä ukrainalaisen kulttuurin yleisesityksessä, Reino Silvannon 

tietoteoksessa Ukraina ja ukrainalaiset vuodelta 1919 sekä Johannes Remyn Ukrainan histo-
riassa vuodelta 2015.

Kiovan Rusin hajottua 1240 Ukrainan alue oli seuraavat vuosisadat sotaisaa, usean 

eri voimakkaan valtiollisen muodostelman ja kulttuurin välistä rajaseutua, jota kannatti 

tavoitella sen hedelmällisen ja viljavan maaperän takia. Lännessä oli katolinen Eurooppa, 

Mustanmeren rannikolla islaminuskoiset ottomaanien tukemat tataarit ja idässä ortodoksiset 

venäläiset ruhtinaskunnat, jotka yhdistyisivät Moskovan ikeen alla 1500-luvun alussa. Puolan 

kuningaskunnan ja Liettuan suuriruhtinaskunnan muodostettua faktisen valtioliiton 1569 

jäi ortodoksinen Ukrainan alue pitkälti katolisen Puolan hallitsemaksi alueeksi. Keskeistä 

roolia Ukrainan historiassa näyttelivät zaporogikasakat, joiden sotilaallista yhteenliittymää 

on tapana pitää eräänlaisena Ukrainan varhaisena valtiollisena edeltäjänä, sillä kasakoilla 

oli omat instituutionsa ja enemmän tai vähemmän riippumaton hallintonsa. Alkujaan nämä 

aseistetut paimentolaiset ryhmittyivät mitä ilmeisimmin vastustamaan Turkin harjoittamaa 

orjakauppaa myöhäiskeskiajalla, mutta 1500-luvun jälkipuoliskolla pääasialliseksi ”sisäiseksi” 

viholliseksi muodostui puolalainen aateli, joka yritti eri tavoin vakiinnuttaa otettaan itäisiin 

provinsseihinsa. Seurannut vajaan sadan vuoden ajanjakso muistetaan Ukrainan historiassa 

alituisten kapinoiden ja seikkailujen aikakautena, joka tunnetaan länsimaissa ehkä parhai-

ten Gogolin Taras Bulbasta ja Oleksandr Dovženkon elokuvasta Zvenyhora. Eräänlainen 

käännekohta Ukrainan historiassa on zaporogikasakkahetmanni Bohdan H’melnytskyin 

1654 allekirjoittama Perejaslavin sopimus, jossa jatkuvaa Puolan uhkaa torjuttiin siirtymällä 

vahvistuneen Venäjän suojelukseen. Samalla koko Keski-Ukraina siirtyi käytännössä tsaarin 

alamaisuuteen – reilun sadan vuoden päästä Anjalan liiton miehet yrittäisivät meillä hieman 

samanlaista temppua rauhoittaakseen jatkuvana sotanäyttämönä toimivan Suomen. Kuten 

odottaa sopii, kasakat eivät olleet Venäjänkään valtaan tyytyväisiä ja kapinointi jatkui – 

kuuluisimpana hetmanni Ivan Mazepan liittoutuminen Kaarle XII:n kanssa suuressa Pohjan 

sodassa Pietari I:stä vastaan. Lopullisesti autonominen kasakkahetmanaatti lakkautettiin 

Katariina II:n aikana 1781 ja Ukrainan alueet liitettiin hallinnollisesti osaksi Venäjän keisari-

kuntaa. Samalla vallattiin Mustanmeren rannikko turkkilaisten etupiiristä. 

Ukrainalainen kirjallisuus on, niin kuin Ukrainan nykyinen kirjakielikin, verrattain 

nuorta, 1700-luvun jälkipuoliskolta, vaikka kansanomaisia piirteitä löytyy runsaasti myös 

varhaisemmasta, pääosin kirkkoslaaviksi kirjoitetusta kirjallisuudesta. Esimerkiksi Luckyjn 

Ukrainan kirjallisuuden historia on suurelta osin omistettu juuri tämän varhaisemman 

kirjallisuuden kartoittamiselle. Mainittakoon, että myös kirjapainotaito oli Ukrainan alueella 

Lyhyt ukrainalaisen kirjallisuuden historia



Ajan kohina #18 – 2022 10

varsin pitkälle kehittynyttä uuden ajan alusta saakka ja 1600-luvun puolivälissä perustettu 

Kiovan Mohyla-akatemia huolehti alueen korkeakoulutuksesta. Ukrainalaisen kirjallisuuden 

historia on kuitenkin tapana aloittaa Ivan Kotljarevskyin (1769–1838) vuonna 1798 ilmesty-

neestä Aeneksesta, eräänlaisesta Vergiliuksen eepoksen pilamukaelmasta, joka on olevinaan 

tekstin ukrainankielinen käännös. Kansankielelle käännettäessä ovat muun muassa antiikin 

sankarit vaihtuneet zaporogikasakoiksi. Onkin syytä olettaa, että Kotljarevskyin eepos syntyi 

eräänlaisena reaktiona kasakkahetmanaatin lakkauttamiselle, joka rinnastuu näin Troijan 

kaatumiseen. Eläväisen kielensä ja erinomaisen huumorinsa takia Aenes saavutti tavattoman 

suosion. Kokonaisuudessaan runoelma ilmestyi vasta vuonna 1842. Paitsi eepoksestaan Kotl-

jarevskyi muistetaan myös ukrainalaisen näytelmäkirjallisuuden alullepanijana komedioillaan 

Natalka Poltavka ja Moskal-Tšarivnyk, jotka kantaesitettiin Pultavassa 1819. Kotljarevskyin 

esimerkki rohkaisi muita kirjailijoita kirjoittamaan ukrainaksi, joista ehkä merkittävimpinä 

”Harkovin piirinä” tunnetut runoilijat, kuten Petro Hulak-Artemovskyi (1790–1865) ja Jevhen 

Hrebinka (1812–1849). Heihin liittyi 

läheisesti myös Hryhori Kvitka-Osno-

vjanenko (1778–1843), ukrainalaisen 

proosan alullepanija. Yhteistä heille 

kaikille oli ukrainan kielen käytön 

motivointi juuri rehevän koomillisilla 

kansanaiheilla. ”Samoihin aikoihin 

menee ukrainalaiselta kirjallisuudelta 

välittömästi hukkaan muutamia eteviä 

kirjailijoita, joista suurin N. V. Gogol. 

He kirjoittavat teoksensa venäjäksi ja 

rikastuttavat venäläistä kirjallisuutta 

ukrainalaisilla aiheilla ja kuvaus-

tensa eteläisellä väririkkaudella”, J. 

J. Mikkola (1919, 156) muistuttaa. 

Gogolin varhaistuotannon juuria ja 

kontekstia onkin vaikea ymmärtää 

tuntematta ajan ukrainalaista kir-

jallisuutta. Olihan Gogolin isäkin, 

Vasyl Hohol-Janovskyi (1777–1825) 

kirjoittanut humoristisia näytelmiä 

Kotljarevskin esimerkin innoittamana. Mykola Butovitšin kansikuva Kotljarevskin Aenekseen.

Lyhyt ukrainalaisen kirjallisuuden historia
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Puolalaisen eliitin valta Ukrainassa taittui lopullisesti vasta marraskuun kansannousuna 

tunnetun Puolan kapinan 1830–1831 myötä. Vilnan yliopisto suljettiin 1832 ja sen tilalle 

avattiin 1834 venäjänkielinen Kiovan yliopisto, joka tavallaan jatkoi 1817 lakkautetun Kiovan 

Mohyla-akatemian perinteitä. Tarkoitusperästään ja opetuskielestään huolimatta Kiovan 

yliopistosta tuli pian juuri ukrainalaisen älymystön keskittymä. Reilun kymmenen vuoden 

päästä perustamisesta yliopiston piirissä syntyi Kyrilloksen ja Metodioksen salaseura, jota 

voidaan syystä pitää modernin ukrainalaisen kansallisuusaatteen syntysijana ja 1840-lukua 

ukrainalaisen kulttuurin ensimmäisenä kukoistuskautena. Seuran perustaja oli historioitsija 

Mykola Kostomarov (1817–1887), eräänlainen Ukrainan Snellman, joka ensimmäisten 

joukossa hahmotteli Ukrainan selvästi Venäjästä erillisenä kansakuntana historiallisissa 

tutkimuksissaan. Seuran elinikä jäi sen historiallista merkitystä lyhyemmäksi. Jo reilun 

vuoden päästä eräs opiskelija kanteli siitä santarmeille ja seuran jäsenet pidätettiin, tuomittiin 

ja lähetettiin maanpakoon. 

Ukrainalaisen kirjallisuuden kannalta Kyrilloksen ja Metodioksen seuran ehdotto-

masti kuuluisin jäsen on Ukrainan kansallisrunoilija Taras Ševtšenko (1814–1861). Ševtšenko 

syntyi kiovalaisen kartanoherran maaorjana. Jäätyään orvoksi hän päätyi kylän diakonin 

luo kouluun, jossa hän sai oppia lukemaan 

ja kirjoittamaan. Pojan kuvataiteelliset 

taipumukset huomattiin jo varhain ja 

kartanoherra suostui lähettämään hänet 

maalarinoppiin Pietariin, missä hänen 

lahjansa huomattiin ja erinäisten taiteen-

suosijoiden, kuten venäläisen runoilijan 

Vasili Žukovskin avulla hänet ostettiin 

vapaaksi maaorjuudesta. Maalaamisen 

ohella Ševtšenko kirjoitti kaiken aikaa 

kansanlaulujen innoittamia runoja, jotka 

ilmestyivät vuonna 1840 koottuina kokoel-

massa Kobzar, eli kobzan – ukrainalaisen 

luutun – soittaja. J. J. Mikkola (1905, 622) 

suitsuttaa kokoelmaa seuraavasti: ”Syvä 

runollinen kansanelämän tuntemus ilmeni 

heti ensimmäisissä runoissa. Vähävenäläisen 

kansan surut ja vaivat, synkät sankarilliset 
Taras Ševtšenkon omakuva. © Wikimedia Commons.

Lyhyt ukrainalaisen kirjallisuuden historia
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muistot ja tulevaisuuden toivo henkivät niistä vastaamme. Ševtšenkon runous herätti heti 

vastakaikua vähävenäläisten sydämissä; hän oli tuonut ilmi ne tunteet, joita jokainen tunsi, 

vaikka synkkänä valtiollisena aikana ei uskaltanut lausua.” Kokoelmaa seurasi vuonna 1841 

eeppinen runo ”Haidamaki” ja vuonna 1844 balladi ”Hamalija”. Valmistuttuaan Pietarin 

taideakatemiasta Ševtšenko kierteli hetken aikaa Ukrainaa vapaana taiteilijana ja kirjailijana, 

kunnes asettui Kiovaan yliopiston piirustuksenopettajaksi. Täällä hän tutustui samanmieli-

siin Kyrilloksen ja Metodioksen salaseuran jäseniin.

Muihin salaseuran jäseniin verrattuna Ševtšenko sai erityisen ankaran tuomion, ilmei-

sesti pilkkarunojensa ja alhaisen syntyperänsä takia. Hänet tuomittiin tavalliseksi sotamie-

heksi ja häntä kiellettiin keisarin henkilökohtaisesta määräyksestä kirjoittamasta, piirtämästä 

tai maalaamasta, mitä käskyä Ševtšenko kuitenkin uhmasi salaa. Vuodet 1847–1857 

Ševtšenko palveli Uralilla ja osallistui myöhemmin Venäjän Keski-Aasian valloitukseen mitä 

kurjimmissa oloissa. Lopulta hänet armahdettiin Nikolai I:n kuoltua ja Ševtšenko saattoi 

palata terveys murtuneena takaisin Euroopan puoleiselle Venäjälle. Ševtšenko kävi vielä 

kerran Ukrainassa 1859, mutta vietti muuten viimeiset vuotensa Pietarissa. Ševtšenko kuoli 

1861 ja hänen jäämistönsä siirrettiin Kiovaan, jonne hänet on haudattu. Vuonna 1954 ilmestyi 

Petroskoissa Nikolai Laineen pieni suomennosvalikoima Ševtšenkon runoja. Yksi Ševtšenkon 

kuuluisimmista runoista ”Zapovid” eli ”Testamentti” vuodelta 1845 kuuluu Laineen suomen-

noksena seuraavasti:

Kun ma kuolen – leposija

Ukrainassa suokaa,

aavan aron keskelle mun

hautakumpuin luokaa.

Jotta Dneprin kohistessa

nauttisin ma rauhaa,

jotta sinne kuulisin, kun

joki vanha pauhaa.

Vihollisen verta alkaa

virta viedä milloin

Ukrainasta – haudastani

minä nousen silloin.

Rukoilemaan jumalan luo

menen sitten vasta, –

siihen saakka välitä en

minä jumalasta.

Haudatkaa, ja sorron kahleet

lyökää voimain takaa.

Vihollisen kuumin hurmein

arot pirskottakaa.

Ja kun yhteen yhtyy perhe

uusi, suuri, vapaa –

muistolleni sana hellä,

hyvä omistakaa. 

(Ševtšenko 1954, 29–30)
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Taras Ševtšenkon maalaama muotokuva 
Panteleimon Kulišista. © Wikimedia  
Commons.

Monet entiset Kyrilloksen ja 

Metodioksen seuran jäsenet järjestäy-

tyivät uudelleen Pietarissa 1850-luvun 

lopussa Hromada-seuran muodossa, 

mistä alkoi uusi vaihe ukrainalaisessa 

kansallisessa heräämisessä. Myös 

Ševtšenko ehti ottaa viimeisinä 

vuosinaan osaa seuran toimintaan, 

ennen kaikkea seuran keulakuvana, 

ukrainalaisen kirjallisuuden elävänä 

klassikkona. Seuran parista kansalli-

sen liikkeen keskushahmoksi kohosi 

aikaa myöten Myh’ailo Drahomanov 

(1841–1895), historioitsija, kansan-

runouden kerääjä ja varhainen ukrainalainen sosialisti, joka jatkoi Kostomarovin aloittamaa 

työtä, mutta nyt aikaisempaa radikaalimmassa muodossa. Seuran vaikutuspiirissä alkoi myös 

ilmestyä ukrainankielinen kirjallinen kuukauslehti Osnova (1861–1862), jota toimitti Pante-

leimon Kuliš (1813–1897), yksi alkuperäisistä Kyrilloksen ja Metodioksen seuran jäsenistä ja 

ukrainalaisen historiallisen romaanin luoja. Kuliš oli kirjoittanut romaaninsa Tšorna rada 
(”Rahvaan kasakkakokous”), joka kertoi zaporogikasakoiden vaiheista Bohdan H’melnytskyin 

kuoleman jälkeen 1600-luvun lopussa, jo Kyrilloksen ja Metodioksen seuran päivinä, mutta 

hänen onnistui julkaista se vasta 1857, samana vuonna ukrainankielisen aapisensa kanssa. 

Samaisena vuonna Kuliš julkaisi myös Marko Vovtšokin, oikealta nimeltään Marija Vilinskan 

(1833–1907), kokoelman Narodni opovidanja (”Kertomuksia kansanelämästä”). Vovtšokia 

pidetään ukrainalaisen novellin kehittäjänä ja muun muassa Ivan Turgenev venäjänsi hänen 

kertomuksiaan 1850-luvun lopussa. Venäjän valtion suhtautuminen ukrainalaiseen kulttuuri-

kehitykseen oli kuitenkin kielteistä, olkoonkin että Aleksanteri II:n hallituskauden alkupuoli 

toi mukanaan ennennäkemättömiä vapauksia. Tunnetuksi on tullut Venäjän sisäministeri 

Pjotr Valujevin uuden Puolan kapinan jälkimainingeissa antama kiertokirje vuonna 1863, joka 

kielsi ukrainan kielen olemassaolon ja ohjeisti välttämään rahvaalle suunnatun kirjallisuuden 
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julkaisemista. Tällaiset asenteet saivat esimerkiksi Pietarissa asuvan Vovtšokin siirtymään 

lopulta kirjoittamaan venäjäksi. Vuonna 1876 Aleksanteri II allekirjoitti niin kutsutun Emsin 

ukaasin, joka kielsi kokonaan ukrainankielisen kirjallisuuden julkaisemisen, niin kuin hänen 

isänsä oli aikoinaan kieltänyt suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemisen vuoden 1850 

kieliasetuksella. Emsin ukaasi osoittautui kuitenkin pitkäikäisemmäksi ja keskitti ukrainan-

kielisen painotoiminnan ja kulttuurikehityksen seuraaviksi vuosikymmeniksi pitkälti Puolan 

jaossa Itävalta-Unkarin puolelle päätyneeseen Lviviin. Samalla monet ukrainalaisen älymystön 

edustajat, kuten Drahomanov ja Kuliš, siirtyivät ulkomaille.

Monikulttuurisessa Galitsian 

läänissä, jonka pääkaupunki Lviv oli, kehitys 

kulki hyvin toisenlaista tietä kuin Venäjän 

keisarikunnassa. Maaorjuus lakkautettiin 

1848 ja vähitellen alueen ruteenit, kuten 

länsi-ukrainalaista väestöä nimitettiin, 

alkoivat järjestyä: kansallisia etuja valvomaan 

perustettiin ”Holovna ruska rada” (Ruteenien 

ylineuvosto) -niminen seura ja kansankielisestä 

kirjallisuudesta huolehtimaan ”Halyts-

ko-Ruska matytsja” -niminen yhdistys. Lvivin 

yliopistossa avattiin ruteenin eli käytännössä 

ukrainan kielen ja kirjallisuuden laitos ja 

ukrainankielistä opetusta laajennettiin vähi-

tellen myös teologiseen ja oikeustieteelliseen 

tiedekuntaan. Kuitenkin vasta 1860-luvulla 

Ukrainan kansallinen harrastus alkoi saada 

vastakaikua Galitsiassa, mutta usein sitäkin 

innoittuneempana. Vuonna 1863 lviviläisessä 

ukrainankielisessä lehdessä Meta (1863–1865, ”Päämäärä”) ilmestyi Pavlo Tšubynskyin 

runo ”Štše ne vmerla Ukrainy y slava, y volja”, jonka paikallinen katolinen pappi Myh’ailo 

Verbytskyi sovitti vielä saman vuonna lauluksi, josta tulisi aikaa myöten Ukrainan kansallisen 

liikkeen tunnuslaulu ja lopulta kansallishymni ”Viel’ ei kuollut ole Ukraina, ei kunnia eikä 

tahto”.

Tässä Galitsian kansallisen heräämisen ilmapiirissä varttui Ivan Franko (1856–1916), 

Taras Ševtšenkon jälkeen ehkä tärkein ukrainalainen kirjailija. Franko syntyi sepän poikana 

Marko Vovtšok, oikealta nimeltään Marija Vilinska. 
© Wikimedia Commons.
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Lvivin läheisessä kylässä, mutta saattoi sukulais-

tensa avustuksella jatkaa lukujaan aina Lvivin 

yliopistoon asti. Ylioppilaspiireissä Franko 

kuului aluksi Venäjää ihannoiviin ”moska-

lofiileihin” kunnes tutustui Drahomanoviin, 

minkä jälkeen Franko omistautui täysin rinnoin 

ukrainalaiselle kansanliikkeelle ja sosialismille. 

Näitä esittelevät kirjoitukset johtivat Frankon 

ja hänen opiskelijatovereidensa pidättämisiin 

ja lopulta yliopistosta erottamiseen. Franko 

valmistui lopulta Tšernivtsin yliopistosta 

ja väitteli Wienin yliopistosta slaavilaisista 

kielistä. Vuonna 1890 Franko perusti yhdessä 

Drahomanovin ja kustannustoimittaja Myh’ailo 

Pavlykin kanssa Ukrainan radikaalin puolueen 

ja puolueen jakautumisen jälkeen 1899 yhdessä 

historioitsija Myh’ailo Hruševskyin (1866–1934) 

kanssa Ukrainan kansallisdemokraattisen 

puolueen, jonka pitkän ajan tavoitteena oli 

yhdistää Galitsia Venäjän Ukrainan kanssa 

itsenäiseksi Ukrainan valtioksi. Tieteellisen, journalistisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen 

toiminnan lisäksi – jotka olivat Frankolla sidoksissa toisiinsa – hän oli erittäin tuottelias ja 

monipuolinen kirjailija. Frankolla oli runsaasti yhteyksiä muihin itäisen Keski-Euroopan 

aikalaiskirjailijoihin, kuten Arthur Schnitzleriin, Hermann Bahriin ja Stanisław Przyby-

szewskiin, ja hänen tuotantonsa onkin mielekkäämpää rinnastaa ajan itävaltalaiseen tai 

puolalaiseen kuin venäläiseen kirjallisuuteen. Frankon tuotanto on tapana jakaa varhaiseen 

romanttiseen, realistiseen ja modernistiseen myöhäiskauteen. Varhaiskausi käsittää paitsi 

nuorekkaita goottilaisia kertomuksia myös runsaasti runoutta, jossa on havaittavissa paitsi 

väistämätön Ševtšenkon jälki, myös Heinrich Heinen ilkamoiva satiirinen linja, joka on 

ylipäätään keskeinen Frankon laaja-alaisessa runotuotannossa. Parhaiten Franko muistetaan 

kuitenkin realistisesta kaudestaan, eritoten kohua herättäneistä romaaneista Boa constrictor 

(1878, ”Kuningasboa”), Na dni (1880, ”Pohjalla”) ja Boryslav smijetsja (1881–1882, ”Borislav 

nauraa”), joista löytyy paljon zolalaista naturalismia, mutta myös odottamattomia groteskin 

piirteitä. Näitä seuranneesta tuotannosta muistetaan parhaiten 1200-luvulle sijoittuva histo-

riallinen romaani Zahar Berkut (1883) sekä dostojevskimäiset rikosromaanit Dlja domašnoho 

Ivan Franko. © Wikimedia Commons.
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ohnyštša (1892, ”Kotirauhan nimissä”) ja Osnovy suspilnosty (1894–1895, ”Yhteiskunnan tukipi-

larit”). Näiden väliin sijoittuu myös Frankon ehkä tunnetuin näytelmä Ukradene štšastja (1893, 

”Varastettu onni”). Elämänmyönteinen, osin omaelämäkerrallinen Pereh’resni stežky (1900, 

”Elämän risteykset”) huipentaa realistisen kauden ja viitoittaa samalla tietä myöhäiskauden 

impressionistislyyrisille novelleille. Valtava merkitys ukrainalaiselle hengenelämälle on ollut 

myös Frankon mittavalla käännöstyöllä, johon lukeutuu sellaisia kirjailijoita kuin Dante, 

Shakespeare, Milton, Cervantes, Goethe, Gogol, Puškin, Mickiewicz, Flaubert ja Strindberg, 

vain joitakin nimiä mainitakseni. Pahennusta herättävästä kohukirjailijasta ja sosialistista 

tuli 1800-luvun loppuun mennessä ukrainalaisen yhteiskunnallisen ja kirjallisen elämän 

keskushahmo, jonka viitan alta kohosi käytännössä koko seuraava ukrainalainen kirjallinen 

sukupolvi.5

Kun Mikkola täydensi aikaisempaa esitystään Otavan ja WSOY:n yhdessä tuumin vuonna 

1919 julkaiseman Tietosanakirjan kymmenennen osan artikkelissaan, saattoi sen otsikoida jo 

sen enempää miettimättä vähävenäläisen kirjallisuuden sijaan ”Ukrainan kieleksi ja kirjalli-

suudeksi”. Siinä Mikkola (1919, 159) kirjoittaa: ”Kun Venäjän ensimmäisen vallankumouksen 

vaikutuksesta ukrainan kieli 1905 vihdoin pääsi kahleistaan, on aivan uusi elämä alkanut 

Ukrainan kansalle. Kansallisen itsetajunnan kasvaessa on kirjallisuus saanut uuden vauhdin.” 

Ukrainan olot todella vapautuivat hetkeksi Venäjän ensimmäisen vallankumouksen seurauk-

sena, mikä mahdollisti muun muassa ukrainankielisen painotoiminnan, joka tietysti kiihdytti 

ukrainankielisen kirjallisuuden ilmestymistä ja leviämistä ennennäkemättömällä tavalla 

Venäjän puoleisessa Ukrainassa. Paino-olojen vapautuminen osui yhteen uuden, modernisti-

seksi luonnehditun kirjailijasukupolven kanssa. Jo Franko oli myöhäistuotannossaan Ibsenin, 

Strindbergin tai Juhani Ahon tapaan kurottautunut kohti modernismia, mutta varsinaisina 

uuden kirjallisuuden airuina pidetään häntä seuranneita kirjailijoita, joista merkittävimpiä 

ovat Myh’ailo Kotsjubynskyi, Lesja Ukrajinka, Olha Kobyljanska ja Vasyl Stefanyk.

Myh’ailo Kotsjubynskyi (1864–1913) syntyi köyhtyneeseen aatelisperheeseen Vinnyts-

jassa. Pojan opinnot keskeytyivät hänen osallistuttuaan sosialistiseen toimintaan koulussa. 

Poliisiratsiassa Kotsjubynskyin kotoa löytyi laittomia käsinkirjoitettuja kopioita Ševtšenkon 

runoista. Vaivoin Kotsjubynskyin onnistui saada lopulta opettajan pätevyys, jonka avulla hän 

sai elätettyä itsensä ja perheensä. Käänteentekeväksi osoittautui matka Lviviin 1890, missä 

Kotsjubynskyi tutustui Ivan Frankoon ja muihin paikallisiin kirjailijoihin ja sai julkaistuksi 

5  Suomeksi Frankolta on julkaistu Karjalan neuvostotasavallassa kokoelmat Satuja lapsille (suom. Matti Vesvalo, 1954) ja 
Pieni Miron (suom. Vappu Lindberg ja Mirja Letonmäki, 1958).
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ensimmäiset novellinsa paikallisissa ukrainalaisissa lehdissä. Ulkoisesti Kotsjubynskyin elämä 

oli lähes yhtä vähäeleistä kuin Tšehovin, johon häntä tulee helposti verranneeksi varsinkin 

1800-luvun puoleisen tuotannon osalta. 1900-luvulla alkaa kuitenkin nousta esille Kotsjubyns-

kyin omalaatuisuus. Venäläisen kollegansa syksyisen ikävöinnin vastapainoksi Kotsjubyns-

kyin kertomuksissa korostuu fauvistinen väripaletti ja vitalistinen elämänvoima. Kuohkea 

mustamulta, kasteessa kimmeltävät omenat, tuulessa huojuvat auringonkukat ja tuhlaileva 

auringonpaiste toistuvat novellista toiseen. Kotsjubynskyin tunnetuimpiin kertomuksiin 

tai oikeastaan proosarunoihin lukeutuvat ”Tsvit jabluni” (1902, ”Omenan väri”), ”Inter-

mezzo” (1907) ja ”Son” (1911, ”Uni”). Tähän sarjaan kuuluvat välillisesti myös vuonna 1912 

Caprilla Gorkin luona kirjoitetut lastut ”H’vala žyttju!” (”Elämälle ylistys!”) ja ”Na ostrovi” 

(”Saarella”). Kahdessa osassa ilmestynyt Fata Morgana (1901, 1910) on Kotsjubynskyin yritys 

peilata vuosien 1905–1906 levottomuuksia Ukrainassa, mutta huomattavasti merkittävämpi 

teos pidemmän proosan saralla on pienoisromaani Tini zabutyh’ predkiv (1911, ”Menneitten 

sukupolvien varjot”), joka syntyi edellisvuoden Karpaattien-matkan innoittamana. Ukrainan 

Karpaateista tuli taiteilijoille jonkinlainen Karjalaa vastaava kotoisan eksotiikan ja innoi-

tuksen lähde 1900-luvun vaihteessa. Kotsju-

bynskyin vuoristohutsulien pariin sijoitettu 

Romeo ja Julia -muunnelma häikäiseekin 

kirjavuudellaan ja teos sai arvoisensa visuaalisen 

tulkinnan, kun ohjaaja Sergei Paradžanov 

sovitti kertomuksen samannimiseksi elokuvaksi 

vuonna 1964, kun Kotsjubynskyin syntymästä 

oli kulunut sata vuotta. Kotsjubynskyi kuoli 

ennenaikaisesti astman ja tuberkuloosin murta-

mana.

Lesja Ukrajinka (1871–1913), oikealta 

nimeltään Larisa Kosatš-Kvitka, on ukraina-

laisen kirjallisuuden Lydia Koidula ja Edith 

Södergran samassa hahmossa. Ukrajinka syntyi 

vakavaraiseen ukrainalaiseen älymystöper-

heeseen, jossa harrastettiin johdonmukaisesti 

ukrainalaista kulttuuria. Äiti Olena Ptšilka 

(1849–1930), itsekin tunnettu kirjailija ja 

Myh’ailo Drahomanovin sisar, kannusti Lesja Ukrajinka eli Larisa Kosatš-Kvitka.  
© Wikimedia Commons
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tytärtään julkaisemaan runoja lviviläisissä lehdissä jo nuoressa iässä ja keksi tälle myös kan-

sallishenkisen kirjailijanimen ”Ukrainalainen”. Varhain iskenyt ja lopulta kohtaloksi koitunut 

luutuberkuloosi varjosti jatkuvasti Ukrajinkan elämää ja pakotti viettämään paljon aikaa 

ulkomaisissa parantoloissa, mikä näkyi hänen tuotannossaan käänteisesti poikkeuksellisena 

vitalistisuutena. ”Sydän synkkäkin herätköön taas elämään, / sävel laulujen nyt levittäytyy. / 

Mikä elää, se keväällä nostakoon pään, / sydän sykkiihän vielä, sen täytyy!”, niin kuin runo 

”Voitto” kuuluu Armas Äikiän suomennoksena (Ukrajinka 1963, 8). Tärkeän osan Ukrajin-

kan tuotannosta muodostavat käännökset ukrainan kielelle. Hieman samaan tapaan kuin 

Runebergin suomentamisesta, tuli Gogolin ukrainantamisesta tärkeä kansallinen tehtävä 

1800-luvun lopulla ja Ukrajinka käänsi kokoelman Dikankan iltoja ukrainaksi yhdessä veljensä 

kanssa. Niin kuin suuri osa kansallisista vapausliikkeistä, myös ukrainalainen oli luonteeltaan 

suurelta osin sosiaalidemokraattinen ja Marxin Pääoman ukrainantaminen teki Ukrajinkasta 

myöhemmin neuvostovallan silmissä hyväksyttävämmän hahmon, tämän ilmeisestä kansallis-

mielisyydestä huolimatta. Ukrajinkan eräänlaisena pääteoksena pidetään draamallista runoel-

maa Lisova pisnja (1911, ”Metsän laulu”), osin siitäkin syystä, että siinä hyödynnetään ukraina-

laista eikä antiikin aihelmaa, niin kuin suuressa osassa Ukrajinkan muuta draamatuotantoa. 

Lyyrisen satunäytelmän muotoon puettu pohdinta ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta, 

tai ehkä oikeammin luonnon hyväksikäytöstä ja sen kostautumisesta, on aikaa myöten muut-

tunut vain ajankohtaisemmaksi. Ukrajinkan toinen ukrainalaisaiheinen näytelmä Bojarynja 

(1911, ”Pajarin vaimo”) pysyi kiellettynä niin Venäjällä kuin Neuvostoliitossa sen vahvan 

venäläisvastaisen sanoman takia.

Vuonna 1901 Lesja Ukrajinka tutustui häntä vajaat kymmenen vuotta vanhempaan kir-

jailijaan Olha Kobyljanskaan (1863–1942). Kohtaamista seurasi Ukrajinkan kuolemaan asti 

kestänyt intiimi kirjeenvaihto, jonka luonne on antanut aihetta olettaa kirjailijoiden välistä 

suhdetta eroottiseksi. Kobyljanskan tuotannosta muistetaan parhaiten romanttis-symbolis-

tiset romaanit Zemlja (1902, ”Maa”) ja V nedilju rano zillja kopala (1909, ”Hän keräsi yrttejä 

sunnuntaiaamuna”). Kun Kobyljanskan kotiseutu pohjoinen Bukovina päätyi ensimmäisen 

maailmansodan jälkeen Romanialle, vaikeutui Kobyljanskan kirjailijan työ huomattavasti, 

kun Romanian viranomaiset alkoivat tukahduttaa ukrainalaista kulttuuria uusilta alueiltaan. 

Kobyljanska julkaisi teoksiaan myös modernistisessa Ukrajinska hatassa (1909–1914), joka oli 

lyhyen aikaa tärkein ukrainalainen kirjallisuuslehti ja jossa nähtiin monia tulevien 1920-luvun 

johtavien kirjailijoiden varhaisia tekstejä. Mainitsemisen arvoinen on myös Vasyl Stefanyk 

(1871–1936), jonka varhaiset novellikokoelmat Synja knyžetška (1899, ”Sininen kirja”) ja 

Kaminnyi h’rest (1900, ”Kivinen risti”) olivat merkkitapauksia ukrainalaisen lyhytproosan 
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saralla. Vuonna 1903 Stefanyk tutustui Pultavassa Kotljarevskin patsaan paljastamistilai-

suudessa Venäjän puoleisen Ukrainan johtaviin ukrainalaiskirjailijoihin Kotsjubynskyiin, 

Ukrajinkaan ja muihin, mistä alkoi aktiivinen kanssakäyminen näiden kanssa. Myöhemmin 

Stefanyk toimi vuosina 1918–1919 Länsi-Ukrainan kansantasavallan johtotehtävissä.

Vuosina 1914–1921 Ukraina eli enemmän tai vähemmän jatkuvassa sotatilassa. Ukrainan 

hallinto oli jo heti helmikuun vallankumouksen 1917 jälkeen järjestäytynyt Radan eli 

Ukrainan keskusneuvoston muodollisesti johtamaksi alueeksi. Radan johtoon nimitettiin 

historioitsija Myh’ailo Hruševskyi, joka oli ollut luomassa Ukrainan kansallisdemokraattista 

puoluetta yhdessä Ivan Frankon kanssa. Venäjän väliaikaishallitus kieltäytyi kuitenkin 

tunnustamasta Ukrainan uutta hallintoa, joka taiteili tilanteen eläessä autonomia- ja 

itsenäisyysvaatimusten välillä. Vasta bolševikkien vallankaappauksen ja sitä seuranneiden 

sotatoimenpiteiden myötä Rada julisti Ukrainan kansantasavallan itsenäiseksi 25.1.1918. Apua 

Neuvosto-Venäjää vastaan Rada haki Suomen tapaan keskusvalloilta eli käytännössä saksa-

laisilta, jotka valtasivatkin pian suuren osan Ukrainasta. Radan vasemmistolainen ja kansal-

lismielinen hallinto ei heitä kuitenkaan miellyttänyt, vaan johtoon nostettiin ukrainalaisten 

suurtilallisten tuella entinen tsaarin armeijan kenraali Pavlo Skoropadskyi, zaporogikasakka-

hetmanni Ivan Skoropadskyin veljen jälkeläinen. Skoropadskyin kausi päättyi loppuvuodesta 

1918 keskusvaltojen hävitessä maailmansodan. Tällöin loppuvuodesta 1918 Galitsia julistautui 

itsenäiseksi Länsi-Ukrainan kansantasavallaksi, jonka oli määrä yhdistyä Ukrainan kansan-

tasavallan kanssa, mutta joka joutui pian Puolan valtaamaksi. Ukrainan kansantasavallan 

johtoon nousi puolestaan aikaisemmin Radan johtotehtävissä toiminut ja itsenäisyysjulistuk-

seenkin osallistunut Symon Petljura, joka yritti säilyttää Ukrainan itsenäisyyden bolševikkien 

ja valkoisten venäläisten armeijoiden ristitulessa. Juuri Petljura on Bulgakovin romaanin 

Valkokaarti ja siihen pohjautuvan näytelmän Turbinien päivät pääpaholainen, kun venäläiset 

valkoiset puolustavat Kiovaa kaupunkia takaisin valtaavalta Ukrainan kansallisarmeijalta. 

Seuranneesta verisestä ja sekavasta vapaus- ja sisällissodasta, johon osallistui edellä mainittu-

jen armeijoiden lisäksi myös runsaasti pienempiä alueellisia ryhmittymiä, koitui se hyvä, että 

sodan lopulta voittaneet bolševikit taipuivat säilyttämään Ukrainan muodollisesti erillisenä 

kansallisena neuvostotasavaltana. Näin esimerkiksi vuonna 1917 Pietarista Kiovaan siirtynyt 

ukrainalainen taiteilija Heorhi Narbut – eräänlainen Ukrainan Akseli Gallen-Kallela – 

saattoi paitsi suunnitella Ukrainan kansantasavallan valtiollisia symboleita, postimerkkejä, 

rahayksiköitä ynnä muita, myös huolehtia nuoren neuvostotasavallan visuaalisista tarpeista. 

Lyhyeksi jäänyt itsenäisyys merkitsikin ennenäkemättömän ukrainalaisen kulttuurin 

kukoistuskauden alkua. Kirjallisuuden saralta tältä aikakaudelta on syytä mainita vuonna 
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1918 Kiovassa järjestynyt symbolistirunoilijoiden ryhmä Bila studia (Valkoinen studio), jonka 

jäsenistä varsinkin Pavlo Savtšenkon (1890–1937) ja Pavlo Tytšynan (1891–1967) runous on 

jäänyt elämään. Tytšyna tulisi myöhemmin tunnetuksi Neuvosto-Ukrainan kansallislaulun 

kirjoittajana. 

Puolalainen emigranttikustantaja Jerzy Giedroyc on ristinyt ukrainalaisen 1920-

luvun kirjallisuuden mieleenpainuvasti ”murhatuksi renessanssiksi”. Ukrainalaisen kirjalli-

suuden kukoistus päättyikin muiden neuvostoliittolaisten kansalliskirjallisuuksien tapaan 

massiiviseen verilöylyyn – suuri osa ukrainalaisälymystöstä teloitettiin Neuvosto-Karjalan 

Sandarmohissa. Ukrainalainen kirjallisuus jakaantui 1920-luvulla karkeasti ottaen kolmeen 

eri päähaaraan: proletaarikirjallisuuteen, futurismiin ja uusklassisteihin, jotka kaikki voi 

laskea osaksi ukrainalaista kansallista modernismia. Kirjallisina keskuksina toimivat Kiova ja 

Harkova, joka oli Neuvosto-Ukrainan pääkaupunki vuosina 1921–1934. Suuri osa kirjailijoista 

oli aloittanut kirjailijanuransa jo 1910-luvulla, ja he olivat siten varttuneet Ukrainan kansalli-

sen vapautumisen ilmapiirissä. Proletaarikirjailijat olivat ensisijaisesti lyyrisiä vasemmistoro-

mantikkoja, heistä ehkä merkittävimpänä runoilija Mykola H’vylovyi (1893–1933), jonka tuo-

tannosta voi hakea yhtymäkohtia vaikkapa myöhäiseen Sergei Jeseniniin. Venäläisrunoilijan 

lailla myös H’vylovyin elämä päättyi itsemurhaan. Proletaarikirjailijoihin liittyi myös näytel-

mäkirjailija Mykola Kuliš (1892–1937), joka tunnetaan parhaiten ekspressionistisista vallanku-

mousnäytelmistään. Proletaarikirjailijoiden ryhmittyminä toimivat käytännössä H’vylovyin 

johtamat Hart (1923–1925) ja sen seuraaja VAPLITE (1926–1928) sekä osin rinnakkainen 

MARS (1924–1926). Futuristien keskushahmo oli runoilija Myh’ailo Semenko (1892–1937), 

eräänlainen Ukrainan Majakovski, jonka kokoelmat Derzannja ja Kverofuturizm vuodelta 

1914 merkitsivät futurismin lähtölaukausta Ukrainassa. Futurismi ei estänyt Semenkoa 

kuulumasta hetken aikaa myös Valkoisen studion piiriin. 1920-luvun aikana Semenkon 

ympärille muodostui Harkovassa kolme eri futuristista ryhmittymää: Aspafunt (1921–1924, 

Panfuturistien assosiaatio), Asotsiatsija robitnykiv komunistytšnoji kultury (1924–1925, 

Kommunistisen kulttuurin työntekijöiden assosiaatio) ja Nova generatsija (1927–1930, Uusi 

sukupolvi), jotka sanoin ja teoin propagoivat avantgardista taidetta Ukrainaan. Muita huo-

mattavia futuristeja Semenkon ohella olivat muun muassa Geo Škurupi (1903–1937) ja Mykola 

Bažan (1904–1983). Ukrainalaisen modernistisen kirjallisuuden ehkä omintakeisin ilmiö on 

uusklassistit, jotka jossain määrin rinnastuvat venäläisiin ”kanssamatkustajiin”, mutta vaalivat 

tuotannossaan avoimemmin korkeakulttuurin ja apoliittisuuden ihanteita. Tyylillisesti he 

muistuttavat ranskalaisia parnassolaisia ja ovat muutenkin poetiikaltaan lähellä symbolisteja. 

Ryhmän merkittävimpiä kirjailijoita olivat runoilija Maksym Rylskyi (1895–1964), uusklas-
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sismin ehkä tyylipuhtain edustaja, sekä ryhmän eräänlainen johtohahmo, runoilija-tutkija 

Mykola Zerov (1890–1937), joka oli kuulunut Narbutin ympärille Kiovassa muodostuneeseen 

taiteilija- ja älykköpiiriin. Uusklassisteihin liittyi läheisesti myös prosaisti Valerijan Pidmo-

hylnyi (1901–1937), joka toimitti uusklassistien äänitorveksi muodostunutta kirjallisuuslehteä 

Žyttja j revoljutsija (1924–1934, ”Elämä ja vallankumous”). Pidmohylnyin tunnetuin teos on 

urbanistinen romaani Misto (1929, ”Kaupunki”), tragikoominen kertomus kaupunkiin joutu-

vasta maalaisesta. Vaikka ryhmillä oli omat taiteelliset ja poliittiset painotuksensa, heillä oli 

usein enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Esimerkiksi VAPLITEn puheenjohtajana 

toimi futuristi Myh’ailo Jalovyi (1895–1937) ja Zerov puolestaan oli suuri Hvylovyin runouden 

ihailija. Ryhmien ulkopuolelle jäi huippusuosittu humoristi Ostap Vyšnja (1889–1956), joka 

kuitenkin jakoi muun murhatun renessanssin kohtalon, olkoonkin että selvisi kymmenestä 

vankileirivuodesta hengissä.

Yksi ukrainalaisen kirjallisuuden merkillisimmistä hahmoista on kirjailija V. Domonto-

vytš, oikealta nimeltään Viktor Petrov (1894–1969). Varsinaisen työuransa Petrov teki moni- 

alaisena ukrainalaisen kulttuurin ja historian tutkijana, mikä osin selittää erilaisten 

pseudonyymien käytön. Mykola Zerovin läheisenä ystävänä ja kollegana Petrov oli lähellä 

uusklassisteja ja jakoi osin näiden esteettiset 

ihanteet. Hänen kaunokirjallisen tuotantonsa 

keskiön muodostaa kolme absurdin huumorin 

värittämää älymystöromaania Divtšyna z ved-
medykom (1928, ”Tyttö ja nallekarhu”), Doktor 
Serafikus (1928–1929, 1947, ”Tohtori Seraphi-

cus”) ja Bez gruntu (1942–1943, 1948, ”Ilman 

maata”), joiden asiaankuuluvaa vastaanottoa 

on pitkään haitannut Petrovin kyseenalainen 

jälkimaine. Selvitäkseen Ukrainan 1930-luvun 

lihamyllystä hän tuomitsi julkisesti kollegansa, 

toimi sodan aikana saksalaisten kollaboraat-

torina, siirtyi 1940-luvulla miehitysjoukkojen 

mukana länteen, työskenteli sodan jälkeen 

Münchenin ukrainalaisessa yliopistossa, 

palasi yllättäen Neuvostoliittoon ja paljastui 

NKVD:n agentiksi. Omaa mainettaan 

enemmän V. Petrov näyttääkin huolehtineen V. Domontovytšin Doktor Serafikus -romaanin kansi.
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kirjailija V. Domontovytšin maineesta, jonka kaksi pöytälaatikossa ollutta romaania hänen 

onnistui julkaista ukrainalaisessa emigranttikustantamossa Münchenissä 1940-luvun lopussa.

Oman kiinnostavan lukunsa ukrainalaisen kirjallisuuden historiassa muodostaakin 

emigranttikirjallisuus, jonka keskuksia olivat 1920–1930-luvuilla Varsova ja Praha. Sotienvä-

lisenä aikana taas Puolalle kuulunut Lviv liittyi myös ensisijaisesti ukrainalaisen emigrant-

tikirjallisuuden vaikutuspiiriin, vaikka ei sitä teknisesti ollutkaan. Emigranttikirjailijoista 

mainitsemisen arvoisia ovat mm. Jevhen Malanjuk, Juri Lypa, Natalja Livytška-Holodna, 

Olena Teliha, Juri Kosatš, Juri Darahan, Anatol Kurdydyk ja Ulas Samtšuk. Kovasti yleistäen 

voisi sanoa, että ukrainalaisessa emigranttikirjallisuudessa jatkuivat neuvosto-Ukrainassa 

pitkälti keskeytyneet kansalliset painotukset ja pohdinnat, mutta samalla oltiin myös lähem-

pänä länsieurooppalaisia taiteellisia suuntauksia kuten ekspressionismia tai surrealismia. 

Toisen aallon emigranttikirjailijat eli ne, jotka siirtyivät länteen saksalaisten miehitysalueilta, 

saattoivat puolestaan käsitellä neuvosto-Ukrainan traagista lähimenneisyyttä, kuten vaikkapa 

Ivan Bahrjanyi (1906–1963) osin omaelämäkerrallisessa romaanissaan Sad Hetsymanskyi (1950, 

”Getsemanen puutarha”). Sodasta selvinneet ukrainalaiset emigranttikirjailijat siirtyivät 

suurelta osin Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Lapsuudessa länteen siirtyneistä kirjailijoista 

mainittakoon esimerkiksi ns. New Yorkin ryhmän kirjailijat Bohdan Boitšuk (1927–2017) 

ja Juri Tarnavski (1934–), joiden tuotannossa on ilmeisiä vaikutteita eurooppalaisesta eksis-

tentialismista, ranskalaisesta uudesta romaanista, mutta myös ukrainalaisesta 1920-luvun 

modernismista, joka oli samaan aikaan Ukrainassa suurelta osin pannassa. 

Neuvostoliitossa sodanjälkeinen ukrainalainen kirjallisuus oli lohduton näky. Suuri 

osa kirjailijoista oli tapettu, hengissä selvinneet suuret nimet, kuten Maksim Rylskyi tai Pavlo 

Tytšyna, olivat aikaa sitten muuntautuneet oikeaoppisiksi innottomiksi neuvostokirjailijoiksi 

tai viettivät Petrovin tapaan erikoista kirjallista puolielämää. Ukrainan kielen käyttöä oli 

myös laajasti rajoitettu. Omanlaisensa tapauksen muodostaa ukrainalaisen elokuvan ehkä 

suurin ohjaaja Oleksandr Dovženko (1894–1956), joka siirtyi sodan jälkeen suurelta osin 

kirjailijaksi, kun mieleisten ukrainankielisten elokuvien kuvaaminen kävi mahdottomaksi. 

Parhaiten häneltä muistetaan Kotsjubynskyin jalanjäljissä kulkeva omaelämäkerrallinen 

kertomus Zatšarovana Desna (1956, Lumottu joki), joka on ilmestynyt Eero Balkin kääntämänä 

myös suomeksi. Tilanne alkoi muuttua oikeastaan vasta suojasään aikana ja uuden sodanjäl-

keisen sukupolven varttuessa. Tämän sukupolven edustajista ehkä tunnetuin on Vasyl Stus 

(1938–1985), joka oli paitsi merkittävä lyyrinen runoilija myös määrätietoinen dissidentti, joka 

vietti kaksitoista vuotta vankileireillä. Stus oli nuorena onnistunut tutustumaan murhatun 

renessanssin runoilijoiden teoksiin ja innoittunut jatkamaan heidän viitoittamallaan tiellä, 
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kun ukrainalaisen kulttuurin viljely tuli taas 

mahdolliseksi suojasään myötä. Kuitenkin jo 

1960-luvun puolivälissä alkoivat ukrainalaisen 

älymystön pidätykset ja kulttuuripolitiikan 

kiristyminen. Stus päätti osoittaa mieltään 

kahden kollegansa kanssa Menneitten sukupol-
vien varjot -elokuvan ensi-illassa kipuamalla 

valkokankaan eteen ennen esityksen alkua 

ja vaatimalla poliittisten vankien vapaut-

tamista, mistä alkoi Stusin kärsimysten 

tie. Tempauksen johdosta häneltä evättiin 

jatko-opinto-oikeus yliopistossa ja hän joutui 

elättämään itsensä erilaisilla hanttihommilla. 

Runoja hänen onnistui julkaista ainoastaan 

ulkomailla. Samana vuonna 1972 kun Josif 

Brodski karkotettiin Neuvostoliitosta, 

tuomittiin Stus loppuelämäksi vankileireille. 

Ukrainan neuvostotasavallan johtoon oli juuri 

nimitetty Volodymyr Štšerbytskyi, jonka 

kaudella 1972–1989 ukrainan kielen ja kulttuurin vaino vaimensi tehokkaasti ”kuusikymmen-

tälukulaisten” sukupolven.

Myös moni muu sukupolven johtava kirjailija sai kokea kohtalonsa systeemin syövereissä. 

Kulttirunoilija Vasyl Simonenko (1935–1963) ehti julkaista vain yhden kokoelman ennen kuin 

kuoli poliisin pahoinpitelyn seurauksena. Sydänkohtaukseen kuolleen lviviläisen kirjailijan 

Hryhori Tjutjunnykin (1920–1961) romaani Vyr (”Pyörre”) merkitsi eksistentialististen 

teemojen ilmestymistä ukrainalaiseen kirjallisuuteen. Teos ilmestyi kirjailijaa rasittaneen 

toimituskamppailun vuoksi vasta hänen kuolemansa jälkeen sensuroituna ja keskeneräi-

senä vuonna 1962. Tjutjunnykin samanniminen pikkuveli, joka muutti nimensä kirjainta 

lyhyemmäksi Hryhir Tjutjunnykiksi (1931–1980), päätyi hänkin lopulta itsemurhaan kritiikin 

vainoamana. Tjutjunnyk nuoremman suosittuja arkirealistisen humoristisia kansanelämän 

kuvauksia tulee helposti verranneeksi venäläisen Vasili Šukšinin vastaaviin, joita Tjutjunnyk 

myös ukrainansi. Lviviläisen underground-runouden merkittävä edustaja Hryhori Tšubai 

(1949–1982) kuoli hänkin ennenaikaisesti KGB:n kiusan ja vainon väsyttämänä. Jokaiselle 

kuusikymmentälukulaisille kirjailijalle ei sentään käynyt yhtä onnettomasti. Yksi vuosikym-

Vasyl Stus. © Wikimedia Commons
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menen tärkeimmistä lyyrikoista, Ivan Dratš (1936–2018), vältteli avointa konfrontaatiota 

valtiovallan kanssa ja saattoi jatkaa uraansa työskennellen muun muassa maan johtavana 

elokuvakäsikirjoittajana. 1980-luvulla hänestä tuli aktiivinen hahmo Ukrainan dissident-

tipiireissä ja lopulta maan demokratiakehityksessä. Samaa sukupolvea edustavat runoilijat 

Dmytro Pavlytško (1929–) ja Lina Kostenko (1930–) ovat tätä kirjoittaessa edelleen elossa ja 

osallistuneet aktiivisesti maan yhteiskunnalliseen elämään vielä tällä vuosituhannella, tukien 

muun muassa vuoden 2014 Ukrainan demokraattista vallankumousta.

Ukrainalaisen kirjallisuuden käsittely yhtenä monisäikeisenä kokonaisuutena ilman 

sensuuria tuli vähitellen mahdolliseksi perestroikan ja lopulta Ukrainan uudelleenitse-

näistymisen 1991 myötä. Itsenäistyminen merkitsi uutta sivua ukrainalaisen kirjallisuuden 

historiassa, kun kirjailijat saattoivat viimein ilmaista vapaasti itseään omalla äidinkielellään 

omassa itsenäisessä maassaan. Se ei kuitenkaan kuulu enää tämän lyhyen katsauksen piiriin. 

Ukrainalaisen kirjallisuuden historia muistuttaa ukrainalaisen kulttuurin vuosisataisesta 

kamppailusta oikeudesta ajatella ja kirjoittaa omalla kielellä; kamppailusta, joka jatkuu 

Venäjää vastaan tänäkin päivänä. On ilmeistä, että ukrainalainen kirjallisuus, siinä missä 

muutkin Venäjän keisarikunnan ja myöhemmin Neuvostoliiton vähemmistökirjallisuudet, 

on jäänyt lännessä dominoivan venäläisen kirjallisen narratiivin varjoon. Tämän katsauksen 

kirjoittaja toivookin jatkossa ukrainalaiselle kirjallisuudelle suurempaa näkyvyyttä ja tunne-

tuutta niin Suomessa kuin maailmalla.
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Alkukeväästä lähtien lehtien kirjallisuuspalstoilla on hämmästelty, kuinka vähän 

ukrainalaista kirjallisuutta on käännetty suomeksi ja kuinka monet alun perin ukrainalaiset 

kirjailijat tunnetaan niin Suomessa kuin muuallakin venäläisinä tai neuvostoliittolaisina 

kirjailijoina. Lastenkirjallisuuden tutkijana aloin miettiä ukrainalaisen lastenkirjallisuuden 

suomennoksia ja ensimmäiseksi mieleen nousivat neuvostoaikana julkaistut ukrainalaiset 

kansansadut, joita on käännetty suomeksi sekä kokoelmina että yksittäisinä satuina.

Kansansatuihin liittyy erityispiirteitä, jotka tekevät niistä oman erityisen genrensä kir-

jallisuudessa. Ne ovat alun perin suullista kansanperinnettä, joka on muuttunut kirjalliseksi 

vasta, kun satuja on alettu kerätä ja julkaista – yleensä enemmän tai vähemmän muokattuina 

versioina. On yleiseurooppalainen ilmiö, että alkujaan monenkirjavalle kuulijajoukolle tar-

koitetut sadut ovat viime vuosisatoina muuttuneet lähes yksinomaan lastenkirjallisuudeksi ja 

niitä on julkaistu usein kuvitettuina.

Kansansatujen historiaan ”ei-kenenkään-omaisuutena” liittyy niiden muokattavuus ja 

toisaalta mahdollisuus julkaista niitä vapaasti erilaisina versioina. Tässä ne eroavat taidesa-

duista, joilla on tunnettu kirjoittaja ja tietty, vakiintunut muoto. Romantiikan aikana monissa 

Euroopan maissa oman kansan satujen keräämisellä ja julkaisemisella pönkitettiin kansallista 

itsetuntoa ja hahmotettiin omaa paikkaa maailman kansakuntien joukossa. Ukrainassakin 

kansansatuja ja muuta kansanperinnettä on kerätty 1800-luvulta lähtien.

Nykynäkökulmasta katsottuna kansansatuihin liittyy myös poliittisia kysymyksiä. On 

tyypillistä, että satuja ilmestyy maan, kansallisuuden, kielen tai kulttuurin mukaan nimet-

tyinä kokoelmina, jolloin voi miettiä, kenellä oikeastaan on oikeus julkaista jonkin tietyn 

ihmisryhmän kansanperinnettä. Ukrainalaisten kansansatujen julkaisemisella Suomessa on 

sikäli erikoinen tausta, että koska kaikki teokset ovat neuvostoajalta, niiden julkaisusta ovat 

tuskin päättäneet ukrainalaiset, vaan julkaisun taustavoimana ovat toimineet neuvostoliit-

tolaiset kustantamot. Kun nyt vuonna 2022 tarkastelee Suomessa 1900-luvulla julkaistuja 

ukrainalaisia kansansatuja, kannattaakin lukiessa miettiä, kenen antamaa kuvaa ukrainalai-

sesta kulttuurista niiden kautta pääsee näkemään.

Neuvostoliittolaisia satuja – niin ukrainalaisia kuin muitakin – julkaistiin ulkomailla 

usein yhteistyössä neuvostoliittolaisten kustantamojen kanssa. Kirjoista ilmestyi lähes saman-

aikaisesti käännöksiä eri kielille, ja teosten ulkoasut olivat eri maissa samankaltaisia. Mer-

kittävä osa Suomessakin ilmestyneistä satukirjoista on jopa painettu Neuvostoliitossa. Kun 

pohditaan ukrainalaisten kansansatujen julkaisemista ja kääntämistä Suomessa, onkin hyvä 
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pitää mielessä, että käännösvalinnat eivät välttämättä ole olleet suomalaisten kustantajien ja 

kääntäjien käsissä vaan sitä on käännetty, mitä Neuvostoliitosta on tarjottu. Kansansatuja ja 

niiden mukaelmia lienee tarjottu Neuvostoliitosta ideologisista syistä: ne tukivat virallisen 

neuvostoideologian antamaa kuvaa, jonka mukaan Neuvostoliitossa arvostettiin vähemmistö-

kansallisuuksien kulttuureita, mikä ei kuitenkaan käytännössä estänyt vähemmistökansojen 

huonoa kohtelua. Sadut toimivat myös näyteikkunana länteen: ei liene sattumaa, että ukrai-

nalaisia satuja on ilmestynyt Suomessa juuri arvostettujen ja palkittujen taiteilijoiden kuvit-

tamina versioina. Kansansadut lienevät olleet myös suomalaiselle kustantajalle turvallinen 

valinta, koska satu on lastenkirjallisuuden lajina tuttu ja helposti lähestyttävä. Kansansaduissa 

ei myöskään ollut samanlaisia suomalaislapsille vieraita elementtejä kuin oman aikansa arkeen 

ja ideologiaan sidotussa neuvostoaikaisessa lastenkirjallisuudessa.

Satujen suomennoksia

Suomessa julkaistuihin ukrainalaisiin kansansatuihin pääsee helpoiten käsiksi kirjasto-

jen tietokantojen kautta. Etsinnöissä auttaa myös Riitta Kuivasmäen toimittama Matkalippuja 
tähtiin - Venäläinen lasten- ja nuortenkirjallisuus ja sen suomennokset, jossa on Heli Niemen 

kokoama bibliografia Suomessa julkaistusta venäläisestä lastenkirjallisuudesta 1892–1991; 

joukossa on myös hiukan ukrainalaista kirjallisuutta. Niistä selviää, että suomeksi on ilmes-

tynyt kaksi hieman alle 100-sivuista kuvitettua satukokoelmaa: Vehnäntähkä: ukrainalaisia 
kansansatuja vuonna 1981 ja Kaksi kukkoa: ukrainalaisia loruja ja satuja vuonna 1985. Näiden 

lisäksi on erillisinä kuvakirjoina ilmestynyt muutama yksittäinen satu: Rukkanen (1957), 

Kukko Kiljukurkku (1966) ja Vaarin kinnas (1975). Ukrainalaisia satuja on ilmestynyt myös 

muutamassa slaavilaisten ja itäeurooppalaisten satujen kokoelmassa. Teoksessa Slaavilaisia 
satuja (1974) ilmestyivät sadut ”Hajamielinen Josef ”, ”Taikuri Hohhoi” ja ”Ukko Grigorin 

kepposet”. Kokoelma ilmestyi vuonna 1987 uutena versiona Kodin satuaarteet -sarjassa nimellä 

Kissa Viirusilmä: slaavilaisia satuja, joka eroaa ensimmäisestä vain ulkoasultaan. Kokoelmassa 

Tsaarintyttären merkki: kansansatuja vuodelta 1982 on ilmestynyt kaksi ukrainalaista satua 

”Köyhimykset” ja ”Epäonnen Danilo” sekä ”Laiska tsaarintytär”, joka on teoksessa määritelty 

karpaatto-ukrainalaiseksi saduksi. Yksittäisiä ukrainalaisia satuja löytyy myös ainakin koko-

elmista Karvatassujen jäljillä: satuja eläimistä (1996) ja Satusaari. Unien ranta. (2004). Koska 

satukokoelmien sisältöjä ja niissä ilmestyneiden satujen alkuperämaita ei aina ole luetteloitu 

kirjastojen tietokantoihin, yksittäisiä ukrainalaisia kansansatuja saattaa olla ilmestynyt 

suomeksi myös muissa kokoelmissa, vaikkei niitä tekemissäni kirjastohauissa ole löytynytkään. 
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Kun ukrainalaisia satuja on julkaistu neuvostoliittolaisten teosten pohjalta, nousee esiin 

kielikysymys. Joissakin teoksissa mainitaan, että ne on käännetty venäjän kielestä, toisissa 

taas alkuperäiskieltä ei mainita, jolloin jää arvailun varaan, onko ne käännetty ukrainasta vai 

venäjästä. Sen lisäksi, että ukrainalaisia satuja on tullut Suomeen Neuvostoliitosta venäjän 

kielen välityksellä, myös Tšekkoslovakialla ja Saksalla on ollut roolinsa satujen välittäjänä. 

Yksi varhaisimmista käännöksistä Kukko Kiljukurkku ilmestyi saksalaisen Erich Gürtzigin 

kuvittamana laitoksena ja saksan kielestä suomennettuna. Satukokoelma Slaavilaisia satuja ja 

sen myöhempi versio Kissa Viirusilmä ovat tšekkoslovakialaista alkuperää. UllaMari Kello-

mäki on kuitenkin suomentanut teoksen saksankielisestä laitoksesta. Tarinan sadut on jaettu 

kolmeen ryhmään kotimaidensa perusteella ja yhteen näistä ryhmistä on koottu ukrainalaiset, 

valkovenäläiset ja venäläiset sadut. Tsaarintyttären merkkiin taas on kerätty satuja Neuvostolii-

tossa julkaistuista satukokoelmista, ja ne on slovakiksi uudelleen kertonut Mária Ďuričková. 

Teoksessa on mainittu viisi kääntäjää, mutta yksittäisten satujen kääntäjiä ei ilmoiteta. 

Kokoelman loppuun on liitetty lyhyesti tietoa saduissa esiintyvistä kansoista ja kansalli-

suuksista, saduissa esiintyvien vieraiden sanojen selityksiä ja teoksen kokoajan loppusanat. 

Kummassakin kokoelmassa sadut ovat tšekkoslovakialaisten kertojien uudelleen kertomia 

ja ukrainalaiset sadut on esitetty osana isompaa kokonaisuutta: Slaavilaisissa saduissa osana 

slaavilaista satuperinnettä ja Tsaarintyttären merkissä osana neuvostokansojen satuperinnettä. 

Rukkanen

Suosituin yksittäinen ukrainalainen kansansatu Suomessa näyttäisi olleen nimillä 

Rukkanen ja Vaarin kinnas ilmestynyt satu, josta on tehty peräti kolme eri käännöstä 

suomeksi. Sadussa vaari pudottaa rukkasensa lumihankeen ja paikalle sattuva hiiri asettuu 

sinne asumaan. Pian hiiren seuraksi muuttaa yksi kerrallaan liuta muita eläimiä. Rukkasessa 

tulee ahdasta, mutta kaikki uudet asukkaat hyväksytään joukkoon. Lopulta vaari palaa 

hakemaan kadottamaansa rukkasta ja vaarin koiran haukunta pelästyttää eläimet pakoon. 

Satu lienee sopinut hyvin käännettäväksi positiivisen ”sopu sijaa antaa” -tyyppisen sanomansa 

vuoksi. Sadussa syntyy myös sopivasti jännitteitä, kun rukkaseen ahtautuu aina vain suurem-

pia ja pelottavampia eläimiä: eläinsatuihin tutustunut lukija osaa pelätä pahinta, kun ketun ja 

suden kaltaiset pedot pyrkivät samaan asumukseen hiiren ja jäniksen kanssa, mutta konfliktia 

ei synnykään vaan kaikki asustelevat rukkasessa sopuisasti. Tarinan loppukaan haukkuvine 

koirineen ei ole monien muiden eläinsatujen tapaan erityisen pelottava tai väkivaltainen vaan 

lapsilukijalle luultavasti juuri sopivan jännittävä ja dramaattinen.
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Vuonna 1957 satu ilmestyi nimellä Rukkanen. Suomentajana oli Aulikki Prinkki, joka tun-

netaan paremmin oikealla nimellään Elvi Sinervo. Sadun myöhemmistä versioista poiketen 

käännös on runomuotoinen. Teoksesta ei käy ilmi, mistä kielestä se on suomennettu. Aulikki 

Prinkkiä ei myöskään mainita nimiölehdellä suomentajana vaan lehdellä lukee ”Teksti: 

Aulikki Prinkki”. Jää siis epäselväksi, onko suomalainen käännös tehty jo olemassa olevasta 

ukrainan- tai venäjänkielisestä runosta vai onko suomentaja laatinut runomuotoisen tekstin 

proosaversion perusteella. Teoksessa ei myöskään viitata sadun ukrainalaiseen alkuperään: 

nimiölehdellä ilmoitetaan kyseessä olevan kansansatu ilman viitteitä siihen, mistä satu on 

peräisin. Kaikesta päätellen tämä Tammen julkaisema kirja pohjautuu vuonna 1951 Neuvos-

toliitossa ilmestyneeseen venäjänkieliseen Jevgeni Ratševin kuvittamaan proosamuotoiseen 

versioon, josta on ilmestynyt käännöksiä eri kielille 1950-luvulta aina 2000-luvulle asti. Mie-

lenkiintoinen sattuma on, että jo seuraavana vuonna 1958 samanniminen, sisällöltään hieman 

lyhempi ja proosamuotoinen satu ”Rukkanen” ilmestyi Lasten omassa lukukirjassa venäläisenä 

kansansatuna. Sadun kääntäjää tai muokkaajaa ei mainita; kirjan tekijöitä ovat Urho Somer-
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kivi, Hellin Tynell ja Inkeri Airola sekä kuvittaja Usko Laukkanen. Teos on tarkoitettu 

lukemaan opetteleville lapsille, joten sadun muokkaaminen lyhyempään muotoon ei ole 

mikään ihme, oli kyseessä sitten todella venäläinen tai ukrainalainen satu. Kirjasta ilmestyi 

kaikkiaan yli kymmenen painosta ja se lienee ollut kokonaisen ikäpolven lukukokemus. Satu 

on siis varmaan ainakin jossain muodossa – oli se sitten ukrainalainen tai venäläinen – tuttu 

varsin suurelle joukolle suomalaisia.

Vuonna 1975 sama satu ilmestyi Vilho Jokelan käännöksenä nimellä Vaarin kinnas ja siitä 

otettiin uusintapainokset vuosina 1977 ja 1986. Kuvittajiksi teoksessa mainitaan E. Bulatova 

ja O. Vasiljeva; kyseessä on tunnettu venäläinen satukuvittajakaksikko Erik Bulatov ja Oleg 

Vasiljev. Tämän version erikoisuutena on, että se on pienille lapsille suunnattu ”lelukirja” 

tai Niklas Bengtssonin (2002, 28–29) termein monimuotoinen lastenkirja, jonka kannet on 

leikattu kintaan muotoon ja kansien sisällä on itse satu vihkoksi nidottuna. Lastenkirjalli-

suudentutkija Päivi Heikkilä-Halttunen (2011) selittää blogissaan Vaarin kintaan suosiota 

toisaalta kirjan jännittävällä muodolla, toisaalta lapsia kiehtovalla tarinalla, jossa iso joukko 

eläimiä ahtautuu pieneen tilaan asumaan ja tekee olonsa kotoisaksi. Kintaassa asustelemisen 

Erik Bulatovin ja Oleg Vasiljevin  
kuvittama Vaarin kinnas sisältä  
ja ulkoa 1975.
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kodikkaita puolia tukeekin runsas kuvitus, jossa eläimillä on kintaassa mukavat oltavat 

teepannuineen, kamiinoineen ja kansanomaisesti kirjailtuine keittiöpyyhkeineen.

Vuonna 1981 sadusta ilmestyi kolmas, Martti Anhavan käännös Vehnäntähkä-kokoelmassa, 

jälleen nimellä ”Rukkanen”. Myös Anhavan käännöksessä on Jevgeni Ratševin kuvitus, mutta 

tällä kertaa taiteilijan tekemä uusi versio, joka poikkeaa tyyliltään selvästi aiemmasta Aulikki 

Prinkin suomennoksen kuvituksesta. Anhavan käännös on sittemmin julkaistu myös Weilin 

+ Göösin satukokoelmissa Karvatassujen jäljillä: Satuja eläimistä (1996) ja Satusaari: Unien 
ranta (2004), kummassakin Kristiina Louhen kuvittamana. Siinä missä Ratševin sekä Bula-

tovin ja Vasiljevin kuvitukset korostavat sadun ukrainalaisuutta kansanperinteestä peräisin 

olevine yksityiskohtineen, Kristiina Louhen kuvitus kahvipannua pitelevine karhuineen tuo 

tekstin lähemmäs suomalaislukijaa.

Eläimiä ja ihmisiä

Ukrainalaisten satujen suomennoksissa korostuvat eläinsadut. Vehnäntähkä-kokoelman 

kaikki sadut ovat eläinsatuja, Kaksi kukkoa -kokoelmassa on sekä eläinsatuja että eläinaiheisia 

loruja. Eläimistä kertovat lastenkirjat ovat olleet kaikkialla suosittuja ja Neuvostoliitossa 

eläin- ja luontoaiheiset kirjat lienee hahmotettu ideologisesti harmittomiksi, joten ne ovat 

sikälikin olleet helppo ja luonteva valinta käännettäviksi. Toisaalta eläinsadulla on lajina aina 

Aisopoksesta venäläiseen Ivan Kryloviin pitkä perinne toimia ihmisluonnon ja yhteiskunnan 

arvostelijana, joten ainakaan aikuisille lukijoille tuskin on vieras ajatus etsiä eläinsaduista 

opetusta, moraalia tai yhteiskuntakritiikkiä. Hyvä esimerkki perinteisen opettavaisesta 

sadusta on nimillä Kukko Kiljukurkku ja ”Vehnäntähkä” ilmestynyt satu, jossa kukko löytää 

vehnäntähkän ja tekee kovasti työtä saadakseen siitä jauhoja leipomuksiinsa, kun taas hiiret 

viettävät aikaansa leikkien. Sadun opetuksena noloina luimistelevat hiiret jäävät ilman pii-

rakoita. Samankaltainen opetus annetaan Kaksi kukkoa -kokoelman lorussa ”Valkokylkinen 

harakka”, jossa harakkaemo antaa puuroa vain kotitöissä auttaneille poikasilleen ja laiskuri jää 

ilman. Toisaalta kaikista saduista ei opettavaista materiaalia löydy. Esimerkiksi Vehnäntäh-
kä-kokoelman satu ”Hilleri” kertoo, miten ukko lähtee lyömään kanoja varastelevaa hilleriä 

ja matkalla seuraan liittyy joukko vastaantulijoita, jotka hekin lähtevät hilleriä lyömään. Satu 

päättyy siihen, miten hilleriä lyödään joukolla. Sadun viehätys perustuu korkean moraalin 

sijaan toimintaan, toistoon ja slapstick-huumoriin. Kokoelman päättää satu ”Serko”, joka 

tunnetaan myös Eduard Nazarovin ohjaamana, kulttimaineeseen nousseena animaatioeloku-

vana Žil-byl pjos (”Olipa kerran koira”, 1982). Satu kertoo koiran ja suden toisilleen tekemistä 
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palveluksista ja sen voi tulkita kertomukseksi siitä, miten ystävyys ja vastavuoroisuus auttavat 

selviämään elämässä.

Muista käännöksistä poiketen satukokoelmissa Slaavilaisia satuja ja Tsaarintyttären 
merkki on nostettu esille ihmisistä kertovia satuja, joista osaa voisi luonnehtia ihmesaduiksi, 

osaa arkisaduiksi. Näissä saduissa käsitellään ihmissuhteita ja ihmisen asemaa yhteisössä. 

Sadussa ”Köyhimykset” kuvataan köyhän ja rikkaan veljen välistä ristiriitaa: veljesten osat 

vaihtuvat, kun köyhä veli onnistuu karkottamaan taloonsa pesiytyneet köyhimykset – jonkin-

laiset kodinhaltijoita muistuttavat pikkuoliot – ja nämä muuttavatkin rikkaan veljen luokse 

tehden nyt vuorostaan hänestä köyhän. Saduissa näkyy kansansaduille tyypillinen toive, että 

elämän ongelmat voisi ratkaista helposti ihmeen avulla karkottamalla köyhimykset tuvasta 

tai kuten ”Epäonnen Danilossa” saamalla lahjaksi voittamattoman peitsen ja panssaripaidan. 

”Laiskassa tsaarintyttäressä” anoppi opettaa miniäkseen saamalleen tsaarintyttärelle, että 

”vain työtä tehneet saavat syödä”. Työnteko ja ahkeruus näyttävätkin olevan suomennetuiksi 

valikoituneissa saduissa toistuvia elämänarvoja. ”Ukko Grigorin kepposissa” taas nokkeluus 

ja oveluus nostetaan arvoonsa. Ukko Grigori huijaa tilanomistajalta rahaa uskottelemalla 

vanhan vuohensa olevan taitava sudenmetsästäjä ja pystyvänsä itse opettamaan aasin 

lukemaan ja laskemaan. ”Hajamielinen Josef ” ja ”Taikuri Hohhoi” puolestaan ovat perinteisiä 

ihmesatuja, joissa naidaan keijukaisneito ja ollaan taikurin oppipoikana. Ihmesadun maa-

ilmaan sekoittuu kuitenkin arkisadun piirteitä, kun Josefin seikkailujen liikkeellepanevana 

voimana on arkinen hajamielisyys ja koominen unohtelu. Samoin taikurin opissa muodon-

muuttajaksi oppineen Vanjan isä toivoo poikansa lopuksi unohtavan taikatemput, koska he 

ovat jo saaneet tarpeeksi rahaa Vanjan muodonmuutostempun avulla.

Satujen kuvituksista

Ukrainalaisten satujen kuvituksista on vastannut laaja joukko kuvittajia. Venäläisen 

Jevgeni Ratševin (1906–1997) kuvituksia on ilmestynyt sekä vuonna 1957 julkaistussa Ruk-
kanen-sadussa että 1981 ilmestyneessä Vehnäntähkä-kokoelmassa. Ratšev lieneekin satujen 

kuvittajista tunnetuin. Suomessakin hänen kuvittamiaan kansansatukokoelmia on ilmestynyt 

muutamia Weilin + Göösin kustantamina: Venäläisiä kansansatuja (1976) ja Pulmunen: tšuktšien 
ja eskimoiden satuja (1986). Lisäksi hänen kuvittamanaan on ilmestynyt Ivan Krylovin Eläintari-
noita (1974) ja Tammen kustantama Kissa Harmaaotsa: venäläisiä kansansatuja (1982). Kuvituk-

sensa puolesta vuonna 1981 ilmestynyt Vehnäntähkä solahtaakin venäläisten ja neuvostoliitto-

laisten satujen viitekehykseen, varsinkin, kun kaikki Weilin + Göösin teokset ovat ilmestyneet 
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ulkoasultaan yhteneväisinä, melkein kuin samaan sarjaan kuuluvina teoksina. Vehnäntähkän 

tarinoissa Ratšev on esittänyt eläimet kahdella jalalla kulkevina, ihmisen lailla käyttäytyvinä 

ja perinteisiin ukrainalaisiin vaatteisiin pukeutuneina. Suomalaiselle lukijalle tosin ero ukrai-

nalaisen ja venäläisen vaatetusperinteen välillä on saattanut olla vaikeasti erotettavissa, joten 

lukija ei välttämättä ole hahmottanut satujen henkilöitä leimallisen ukrainalaisiksi. 

Vladimir Golozubov (1925–2000), joka tunnetaan myös nimellä Volodymyr Holozubov, 

oli kiovalainen kirjankuvittaja. Hänen kuvittamansa Kaksi kukkoa henkii vielä Ratševin 

kuvituksia vahvemmin ukrainalaista kansanperinnettä. Esimerkiksi kokoelmassa oleva satu 

”Kettu ja kurki”, joka tunnetaan yleensä Aisopoksen satuna, saa ukrainalaista paikallisväriä 

ukrainalaisittain pukeutuneista eläimistä, ukrainalaisesta uunista ja saviastioista.

Siinä missä venäläisten ja ukrainalaisten taiteilijoiden kuvittamat sadut vievät lukijan ukrai-

nalaisiin maisemiin, Kristiina Louhen suomalaisia satukirjoja varten tekemä kuvitus esittää 

sadun yleismaailmallisempana. Louhen kuvituksessa eläimet on kuvattu eläiminä ilman inhi-

millistä vaatetusta; tosin niillä on rukkasessa loikoillessaan kahvimukit tassuissa ja karhulla 
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on kahvipannu. Kokoelmissa Tsaarintyttären merkki ja Slaavilaisia satuja ukrainalaiset sadut 

tuntuvat tšekkoslovakialaisten taiteilijoiden kuvituksenkin puolesta sulautuvan kokoelmien 

muiden satujen, joko neuvostokansojen tai slaavilaisten kansojen satujen, joukkoon eivätkä 

ne esimerkiksi ihmisten vaatetuksen tai esinemaailman perusteella erotu leimallisesti ukrai-

nalaisina satuina. Samoin Itä-Saksassa ilmestyneen, Erich Gürtzigin kuvittaman Kukko 
Kiljukurkun kuvitus viittaa selvästi kansansatujen maailmaan, mutta siinäkään ei erityisesti 

korostu sadun ukrainalaisuus.

Ukrainalaiset kansansadut Suomessa vuonna 2022

Ukrainalaisten kansansatujen julkaiseminen suomeksi loppui Neuvostoliiton 

hajoamisen aikoihin. On ollut ilmeisen lähellä, ettei Suomessa ehtinyt ilmestyä vielä yhtä 

ukrainalaissatujen kokoelmaa. Kansansatuja Neuvostoliitosta -sarjaa nimittäin julkaistiin 

suomeksi kolme osaa juuri ennen Neuvostoliiton hajoamista vuosina 1988–1991. Sarjassa 

ilmestyi Kansansatuja Baltian maista, Kansansatuja Kaukasiasta ja Kansansatuja Keski-Aasiasta 
ja Kazahstanista. Esimerkiksi englanniksi ja saksaksi samasta sarjasta on julkaistu myös osa, 

jossa on kansansatuja Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Moldovasta. (Folk Tales from the Soviet 
Union. The Ukraine, Byelorussia and Moldavia (1986); Märchen der Völker der Sowjetunion. 
Märchen aus der Ukraine, Belorussland und Moldawien (1987)).

Tätä 1990-luvulla ilmestymättä jäänyttä satukokoelmaa olisi anakronistista toivoa 

käännettäväksi enää 2020-luvun Suomessa. Neuvostoaikana julkaistut satukokoelmat ovat 

edelleen kiehtovia niin kuvituksiltaan kuin käännöksiltäänkin ja niiden voi ajatella ilmesty-

misaikanaan – erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla – lisänneen suomalaisten lukijoiden tietoi-

suutta Ukrainasta ja ukrainalaisesta kulttuurista. Niiden kääntäminen ja julkaisu on ollut 

omanlaisensa kulttuuriteko. Uusi aika kaipaisi kuitenkin myös uusia, uusista näkökulmista 

tehtyjä ja mahdollisesti suoraan ukrainan kielestä käännettyjä kansansatukokoelmia. Kiin-

nostus kansansatuja kohtaan ei ole Suomessa loppunut. 2000-luvulla entisen Neuvostoliiton 

alueelta on suomennettu esimerkiksi Aleksander Lindebergin kuvittama ja Irina Lindebergin 

kääntämä Venäläisiä kansansatuja (2008) ja Varpu Erosen kuvittama ja Anni Lappelan 

kääntämä Siperian kansojen satuja (2013). Tätä taustaa vasten suomenkielisillä lukijoilla olisi 

varmasti kiinnostusta myös ukrainalaissatuja kohtaan. Jokainen aikakausi ansaitsee omat 

kansansatujulkaisunsa.
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Sofi Oksanen  
ja ”tuntematon”  

Ukraina  
–Koirapuisto-romaani 

ja sen vastaanotto
Viola Parente-Čapková 

”Kiovan tietävät kaikki, mutta suomalaisessa kirjallisuudessa tuskin on aikaisemmin 

luettu kaupungista nimeltä Dnipro. Itä-Ukrainan kyläpahaset ovat nekin tuntemattomia 

suomalaisille lukijoille”, totesi Helena Ruuska Sofi Oksasen (s. 1977) kuudennen romaanin, 

Koirapuiston, arvostelussa Helsingin Sanomissa romaanin ilmestymisvuonna 2019. Harva lukija 

osasi silloin kuvitella, että kolme vuotta myöhemmin ”kaikki” tietävät Dnipron, romaanissa 

mainitun Odessan sekä jopa joitain ”Itä-Ukrainan kyläpahasia”, ja että syyt siihen ovat niin 

kauheat ja traagiset. Vuoden 2022 helmikuun jälkeen surullisen tutuksi on tullut myös 

Mykolajivin oblast, jolla on kirjassa tärkeä rooli. Koirapuiston päähenkilön Krimin miehityk-

sen jälkeiset ajatukset resonoivat nyt vielä paljon voimakkaammin kuin vuonna 2019: ”Krimin 

miehityksen jälkeen katsoin koneeltani Venäjän tuoreimmat uutislähetykset nähdäkseni, 

miltä heidän sääkarttansa näytti, enkä ollut ainoa, joka teki niin. Yön aikana ehkä koko 

Ukraina olisi liitetty kartassa Venäjään, ei vain Krimiä.” (Oksanen 2019, 108)

Koirapuisto jatkaa Oksasen, ”Suomen palkituimman ja käännetyimmän” (Ruuska 

2019) kirjailijan, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja Neuvostoliiton imperialismia käsittelevien 
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romaanien sarjaa. Romaanien näyttämöinä ovat tähän saakka toimineet Viro ja Ukraina. 

Ne kuuluvat maihin, joita amerikkalainen historioitsija Timothy Snyder on kutsunut ”veri-

siksi maiksi” (Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, 2010, suom. Tappotanner, 2014). 
Ukraina, Puola, Valko-Venäjä ja Baltian maat olivat joukkotuhoalueita, joilla miljoonat 

siviilit kuolivat Stalinin ja Hitlerin terrorin seurauksiin, nälkään ja pakkotyöhön tai joutuivat 

suoraan murhatuiksi vuosina 1930–1945. Kommunistinen diktatuuri jatkui 1990-luvun 

alkuun saakka näissä maissa, jotka olivat toisen maailmansodan jälkeen joko Neuvostoliiton 

osia tai Neuvostoliiton kontrolloimia. Snyder, joka on jatkanut Ukrainan traagisen historian 

tutkimista myös teoksessaan Black Earth (suom. Musta maa, 2015), kuvaa Tappotanner-kirjas-

saan maatalouden kollektivisoinnin seurauksia 1930-luvun alkupuolella, Stalinin aiheuttamaa 

holodomoria, jossa ainakin kolme miljoonaa ihmistä kuoli Ukrainassa nälkään. Näistä 

järkyttävistä tapahtumista on vaiettu pitkään – Neuvostoliitossa ja sen hallitsemissa maissa 

tietenkin sensuurin takia, länsimaissa kauniisti sanottuna poliittisista syistä tai tietämättö-
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myydestä (esim. Pucherová & Gáfrik 2015), mihin liittyen Oksanen on aina puhunut hyödyl-

lisistä idiooteista (esim. Oksanen 2016). Tappotantereen 1900-luvun historiaa on kuitenkin jo 

vuosikymmeniä kuvattu kirjallisuudessa. Marek Oziewicz (2016) on käsitellyt ”tappotantereen 
kirjallisuutta” (bloodland fiction) tiettynä lajina tai tyyppinä. 

Osan Sofi Oksasen tuotannosta voi laskea tappotantereen kirjallisuuteen. Näkyvimmin 

sitä edustaa teos Kun kyyhkyset katosivat (2012), jossa kuvataan nimenomaan Viron historiaa 

Stalinin ja Hitlerin välissä, kaksinkertaisesti miehitettynä (vrt. Parente-Čapková 2013). 

Oksanen yrittää omalta osaltaan monipuolistaa suomalaisten lukijoiden tietämystä 1900-

luvun hirmuvaltojen historiasta muistuttamalla, että ”[o]ttaen huomioon kuinka paljon 

meillä ilmestyy kirjoja holokaustista – täysin oikeutetusti – silti suomalaiset ovat kärsineet 

enemmän Stalinin kourissa kuin Saksan keskitysleireillä” (Karvala 2019). Oksanen ei kuulu 

kirjailijoihin, jotka sanovat teostensa käsittelevän ”vain” yleisinhimillisiä teemoja. Toisin kun 

moni muu kirjailija, Oksanen ei ole koskaan väittänyt, että hänen kirjansa kertovat elämästä 

ja kuolemasta, rakkaudesta ja vihasta – totta kai ne kertovat niistä, kuten kaikki kirjallisuus 

– eikä hän ole koskaan välttänyt puhumasta käsittelemistään aiheista konkretian tasolla 

(Parente-Čapková 2010). Päinvastoin, hän on aina korostanut toivovansa, että hänen kirjansa 

auttaisivat eri maiden ihmisiä tutustumaan vihdoinkin Viron – ja Koirapuiston yhteydessä 

myös Ukrainan – historiaan.

Oksanen siis jatkaa Koirapuistossa projektiaan korjata tilannetta, jossa neuvostovallan 

kauheudet jäivät länsimaisessa sekä suomalaisessa historiallisessa muistitutkimuksessa 

muiden 1900-luvun traumojen varjoon (ks. Jytilä 2022a), ikään kuin toisarvoisiksi. Muisti-

kulttuuri ei voinut siirtyä tappotantereen maissa sukupolvelta toiselle samalla tavalla kuin 

Länsi-Euroopassa. Tilanteen korjaamisen päämäärää ovat palvelleet Oksasen kaunokirjallisen 

tuotannon lisäksi myös hänen muut teoksensa, kuten hänen Imbi Pajun kanssa toimittamansa 

kirja Kaiken takana oli pelko (2009), kustannustoiminta Silberfeldtissä, jonka puitteissa hän 

on julkaissut mm. Solženitsynin teoksen Gulag: Vankileirien saaristo (2012), lukuisat lehti- ja 

sosiaalisen median kirjoitukset sekä useat haastattelut. Aktivistina ja julkisena hahmona 

Oksanen on viime kuukausien aikana ottanut erittäin aktiivisesti ja näkyvästi kantaa 

Ukrainan tapahtumiin ja kommentoinut niitä mediassa, niin Helsingin Sanomissa kuin omilla 

Facebook-, Instagram- ja Twitter-tileillään. 

Oksasen kiinnostus Ukrainaa kohtaan ei siis ole ollenkaan uusi asia. Hänen pääkiinnos-

tuksenkohteensa on aina ollut Viro ja sen historia, minkä todisteena on varsinkin Kyyhkysiä 

edeltävä, moneen kertaan palkittu Puhdistus (näytelmä 2007, romaani 2008). Viroon Oksasella 
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on henkilökohtainen suhde virolaisen äitinsä kautta, mikä näkyy konkreettisimmin Oksasen 

esikoisromaanissa, autofiktioksikin kutsutussa Stalinin lehmissä (2003). Perinpohjainen 

Neuvostoliiton historian tutkiminen suvun ja lapsuuden muistojen sekä omien kokemusten 

tukemana on tarkoittanut sitä, että Oksanen on ollut hyvin sensitiivinen myös muiden 

Venäjän ja Neuvostoliiton miehittämien maiden historiaa ja tilanteita kohtaan. Aiheiden, 

aktivismin, sukupuolitietoisen makro- ja mikrohistoriallisia tapahtumia yhdistävän otteensa 

sekä joidenkin kirjallisten strategioiden perusteella Oksasta voi verrata (ja on verrattukin) 

tappotantereen maiden sekä muiden Neuvostoliiton 1900-luvun jälkipuoliskolla kontrol-

loimien maiden naiskirjailijoihin. Vertailukohteina ovat toimineet esimerkiksi puolalainen 

Olga Tokarczuk, latvialainen Sandra Kalniete, tšekkiläinen Kateřina Tučková (joka on itse 

nostanut esiin sen, että hän ja Oksanen tekevät ” jotain samantyyppistä”, ks. Parente-Čapková 

2013), ja kroatialainen Slavenka Drakulić; Ukrainasta tulee ensimmäisenä vertailukohtana 

mieleen kirjailija, kriitikko ja tutkija Oksana Zabužko. Nämä rinnastukset tuntuvat 

hedelmällisemmiltä kuin pelkästään lajiin perustuva vertailu, jonka puitteissa Oksasen 

romaaneissa, nimenomaan Koirapuistossa, on nähty yhteyksiä esimerkiksi brittiläisen John 

Le Carrén vakoilujännäreihin (ks. LIKE 2021). Jo Puhdistusta markkinoitiin ”psykologisena 

trillerinä” ja jännärin piirteitä nostavat esiin myös jotkut Koirapuiston arvostelijat ja bloggarit. 

Heidänkin mielestään Oksaselle on tyypillistä psykologinen piinaava jännäri, ” jossa pääosassa 

ovat yhteiskunta ja historia” (Kulttuuri kukoistaa 2019). Suomen kuvalehden arviossa nostetaan 

kuitenkin esiin Koirapuiston ”epädynaamisuus”: kirjasta ”puuttuu hittiromaanin drama-

turginen selkeys. Koirapuisto on periaatteessa trilleri, mutta vailla jännitystä tai toimintaa, 

jotka saisivat tekstin hengittämään ja lukijan pidättämään henkeään.” (Raivio 2019) Oksasen 

romaanien trillerimäisyyttä on kuitenkin korostettu ennen kaikkea markkinointitarkoi-

tuksessa eikä se ole ainoa laji, johon Koirapuiston sekä muiden Oksasen teosten yhteydessä 

kuuluisi viitata. Oksasen romaanin intertekstuaaliset kytkökset länsimaiseen romaanikirjal-

lisuuteen ovat hyvin tärkeitä, kuten Markku Lehtimäen (2012 ja vars. 2022) tutkimukset ovat 

osoittaneet. 

Ukrainan tapahtumat Oksasen huomion kohteena 

Jos seuraa Oksasen pitkäaikaista kiinnostusta Venäjän ja Neuvostoliiton harjoittamaa 

kolonialismia kohtaan, on selvää, ettei Krimin miehitys ja sota – saati sitten vuoden 2022 

helmikuun hyökkäys – tullut Oksaselle täydellisenä yllätyksenä. ”Krimin tapahtumia oli 

mahdollista ennustaa kauan sitten”, hän sanoi jo vuonna 2014, muun muassa puheessa, jonka 

Sofi Oksanen ja “tuntematon” Ukraina



Ajan kohina #18 – 2022 40

hän piti vieraillessaan Tšekinmaan Senaatissa (Konrád 2014). Hän puhui jo silloin myös 

Venäjän informaatiosodasta sekä siitä, miten monessa maassa, Suomi mukaan lukien, suljet-

tiin siltä silmät. Vuonna 2016 Oksanen toi esiin, että vasta Ukrainan sodan myötä ”Venäjän 

toimintatavat ovat kuitenkin tulleet kansainvälisesti näkyviksi” ja ”vuonna 2014 myös valtio-

johtomme vahvisti julkisesti Suomen joutuneen osaksi Venäjän informaatiosotaa” (Oksanen 

2016). Oksanen (2016) on muistuttanut Jessika Aron tapauksesta, disinformaatiotulvasta 

sekä puuttuvasta historian reflektoinnista ja analyysista Venäjällä. ”Jos viranomaiset, opetus, 

media ja oikeuslaitos toistavat samoja valheita sukupolvesta toiseen, niistä tulee yleisesti 

hyväksytty totuus. Neuvostoliiton romahdettua Venäjä ei koskaan tehnyt samanlaista tilin-

tekoa menneisyytensä kanssa kuin Saksa, ja niinpä vanhat käsitykset jäivät elämään. Ne oli 

helppo aktivoida Putinin sotien tarvitsemien viholliskuvien tukevoittamiseen. Tehtävään sopi 

myös holokaustin muiston manipulointi.” (Oksanen 2022a). Koirapuistossa mainitaan Krimin 

miehityksen yhteydessä 

videot, joissa vihainen paikallinen syytti Ukrainan armeijaa omia kansalaisiaan mur-

haaviksi fasisteiksi ja kutsui Putinia apuun, [...] sama nainen nähtiin näyttelemässä 

muuallakin paikallista – milloin odessalaista perheenäitiä, milloin kiovalaisen sotilaan 

äitiä. Milloin harkovalaista antimaidanistia. Venäjän televisio soi tälle palkolliselleen 

anteliaasti haastatteluaikaa. (Oksanen 2019, 92) 

Vuonna 2019 Oksanen on haastattelussaan korostanut, että ”nyky-Venäjä jatkaa Stalinin 

viitoittamalla tiellä. Tällä kertaa aseena on viljan sijaan kaasu, Venäjältä nimittäin vedetään 

parhaillaan Itämeren kautta Nord Stream 2 -kaasuputkea kohti Saksaa.” (Karvala 2019.) 

Politiikasta Oksanen on puhunut kaikkien teostensa yhteydessä, mikä tuntuu täysin 

loogiselta. Siitä kieltäytyminen olisikin absurdia: yksi Oksasen romaanien pääteemoista on 

kaiken poliittisuus sanan sekä laajassa että kapeassa merkityksessä. Yksityinen on poliit-

tista, eikä pelkästään feministisessä merkityksessä, vaikka feminismi on aina ollut tärkeää 

Oksaselle. Hänen teoksensa näyttävät, että on pelkkää illuusiota uskotella, että omalla 

toiminnalla ei olisi poliittisia seurauksia. Erittäin kipeästi tämä näkyy diktatuureissa, joista 

tappotantereen maiden historia kertoo. Totalitaristisen ja post-totalitaristisen järjestelmän 

rattaisiin joutuneiden naisten selviytymiskeinot ovat Oksasen romaanien keskiössä vaikeine 

eettisine kysymyksineen. Tämä kaikki on läsnä myös Koirapuistossa, jossa Ukrainan poliit-

tinen historia pilkottaa välillä päähenkilö Olenkan tarinan taustalla. Olenkan muisteluissa 

esiintyvät neuvostojälkeisen ajan Itä-Ukrainan Snižne, aiemmin mainitut 2000-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen Dnipropetrovsk (vuodesta 2016 Dnipro), Odessa ja Mykolajivin 

oblast; myös Kiova sekä lapsuuden aika 1990-luvun Tallinnassa mainitaan. Vuoden 2016 
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Helsingissä Olenka muistelee Ukrainan vallankumoukseen liittyviä tapahtumia, Krimin 

miehitystä sekä malesialaisen lentokoneen räjähdystä heinäkuussa 2014. Hän muistaa, miten 

Maidanin tapahtumien aikana lehdet Suomessa ovat 

heränneet, toimittajat valpastuneet ja jokainen tapaamani suomalainen oli alkanut 

katsoa minua uusin silmin, ikään kuin heille olisi juuri valjennut, että heidän siivoo-

jansa on maasta, jossa tapahtui. Jossa on käynnissä kansannousu. Jonka presidentistä oli 

alkanut paljastua kaikenlaista. Jonka presidentti oli Moskovan sätkynukke, varsinainen 

paskiainen. Sitä ennen minua oli kai pidetty venäläisenä ja siksi jokainen uutisia päivit-

televä halusi ensin varmistaa, mistä olin kotoisin. Kerron olevani Kiovasta, en Itä-Uk-

rainasta, ja sen kuultuaan suomalaiset huokaisivat helpottuneesti ja samalla pahoitellen. 

Jos olin aikaisemmin ollut heille näkymätön, vallankumous oli tehnyt minusta liiankin 

näkyvän, ja kohta käynnissä oleva sota teki minusta heille huutomerkin. (Oksanen 2019, 

90) 

Useat muutkin kohdat kirjassa resonoivat kesällä 2022 vielä voimakkaammin – ja piste-

liään ironisemmin – kuin vuonna 2019: 

Suomalaiset kyselivät minulta neuvoja, mikä oli turvallisin tapa lähettää avustuksia val-

lankumouksellisille. Jotkut alkoivat muistella talvisotaa ja vuoden kuluttua taisteluiden 

alkamisesta vanhempi väki alkoi miettiä, mitä jos sota tulee tänne asti. Venäjälle asetet-

tujen talouspakotteiden myötä itämarkkinoille tarkoitetut juustot myytiin kotimaassa 

pilkkahintaan ja kansan suussa ne nimitettiin Putin-juustoiksi. Niistä vitsailtiin, niitä 

ostettiin kärrykaupalla, niistä tuli hitti. Minä sain niitä lahjaksi ihmisiltä, joiden luona 

kävin siivoamassa, ja me nauroimme niille yhdessä. (Oksanen 2019, 91) 

Ukrainan lähihistoria on kuitenkin Koirapuiston Olenkaan keskittyvien tapahtumien 

taustalla. Juoni kertoo Olenkan tarinan, joka liittyy hedelmöitysbisnekseen. Siitäkin Ukraina 

on tullut viime vuosien aikana tunnetuksi. Oksanen sivusi lapsitehtailubisnestä jo Koirapuis-
toa edeltävässä romaanissaan, Normassa (2015), kuitenkin vain sijaissynnytysten yhteydessä. 

”Mutta se aihe, joka siitä jäi pois, olivat munasolun luovuttajat. Se jäi vähän harmittamaan, 

että heidän tarinaansa ei ollut siinä mukana”, sanoo Oksanen (Nykänen 2019). Koirapuisto 
keskittyy munasolujen luovuttamiseen liittyvään liiketoimintaan, jonka on mahdollistanut 

Ukrainan asiaa koskeva ”poikkeuksellisen löysä tai liberaali lainsäädäntö” (ibid.). Luovutus-

bisneksen kukoistamisen mahdollisti myös talouden romahtaminen vuonna 2014 alkaneen 

sodan seurauksena. Kaikki tämä on pakottanut nuoria ukrainalaisia naisia luovuttamaan 

munasoluja pienistäkin rahasummista. Oksanen muistuttaa, että heistä ei ole mitään seu-

rantaa tai tilastoja eikä ole mitään tahoa, joka heitä voisi suojata tai puolustaa. Luovuttajien 
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haavoittuvuus näkyy kirjassa monella tavalla, ja näin tekijä jatkaa aikaisemmista kirjoistaan 

tuttujen aiheiden tarkastelua, tietenkin sukupuolinäkökulmasta: esiin tuodaan kommunis-

min seurauksena laajalle levinnyt korruptio Ukrainassa, erilaisten mafioiden toiminta sekä 

oikeusvaltion heikko tai melkein olematon asema. Kuten aikaisemmissakin teoksissa, naisen 

ruumis voidaan lukea koko kansakunnan metaforana, mutta se pysyy myös kirjaimellisena 

naisruumiina. 

Koirapuiston suomalainen vastaanotto

Koirapuiston suomalainen vastaanotto on ollut enimmäkseen positiivinen, vaikka myös 

kriittisempiä ääniä löytyy (esim. Raivio 2019). Vastaanotossa korostuu hedelmöitysbisneksen 

aihe, kuten Helena Ruuska on Helsingin Sanomien arviossaan ennustanutkin: ”Todennä-

köisesti Suomessakin keskustellaan romaanin teemoista, ainakin hedelmöitysbisneksestä” 

(Ruuska 2019). Kirjan maailma on kuitenkin jäänyt useiden arvostelijoiden mielestä melko 

etäiseksi. Lukijoiden on ilmeisesti ollut hankala saada otetta romaanin henkilöhahmoista. 

Niitä ja kirjassa kuvattuja tunteita on vastaanotossa kutsuttu ”paperinmakuisiksi” (Ruuska 

2019), kaksiulotteisiksi (Kirjoihin kadonnut / Johanna 2019) tai ”koleiksi” (Kirja vieköön / 

Riitta K 2019). ”Vaikka munasolubisnes ja naisten kohtalot Ukrainassa herättävät monen-

laisia tunteita jäi kirjasta puuttumaan se syvyys, joka ravisuttaa lukijaa sydänjuuria myöten.” 

(Kirjoihin kadonnut / Johanna 2019). Yksi lukija arvioi, että henkilöhahmojen etäisyys saattaa 

johtua siitä, että ”heidän maailmansa on painajaismainen ja kolkko” ja että ”olisi pitänyt tietää 

enemmän Ukrainan / Neuvostoliiton historiasta, jotta kaikki olisi auennut” (Kirja vieköön / 

Riitta K 2019). 

Lukijat (blogikirjoittajat) ovat selvästi pitäneet Koirapuistoa nimenomaan mahdol-

lisuutena oppia uutta Ukrainasta. On kehuttu Oksasen ”rohkeutta nostaa kipeitä asioita ja 

valottaa naapuriemme yhteiskuntia, tuoda julki asioita, joista vaietaan, tutustuttaa vieraaseen 

kulttuuriin.” (Kulttuuri kukoistaa / Arja Korhonen 2019). Oksanen on itse kuvannut haas-

tatteluissa, että hän on tehnyt kirjaa varten paljon tutkimusta, käynyt arkistoissa, lukenut 

kirjoja ja mediaa ja jutellut ihmisten kanssa. Vastaanotossa Oksasen Ukraina-tuntemusta 

ei kyseenalaisteta: ”Vaikka kyse on romaanista, en epäile hetkeäkään, etteikö takana olisi 

tosipohjaa ja tutkittua tietoa. Teos toi tietysti Ukrainan nykytilanteen esille” (Kirja vieköön 

/ Riitta K 2019). Helsingissä asuva ukrainalainen Natalia Teramae (2019) korostaa Ukrainan 

keskeisyyttä Koirapuistossa hyvin vahvasti. Hänen mukaansa romaani ”tuo uuden maantie-

teellisen paikan Suomen kirjallisuuteen – Ukrainan”. Teramae vakuuttaa, että ”romaanin 
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lukemisen jälkeen lukija tietää enemmän Ukrainan kulttuurista ja yhteiskunnasta”; Oksasta 

voi kutsua jopa ”Ukrainan kulttuurilähettilääksi”. Oksanen on ollut omien sanojensa mukaan 

kiinnostunut pitkään Ukrainan kulttuurista ja kirjallisuudesta. Yhdessä haastattelussa hän 

on maininnut esikuvikseen suomalaisten ja virolaisten kirjailijoiden lisäksi myös ukraina-

laisia runoilijoita (Hujanen 2020). Koirapuistossa viitataan ukrainalaiseen klassikkoon Lesja 

Ukrajinkaan, jonka kuva Oksasella on bloggareiden mukaan rintakorussaan (Teramae 2019; 

Kalytenko 2021).

Oksanen on itse tuonut esiin myös sen, ettei ukrainalaisia nykykirjailijoita ole suomennettu 

eikä suomalaisilla lukijoilla näin ollen ole pääsyä ukrainalaisten omaan ääneen (Teramae 

2019; Anonymous 2021). Tämä ei pidä täysin paikkaansa (ks. esim. Gustafsson 2022), mutta 

edelleen saadaan odottaa varsinkin nykynaiskirjailijoiden tuotannon suomennoksia, esi-

merkiksi juuri aiemmin mainitun Oksana Zabužkon teoksia, joista on ilmestynyt suomeksi 

vain muutama lyhyt teksti Eero Balkin kääntäminä. Teramaen (2019) mukaan näyttää siltä, 

että Oksanen on päättänyt olla odottamatta käännöksiä ja kirjoittanut itse kirjan nyky-Uk-

rainasta. Zabužkon (1996/2001, 81) kommentit siitä, miten hän oli 1990-luvulla Amerikan 

oleskelunsa aikana toivonut, että vaikutusvaltaiset yhdysvaltalaiset ”right people” todella 

”kuuntelisivat”, mitä ukrainalaisilla taiteilijoilla on sanottavaa, kuulostavat tänäkin päivänä 

katkeran ironisilta. 

Oksanen on muotoillut asian seuraavasti: hän päätti kirjoittaa Ukrainasta kannustaakseen 

lukijoita kiinnostumaan ukrainalaisesta kulttuurista (Anonymous 2021). Kirjailija kuitenkin 

korostaa, että hänen teoksensa on tarkoitus puhutella ennen kaikkea pohjoismaista yleisöä. 

Hän pyrkii valottamaan Ukrainan ulkopuolisille lukijoille, miten korruptio vaikuttaa tavallis-

ten ihmisten elämiin ja miten hidasta sen kitkeminen on. Oksanen on omien sanojensa mukaan 

tietoinen siitä, että ukrainalaisille hänen ei näitä asioita tarvitse kertoa (ibid.). Tästä huolimatta 

on vastaanotossa kiinnitetty huomiota romaanin ”dokumentaarisuuteen”. Herman Raivion 

(2019) mukaan romaanista tulee ”vaikutelma, että kaikki kirjan taustamateriaali on sisällytetty 

kirjaan. Kirjailijan täytyy vakuuttaa, että hän tuntee aiheensa eikä ole laiskotellut. Lukijalle 

selostetaan museo-oppaan tavoin asioita sen sijaan, että houkuteltaisiin mukaan proosan 

keinoin.” Tätä Oksasen taipumusta kommentoi tutkimuksessaan myös Markku Lehtimäki 

(2022) kirjoittaessaan romaanin aineksesta, joka muistuttaa faktuaalista dokumentointia. 

Helena Ruuska (2019) muistuttaa Koirapuiston arvostelussaan, että ”[v]irolaisilla oli 

aikoinaan paljon sanottavaa Puhdistuksesta. Mitä mahtavatkaan ukrainalaiset sanoa Koirapuis-
tosta?” Tämä voi olla monelle lukijalle erittäin tärkeä kysymys, josta voi kehittyä keskustelu 
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kulttuurisesta omimisesta: kirjan tarina kerrotaan ensimmäisessä persoonassa ja kertojana 

toimii ukrainalainen nainen. Oksanen itse on arvostellut Venäjää kulttuurisesta omimisesta 

Ukrainaa kohtaan: ”Venäjä on varastanut Ukrainalta taidemaalari Ilja Repinin, Nikolai 

Gogolin ja borssikeiton” (Oksanen 2022b; Lepistö 2022). Oksasen Puhdistuksen ristiriitainen 

vastaanotto Virossa nosti esiin muun muassa kysymyksen Oksasen oikeudesta kirjoittaa 

virolaisesta historiasta ja kansallisista traumoista (esim. Laanes 2012; Lappalainen 2012). 

Koirapuistossa tuodaan esiin ukrainalaisissa suvuissa eläviä traumoja, kun päähenkilö muistaa, 

”että babusja Vilina oli pitänyt karkoitusta ilman kirjeenvaihto-oikeutta kuolemantuomiona. 

[…] Hän oli selvinnyt leireiltä.” (Oksanen 2019, 362). Romaanissa mainitaan myös muiden 

Venäjän ja Neuvostoliiton vähemmistöjen kokemia traumoja – Olenkan kompleksinen ukrai-

nalais-virolainen identiteetti peilautuu esimerkiksi hänen rakastamansa Romanin taustaan. 

Roman kuuluu pohjois-aasialaiseen burjaattivähemmistöön ja Olenka muistaa hänen mainin-

neen, että suuri osa hänen suvustaan ”oli teloitettu burjaattien kansannousun jälkeen ja loput 

oli lähetetty leireille” (Oksanen 2019, 345). 

Kuten Riitta Jytilä (2022a) on tuonut esiin analysoidessaan Oksasen virolaista vastaanottoa 

ylirajaisten traumakulttuurien yhteydessä, ”Traumaattisia muistoja tuotetaan ja kierrätetään 

yli kansallisten, kielellisten ja etnisten rajojen, ja muistin kierrätys tuottaa tai purkaa erilaisia 

kuulumisen kokemuksia. [...] Millä ehdoin toisten kokemuksia voidaan esittää tai kierrättää?” 

Muiden tutkijoiden tapaan Jytilä (2022a) muistuttaa asiaan liittyvistä eettisistä ongelmista ja 

omimiseen liittyvistä debateista: ”Kysymykseksi nousee, keitä lopulta ovat ne ”me” tai ”he”, 

joiden muistoista ja menneisyydestä kerrotaan.” 

Koirapuisto Ukrainassa

Koirapuiston ukrainankielinen käännös julkaistiin vuonna 2021 nimellä Sobatši 
maidantšik kiovalaisessa Komora-kustantamossa arvostetun kääntäjän Juri Zubin ukrainan-

tamana. Ukrainannoksesta löytyy netistä vain muutama vastaanottokirjoitus, mutta näiden 

kirjoitusten perusteella voi sanoa, että teoksen vastaanotto on ollut tähän mennessä suurelta 

osin positiivinen myös Ukrainassa. Lyhyemmät esittelyt (esim. Gontšenko 2021; suomennokset 

omani) mainitsevat päähenkilön vaikeat moraaliset valinnat, kutsuvat monen muun vastaan-

ottokirjoituksen tapaan Koirapuistoa psykologiseksi jännäriksi ja feministiseksi romaaniksi 

(toisessa artikkelissa teos luokitellaan ”psykologisen jännärin ja yhteiskunnallisen proosan 

välimaastoon); feminismin yhteydessä nostetaan esiin Oksasen aktivismi ja ”LGBT-liikkee-

seen kuuluminen”. 
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Artikkeli ”Naisen ruumiista on 

tullut kannattava hyödyke – suomalai-

nen kirjailija on paljastanut totuuden 

hedelmöitysbisneksestä Ukrainassa” 

kertoo kirjan ilmestymisestä ja Oksasen 

esittelystä Book Arsenal -festivaalilla 

Kiovassa kesäkuussa 2021 (Anonymous 

2021). Se keskittyy melkein kokonaan 

kirjan aiheeseen, hedelmöitysbisnekseen. 

Kiinnostavia ovat artikkelin yhteydestä 

löytyvät nimimerkeillä julkaistut 

kommentit, joiden kirjoittajat väittävät 

olevansa itse sijaissynnyttäjiä tai muna-

solujen luovuttajia. He eivät ole lukeneet 

kirjaa, mutta heidän mielestään artikke-

lin kriittinen sävy bisnestä kohtaan on 

väärin. He voivat sanojensa mukaan itse 

todistaa, että ukrainalaisissa hedelmöi-

tysklinikoissa on kaikki kohdallaan.

Oksasen ei-ukrainalaisuuteen suhtaudutaan ukrainalaisessa vastaanotossa pääosin 

positiivisesti. Kirjailija ”ei ole koskaan asunut Ukrainassa (on vain vieraillut) eikä hänellä ole 

ukrainalaisia juuria”; kuitenkin hän ”romaanissaan kuvaa ukrainalaisia katuja, rakennuksia, 

ilmapiiriä ja tapahtumia ikään kuin hän olisi asunut täällä vuosikymmeniä” (Anonymous 

2021). Myös kirjallisuuskriitikko Hanna Uljura (2021), joka pohtii tekijän hybridi-identi-

teettiä suhteessa kirjan tematiikkaan, kehuu Oksasen kerronnan autenttisuuden tunnetta 

ja sen yksityiskohtien tarkkuutta. Kehuminen voidaan toki ymmärtää vähän ironiseksi: se 

on ”kadehdittavaa”, yksityiskohdat täsmäävät jopa ”epäuskottavuuteen asti”. Uljura yrittää 

kuvitella, miten vaikeaa suomalaiselle kirjailijalle on ollut tarkistaa ukrainalaiseen elämään 

liittyviä ilmiöitä ja esineitä ja käyttää niitä kerronnassaan ilman liiallisia selityksiä. Vastaavasti 

Natalia Teramae (2021) muistaa, miten hän jännitti ennen Koirapuiston lukemista, ovatko 

Koirapuiston ukrainankielinen käännös  
Sobatši maidantšik.

Sofi Oksanen ja “tuntematon” Ukraina



Ajan kohina #18 – 2022 46

Oksasen ukrainalaiset naishahmot yhtä uskottavia kuin virolaiset. Kirja on läpäissyt testin, 

Teramaen mukaan kirjan miljöö ja kaikki muukin on uskottavaa. 

Tatjana Kalytenko (2021) ei arvioi Koirapuiston ukrainalaisuuden uskottavuutta siinä 

mielessä, että hän etsisi ”virheitä” tai tarkastelisi sitä, kuvataanko kirjassa ”oikein” ukraina-

laista arkipäivää. Hänen mielestään ukrainalainen rekvisiitta tuntuu romaanissa kuitenkin 

välillä liiankin idylliseltä, mutta hän muistuttaa heti perään, että kirjailija ”ei kuulu ukraina-

laiseen kulttuuriseen tilaan”. Oksanen ei teeskentele, että hän olisi itse ukrainalainen, vaan 

hän haluaa jakaa oman Ukraina-tutkimuksensa tuloksia, laajentaa Ukrainan omaa kontekstia 

ja näyttää ukrainalaisille, miltä he näyttävät sivusta katsottuina. Kalytenkon (2021) mukaan 

Ukraina jää Oksaselle etäiseksi, salaperäiseksi maaksi, ja hän mainitsee vähän kriittisesti 

kirjailijan lumoutumisen Ukrainan itään, josta on tullut ”uusi tausta uusille länkkäreille”. 

Näin esitellään suomalaisille lukijoille Donbasia ja sen katkeraa kontekstia, josta tuli tekosyy 

sodalle. Kalytenkon mukaan tässä kohtaa kirjan tyyli muuttuu reportaasimaiseksi (ibid.). 

Tältä osin Kalytenkon arvio muistuttaa siis aiemmin mainittujen suomalaisten kriitikoiden 

arvosteluja. 

Teramaen (2021) kirjoitus on ainoa netissä olevista vastaanottoteksteistä, jossa kiinnitetään 

huomiota käännökseen. Kääntäjällä on ollut edessään erittäin vaikea tehtävä: siirtää Ukrainaa 

käsittelevä suomenkielinen teksti dialogeineen ja ukrainalaisten henkilöhahmojen sisäisine 

monologeineen uskottavasti ukrainan kielelle. Haaste moninkertaistuu, kun ajatellaan ajallista 

ja paikallista vaihtelevuutta 1990-luvun Itä-Ukrainasta 2000-luvun Dniproon ja Odessaan ja 

lopulta vuoden 2016 Helsinkiin, missä päähenkilö asuu jonkinlaisessa maanpaossa. Henki-

löhahmojen puheenparren kääntämisessä on varmasti riittänyt vaikeuksia, sillä romaanissa 

riittää erilaisia kielenkäyttäjiä Olenkasta hänen virolaista syntyperää olevaan äitiinsä ja 

kahdesta Ukrainan eri alueelta tulevasta isoäidistä oligarkkeihin. Teramae (2021) miettii 

kääntäjän ratkaisuja ja niiden uskottavuutta sanojen tasolla melko kriittiseen sävyyn. 

Kaksi ukrainalaista arvostelijaa kiinnittää huomiota romaanin Kalevala-alluusioihin. 

Uljura (2021) nostaa esiin Olenkan synnyttämän ja Suomeen adoptoidun pojan nimen 

Väinö, joka viittaa kalevalaiseen sankariin. Kalytenko aloittaa ”Satumaata etsiessä” -nimisen 

arvostelunsa Reijo Taipaleen laulamasta ”Satumaa”-tangosta, jonka rytmiä hän on löytänyt 

Koirapuistosta. Kalytenko on terävä analysoija, joka poimii kirjasta tärkeinä pitämiään motii-

veja ja vertaa joitakin niistä Oksasen aikaisemmissa teoksissa esiintyviin. Satumaa viittaa 

Kalytenkon mukaan ukrainalaisten näkökulmasta rikkaaseen länteen, kun taas länsimaisten 

lapsettomien pariskuntien näkökulmasta satumaata edustaa Ukraina, josta voi saada ”ihan-
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negeenejä”, kauniin ja terveen jälkeläisen, ” joka sopii kauniiseen ja terveeseen yhteiskuntaan 

jossain siellä” (ibid.). Päähenkilö Olenkalle satumaa on ollut Tallinnassa vietetystä lapsuu-

desta lähtien Suomi, nimenomaan Helsinki, jonka yhdessä koirapuistossa hän seuraa synnyt-

tämäänsä lasta ja perhettä, jossa lasta kasvatetaan. Pojan nimi on Väinö ja Olenkan kanssa 

vastaavassa tilanteessa olevan Darian synnyttämän tytön nimi on Aino. Kalytenko selittää, 

että Väinö-nimi tulee puhtaasta neitsyestä eli Ilmattaresta syntyneen myyttisen sankarin 

Väinämöisen nimestä ja hän tuo esiin myös Lönnrotin sepittämän Ainon tarinan. Kalytenkon 

mukaan Oksanen on uudistanut kansallista myyttiä, luonut uuden Ilmatar-jumalattaren, joka 

on ukrainalaista syntyperää. Kirjailija pystyy antamaan Suomelle ”puhtaiden hedelmöitystek-

niikkojen” ansiosta uuden tulevaisuuden, unelmamaisen, kauniin ja terveen.

Kansallisten myyttien horjuttamiseen ja ”häiritsemiseen” liittyy myös Koirapuiston 
Olenkan hybridi-identiteetti, josta Uljura (2021) romaanin arviossaan kirjoittaa – toki proble-

matisoiden. Olenkassa oleva ristiriita ”kuulumisen kaipuun” ja pirstaloituneisuuden tunteen 

välillä kuuluu tietenkin kaiken taiteen ja kirjallisuuden perusteemoihin; tässä on kyseessä 

teeman kehittely Neuvostoliiton jälkeisessä maailmassa. Vahvimmin tämä näkyy kohdissa, 

joissa Olenka muistelee Tallinnan aikoja ja tuntee olevansa kulttuurien ja kielten välimaas-

tossa. Tallinnassa hän viihtyi, mutta Viron itsenäisyyden julistamisen jälkeen 

Viron tuore eduskunta oli julistamassa meidät ulkomaalaisiksi. En ymmärtänyt, mitä 

se tarkoitti – todennäköisesti loputonta itsetutkiskelua erinäisissä virastoissa, työ- ja 

oleskelulupien hakemista [...]. Ehkä juuri niihin aikoihin Ukrainasta alettiin puhua 

enemmän ja [...] kaikki kaipasivat yhtäkkiä ukrainalaisia päärynöitä, ukrainalaisia apri-

kooseja, ukrainalaisia arbuuseja [...]. Kuten kaikki muutkin ukrainalaiset, olimme jon-

kinlaisessa välimaastossa: venäläisen mielestä jonkin sortin vähävenäläisiä ja virolaisten 

mielestä venäläisiä. (Oksanen 2019, 225)

Tässäkin nousee esiin nimen symboliikka: päähenkilö ei ole varma, minkä verran 

hänessä on ukrainalaista Olenkaa ja minkä verran venäläistä Aljonkaa. Hänen suhteensa ei 

ole ristiriitainen pelkästään Tallinnaa kohtaan, vaan myös Snižneä ja Donbasia: ”Olen aina 

inhonnut Snižneä, koko aluetta, mutta yhtäkkiä se tuntui väärältä. Yhtä väärältä tuntui se, 

että olin jättänyt kaupungin, josta olisi voinut tulla kotini.” (Oksanen 2019, 94) Ambivalentti 

suhtautuminen Snižneen näkyy kirjassa monella tavalla. Se konkretisoituu mm. siinä, 

että kaupungin kuvauksissa korostuu tummuus ja lika, mikä johtuu osaksi hiilikaivoksiin 

liittyvästä kuvastosta, mutta se saa myös symbolisia merkityksiä ja on ironisessa ristiriidassa 

kaupungin valkoisuuteen (lumeen) viittaavan nimen kanssa. Helsingistä käsin Olenka pohtii, 

millä tavalla hänen elämänsä olisi kehittynyt Snižnessä, myös sodan alkaessa. 

Sofi Oksanen ja “tuntematon” Ukraina



Ajan kohina #18 – 2022 48

Mutta me olimme lähteneet Snižnestä kauan sitten enkä minä ollut osallistunut val-

lankumoukseen, en yhteenkään, en millään puolella, en liittynyt separatisteihin enkä 

Ukrainan armeijaan, joka otti riveihinsä nyt myös naisia, en ollut tehnyt mitään mitä 

olisin tehnyt, jos olisin yhä Ukrainassa, vaan seurasin sodan kulkua kaupungista, josta 

sellaiset asiat olivat vain otsikoita lehdissä [...]. (Oksanen 2019, 95)

Oksasen teosten vastaanoton tutkimus on ollut erittäin kiinnostavaa. Vastaanotto on 

vaihdellut ylistävistä arvioista ja tutkimusartikkeleista hyvin kriittisiin ääniin. Se on ollut 

vahvasti poliittisesti värittynyttä (kuten Oksanen on itse toistuvasti huomauttanut) ja sen 

poliittisuus on liittynyt sekä Neuvostoliiton ja Venäjän imperialismiin että feminismiin 

(ks. Parente-Čapková 2010, 2013; Lappalainen 2013; Jytilä 2022a, b). On hyvin kiinnostavaa 

seurata, millaiseksi muodostuu Koirapuisto-teoksen ukrainalainen vastaanotto, josta on tässä 

kirjoituksessa annettu alustava kuva. Romaanin suomalaisesta vastaanotosta on selvää, että 

teoksen lukeneille Ukrainan tapahtumat eivät ole olleet enää vain otsikoita lehdissä, jopa 

aikana ennen Venäjän hyökkäystä helmikuussa 2022. Kuten Riitta Taarasti (2020) tiivistää 

blogissaan: ”Uutisia Ukrainasta en lue ja katso enää samoin, kuin ennen Koirapuiston luke-

mista.”
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MINUN TARANI
LJUDMILA TIMOŠENKO
Ukrainasta suomentanut Riku Toivola

Romaanissa Tuulen viemää on kohtaus, jossa kuvataan Scarlettin isän Geraldin hautajai-

sia. Ennen arkun sulkemista Will pyytää raskaana olevaa Scarlettia menemään takaisin kotiin 

muka siksi, että ulkona on niin kuuma, että tämä saattaisi menettää lapsen helteessä. Vanha 

rouva, joka lähtee saattamaan, sanoo Scarlettille: ”Hän vain ei halunnut sinun kuulevan arkun 

naulausta. Ja siinä hän on oikeassa. Paina mieleesi, Scarlett, että siihen asti, kunnes arkku 

naulataan kiinni, ihminen tuntuu olevan elossa. Se on maailman kauhein ääni, lopun ääni”.

Olin 12-vuotias, kun luin nämä rivit ensimmäistä kertaa. Asustelin silloin mummoni 

Tanjan kanssa Ovrutšin kaupungissa, Žytomyrin alueella Ukrainassa. Vanhempani lähettivät 

minut hänen luokseen seitsenkuisena Pohjois-Kazakstanista, jossa olin syntynyt. Isä palveli 

strategisissa ohjusjoukoissa. Mitä se sitten tarkoitti? Kun ohjus asetetaan valmiustilaan, sitä 

pitää olla koko ajan ohjaamassa. Ohjaaminen tapahtuu maanalaisista valvomoista käsin. 

Ohjuksia kutsuttiin nimellä ”Saatana”, ne olivat siihen aikaan kaikkein raskaimpia ydinkärkiä 

(ja pelkästään isän varuskunnassa niitä oli 24). Upseerit istuivat maan alla ohjailemassa 

ohjuksia. Päivystävä upseeri tiesi, että juuri hänen pitää painaa nappia, jos tulee käsky. 

Puhuttiin kolmesta eri valmiustasosta. Ensimmäinen oli ”pysyvä taisteluvalmius”, 

silloin bunkkerissa paloi vihreä merkkivalo. Toinen oli ”kohonnut taisteluvalmius”, jolloin 

syttyi sininen valo. Kolmas taso oli ”sodan vaara”. Silloin syttyi punainen valo ja päivystävän 

upseerin tuli käynnistää kaikki laitteet, joiden avulla ohjus ammuttaisiin kohteeseen. Viimei-

senä piti painaa punaista nappulaa. Päivystävä upseeri tiesi, että painaessaan sitä hän tuhoaisi 

kaupungin, joka oli kymmenen kertaa suurempi kuin Hiroshima tai Nagasaki yhteensä. 

Minut lähetettiin mummon luo Ukrainaan, koska Pohjois-Kazakstanin ilmasto ei 

sopinut seitsenkuiselle lapselle. Kymmenen kuukautta talvea ja loput kesää, kuten paikal-

liset tuppasivat vitsailemaan. Talvella 40 astetta pakkasta, kesällä 40 astetta hellettä. Olin 

usein sairaana. Isoveli Sergei jäi vanhempien luokse. Viisivuotiaasta pojasta kaikki oli tosi 
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pelottavaa. Hän pelkäsi ydinsotaa, kuten muutkin sotilastukikohtien liepeillä asuvat neuvos-

tolapset. Viiden vuoden iässä hän tiesi, mitä tarkoittaa ”sopimaton käytös”. Siitä keskusteltiin 

jatkuvasti sekä vanhempien että lastentarhanohjaajien kanssa, naapureiden, kaupan myyjien 

ja jopa partureiden kanssa kampaamoissa. Päivystävät upseerit olivat tavallisesti vahvoja ja 

kestäviä miehiä, joilla oli rautainen psyyke. Mutta aika ajoin heidänkin päässään jokin kilahti: 

hermot paloivat jännityksestä heidän istuessaan valvomossa tuijottamassa merkkivalon väriä, 

jotkut tulivat hulluiksi. Psyykkinen muutos piti havaita tai ennakoida erilaisten ulkonaisten 

merkkien perusteella. Muuten olisi saattanut syntyä ”sopimatonta käytöstä”, jolloin upseeri 

– tajutessaan kykenevänsä panemaan koko maapallon paskaksi yksinään – alkaa tuntea, että 

saattaisi tehdä sen, jos yhtäkkiä haluaisi. 

Kyseinen ”vikatila” saattoi konkreettisen upseerin pääkopan lisäksi syntyä myös bunk-

kerin ohjausjärjestelmässä. Eräänkin kerran jokin meni pieleen ja punainen merkkivalo syttyi 

aivan sattumalta. Sillä aikaa, kun eläimellisestä kauhusta hikoileva päivystävä upseeri valmis-

teli ohjusta singahtamaan kohteeseensa, divisioonan komentaja ehti välittää määräyksensä ja 

perua laukaisukäskyn. Minä en pelännyt ydinsotaa, koska asuin mummon luona. Kesällä söin 

varenikeja – pikkuisia keitettyjä taikinanyyttejä, joiden sisällä oli kirsikka; talvella lusikoin 

perunamuusia paistinkastikkeella. Mummo veti minua kelkassa, vei katsomaan uudenvuo-

denkuusta ja 9. toukokuuta osallistuimme paraatiin pikkuisia lippuja heilutellen ja iloitsimme 

siitä, että taivas päidemme päällä oli rauhaisa, ja fasismi kukistettu. Ukki oli kuollut jo 

vuonna 1958. Toisessa maailmansodassa hän soti useilla rintamilla korjaten sotalentokoneita. 

Mummon hän tapasi Saksassa, jonne tämä monen nuoren tytön tavoin kuljetettiin junalla 

Ukrainasta ja pakotettiin työskentelemään saksalaisissa tehtaissa ja tuotantolaitoksissa. 

Sodan loputtua mummo muutti ukin ja isän vanhimman veljen, lentäjäsankari Tškalovin 

mukaan nimensä saaneen Valerin kanssa varuskuntaan Baranovitšin kaupunkiin, Valko-Ve-

näjälle. Isäni Viktor täytti yhdeksän, kun hänen oma isänsä kuoli. Ukki oli matkustanut 

juhlimaan pääsiäistä kotikyläänsä Žytomyrin alueelle Ukrainaan. Pääsiäistä juhlittiin 

”kyläillen”, eli istumalla aamusta iltaan naapureiden luona eli juomassa pontikkaa. Kyläiltyään 

sydämensä kyllyydestä ukki palasi perheensä luo Baranovitšiin, sai infarktin ja kuoli. Ukilla 

oli ollut mummoa ikävä, niinpä heti kotiin tultuaan hän ”kapusi” tämän syliin, eikä sydän sitä 

kestänyt. Hän oli 38-vuotias. Mummo, minun isäni ja Valeri-veli muistavat, miltä kuulosti, 

kun arkun kantta naulattiin kiinni. Kahdeksan kuukauden kuluttua ukin kuolemasta 

mummo päätti palata Ukrainaan sukulaistensa luo. Ovrutšin kaupungista hän sai kahden 

poikansa kanssa huoneen kommunaaliasunnosta. Ukin perhe pyysi lähettämään tämän 

ruumiin kotikylään Ovrutšin liepeille. Sitä varten mummo möi ainoan omistamansa arvo-

Minun Tarani
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tavaran – saksalaisen palkintoharmonikan. Arkku kaivettiin ylös, peitettiin kuusenoksilla, 

ettei ruumiin haju tuntuisi, ja haudattiin jälleen kotikylän multiin. Isä ei edelleenkään kestä 

havujen tuoksua. Lopulta mummolle annettiin mökki, johon minä kahdeksankuisena päädyin 

Pohjois-Kazakstanista ja jossa asuin kahdeksanvuotiaaksi, kunnes vanhempani hakivat minut 

Lviviin. 

Punaisesta tiilestä rakennetusta mökistä tuli minulle onnellisin paikka maailmassa. 

Kaikilla koulun lomilla ”lensin” sinne kuin siivillä (todellisuudessa matkustin tietenkin 

junalla Lvivistä Luhanskiin vaihtaen junaa Korostenissa). Mökin juurella kasvavan jasmiinin 

tuoksu yhdistyi mielessäni pitkälliseen onnen tunteeseen. Koulu loppui 25. toukokuuta ja jo 

26. toukokuuta nuuhkin pensaan valkoisten kukkien tuoksua. Edessä oli kolme kuukautta 

ihanaa, huoletonta aikaa. Sinä vuonna sain lahjaksi kaksi nidettä Tuulen viemää – kirja oli 

vaikeasti saatavaa tavaraa, sen hankkiakseen piti kerätä ja luovuttaa 20 kiloa makulatuuria. 

Kuvittelin olevani Scarlett O’Hara ja mummon mökki oli Tara. Eteeni avautui kokonaan uusi 

ja ihmeellinen maailma. Sisällissotaa koskevat osat tuntuivat tylsiltä, sen sijaan Scarlettin ja 

Rhett Butlerin suhteista jaksoin lukea uudestaan ja uudestaan. Luettuani rivit lopun äänistä 

koin pelkoa ensimmäistä kertaa elämässäni. Ymmärsin, että jonakin päivänä mummo kuolee, 

ja minä saan kuulla ne äänet. Onneksi se tapahtui vasta kun olin jo 40-vuotias. Mummo eli 

53 vuotta miestään pidempään, mutta vielä kun häntä kannettiin kotikylän hautausmaalle, 

kyläläiset muistelivat ukin havuilla peitettyä arkkua. Mummo oli kuollessaan 92. Naiset, jotka 

pukivat mummon kuolinpaitaan, sitoivat hänen ammottavan alaleukansa huivilla. He kiris-

tivät sen niin tiukaksi, että mummo näytti hymyilevän arkussa. Olin valmistautunut kuule-

maan äänet, kun arkkua naulataan kiinni. En ollut valmis kuulemaan Kiovaan 24. helmikuuta 

kello viisi yöllä sinkoutuvien ohjuksien ääntä. En ollut valmis kuulemaan ilmahälytyssireenin 

ääniä Kiovan asuntoni ikkunasta. En ollut valmistautunut siihen, että äitini istuisi kahdeksan 

päivää valloitetussa Irpinin kaupungissa ilman vettä, kaasua, sähköä ja matkapuhelinyhteyttä 

tykistötulen keskellä ennen kuin hänet saatiin evakuoitua. Mutta kaikkein vähiten olin val-

mistautunut siihen, että Ovrutšissa, 300 metrin päässä mummon mökistä, missä isäni Viktor 

tätä nykyä asuu, räjähtelisi ammuksia. Naapureiden talot sortuivat perustuksiaan myöten ja 

oman lapsuudenkotini katosta repeytyi puolet, ikkunat ovat sirpaleina. Isä soitti minulle ja 

sanoi: ”Ljuda, kuuntelepa tätä ääntä”. Se oli ääni, kun minun Tarani ikkunoihin naulattiin 

lautoja ja pahvia. Se oli todellisen lopun ääni, siihen en ollut valmistautunut.

Viisivuotiaana en pelännyt, mutta tätä nykyä pelkään ydinsotaa. Siitä syystä, että Venä-

jänmaan presidentti, joka hyökkäsi minun Ukrainaani, on osoittanut kaikkia ”sopimattoman 

käytöksen” merkkejä. En uskalla mennä nukkumaan, enkä uskalla herätä. Veljeni Sergei, joka 
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työskentelee kellon ympäri kirurgina kiovalaisessa sairaalassa, sanoi minulle: ”Pohjois- 

Kazakstanissa kaikki aikuiset ja lapset tiesivät, mitä tarkoittaa ’Kuoleman koura’. Se on järjes-

telmä, joka ilman ihmisen osallistumista pystyy laukaisemaan ohjuksen vastustajan suuntaan 

– jopa siinä tapauksessa, että ydinisku kohdistuisi aiemmin meidän omalle puolellemme. Siksi 

ei ole mitään syytä pelätä. Mutta helvetistäkö sen tietää, auttaako se estämään jotain.” 

P.S. Isäni veli, rakas lentäjäsankari Tškalovin mukaan nimetty Valeri-setäni asuu nykyjään 

Venäjällä, Brjanskissa. Hän perheineen pitää meitä fasisteina ja tukee tässä sodassa Venäjän 

presidenttiä. 

10. maaliskuuta 2022

Ljudmila Timošenko on 
kiovalainen politiikan 
tutkimuksen tohtori,  
näytelmäkirjailija, 
käsikirjoittaja ja kuva-
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Stuttgartiin.  
© Anna Shcherbyna
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Meri jää jäljelleMeri jää jäljelle
(Pienoisnäytelmä nukketeatterille)

OLEG MIHAILOV
Venäjästä suomentanut Elli Salo

Henkilöt: 

MIES

NAINEN

HANHI

KOIRA

TYTTÖ

VAUVA 

KAKSI MAASTOPUKUISTA 

Ja lisäksi taivas, meri, hiekkaa, kuolleita lintuja ja eläviä ihmisiä valokuvissa… 

Nainen oli saanut paketin jo ennen joulua, mutta hän avasi sen vasta loppiaisena, kun hänen 

miehensä lähti käymään kaupungissa asioilla. Paketista löytyi taulupohja, värejä ja siveltimiä. 

Nainen tutki pitkään numeroihin jaettua mallikuvaa, jonka mukaan alkuperäinen taulu piti 

jäljentää tyhjälle kankaalle. Maalauksen nimi oli ”Maisema, johon Ikaros putosi”. Ikaroksen 

nimi kuulosti naisesta etäisesti tutulta. Heidän perheessään hänen miehensä oli se, joka luki 

kirjoja ja hän se, joka pyyhki pölyt kirjahyllystä. Mutta maalauksesta hän piti kovasti. Se oli 

ihana. Täynnä elämää. Helppo ymmärtää. Tuossa on meri. Sen päällä taivas. Merellä seilaavat 
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purjeveneet. Rannalla saapastelee työmies. Kauniissa vaatteissa. Vanhanaikaisissa. Miehen 

edellä kulkee hevonen, joka vetää auraa perässään. Mies tuijottaa kyntöuraa keskittyneesti. 

Vähän alempana, lähempänä rantaviivaa seisoo toinen mies. Hänet on maalattu kauempaa, 

kasvoja ei oikein erota. Miehen ympärillä on lampaita. Hän on varmaankin paimen, tuossa 

on koirakin hänen lähellään. Nainen laittoi lukulasit silmilleen ja näki rannalla vielä yhden 

miehen kalastamassa. Ja puussa harmaan linnun. Mutta Ikarosta hän ei nähnyt missään. 

Nainen ärsyyntyi. Yrittikö taiteilija huijata? 

Taulussa meri näytti kylmältä. Sellaiselta kuin meri on aikaisin keväällä. Juuri sellainen se 

oli ollut silloin, kun mies toi hänet tänne Kazakstanista, jossa oli ollut suorittamassa asepal-

velustaan. Nainen ei ollut nähnyt merta koskaan aikaisemmin ja hän oli rakastunut siihen 

heti ja lopullisesti. Aivan kuten mieheensäkin. Nainen katsoi taulua uudelleen. Ja näki äkkiä 

Ikaroksen. Olento oli juuri pudonnut veteen aika lähelle rantaa. Vain jalat näkyivät. Veden 

pinnalla kellui höyheniä. Oliko se pelkkä vitsi? Typerä kuva. Nainen pakkasi taulukankaan, 

värit ja siveltimet laatikkoon, jossa säilytti puutarhatyökaluja. Ja unohti koko maalauksen. 

MAALAUS

Maalaus kutsui häntä luokseen. Nainen heräsi aamuyöllä painajaisesta ja meni ulos teras-

sille. Kohmeisin sormin hän veti laatikon esiin, hän oli kuulevinaan sen sisäpuolelta ääniä. 

Nainen ei uskaltanut heti avata laatikkoa, vaan jäi kuuntelemaan. Aivan kuin lokin huuto. 

Sitten lampaan määkäisy. Nytkö minä sekoan? Hän avasi laatikon. Hiljaisuus… 

Mies löysi hänet aamulla terassilta. Puutarhapöydän päällä oli erivärisiä lasipurkkeja, joihin 

nainen kastoi siveltimiä. Hän oli asettanut taulukankaan nojaamaan tuolin selkänojaa vasten. 

Nainen seisoi hiljaa paikallaan, vaihteli painoa jalalta toiselle, hänellä oli jaloissaan liikuttavat 

puputossut ja päällään pelkkä yöpaita. Nainen tuijotti herkeämättä taulukangasta, johon oli 

ilmestynyt meri ja taivas. 

Mies pudisti päätään ja meni takaisin sisälle. Hän tuli heti takaisin mukanaan kirkkaanvä-

rinen untuvatakki. Hän laittoi sen vaimonsa harteille. 

Nainen säpsähtää. 

Mies halaa häntä. 

Nainen naurahtaa omalle pelästykselleen. 

He seisoivat hiljaa paikallaan. 

Mies katsoo maalausta. 

Meri jää jäljelle
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NAINEN. Tykkäätkö? 

MIES. Kovasti. 

NAINEN. Ihan kuin meidän meri. Eikö olekin? 

MIES. Meri kuin meri. 

Tauko. 

NAINEN. Etkö kysy, mistä olen saanut tämän? 

MIES. Mä arvaan. 

NAINEN. Etkä sano mitään? 

MIES. (Hiljempaa) Sähköt on taas poikki. Pitää laittaa tulet hellaan.  

NAINEN. Laitan kohta.  

MIES. Etkö sä palellu? 

NAINEN. Sormet on tunnottomat. Ihan kuin niissä olisi vahapinta. 

Mies suukottaa hänen sormiaan ja koettaa puhaltaa niitä lämpimiksi. 

Nainen hämmentyy kuin pikkutyttö. 

Mutta häntä alkaa naurattaa, kun hän huomaa hanhen, joka marssii tärkeännäköisenä 

terassille. Sillä on jalassaan pitkä naru, joka estää sitä lentämästä karkuun. 

MIES. Mikä on noin hauskaa? 

NAINEN. Kun avasin silmät… Oli vielä ihan pimeää, en nähnyt mitään… ja ihan kuin 

käärme olisi sähissyt. 

MIES. Se on tuo hanhi. 

NAINEN. Hanhi? 

MIES. Hanhi. 

HANHI. Hanhi.  

NAINEN. Mitä? 

MIES. Mitä?  

HANHI. Kvaa.  

MIES. Niinpä – hanhi. 

NAINEN. Niinpä, ei mikään käärme. Mä vaan niin pelästyin. 

Hanhi räpäyttää siipiään ja ilmestyy pöydän päälle eri väristen vesipurkkien keskelle. Se 

työntää nokkansa lasipurkin sisään. Vesi on jäätynyt. Hanhen nokka koputtaa jäätä. Toinen-

kin purkki on jäässä. Ja kolmas. Hanhi on ihmeissään. 

HANHI. Kvaa?! 

MIES. Mitä nyt? 
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NAINEN. Se haluaa juoda.  

HANHI. Juoda. 

Hiljaisuus. 

MIES. Meidän pitää päättää mitä me tehdään tuon kanssa. 

NAINEN. Puhu hiljempaa. Ei tarvitse sen edessä alkaa.

Hanhi kääntelee päätään varovaisesti, katsoo ensin naista, sitten miestä. Nainen sanoo 

miehelle jotakin viittomakielellä. Mies vastaa. 

Tauko. 

MIES. Sä muistat vielä. 

NAINEN. Minkä kerran oppii…  

MIES. Isä kuoli 15 vuotta sitten. Ei me olla sen jälkeen puhuttu viittomilla.  

NAINEN. Niin, ei niin. Se on kaunis kieli. (Hiljempaa) Se ei tykännyt musta.  

MIES. Kuka?  

NAINEN. Sun isäsi. 

MIES. Isä oli vaan niin ankara. Se kasvatti minut ja veljet niin kovalla kädellä. Sä olit niin 

toisenlainen. Siksi mä pelkäsin koko ajan.  

NAINEN. Mitä?  

MIES. Että jätät mut.  

NAINEN. Mitä? Jätän? 

HANHI. Kvaa? 

MIES. Tämä ei liity suhun millään lailla. Anna meidän puhua rauhassa! 

NAINEN. Älä huuda sille.  

MIES. Mikä sille nyt tuli?  

HANHI. Kvaa! 

Aamuaurinko nousi korkeammalle ja terassin puulattialle muodostui ristinmuotoisia 

varjoja. Heitä kaikkia alkoi huolestuttaa. 

MIES. Mennään sisälle.  

NAINEN. Entä hanhi? 

MIES. Hanhi?  

NAINEN. Hanhi.  

HANHI. Hanhi.  

MIES. Paistetaan se illalla omenoiden kanssa.  

HANHI. Kvaa? 
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NAINEN. Älä kuuntele, se vaan vitsailee.  

MIES. Enkä vitsaile. Jotain meidän on pakko syödä.  

NAINEN. Eikö meillä ole enää mitään muuta? 

Mies nostaa kätensä ilmaan. 

NAINEN. Sulla on surkea emäntä. Olisi pitänyt säilöä enemmän.  

MIES. Lopeta. Se on mun syy. Olisi pitänyt mennä heti silloin ensimmäisinä päivinä 

kauppaan. 

NAINEN. Ei kukaan tajunnut, että tästä tulee tällaista. 

MIES. Älä nyt… kyllähän tässä. Mä lähden hakemaan ruoka-avusta. 

NAINEN. Et saa lähteä mihinkään. 

MIES. Nyt ne aloittavat taas. (Kuuntelee)  

NAINEN. Pelottaa.  

MIES. Mä oon sanonut sulle monta kertaa: ne on omia tai sitten ne on niitä. 

NAINEN: Entä jos ne on nyt niitä?  

MIES: Sitten ne on niitä.

Nainen hieroo käsiään yhteen ja menee sisälle taloon. 

MIES: No mitä? 

HANHI: Mitä? 

MIES: Alkaa olla aika. 

HANHI. Kvaa?  

MIES. Mitä sä oikein kuvittelit? Miten pitkään meidän pitäisi sua syöttää? Meillä ei ole 

itselläkään mitään. Huomenna sillä on syntymäpäivä. Kyllä sun pitää ymmärtää. 

Vihellys.

Mies syöksyy maahan ja kaappaa hanhen kainaloonsa.

Välähdys. 

Räjähdys.

Terassille lentää hiekkaa. 

Mies ja hanhi makaavat liikkumatta.

Mies nousee. 

MIES. Miten kävi? Oletko elossa? 

HANHI. Kvaa. 

MIES. No hyvä. Että elät. Ja mä olen elossa. Molemmat ollaan elossa. Sanotaan sille, että 
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se oli omien, ei niiden. Ei meidän kannata pelästyttää sitä. Ei kannata. Elossa ollaan. Vielä 

ollaan… (Itkee).

Nainen tulee ulos.

NAINEN. Olipa kova. 

MIES. Oliko? 

NAINEN. Oletko sä nähnyt mun puhelinta? Mä en löydä sitä mistään.  

MIES. Mitä sä sillä teet. Ei ole kuuluvuutta. 

NAINEN. Mistä tohon lattialle on tullut noin paljon hiekkaa?  

MIES. Sitä vuotaa musta.

Hanhi nauraa.

NAINEN. Mitä te siinä maassa istutte? Riitelettekö te? 

MIES. Mitäs me? Istuskellaan tässä. Jutellaan. 

NAINEN. Tulkaa sisälle siitä. Tulee kylmä. (Menee) 
MIES. No mennään sitten. Mutta muista – vaan pääsiäiseen asti. Silloin – omenoiden kanssa. 

HANHI. Kvaa. 

MIES. Ja vielä yksi juttu! Sisälle et pasko!  

HANHI. Kvaa? Kvaa! 

MIES. Käyt tässä pihalla. Sä et ole enää mikään pieni. Pitää tajuta. 

Hanhi pörhistää sulkiaan. Mies menee sisälle. Hanhi paarustaa hänen perässään. 

Pimeys. 

KIRJAT

Nainen lämmittää puuhellaa.

Tuli palaa. Kattiloista nousee höyryä.

Pöydällä naisen edessä on valokuvia kehyksissä. 

Kehykset ovat isoja ja pieniä. Pyöreitä ja neliskulmaisia. Kaikki erilaisia. 

Ja ihmiset kuvissa ovat kaikki erilaisia. 

Vanhoja ja nuoria. Hymyileviä ja vakavia. 

Enimmäkseen kuitenkin vakavia. Elämä on ollut vaikeaa.

Joskus naisesta tuntuu, että kuvien ihmiset ovat eläviä. 

Että ne nyökkäilevät hänelle. Tai heilauttavat kättään.
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Se on ihan typerää, tietysti. Ei sellaista tapahdu.

NAINEN. Ennen sotaa me ei syöty leipää juuri ollenkaan. Ehkä vain juhlissa. Ainoastaan 

silloin katettiin pöytään. Leipä on epäterveellistä. Se lihottaa. (Nauraa) Minun mummo sanoi 

aina: ”Leipää pitää olla, pitää olla leipää, ei saa nousta pöydästä ennen kuin leipä on syöty”. 

Mummo näki nälkää omassa sodassaan. Anna anteeksi, mummo kulta, että en tajunnut. Mä 

en silloin tiennyt mitä se on. Kun se alkoi meillekin, kaikki alkoi puhua vaan leivästä. Sanoin 

miehelle: ”Pitää saada leipää.” Ei se ollut mun ääneni, se oli mummon ääni. Sen oma ääni. Siitä 

ei voi erehtyä.  

MIES. Ai kenen ääni? Kenen kanssa sä puhut täällä?

Mies tulee keittiöön, hänellä on kirjapino kainalossaan. Hanhi seuraa miehen perässä kuin 

koira. 

NAINEN. Keräsin kaikki jotka löysin. Mukavampi kun on seuraa. Vesi kiehuu kohta.  

MIES. Ei vaan ole mitään mitä keittää. Sinä jaksat muistella.  

NAINEN. Muistatko, kun Polinka oli pieni ja sen lempiaine koulussa oli kotitalous.  

MIES. Mitä sä nyt siitä? Mistä se nyt tuli sulle mieleen? 

NAINEN. Mä tiedän, että sä et halua puhua, mutta kuuntele nyt. Polinka hamstrasi kerran 

kaikki meidän makaronit ja askarteli niistä valokuvien kehyksiä. Mä motkotin sille aluksi, 

mutta sitten vaan ajattelin, että olkoon. Ne tuli nyt tarpeeseen.  

MIES. Nämä on siis makaronia? (Mies ottaa käsiinsä yhden valokuvakehyksen.) Mutta miten 

vanhoja?  

NAINEN. Mä en ole kysellyt niiltä passia. 

MIES. Ei näitä voi syödä. Nämä on tehty joskus neuvostoaikana. 

NAINEN. Niin kuin sutkin. 

MIES. Mä en silti aio syödä. 

NAINEN. No sitten ei auta kun mennä merenrantaan ja kerätä sieltä kuolleita lintuja. Niitä 

on siellä pommitusten jäljiltä vaikka millä mitalla. Mutta mä en kyni yhtään ainutta.  

HANHI. Kvaa? 

MIES. Ole hiljaa. Hyvä on, syödään makaronia.  

NAINEN. Tuli on melkein sammunut.  

MIES. Mä kohennan.

Mies avaa hellan luukun ja ottaa käteensä kirjan kirjapinosta. Hän miettii hetken, mutta 

alkaa sitten repiä sivuja kirjasta, rypistää ne kädessään ja heittää tuleen. 

NAINEN. Käy niin sääliksi. Sä keräsit niitä niin hartaasti.  

MIES. Jos me palellutaan kuoliaaksi, niin ei me näitä kirjoja saada mukaan.  
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NAINEN. Mistä siinä kerrotaan?  

MIES. Vähän kaikesta. Tässä on tarina kahdesta vanhuksesta. Vähän niin kuin meistä 

kahdesta. Niiden elämästä.  

NAINEN. Oliko se onnellinen?  

MIES. No aluksi oli onnellista, mutta sitten… 

NAINEN. Mitä sitten? 

MIES. Sitten toinen niistä otti ja tuhosi kaiken. Se sai päähänsä, että sen piti kuolla.  

NAINEN. Mitä sitten tapahtui? 

MIES. Se kuoli. Se oli niin itsepäinen. Ihan niin kuin sä.  

NAINEN. Mitä sille toiselle kävi? 

MIES. Se suri, se suri niin hirveästi, että se lopulta kuoli siihen.  

NAINEN. Ja mitä sitten? Siihenkö se loppui? 

MIES. Mitä sä toivoisit? 

NAINEN. En tiedä. Pitäähän siinä nyt jotain olla. Sen jälkeenkin.  

MIES. Sitten kirjailija kysyy: Mitä heidän välillään oli? 

NAINEN. Mitä oli?  

MIES. Rakkautta vai pelkkää tottumusta?  

NAINEN. No mitä sä luulet? 

MIES. En tiedä.

Mies repii kirjaa ja heittää sivuja tuleen. 

Hiljaisuus. 

MIES. Minä olen ajatellut lähteä sotimaan. 

NAINEN. Ei onnistu enää.  

MIES. Miten niin ei onnistu enää? 

NAINEN. Sut ammutaan heti. Herranjumala, ne ampuu sut heti. Tähtää näin ja ampuu.  

MIES. Lopeta tommonen. Mä ammun takaisin.  

NAINEN. Ne ampuu sut.  

MIES. Ja mä ammun ne.

Nainen peittää äkkiä kasvonsa ja juoksee pois. 

MIES. Kuules ukkeli, taisi mennä vähän yli.  

HANHI. Kvaa? 

MIES. No joo tai mä menin. Olen syyllinen. Tulee vaan tommosta mieleen ja sitten alan heti 

paasata. Se ei pysty kuuntelemaan, mutta mä vaan jatkan.

Pimeys. 
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KUKAT

NAINEN. Sille tulee tuollaista mieleen ja sitten se alkaa heti paasata. Mä tiedän, että se ei 

ole tosissaan, mutta jotenkin se on vaan niin inhottavaa. Se puhuu tuollaista, sitten mä alan 

kuunnella ja kuuntelen ja alan pelätä. Ne vanhukset, joista se puhui. Ihan tahallaan puhui. 

Rakkautta vai tottumusta? Rakkaus? Se on niin pieni sana. Kukkia voi rakastaa ja kissanpen-

tuja ja ristipistojen tekemistä. Se on paljon kauheampaa. Sellaista että on vaikea hengittää. 

Sisään ja ulos. Jos sitä ei olisi, jos se lähtisi sanomatta mitään, mä en pystyisi elämään enää. 

Mua ei ole, jos se ei ole lähellä. Mitä se on? 

Nainen vaikenee. Kuuntelee kuinka jossakin pimeässä hanhi rahisuttaa hiekkaa jaloillaan. 

Ihan kuin hiekkaa olisi tullut enemmän. 

NAINEN. Se toi mulle aina syntymäpäiväkukkia. Osti kaupungista. Polinka kun oli pieni, se 

oli aina ihan hirveän kateellinen. ”Isi, miksi mä en saa?” ”Sitten kun olet isompi.” Kun tyttö oli 

isompi… ”Missä minun kukat on?” ”Saat kun koulut alkaa.” ”Koulun alkua ei lasketa!” ”Miksi 

ei?” ”Ne kukat on opettajalle.” ”Jos sinä annat ne opettajalle, niin oma vikasi.” Ja kehtasi vielä 

nauraa päälle. Ja joskus teininäkin tyttö vielä yritti. Ja mies sanoi: ”Kuules tyttöni, sä olet jo 

siinä iässä, että sulle pitää poikien ostaa kukat.”... Eikä se koskaan antanut sille kukkia. Miksi 

se niin? 

Nainen kuuntelee. Jostakin vähän kauempaa kuuluu pommituksen ääntä. 

Nainen nousee ylös, pyörii hetken hermostuneena ja rauhoittuu sitten. 

Jossakin vähän kauempana palaa kaupunki. 

Pimeys. 

VIHAINEN KOIRA

Kaupunki paloi, tuli heijastui mereen. Mies katseli, miten tuli tuhosi koko hänen entisen 

elämänsä, eikä hän tuntenut mitään. Hän oli jähmettynyt suolapatsaaksi, aivan kuin Lootin 

vaimo, joka kääntyi eikä totellut enkeliä. Valtavalla työllä hän sai käännettyä katseensa pois ja 

astuttua kotiportista ulos. Jalat eivät oikein totelleet. Hiekka narskui. 

Joka puolella tietä oli kuolleita lintuja, ne olivat kuolleet räjähdyksissä. Mies väisteli niitä 

kävellessään. Tie vietti alaspäin, meren suuntaan. Hän alkoi kävellä reippaammin. Kylä, jossa 

he asuivat, oli pieni, siellä oli oikeastaan vain yksi katu. Se oli tyhjä. Kaikki talot olivat tyhjiä. 

Ihmiset olivat paenneet, koska oli aivan liian vaarallista jäädä. Vain he kaksi olivat jääneet. 

Pakolaisvirta, joka oli virrannut kaupungista kylän läpi sodan ensimmäisinä viikkoina, oli 
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tyrehtynyt. Kylän läpi kulki enää raskasta sotakalustoa. Mies kulki talon ohi, jossa oli ennen 

asunut venäläisiä. Heidän aitansa oli kaikkein korkein koko kylässä. Aidan takana oli asunut 

koira. Hyvin hyvin vihainen, jos uskoi kylttiä, joka oli kiinnitetty aitaan. Koira oli haukkunut 

jokaista, joka oli kulkenut aidan ohi. Mutta nyt aidan takana oli ollut jo pitkään hiljaista. 

Viikko sitten tankki oli repinyt aitaan reiän. 

Venäläisillä oli pihallaan kasvihuone. Mies rikkoi lasin ja meni sisään. Suurin osa kasvi-

huoneen kukista oli kuollut, hän keräsi itselleen kaikkein sitkeimmät. Kun mies oli lähdössä 

pois, hän kuuli pihan perältä vaimeaa uikutusta. Omistajat olivat jättäneet koiran kiinni 

ketjuunsa. Se teki kuolemaa. Kuoleman läheisyys herätti miehessä paniikintunteen. Hän ei 

voinut mitenkään pelastaa koiraa, hän tiesi sen hyvin. Mutta hän ei pystynyt lähtemään, mies 

ei voinut jättää elävää olentoa yksin kylmään ja pimeään. Hän silitti koiran päätä, kunnes se ei 

enää hengittänyt. 

VIDEOTALLENNE

Kuvassa on nuori tyttö, melkein lapsi vielä. 

Hän istuu tuolilla vähän sivuttain. 

On ihan selvää, että hänen on vaikea olla. Kirkas lamppu valaisee hänen kasvojaan.

MIEHEN ÄÄNI (videolla). Kysykää häneltä, pystyykö hän puhumaan?

Tytön kasvot valpastuvat, hän katsoo jonnekin kameran taakse. Hän vastaa lyhyesti 

viittomakielellä. 

NAISEN ÄÄNI. Kyllä, kaikki on kunnossa. 

MIEHEN ÄÄNI. Sano, ole hyvä, minkä ikäinen olet?

Tyttö vastaa. 

NAISEN ÄÄNI. Hän on 15. Viikon päästä 16. 

MIEHEN ÄÄNI. Selvä. Mistä hän on tullut?

Tyttö vastaa. 

NAISEN ÄÄNI. Kaupungista. 

MIEHEN ÄÄNI. Yksin? 

Tyttö vastaa. 

NAISEN ÄÄNI. Heitä oli autossa neljä. Hänen lisäkseen kaksi miestä ja yksi nainen.  

MIEHEN ÄÄNI. Olivatko ne sukulaisia?
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Tyttö vastaa.

NAISEN ÄÄNI. Ei. Hän ei tuntenut heitä. He ottivat hänet kyytiin kaupungista. 

MIEHEN ÄÄNI. Selvä. Mennään eteenpäin.

Tyttö puhuu.

NAISEN ÄÄNI. Heitä kohti ammuttiin. Miehet haavoittuivat sirpaleista. Yksi oikein 

pahasti. He päättivät silti jatkaa eteenpäin. Hän meni itse ratin taakse. 

MIEHEN ÄÄNI. Mutta hänhän on vasta lapsi. 

NAISEN ÄÄNI. Tulkkaanko tämän? 

MIEHEN ÄÄNI. Ei älkää. Kysykää häneltä… en tiedä… Jos hän voisi vain kertoa mitä 

sitten tapahtui. 

Tyttö kertoo. 

NAISEN ÄÄNI. Tiellä oli miinoja. Niin kuin shakkilaudalla. Hän vain ajoi eteenpäin. Tiellä 

oli naisen ruumis. Sitten joku pylväs. Hän vain ajoi, mutta risteyksessä autoa ammuttiin taas. 

MIEHEN ÄÄNI. Kysykää: kuka? Monta heitä oli? 

NAISEN ÄÄNI. Hän ei nähnyt.  

MIEHEN ÄÄNI. Miksi he ampuivat? 

NAISEN ÄÄNI. Herranjumala, mistä hän sen voisi tietää? 

MIEHEN ÄÄNI. Kysykää silti. Se on teidän työtänne.

Tyttö vastaa. 

NAISEN ÄÄNI. Nainen istui hänen vieressään, etupenkillä, ja sitten lysähti hänen puolel-

leen. Hän näki, että naisen puolella oleva ikkuna oli rikki. Silloin hän ymmärsi, että heitä 

kohti ammuttiin. Myöhemmin hän huomasi, että mies, joka istui naisen takana, oli myös 

kuollut. 

MIEHEN ÄÄNI. Entä se toinen mies?

Tyttö puhuu.

NAISEN ÄÄNI. Muutaman kilometrin päässä auto sammui. Silloin hän näki että myös 

toinen mies oli kuollut.  

MIEHEN ÄÄNI. Missä tämä tapahtui?

Tyttö vastaa.

NAISEN ÄÄNI. Hän ei osaa sanoa. Jossakin kylässä meren lähellä.  

MIEHEN ÄÄNI. Jossakin kylässä… Oliko heillä mitään dokumentteja?

Tyttö vastaa. 
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NAISEN ÄÄNI. Ei.  

MIEHEN ÄÄNI. Ei? Vai eikö hän vain tarkistanut?

Tyttö vastaa.

NAISEN ÄÄNI. Hän ei tarkistanut. Mies etsi ruumiita. 

MIEHEN ÄÄNI. Mikä ihmeen mies? Pitääkö minun kaivaa joka ikinen sana erikseen ulos?  

NAISEN ÄÄNI. Mitä te huudatte? Tyttö on juuri selvinnyt. 

MIEHEN ÄÄNI. No ei se kuule mitään. 

NAISEN ÄÄNI. Mutta se ei ole sokea! 

MIEHEN ÄÄNI. Niin, niin… Anteeksi.

Tyttö puhuu jotakin.

NAISEN ÄÄNI. Se oli vanha mies, joka asui siinä kylässä. Kävi ihmeellinen tuuri, se osasi 

viittomakieltä. Tyttö kertoi miehelle kaiken. He vetivät ruumiit ulos autosta ja hautasivat 

ne maahan. He pudottivat hautaan myös auton rekisterikilven. Niin että ruumiit voitaisiin 

myöhemmin tunnistaa. 

Hiljaisuus. 

MIEHEN ÄÄNI. Mitä sitten tapahtui?

Lyhyt ele. 

NAISEN ÄÄNI. Hän ei halua enää puhua. 

Pimeys. 

Video päättyy. 

HIEKKA

Hiekkaa on jo kaikkialla. 

Ihan kuin se tihkuisi seinien välistä tai vuotaisi katosta. 

Suuri ruokapöytä seisoo hiekan keskellä. 

Nainen kattaa pöydälle juhlalautasia. 

Ne täyttyvät heti hiekalla. 

NAINEN. Häärin vaan koko ajan ja mietin kaikkea. Kaikkea kummallista ja kauheaa. 

(Tauko) En koskaan unohda sitä päivää. Heräsin siihen, että valokuva tippui seinältä. Meidän 

hääkuva. Sitten hanhi rikkoi kukkaruukun. Siitä levisi kaikki mullat ja hiekat lattialle. Ja 

sitten kävi vielä jotakin. Mitä se oli… En muista. Sanoin miehelle, että lähden hakemaan 
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ruoka-avustusta. Se varmisti, että otin puhelimen mukaan. Sitten – sitten ei enää mitään. Mä 

muistan sen unen, josta mä heräsin. Mä näin unta, että mä kuolen. Makasin hiekassa silmät 

kiinni. Ja kului kuukausi ja mies vain odotti, että mä heräisin. Eikä se tiennyt, että mä olen 

kuollut. 

Hanhi sähisee yhtäkkiä ja pörhistää sulkiaan. 

NAINEN. Kuka siellä?! 

Vanha mies astuu sisään, kävelee pari askelta pöydän ääreen ja nojaa siihen koko painollaan. 

Mies vilkaisee lautasia. 

NAINEN. Mitä nyt? 

Vanha mies ei vastaa, vaan kääntyy ovea kohti. Nuori tyttö astuu sisään. Hän jähmettyy 

kynnykselle, eikä uskalla tulla sisälle asti.

Vanha nainen siristää silmiään. Ja pelästyy. 

NAINEN. Polina? 

MIES. Älä höperehdi.

Tyttö astuu valoon. Vanha nainen näkee, että hän on erehtynyt. 

NAINEN. Istukaa syömään, kun ruoka on vielä lämmintä. 

MIES. Se ei kuule sua.

Vanha mies kääntyy tytön puoleen ja sanoo hänelle jotakin viittomakielellä. Tyttö tulee 

pöydän ääreen. Tytöllä on sylissään jotakin. Se näyttää kangaskassilta, mutta se on kantoliina. 

Tyttö nostaa varovasti liinan sisältä esiin vauvan. Hän istuu alas, pitelee vauvaa sylissään. 

Vauva nukkuu.

MIES. Sen pitäisi saada jotain syötävää.  

NAINEN. Kattilassa on makaroneja.

Vanha mies hakee hellalta kattilan ja laittaa sen tytön eteen.

MIES. Jonkun pitäisi pitää tuota lasta. 

NAINEN. Pidä sinä. Mulla kädet tärisee.

Vanha mies ojentaa kätensä vauvaa kohti, tyttö antaa lapsen varovasti hänelle. Tyttö kysyy 

jotakin viittomakielellä, mies nyökyttelee vastaukseksi. Tyttö nostaa kattilan kannen, ja syö 

ahnaasti makaroneja sormillaan. Vanha nainen tulee ja katsoo vauvaa. 

NAINEN. Onko se yksin? Vauvan kanssa? 

MIES. Kaikki muut ovat kuolleet. Se kuljetti kuolleita, eikä tiennyt siitä. 

Meri jää jäljelle
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NAINEN. Kuljetti? 

MIES. Auto tuhoutui myös. Akkuun osui luoti. Me ei päästä lähtemään sillä. 

NAINEN. Meillä ei ole mitään ruokaa mitä me voitaisiin antaa heille. 

MIES. No entä hanhi? 

NAINEN. Hanhi? 

MIES. Hanhi. 

HANHI. Kvaa!

Vauva herää ja alkaa itkeä. 

MIES (hanhelle). No niin, vauva pelästyi.

Tyttö pyyhkii kädet takin liepeisiin ja ojentaa kätensä vauvaa kohti. Vanha mies antaa 

lapsen hänelle vastahakoisesti. Sitten tapahtuu jotain, mitä mies ja nainen eivät ole osanneet 

ollenkaan odottaa. Tyttö avaa takkinsa ja ottaa rinnan esiin. Vauva tarttuu siihen ahnaasti. 

Vanha mies kääntyy. Nainen ei voi irrottaa katsettaan äidistä ja lapsesta. 

NAINEN. Voi herranjumala, minkä ikäinen se on? Sehän on ihan lapsi vielä.

Hiljaisuus. 

MIES. Ne lähtee aamulla. Mä sanon niille.  

NAINEN. Ei, älä sano.  

MIES. Oletko sä seonnut? Meillä ei ole itsellekään mitään syötävää.  

NAINEN. Entä hanhi? 

MIES. Hanhi? 

NAINEN. Niin hanhi.  

HANHI. Kvaa! 

MIES (hanhelle). Ole hiljaa nyt. Tuosta ei pitkään riitä. Ja mitä sen jälkeen? 

NAINEN. Mihin ne menisivät? 

MIES. Johonkin. Tietä pitkin. Kauemmas täältä. Ei ne voi tänne jäädä.  

NAINEN. Siinä tapauksessa mä lähden niiden kanssa.  

MIES. Noin vaan? Jätät mut tänne? Isä oli oikeassa. Sä vielä jätät mut.  

NAINEN. Isäs muisteli aina tarinaa kuurosta miehestä. Kuuro ei ollut koskaan kuullut 

musiikkia ja kun se näki häissä ihmisiä tanssimassa, se piti niitä hulluina. Sä olet se kuuro mies. 

Vanha mies menee ovelle. 

NAINEN. Missä se mun puhelin on? Mihin sä olet piilottanut mun puhelimen?

Mies ei katso taakseen, kävelee vain pois. 

Pimeys. 

Meri jää jäljelle
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MERI

Sinä yönä hän alkoi maalata. 

Hän heräsi keskellä yötä, heräsi vain johonkin, lapsi jatkoi uniaan. 

Hän käveli paljain jaloin terassille ja ihmetteli, miksi talo oli täynnä hiekkaa. 

Hän ei kuullut miten vartiossa oleva hanhi sähisi hänen peräänsä. 

Hän ei kuullut tykkien ääniä, ääniä jotka tulivat koko ajan lähemmäksi. 

Maalaus odotti häntä. 

Hän alkoi maalata, vaikkei hän osannut. 

Mutta mitä osaamista siinä nyt oli?

Kaikki oli ihan selvää. 

Tuossa on taivas.

Tuossa meri.

Kauempana on kaupunki.

Kaupungissa on ihmisiä. 

Hän ei maalannut ihmisille kasvoja ollenkaan.

Miksei? 

Kaikki, jotka jäivät kaupunkiin.

Jäivät sinne ikuisesti. 

Joskus oli sellainen kaupunki lähellä merta. 

Nyt sitä ei enää ollut. 

Meri oli, vaikka kaupunkia ei enää ollut.

Sitä on vaikea ymmärtää.

Mutta niin se on. 

Kaupunkia ei ole.

Eikä eläviä ihmisiä.

Mutta he olivat olleet.

Ja niin kauan kuin joku muistaa heidät, he jäävät jäljelle.

Taivas jää jäljelle. 

Ja meri.

Meri jää jäljelle. 

Meri jää jäljelle
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TAIVAS

Taivas ei halunnut valjeta. Se kieltäytyi. 

Vanha nainen tuijotti maalausta.

Hanhi oli hänen jaloissaan. Se oli tullut seuraksi. 

He seisoivat siinä hanhen kanssa ja katsoivat maalausta. 

Mies tuli talosta ulos. Hän piti käsissään nuhjuisia kukkia. 

NAINEN. Missä hän on? 

MIES. Kuka? 

NAINEN. Tyttö. 

MIES. Mistä mä tietäisin? 

NAINEN. Ei ne ainakaan äsken olleet sisällä. 

MIES. Jos ne ovat lähteneet? 

NAINEN. Minne? On niin pimeää vielä. Taivas ei halua valjeta.  

MIES. Sillä oli puhelin. Siinähän on taskulamppu. 

NAINEN. Katso tätä. 

MIES. Mitä?  

NAINEN. Maalausta. Se on tehnyt sen loppuun. Ihan itse. Ilman mallia. 

Mies katsoo.

NAINEN. Näätkö? 

MIES. Ketä nämä ihmiset ovat? 

NAINEN. Tuo nainen, jolla on musta mekko. Mä luulen, että se olen minä.  

MIES. Mitä sä nyt. Eihän sillä ole kasvojakaan. Sehän on vaan joku. 

NAINEN. Minä se olen. Etkö muka tunnista? 

MIES. Olet vaan päättänyt niin. Hyvä on, se olet sä. Sinä. Entäs sitten? 

NAINEN. Sun pitää lähteä niiden perään. Hakemaan ne takaisin vauvan kanssa. 

MIES. Jos ne ovat lähteneet yöllä, niin mä en löydä niitä enää mistään. Ja minkä takia ne 

ylipäätään pitäisi hakea. En mä ole niitä täältä ajanut pois. Itse ne ovat lähteneet. 

Hiljaisuus. 

MIES. Mä lähden. Ei ne voi olla kauhean kaukana. On niin pimeääkin.

Hiljaisuus. 

MIES. Nämä kukat on sulle.

Nainen on hiljaa. 

Meri jää jäljelle
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Mies heittää kukat hiekalle. Lähtee. Hanhi menee nokkimaan kukkia. 

NAINEN. Rotta! Mene pois, ne ovat minun! Minun. 

HANHI. Kvaa. 

KUOLLEET LINNUT

Nainen ei kuule, kun hanhi huutaa.

Hän ei näe, kun hanhi koittaa räpistellä siipiään ja varoittaa vaarasta. 

Ja vaara – se on ihan ihan lähellä.

Kaksi maastopukuista miestä (valkoiset käsinauhat) raahaa vanhaa miestä. 

Maastopukuisilla on rynnäkkökiväärit.

He työntävät vanhan miehen polvilleen hiekkaan, vanha mies kaatuu, yrittää nousta, 

mutta toinen maastopukuisista astuu miehen jalan päälle – maahan, älä aiheuta ongelmia. 

Ruoka, juoma, raha, korut – kaikki käy.

Mutta talossa ei ole mitään niistä.

Ja tämä suututtaa maastopukuisia.

Hiekalle on heitetty astioita, valokuvia, tavaroita laatikoista.

Toinen maastopukuisista menee maalauksen luo. 

Hän kaataa sen maahan ja astuu päälle. 

”Ei!” – nainen huutaa. 

Kaiku moninkertaistaa hänen huutonsa.

Ei! Ei! Ei!

MIES. Ne ei kuule sua.

Nainen jähmettyy.

NAINEN. Mitä sä puhut? 

MIES. Ne ei kuule sua. Eikä ne näe sua. Ne ei voi nähdä. 

NAINEN. Miksei?  

MIES. Koska sä et ole täällä.  

NAINEN. Mitä sä höperehdit? Missä mä muka olen? 

MIES. Kellarissa. Se noista joka menee sinne, löytää sut.  

NAINEN. Sulle tulee tollasta mieleen ja sitten sä alat paasata. Sitten mä alan kuunnella ja 

kuuntelen ja alan pelätä.

Meri jää jäljelle
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Se, joka on mennyt kellariin palaa takaisin ja näyttää toiselle saalista – puhelinta vaaleanpu-

naisessa kotelossa. Hän heittää kotelon hiekkaan. 

NAINEN. Se on mun puhelin. Mistä se sai mun puhelimeni?

Mies on hiljaa. 

NAINEN. Mä menen katsomaan. 

MIES. Älä mene, ei kannata.  

NAINEN. Mä en ymmärrä.  

MIES. Silloin kun sä sanoit, että sä menet kaupunkiin hakemaan ruoka-apua. Lähdin sun 

perääsi. Sä kävelit edellä, mä sain sut melkein kiinni, sain melkein, melkein, melkein… 

NAINEN. Kuolinko mä? 

MIES. Kuolit. Astuit miinaan. Sä et nähnyt sitä hiekassa. Se aalto kaatoi mutkin. Kun 

heräsin ympärillä oli vaan kuolleita lintuja. Ja sä. Makasit hiekassa silmät kiinni. Nukuit. 

Mun piti vain herättää sut. Mutta sä et herännyt. Et herännyt. Mä kannoin sut kotiin, vein 

kellariin. Ja aamulla näin sut maalauksen luona.  

NAINEN. Miksi mä tulin takaisin. 

MIES. Kun nämä kaksi lähtee talosta, ne tappaa mut. Ja me nähdään taas.  

NAINEN. Ei. Ei. Sä et ajatellut sitä oikein. Ei, ei, ei… 

MIES. Mitä nyt? 

NAINEN. Entä hanhi? 

MIES. Hanhi? 

NAINEN. Niin hanhi.  

HANHI. Kvaa! 

NAINEN. Mä en halua, että se kuolee. Mä en halua, että sä kuolet. Että kukaan kuolee. 

MIES. Höperö tyttöni. Ei se mene niin. 

NAINEN. Höperö tyttösi. Mä olen alkanut tunnistaa, onko ne omia vai niiden. Tuo on 

niiden.  

MIES. Mikä? 

NAINEN. Mene maahan.

Kirkas välähdys. 

Räjähdys.

Pimeys. 

HANHI. Kvaa! 

MIES. Elossa, elossa ollaan. 

Meri jää jäljelle
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##11 Elämää
piilossa

Jevhenija Kuznjetsova:  
Kysykää Mialta.  
Suom. Eero Balk.  
Aula & Co, 2022.  
217 s.

Ida-Emilia Reini

Arvostelut

Jevhenija Kuznjetsova on ukrainalainen kirjailija, kääntäjä ja mediatutkija. Kysykää 
Mialta on Kuznjetsovan ensimmäinen kaunokirjallinen romaani ja toinen julkaistu kirja – 

esikoisteoksessaan hän ruoti humoristisesti ukrainalaisen keittiön filosofiaa. Kysykää Mialta 

sai erikoismaininnan vuoden 2022 Euroopan Unionin kirjallisuuspalkinnon raadilta ja oli 

ehdolla BBC Ukrainan vuoden kirjaksi 2021. Eero Balkin sujuva käännös tavoittaa sekä kirjan 

nostalgisen tunnelman maalailun että pisteliäät dialogit.

Turvapaikka oli rakennus, jossa oli valtavat epäsuhtaiset ikkunat, kulunut lattia ja laho 

terassi, ja se oli kokonaan pensaiden, vadelman, karhunvatukan, humalan, korkeiden 

poppeleiden, koivujen, villiluumujen ja omena- ja päärynäpuiden peitossa. (s. 5–6)

Kysykää Mialta sijoittuu taloon Ukrainan maaseudulla, turvapaikkaan, jonne siskokset 

Mia ja Lilia pakenevat elämän päätöksiä ja suhdesolmuja. Jo lapsuudesta tutussa talossa aika 

kerrostuu, kun isoisän muinoin Taškentista tuoma vattu ja Lilian juuri istuttamat luomukur-

pitsat kasvavat sulassa sovussa, ja isoäidin Vilnasta ostetut kengät mahtuvat vuosikymmenten 

jälkeen lapsenlapsen jalkoihin. Vaikka tarina sijoittuu ajallisesti yhteen kesään, rapistuva 

miljöö ja henkilöhahmojen muistot kuljettavat tarinaa monessa sukupolvessa.
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Arvostelut

Talossa kesää viettävät myös sisarusten äiti, isoäiti, kaksosia odottava Marta-serkku, sekä 

isoäidin vanha, nimetön kissa. Naiset puuhaavat yhdessä taloustöiden parissa ja keskustelevat 

keveitä ja vakavia. Joistain asioista kuitenkin vaietaan: 
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Arvostelut

Kaikki suojelivat täällä toisiaan niin, että huonot uutiset salattiin, sekoitettiin tai kado-

tettiin, eikä kukaan voinut muistaa, oliko joku sanonut jollekulle jotain. Siksi saattoi 

sattua, että joku lausui ääneen jonkun nimen, ja muut jähmettyivät pöydässä, koska 

eivät muistaneet tarkkaan, oliko jotakuta läsnä olevista yritetty suojella epämukavilta 

uutisilta. (s. 126)

Kuiskattujen aiheiden listalla ovat esimerkiksi suhteet, jotka kirjassa ovat mielenkiintoi-

sen epäperinteisiä: avoimia suhteita, adoptiolapsia ja ulkomaalaisia anoppeja. Talolle saapuu 

yhä uusia ihmisiä, ja kesän lopussa terassin pöydässä istuvatkin sulassa sovussa talon naisten 

lisäksi entiset puolisot ja näiden heilat, anopit, salasuhteet ja ottolapset. Monimutkaisista 

perhesuhteista juontuu myös kirjan nimi: naapurien udellessa kuka oli kenenkin lapsi ja kuka 

kenenkin sukulainen, vastaus kuului: ”Kysykää Mialta”. 

Romaanin erityinen ansio on sen tunnelmallisessa maalaiselämän kuvauksessa: kuu 

paistaa vähän ja siilit rahistelevat, tienvarren kuorma-autot ovat täynnä raidallisia vesimelo-

neja, mökkiradiosta raikaavat paikallisuutiset. Haastatteluissa kirjailija onkin kertonut 

perineensä isoäidiltään kyvyn nähdä taidetta jokapäiväisessä.

Siinä missä kirjan miljöökuvaus on onnistunutta ja ihmissuhteet perinteitä rikkovia, hen-

kilöhahmojen kuvauksessa on karkeutta. Vaikka tyypitellyt hahmot sopivat kirjan kevyeen 

tyyliin, on osa luonnehdinnoista stereotyyppisiä, jopa rasistisia: japanilainen sulhasehdokas 

kulkee kumarrellen, naisten hiukset ovat kuin kiinalaisella tai mustalaisella. Marta vakuut-

telee kerta toisensa jälkeen, ettei ole raskaana mustalle miehelle, ja venäläishahmot kuvataan 

yksinkertaisina ja epämiellyttävinä.

Vaikka naiset pyrkivät piiloutumaan taloon ajalta ja paikalta, todellisuus ja politiikka 

tihkuvat keskusteluihin kuin vaivihkaa. Isoäiti muistelee tuhlanneensa elämästään kolme-

kymmentä vuotta suurvallan ideoiden palvelukseen, Mia tappelee puolisonsa kanssa kun 

tämä ei osoita tarpeeksi isänmaanrakkautta ja Lilia korostaa ukrainalaisten kokemaa sortoa ja 

kansallista identiteettiä. ”Kaikkeen on yksi vastaus: sota. Nytkin on sota.” (s. 172)

Vanhat omenapuut kaadetaan uusien tieltä, kadonnut kissavanhus vaihtuu pentuun. 

Armoton aika on turvapaikkaakin vahvempi ja kesän päättyessä naiset joutuvat palaamaan 

arkihuoliensa keskelle. Teokselle tyypillisellä traagisella keveydellä kaikki kuitenkin sujahta-

vat uusiin rooleihinsa: ”Sellainen on luonnon laki: joku kuolee, joku syntyy.” (s. 201)
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##22
Anni Lappela

Lastenkirja 
nykypäivän 
Ukrainasta

Larysa Denysenko: Maja ja ystävät.  
Kuvitus Marija Foja.  
Suom. Eero Balk.  
Tammi, 2022.

Arvostelut

Tammi julkaisi huhtikuussa 2022 ukrainalaisen lastenkirjan Maja ja ystävät, jonka 

koko tuotto ohjataan UNICEFin kautta Ukrainan lasten auttamiseksi. Kirja on siis hieno 

esimerkki siitä, miten kulttuurin kentällä on keksitty konkreettisia tapoja auttaa sodassa 

kärsivää Ukrainaa ja myös tehdä ukrainalaista kirjallisuutta tunnetuksi Suomessa. Kirjan 

on kirjoittanut ukrainalainen Larysa Denysenko, joka on kotimaassaan tunnettu kirjailija ja 

ihmisoikeusaktivisti. Kuvakirjan kauniin ja raikkaan kuvituksen on tehnyt taiteilija Marija 

Foja. Teoksen hyvin toimiva suomennos on Eero Balkin käsialaa.

Kirjassa ei ole varsinaista juonta tai kronologisia tapahtumia, vaan päähenkilö Maja 

kertoo luokkatovereistaan ja heidän perheistään. Majan luokkatoverit tulevat hyvin erilaisista 

taustoista: on Luhanskista saapunut Sofiika, jonka isä on kadonnut, valkovenäläinen Aksana, 

jonka äiti on kuollut, Krystyna, jonka vanhemmat ovat ulkomailla töissä, adoptoitu pikku- 

Levko, Krimiltä paennut tataari Rajis ja monia muita. Majalla itsellään on kaksi äitiä, mitä 

muut joskus ihmettelevät, vaikka se hänelle itselleen on tietenkin aivan tavallista.

Denysenkon kirjassa on siis selkeä sanoma. Hän haluaa tuoda esiin sen, että me kaikki 

olemme erilaisia ja tulemme erilaisista taustoista, eikä ketään saa kiusata sen takia, millaisesta 

perheestä tämä tulee, miltä tämä näyttää, mitä kieltä puhuu, tai mistään muustakaan syystä. 

Syrjinnän vastainen ja ihmissuhteiden monimuotoisuutta korostava sanoma on lasten- 

kirjallisuudessa aina ajankohtainen, ja nykyisessä maailmantilanteessa se tuntuu kenties vielä 

entistäkin tärkeämmältä. 
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Arvostelut

Ukrainankielinen alkuteos on julkaistu alun perin Ukrainassa jo 2017, nimellä Maija 
ta jiji mamy, ”Maja ja hänen äitinsä”. Internetistä löytyvien tietojen mukaan Denysenko on 

syntyisin venäjänkielisestä perheestä, mutta teoksensa hän on kirjoittanut ukrainaksi.

Kirjassa tulee useassa kohtaan esiin Krimin miehitys vuonna 2014 ja siitä alkanut sota 

Itä-Ukrainassa. Nyt julkaistuun käännökseen on lisätty Denysenkon ajankohtaiset alkusanat 

vuodelta 2022. Lisäksi tekstiin on lisätty vuoden 2022 sodasta kertova alaviite. Sota on teok-

sessa kuitenkin taustalla ja fokus on lasten perheissä ja arjessa.

Kirjan julkaisu on Tammelta hieno ja tarpeellinen teko. Toivotaan, että jatkossa ukraina-

laista kirjallisuutta, myös lastenkirjallisuutta, julkaistaan Suomessa lisää.
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